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ABSTRAK 

 

Rahmad Ilham (2019) : Hutang Bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis 

di kenagarian barulak kecamatan tanjung baru 

kabupaten tanah datar Sumatera Barat Ditinjau Dari 

fiqih muamalah 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat Kenagarian 

Barulak yang melakukan hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis 

karena kebutuhan sejumlah uang yang mendesak untuk berbagai keperluan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hutang 

bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis di kenagarian barulak kecamatan 

tanjung baru kabupaten tanah datar dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah 

terhadap pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis di 

daerah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Teknil 

yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket, 

dokumentasi. Data primer berasal dari orang yang berpiutang dan berhutang dan 

data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka yang berkaitan 

dengan pelaksanaan hutang bersyarat. Adapun populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 29 orang, terdiri dari 3 orang yang berpiutang dan 26 orang yang 

berhutang. Berhubungan populasinya sedikit, maka semua populasi dijadikan 

sampel dengan menggunakan teknik total sampling.Setelah data terkumpul data 

kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hutang 

bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis  di Kenagarian Barulak Kecamatan 

Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ini jika dilihat secara 

keseluruhan dari awal pelaksaaan hutang bersyarat hingga akhir, maka terdapat 

beberapa perbedaan dengan pelaksanaan hutang-piutang sebagaimana yang 

dijelaskan dalam fiqih muamalah, sebab dalam pelaksanaan hutang bersyarat 

terdapatnya suatu syarat dalam hutang-piutang serta pengambilan manfaat atas 

piutang tersebut berakibat pada adanya pihak yang dirugikan. Pelaksanaan 

hutang-piutang tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan fiqih muamalah, 

dan terdapatnya dalil yang melarang pengambilan pemanfaatan dari piutang jika 

yang mengambil manfaat itu orang yang berpiutang maka itu sama dengan riba. 

Setiap bermuamalah harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara kedua belah 

pihak dan tidak bathil yaitu tidak ada pihak yang merugikan dan dirugikan. 

 

Kata Kunci : Hutang-piutang, Hutang Bersyarat, Fiqih Muamalah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di 

dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-

kandungan yang terdiri atas Aqidah, Syari‟ah dan Akhlak yang bersumber dari 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya 

adalah Syari‟ah. Syari‟ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau 

ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-

hambaNya, mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, 

politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.  

Aspek ekonomi adalah salah satu yang diatur oleh Syariat Islam yang 

kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu 

sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-

prinsip moral Islam, dibatasi oleh Syari‟at Islam dan Fikih.
1
 Hubungan antara 

manusia dengan manusia diatur dalam masalah mu‟amalah. Dalam bermu‟amalah, 

manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu 

bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan.  

Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah diantaranya 

adalah utang piutang, merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan 

                                                             
1
 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 

2002) h.6. 
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sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Pada dasarnya utang-

piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan 

membayar yang sama dengan hal itu.
2
 

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan 

kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa‟ 

(4) : 29: 

 

َسةً َعٍ  ٌَ تَِجَٰ َٰٓ أٌَ تَُكى ِطِم إَِلَّ نَُكى بَۡيَُُكى بِٱۡنبََٰ ْا أَۡيَىَٰ ٍَ َءاَيُُىْا ََل تَۡأُكهُىَٰٓ َٰٓأَيُّهَاٱنَِّري يََٰ

ا  ًٗ ٌَ بُِكۡى َزِحي َ َكا ٌَّ ٱَّللَّ ْا أََفَُسُكۡىۚۡ إِ ُُكۡىۚۡ َوََل تَۡقتُهُىَٰٓ ٩٢تََساٖض يِّ  

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.
3
 

Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. 

Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang 

sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya 

terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa 

manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu 

dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi 

                                                             
2
Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet. I, 

(Jakarta: Sinar Grafika , 1994) h.136. 
3
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Naladana, 2004) h. 

107-108. 
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bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan 

dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya 

itu betul-betul rill, dia tidak boleh ditahan.
4
 Ini berdasarkan firman Allah Q.S. Al-

Baqoroh (2) : 280: 

ٌَ ُذو ُعۡسَسٖة فََُِظَسةٌ إِنَىَٰ َيۡيَسَسٖةۚۡ َوأٌَ تََصدَّقُىاْ  َخۡيٞس نَُّكۡى إٌِ ُكُتُۡى  َوإٌِ َكا

 ٌَ ى ًُ   ٩٨٢تَۡعهَ

 

Artinya : "dan jika (orang berhutang itu), dalam kesukaran, maka berilah 

tanggung sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) 

itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. 

Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana 

tercermin dalam Q.S. Almaidah 5 : 2  : 

ْقٰوى ْثِْ َواْلُعْدَواِن  ۖ  َوتَ َعاَونُ ْوا َعَلى اْلِبّْ َوالت َّ َوات َُّقوا ۖ  َوََل تَ َعاَونُ ْوا َعَلى اَْلِ

َو  َو َشِدْيُد اْلِعَقابِ ۖ  اللّٰ ِانَّ اللّٰ  

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran 

                                                             
4
Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (PT Rineka Cipta, Jakarta , 1992) 

h. 704. 
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dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya”.
5
 

Salah satu bentuk pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan 

seseorang, adalah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak 

karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendesak, 

misalnya membutuhkan uang untuk mengobati keluarga yang sakit, memberikan 

pinjaman bagi orang yang membutuhkan sangat dianjurkan. Bahkan bisa menjadi 

wajib orang yang berhutang itu kalau benar-benar memerlukan, sebab jika tidak 

diberikan pinjaman orang tersebut akan terlantar.
6
 

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang beragama Islam 

melaksanakan praktek utang-piutang dalam berbagai hal dalam rangka 

pencaharian, usaha, dan keperluan pribadi mereka. Transaksi utang piutang ini 

dapat disaksikan pada masyarakat Kenagarian Barulak Kec. Tanjung Baru Kab. 

Tanah Datar yang penduduknya beragama Islam. 

Transaksi hutang-piutang yang dilakukan masyarakat di Kenagarian 

Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar yaitu seseorang 

berhutang uang kepada toke kayu kulit manis untuk modal membeli kayu kulit 

manis. Sebelum toke memberikan hutang kepada orang yang berhutang, orang 

yang berhutang terlebih dahulu harus mencari kebun kayu kulit manis yang akan 

dibelinya. Setelah orang yang berhutang tadi mengolah kayu kulit manis maka ia 

harus menjual kayu kulit manis tadi kepada toke yang  memberikan utangan uang. 

Karena syarat awal hutang-piutang, orang yang berhutang tadi  berjanji setelah 

                                                             
5
Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-

Qur‟an, Jakarta, 1985) h. 157 
6
Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992) h. 419 
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kayu kulit manis diolah akan dijual kepada toke.
7
 Praktek hutang piutang macam 

ini sudah menjadi kebiasaan warga Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru 

Kabupaten Tanah Datar. Bagi masyarakat yang ekonomi lemah/miskin upaya ini 

terpaksa dilakukan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha dengan cara 

berhutang pada toke, meskipun pekerjaan terasa berat dan harus memberikan 

syarat-syarat demi mendapatkan pinjaman dari toke, Karena sistem hutang ini 

sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakatnya, dan besaran hutang yang dilakukan 

oleh orang yang berhutang untuk modal usaha kayu kulit manis  ialah dari 

Rp.10.000.000-Rp.50.000.000. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah transaksi 

yang dilakukan oleh warga Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru 

Kabupaten Tanah Datar itu dibolehkan atau tidak dalam Islam? 

Hutang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk 

bertabarru‟ kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, 

mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang 

semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata.
8
 Terkadang 

dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya hutangpiutang untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal 

ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu 

sama lain. Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli 

terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara 

isi aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi utangan yang 

                                                             
7
Febi Putra, Orang Yang Berhutang Jorong Aur,Wawancara, Jorong Aur Kenagarian 

BarulakKecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 16 Desember 2017. 
8
Sayyid Sabiq, Fiqih Muamalah, Jilid 12, (Sinar Baru Algensindo, Bandung ,2013) h.129 
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sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari piutang tersebut yang 

merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri. Karena dalam kaidah fiqih: 

 

 ُُكُّ قَْرٍض َجرَّ َمنَْفَعًة فَهَُو ِربَ 

 “setiap pinjaman yang menarik manfaat ( oleh kreditor ) adalah sama 

dengan riba.
9
 

Berdasarkan masalah di atas maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian yang tentunya diharapkan dapat menjawab apakah boleh 

melakukan peminjaman bersyarat yang dilakukan oleh masyaraka Kenagarian 

Barulak Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah datar. Penulis akan mencoba meneliti 

masalah tersebut dengan bentuk skripsi yang berjudul “Hutang bersyarat untuk 

modal usaha kayu kulit manis di  Kenagarian Barulak Kec. Tanjung Baru Kab. 

Tanah Datar ditinjau dari fiqih muamalah. 

Penelaahan tentang hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis 

di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar ini 

dirasakan penting karena sistem hutang ini sudah menjadi kebiasaan bagi 

masyarakatnya, dan pada saat sekarang ini harga kayu kulit manis tinggi sehingga  

warga memberanikan dirinya untuk berhutang kepada toke dan orang yang 

berhutang untuk modal usaha kayu kulit manis semakin banyak dilakukan oleh 

warga Nagari Barulak di samping belum banyaknya tulisan-tulisan yang 

berkembang mengenai transaksi tersebut, juga karena masyarakat yang memiliki 

                                                             
9
A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fiqh  (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah 

yang Praktis), (Jakarta, Kencana, 2007), hlm. 138 
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kebiasaan yang akan terus berkembang di daerah Kenagarian Barulak Kecamatan 

Tanjung Baru Kabupetn Tanah Datar tersebut. 

Selanjutnya sebagaimana yang terungkap di atas, masalah-masalah yang 

terjadi di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, 

karena di Kenagarian ini sering melakukan transaksi hutang ini, secara umum juga 

terjadi di daerah lainnya yang ada di provinsi Sumatera Barat, walaupun tidak 

secara keseluruhan. 

Sangat memungkinkan bahwa terdapat berbagai persamaan dan perbedaan 

tata cara pelaksanaan hutang bersyarat di masing-masing Kabupaten dan Kota di 

Sumatera Barat. Namun, dengan menyerderhanakan masalah, peneliti tidak 

diarahkan untuk melihat berbagai perbedaan yang ada, tetapi akan dicari 

persamaan-persamaan pelaksanaan yang mungkin terjadi pada hutang bersyarat 

yang dilakukan orang yang berhutang dan piutang di wilayah Sumatera Barat. 

Sebab, pelaksanaan perjanjian hutang bersyarat tersebut berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan tidak terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dengan 

pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian 

Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik 

permasalahan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada pelaksanaan 

hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian Barulak 

Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masaah di atas, penulis mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi hutang bersyarat untuk modal usaha 

kayu kulit manis di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru 

Kabupaten Tanah Datar? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap hutang bersyarat untuk 

modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung 

Baru Kabupaten Tanah Datar? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi hutang bersyarat untuk modal 

usaha kayu kulit manis di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru 

Kabupaten Tanah Datar. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah tentang transaksi hutang 

bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian Barulak 

Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun 

praktis, yaitu: 

1. Untuk mendapatkan pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan hutang 

bersyaratuntuk modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian Barulak 

Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar 
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2. Untuk mmendapatkan pengetahuan fiqih muamalah tentang transaksi 

hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian 

Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. 

3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan 

program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari‟ah Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum. 

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Di antara para peneliti yang yang membahas tentang hutang bersyarat 

adalah Amelia penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 

Hutang Piutang Bersyarat (Studi kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala 

Timur Kabupaten Tulang Bawang). Dia menjelaskan bahwa utang-piutang 

bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur datang kepada 

seorang (kreditur) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Kreditur bersedia memberikan pinjaman dengan syarat debitur harus 

mempunyai tambak dan hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Syarat 

ini mampu disetujui oleh debitur dan kemudian pada waktunya hutang piutang itu 

diselesaikan menuruti kesepakatan kedua belah pihak ketika hutang piutang 

terjadi. Menurut hukum Islam membolehkan pelaksanaan Al-Qardul Hasan atau 

hutang-piutang bersyarat, tetapi kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan 

harta yang dapat dipinjamkan. Para ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan 

harta yang bisa ditakar, ditimbang ataupun makanan. Dalam praktenya hutang 

piutang bersyarat yang terjadi didesa Tri Makmur Jaya dalam hutang piutang 
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secara prinsp dapat diterima oleh hukum Islam, tetapi akad utang piutang tersebut 

menjadi fasad (rusak) karena ada persyaratan tersebut.
10

 

Adapun penelitian Supriadi yang berjudul Tinjauan Fiqih Muamalah 

Terhadap Pelunasan Hutang Piutang Dengan Buah Kelapa Di Desa Cahaya 

Baru Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.Dia menjelaskan bahwa 

pelaksanaan pelunasan hutang piutang di Desa Cahaya Baru Kec. Mandah Kab. 

Indragiri Hilir sudah di mulai sejak tahun 2005. Dalam praktek hutang piutang 

tersebut sebagin masyarakat melakukannya dalam keadaan mendesak dan 

terpaksa, disebabkan penghasilan dan smber kehidupan masyarakat tersebut 

adalah buah kelapa. Sehingga pembayarn hutang dengan buah kelapa dianggap 

sebagai pembayaran yang mudah dan menguntungkan bagi si pemberi hutang. 

Akan tetapi di satu sisi pada akhirnya akan menimbulkan kerugian finansial bagi 

peminjam. Dikarenakan harga dari buah kelapa tidak menentu bisa mencapai dari 

Rp.1000-Rp.2000/buahnya. Sementara para debitur harus membayar sesuai 

dengan jumlah yang mereka pinjam, jika meminjam Rp.100.000 harus membayar 

dengan 100 buah kelapa. Hal inilah yang menyebabkan ada pihak yang merasa 

dirugikan dan dengan keterpaksaan melakukannya. 

Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelunasan hutang piutang yang terjadi 

Di Desa Cahaya Baru Kec. Mandah Kab. Indragiri Hilir tidak sesuai dengan 

konsep Islam karena masih terdapat pihak-pihak yang dirugikan dan terpaksa 

melakukannya. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqih yang berbunyi:  

                                                             
10

Amelia Andriyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang 

Bersayarat, Skripsi Muamalah Di Fakultas Syari‟ah Dan Hukum, ( Lampung: Fakultas Syariah 

Dan Hukum UIN Raden Intan, 2017) 
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ََّعا قُدِ  َماُه ِبات لََتَ
ِ
 اأَلْصُل ِِف الَعْقِد ِرََض املُتََعاِقَد يِْن َوهَتَْيَجُتُو َما ا

 “hukum asal dari transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang 

berakad,hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”  

Jika ada salah satu pihak yang tidak ridha dengan transaksi yang dilakukan 

maka akadnya menjadi batal dan tidak sah, dan hukumnya menjadi haram apabila 

tetap dilakukan.
11

 

Dari tulisan-tulisan tersebut di atas terlihat bahwa para penulis telah 

berusaha mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hutang 

bersyarat. Akan tetapi, sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang 

pelaksanaan hutang bersyarat di Jorong Aur Kenagarian Barulak Kecamatan 

Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat belum pernah diteliti 

orang, karena itulah dilakukan penelitian ini. 

F. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

dilaksanakan di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten 

Tanah Datar, Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena peneliti 

melihat pelaksanaan peminjaman yang dilakukan masyarakat setempat 

yaitu berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat 

yang dapat mendukung permasalahan yang diangkat oleh penulis.  

                                                             
11

Supriadi, TinjauanFiqih Muamalah Terhadap Pelunasan Hutang Piutang Dengan Buah 

Kelapa Di Desa Cahaya Baru Kec. Mandah Kab. Indragiri Hilir, Skripsi Hukum Ekonomi 

Syariah Di Fakultas Syariah Dan Hukum, (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska 

Riau, 2016) 
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2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian. 

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang berpiutang 

dan berhutang untuk modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian 

Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Sumatera 

Barat. 

b. Objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki di dalam kegiatan 

penelitian. Sebagai objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan hutang 

bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian Barulak 

Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 

ditinjau dari fiqih muamalah. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
12

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan 

hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian 

Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 

di. Untuk data populasi dari pihak yangberpiutang dan berhutang ini 

dikarenakan tidak adanya data yang jelas di Kenagarian Barulak, maka 

                                                             
12

Suryani, Hendryani, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian 

Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 190 ; lihat juga Sugiyono, 

Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 215. 
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tidak ditemukan jumlah pastinya. Namun, berdasarkan hasil observasi 

ditemukan jumlah populasi sebanyak 31 orang, yang terdiri dari 2 orang 

staff  kantor wali nagari, 3 orang yang berpiutang  dan 26 orang yang 

berhutang
13

. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang 

sama dari obyek yang merupakan sumber data untuk penelitian.
14

 Dari 

jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan teknik total sampling 

yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi
15

, atau 

dikenal juga dengan istilah sampling jenuh  yaitu teknik penarikan sampel 

apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
16

 Populasi 

yang ada sebanyak 31 orang dijadikan sebagai sampel agar lebih akurat 

dan relavan dengan rancangan penelitian yang terdiri dari 2orang staff  

wali nagari, 3 orang yang berpiutang dan 26 orang yang berhutang. 

 

 

 

                                                             
13

Hasil olahan data dan Observasi dan Wawancara di Lingkungan masyarakat Nagari 

Barulak dari tanggal 26 Februari sampai 20 Maret 2018. 
14

Abdurrahman Fathoni,  Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skipsi, (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2011), h.23. 
15

Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2008), h.174. 
16

Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Jakarta: Alfabeta, 2014), h. 

65. 
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c. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.
17

 Data 

merupakan salah satu unsur yang penting dalam menyusun laporan. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Data Primer 

Data primer adalah data diambil dari sumber data primer atau 

sumber pertama di lapangan.
18

 Data ini diperoleh dari pihak yang 

berpiutang dan orang yang berhutang di Kenagarian Barulak 

Kecamatan Tanah Datar Sumatera Barat. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder.
19

 Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara 

tidak langsung. Dapat diperoleh secara manual, online, atau 

kombinasi keduanya. Adapun data sekunder pada  penelitian ini 

diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka maupun online 

yang berkaitan dengan pelaksanaan hutang. 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

                                                             
17

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.114. 
18

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), 

h.128. 
19

Ibid., h.128. 
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data
20

. Untuk mengumpulkan data yang akurat dan guna 

mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut 

 

a. Observasi 

Observasi, yaitu pengamatan langsung pada suatu objek yang akan 

diteliti.
21

 Observasi adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-

pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Teknik 

ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada 

responden yang tidak terlalu besar. Melakukan pengamatan 

langsung di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru 

Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat untuk mendapatkan 

gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul 

data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.
22

 

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan 3 orang yang 

                                                             
20

Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h.224. 
21

Gorys Keraf, Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, (Nusa Tenggara 

Timur: Nusa Indah, 1994), h.162. 
22

Ibid., h.183. 
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berpiutang, 2 orang perangkat Nagari di Kenagarian Barulak 

Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. 

Penulis melakukan wawancara secara langsung untuk melengkapi 

data yang diperlukan tentang pelaksanaan hutang bersyarat untuk 

modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian Barulak Kecamatan 

Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar. 

c. Kuesioner 

Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.
23

 

Dalam hal ini penulis menyebarkan kuesioner kepada 26 orang 

yang berhutang di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru 

Kabupaten Tanah Datar. 

d. Studi Kepustakaan 

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya 

dengan persoalan yang diteliti.
24

 

e. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis deskriptif 

kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka 

penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat 

                                                             
23

Ibid., h.173. 
24

Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada), Ed. 1, Cet. 1, h.141. 
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tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan 

akhirnya.
25

 

f. Metode Penulisan 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data 

tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

1) Meode deduktif, yaitu menggambarkan keadaan umum 

yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil 

kesimpulan secara khusus.
26

 

2) Metode induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti yang bersifat 

khusus dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang 

bersifat umum.
27

 

3) Metode deskriptif analitik, menggambarkan masalah-

masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh. 

4. Sistematika Penulisan 

Tulisan ini terdiri dari lima  bab. Setiap bab diuraikan beberapa sub bab 

yang menjadi  penjelasan rinci dari pokok pembahasan. Berikut ini sistematika 

penulisannya : 

BAB I merupakan pendahuluan dalam bab ini mencakup latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

                                                             
25

Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Yogyakarta: UIN 

MALIKI press, 2010), Cet.2, h.352. 
26

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed 1, Cet.2, h.26. 
27

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Ed.1, Cet.10, 

h.40. 
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metode penelitian dan sistematika penulisan. Adapun yang dibicarakan dalam 

bab ini adalah pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit 

manis di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah 

Datar ditinjau dari fiqih muamalah. Gambaran umum tentang Kenagarian 

Barulak Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar akan dibahas di bab II. 

BAB II merupakan tinjauan umum Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung 

Baru Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Bab ini meliputi tentang 

gambaran geografis, agama, sosial ekonomi, dan struktur 

organisasi/pemerintahan. Tinjauan umum tentang sistem hutang piutang dalam 

Islam akan dibahas pada bab III. 

BAB III membahas tinjauan umum tentang sistem hutang piutang dalam Islam 

yang mencakup pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, rukun 

dan syarat hutang piutang, pengambilan manfaat hutang, penyelesaian hutang. 

Selanjutnya pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis 

di Kenagarian Barulak Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar akan dibahas 

pada bab IV 

BAB IV membahas tentang pelaksanaan  hutang bersyarat untuk modal usaha 

kayu kulit manis di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten 

Tanah Datar, tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan hutang bersyarat 

di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar 

Sumatera Barat. Kesimpulan dan saran akan dibahas pada bab V. 
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BAB V kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada 

bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasar hasil penelitian serta saran-saran 

yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti daftar 

kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa 

lampiran 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Keadaan Geografis dan Demografis Kenagarian Barulak 

1. Keadaan Geografis 

Nagari Barulak dan wilayah Nagari Barulak adalah salah satu Nagari 

di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar  yang terletak sekitar 120 

Km dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Nagari Barulak terdiri dari 

beberapa Jorong yaitu, Jorong Aur, Dalam Nagari, Koto Nan Tuo, Kapuak 

Koto Panjang Dan Lompatan Datar.
28

 

Nagari Barulak apabila dilihat dari segi ketinggian atau rendahnya, 

maka Nagari ini bisa dibilang terdiri dari dataran tinggi dan rendah. Olah 

karena itu, Nagari Barulak merupakan daerah yang berbatasan dengan; 

1. Sebelah Utara dengan Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung 

Baru. 

2. Sebelah Selatan dengan Nagari Seberang Parit Kabupaten Lima 

Puluh Kota. 

3. Sebelah Barat dengan Hutan Negara. 

4. Sebelah Timur dengan Nagari Sawah Liat Kabupaten Tanah 

Datar.
29

 

Kondisi Tanah di Nagari Barulak cukup subur dan bagus, ini bisa 

dirasakan oleh masyarakat setempat yang bekerja sebagai petani. Karena 

                                                             
28

Data dari Pemerintahan Nagari Barulak yang diambil tanggal 27 Desember 2018 
29

Ibid. 
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mayoritas masyarakat Nagari Barulak berpropesi sebagai petani, baik itu 

di sawah maupun di ladang. 

Keadaan iklim di Nagari Barulak ini cukup dingin, ini dikarenakan 

Nagari Barulak terletak di area  perbukitan dan dataran tinggi dan 

ditumbuhi oleh pohon-pohon yang subur yang melindungi dan membuat 

daerah ini begitu dingin dan sejuk. Dapat kita lihat pada tabel berikut; 

TABEL II.I 

 LETAK GEOGRAFIS NAGARI BARULAK 

No Kondisi geografi Keterangan 

1 Tinggi dari permukaan laut 900–1200 mdl 

2 Curah hujan rata-rata pertahun 200 mm 

3 Keadaan suhu rata-rata 20-30ºC 

Sumber Data : Kepala Kantor Nagari Barulak. 

TABEL II.2 

FUNGSI LAHAN NAGARI BARULAK 

No Kegunaan/fungsi lahan Jumlah atau luas (Ha) 

1 Sawah perumahan dan kolam 280 Ha 

2 Perkebunan / Pertanian rakyat 425 Ha 
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3 Hutan atau belukar 125 Ha 

Sumber Data : Kepala Kantor Nagari Barulak. 

TABEL II.3 

JARAK TEMPUH NAGARI BARULAK 

NO PUSAT LOKASI JARAK 
WAKTU 

TEMPUH 

1 
Jarak Ke Ibukota 

Provinsi 
120 Km 3 jam 

2 
Jarak Ke Ibukota 

Kabupaten 
27 Km 50menit 

3 
Jarak Ke Ibukota 

Kecamatan 
5 Km 5 menit 

Sumber Data : Kepala Kantor Nagari Barulak. 

2. Keadaan Demografis 

Menurut data statistik di kantor Nagari Barulak pada tahun 2018, 

penduduk Nagari Barulak berjumlah 4746 jiwa yang terdiri dari 1215 kepala 

keluarga dengan rincian pada tabel sebagai berikut; 
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TABEL II.4 

KLASIFIKASI JUMLAH PENDUDUK NAGARI BARULAK 

 MENURUT JENIS KELAMIN PADA TAHUN 2018 

NO. 

 
JORONG 

JENIS 

KELAMIN 
PENDUDUK JUMLAH 

1 Aur 

L 489 
976 

P 487 

2 
Dalam 

Nagari 

L 404 
823 

P 419 

3 
Koto Nan 

Tuo 

L 415 
848 

P 433 

4 

Kapuak, 

Koto 

Panjang 

L 526 

1041 

P 515 

5 
Lompata, 

Datar 

L 528 
1058 

P 530 

JUMLAH 
L 2362 

4746 
P 2384 

Sumber Data : Kepala Kantor Nagari Barulak. 



24 
 

 

Tabel di atas menunjukan bawa jumlah jenis kelamin perempuan lebih 

dominan dibandingkan jenis kelamin laki-laki yaitu 2362 jiwa laki-laki dan 

2384 jiwa perempuan. 

Adapun klasifikasi penduduk berdasarkan umur dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

TABEL II.5 

KLASIFIKASI PENDUDUK NAGARI BARULAK MENURUT  

TINGKAT UMUR PADA TAHUN 2018 

No Kelompok usia 

Jumlah penduduk 

KK 

LK PR JML 

1 0-4 tahun 246 258 504 114 

2 5-6 tahun 151 143 294 51 

3 7-12 tahun 278 302 580 122 

4 13-15 tahun 166 157 323 58 

5 16-18 tahun 174 145 349 64 

6 19-35 tahun 455 438 893 177 

7 36-44 tahun 269 266 535 112 
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8 45 tahun keatas 375 425 670 168 

Sumber Data : Kepala Kantor Nagari Barulak. 

Tabel di atas menunjukan bahwa Nagari Barulak menurut kelompok 

umur pada tahun 2018. Kelompok umur yang paling banyak adalah yang 

berusia antara 19-35 tahun yaitu 893 jiwa dan yang paling sedikit kelompok 

umur yang berusia 5-6 tahun. 

B. Keadaan Agama,Pendidikan,Ekonomi dan Adat Istiadat  Kenagarian 

Barulak 

1. Keadaan Agama  

Agama merupakan suatu hal sangat prinsipil dan agama bagi manusia 

merupakan kebutuhan fitrah dan dengan beragama manusia memperloleh 

ketenangan jiwa dan merasakan nikmatnya kehidupan sebagai sarana atau 

jembatan untuk mengapai kehidupan yang hakiki. 

Masyarakat Nagari Barulak dari dahulunya sudah kental dengan agama 

yang mana mereka memiliki buya atau ulama-ulama yang ada setiap jorong 

yang dipandang mampu untuk dijadikan tempat bertanya dalam bidang 

keagamaan. Disamping iu, masyarakat juga mengadakan wirid mingguan, 

memperingati maulid Nabi dan juga isra‟ mikraj setiap surau dan mesjid yang 

ada di masing-masing jorong. 
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Kehidupan beragama, masyarakat Nagari Barulak juga memiliki 

kelompok-kelompok kegiatan keagamaan, seperti: TPA/TPSA, Remaja 

Masjid, Kelompok Yasinan, Lembaga Alim Ulama, Lembaga Cadiak Pandai. 

Menjalankan ajaran agama tersebut atau yang lebih populer dengan 

istilah beribadah tentunya memerlukan sarana peribadatan yang memadai di 

samping untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Untuk 

lebih jelasnya tantang sarana peribadatan ini dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

TABEL II.6 

SARANA IBADAH NAGARI BARULAK 

NO TEMPAT IBADAH JUMLAH 

1 MESJID 5 BUAH 

2 SURAU 15 BUAH 

JUMLAH 20 BUAH 

  Sumber Data : Kepala Kantor Nagari Barulak. 

Kehidupan di Nagari Barulak juga tidak terlepas dari agama. Mereka 

memiliki ulama yang disebut ulama nagari, karena dari dahulu Nagari Barulak 

ini sudah membentuk Ulama-Ulama Nagari. Ulama di Nagari Barulak ini 

merupakan panutan dalam pelaksanaan “amar ma‟ruf nahi munkar” 
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ataudalam istilah adat, ulama merupakan “suluah bendang dalam nagari, 

panarang dalam kampuang”.
30

 

2. Keadaan Pendidikan  

Setiap masyarakat yang ingin berkembang di segala aspek kehidupan, 

pendidikan merupakan kebutuhan yang tidak boleh ditinggalkan dan diabaikan 

karena maju mundurnya suatu daerah akan banyak dipengaruhi oleh 

pendidikan masyarakat itu sendiri karena pendidikan itu adalah faktor yang 

terpenting dalam kehidupanmasyarakat. 

Lebihjelasnya mengenai pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat 

Nagari Barulak dapat dilihat pada tabel berikut ini 

 

TABEL II.7 

JUMLAH PENDUDUK NAGARI BARULAK MENURUT 

TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2018 

No Tingkat pendidikan Jumlah 

1 Tidak tamat SD 625  orang 

2 Tamat SD 239 orang 

3 Tamat SMP 434 orang 

                                                             
30
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4 Tamat SLTA 988 orang 

5 Tamat Akademi 115 orang 

Sumber Data : Kepala Kantor Nagari Barulak 

Sarana pendidikan merupakan salah satu hal yang tidak bisa 

dilepas dari kegiatan di Nagari Tabekpatah terutama dalam upaya 

meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal yang sesuai 

dengan tuntunan zaman. Untuk mengetahui sarana pendidikan yang 

dimiliki oleh masyarakat Nagari Barulak dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

 

TABEL II.8 

SARANA PENDIDIKAN DI NAGARI BARULAK 

NO JENIS SARANA JUMLAH KETERANGAN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

PAUD 

TK 

SD 

TPA/TPSA 

MTSN/SLTP 

MAS/SMU 

5 BUAH 

3 BUAH 

5 BUAH 

4 BUAH 

1 BUAH 

1 BUAH 

SWASTA 

SWASTA 

NEGRI 

SWASTA 

NEGRI 

SWASTA 

JUMLAH 14 BUAH  

  Sumber Data : Kepala Kantor Nagari Barulak 
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3. Keadaan Ekonomi 

Kehidupan ekonomi masyarakat Nagari Barulak cukup stabil dimna 

mereka banyak berpropesi sebagai petani, hal ini dikarenakan Nagari ini 

terletak di daerah dataran tinggi dan dataran rendah dimana tanah sangat subur 

untuk bercocok tanam seperti sayur-sayuran, padi. Dan mereka memiliki lahan 

sendiri utntuk mereka kelola. Disamping bertani mereka juga memelihara 

ternak seperti sapi, kambing, dan ayam.  

Selain itu sebagian mereka juga ada berpropesi sebagai pedagang 

seperti toke sayur-sayuran, kulit manis dan lain-lain hal ini disebabkan 

banyaknya masyarakat yang bertani, jadi toke inilah yang membeli sayur-

sayuran mereka, biasanya aka dikirim ke daerah-daerah luar provinsi seperti 

Riau, jambi, Medan dan lainnya. Dan propesi lainnya seperti guru, pegawai, 

dokter, bidan, tukang, tukang pangkas dan ojek. 

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai  salah satu faktor penting dalam 

menunjang pembangunan Nagari menjadi kajian tersendiri dalam menganalisa 

situasi. Hal itu juga terdapat pada Nagari Barulak. Hal itu terbukti dengan 

adanya fasilitas pendidikan formal yang memadai seperti Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD), TK, SD, MDA dan SMU. 

Pemerintahan Nagari Barulak sudah merumuskan tujuannya dalam visi 

dan misi Nagari Barulak. Visi Nagari Barulak adalah “Mewujudkan 

masyarakat Nagari Barulak yang Madani, Mandiri, Aman dan Berbudaya 

yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Untuk 
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mencapai Visi tersebut, maka Nagari Barulak menjalankan Misi sebagai 

berikut : 

1. Meningkat dan melanjutkan program pembangunan yang telah ada 

menuju Nagari Barulak yang madani, mandiri, aman, dan berbudaya. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan 

kualitas tenaga pendidik, prasarana dan sarana pendidikan. 

3. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur 

pemerintah nagari guna meningkatkan pelayanan publik.  

4. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna 

untuk memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta 

mempercepat pembangunan. 

5. Menggali potensi pariwisata di Nagari Barulak sebagai potensi 

ekonomi. 

6. Meningkatkan pemerataan keadilan disemua bidang. 

7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi disemua lapisan masyarkat.
31

 

4. Keadaan Adat Istiadat 

Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu „adah dan „uruf yang memiliki 

arti yang sama yaitu adat atau kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, 

adat adalah aturan yang lazim dituruti dan dilakukan sejak dahulu kala atau 

kebiasaan. Al-jurjani mendefinisikan „adah yaitu suatu perbuatan yang terus 

menerus dilakukan manusia, karena logis dilakukan secara terus-menerus.
32
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Adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan suatu masyarakat 

karena adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan yang sering atau yang 

biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa adat istiadat hasil dari produk manusia secara turun 

menurun. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat berfikir, semakin tinggi 

tingkat berfikir manusia semakin tinggi pula kebudayaannya. 

Jadi, adat merupakan suatu aturan atau kebiasaan yang turun temurun 

dari nenek moyang terdahulu yang masih berlaku di tengah-tengah masyarakat 

dan menjadi salah satu norma yang berlaku  dan hidup di tengah-tengah 

kehidupan masyarakat. 

Pengelompokan masyarakat berdasarkan garis keturunan ibu yang 

dikenal dengan matrilinial. Setiap suku dalam suatu kenegerian dipimpin oleh 

beberapa orang ninik mamak dengan jembatan penghulu. (pucuk pimpinan 

suatu suku), dubalang (pengawal penghulu), malin (tukang do‟a) dan lainnya. 

Nagari Barulak merupakan bagian dari wilayah adat Minangkabau. 

Maka adat yang dipakai pada Nagari Barulak adalah adat Minangkabau yang 

merupakan warisan turun temurun dari dahulunya, yang dikenal dengan 

semboyan Adat Basandi Syara‟, Syara‟ Basandi Kitabullah.
33

 

 

 

                                                             
33

Ibid. 



32 
 

 

Minangkabau terdapat  empat macam kriteria adat, yaitu; 

a) Adat Nan Sabana Adat  

Yang dimaksud adat nan sabana adat adalah segala sesuatu 

yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah, yang merupakan 

undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah, seperti: 

murai bakicau, jawi malanguah, kabau mangowek, (murai berkicau, 

sapi melenguh, kerbau menguek). Setelah Islam masuk ke Minangkabau 

Adat Nan Sabana Adat tersebut mengalami penyesuaian dengan nilai-

nilai ajaran agama Islam, seperti dalam pepatah berikut ini:“Adat 

basandi syarak (adat bersendikan syarak) Syarak basandi Kitabullah 

(syarak bersendikan Kitabullah) Syarak mangato adat mamakai (syarak 

mengatakan adat memakai)” 

Adatnan sabana adat ini dimasukkan segala yang diterima dari 

nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturan yang tertera didalam al-

Qur‟an serta menurut yang sepanjang syara‟ tentang sah atau batalnya 

serta halal dan haramnya sesuatu. Atau secara tegasnya adat ini adalah 

adat yang datang dari Allah Ta‟ala.
34

 

b) Adat Nan Diadatkan 

Adat nan diadatkan adalah adat yang dibuat oleh ahli pengatur 

tata alam Minangkabau yaitu Dt. Katumanggungan beserta Dt. Parpatiah 

Nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan 
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tidak berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah: indak lakang dek 

paneh indak lapuak dek hujan. nyata bagi kita bahwa sifat abadinya 

hanya di dalam anggapan rakyat, bukan merupakan sifat asasi dari adat 

itu.“Dimano ranting urang dipatahan (dimana ranting milik orang 

dipatahkan) Di sinan adat urang diturut (disana adat orang diikuti)” 

Karena adat itu adalah aturan hidup, sedangkan kehidupan 

manusia bergerak dengan dinamiknya, maka berubah-ubahnya adat 

untuk melaraskan diri dengan kehendak/kebutuhan zaman biasa 

digambarkan oleh kata-kata sebagai berikut:“Sakali aie gadang (sekali 

air deras) Sakali tapian baranjak (sekali tepian berpindah) Sakali rajo 

baganti (sekali raja diganti) Sakali adat barubah (sekali adat 

berubah)”
35

 

c) Adat Nan Teradat 

Adat nan teradat adalah yang terpakai yang berbeda didalam 

sanagari-sanagari, saluhak saluhak, salaras-salaras yang merupakan 

aturan-aturan yang disesuaikan menurut keadaan dan tempat. Juga 

merupakan aturan-aturan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak 

zaman. 

d) Adat istiadat 

Yang dimaksud dengan adat istiadat adalah berkaitan dengan 

kata pepatah“Dimano batang taguliang (dimana batang terguling) 
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Disinan tindawan tumbuah  (disitu cendawan tumbuah) Dimano bumi 

dipijak (dimana bumi dipijak) Disinan langik dijunjuang. (disitu langit 

dijunjung)” 

Kata-kata diatas mengibaratkan bagaimana seseorang harus 

menyesuaikan diri dengan adat setempat yang berbeda-beda, atau juga 

bisa dikiaskan sebagai berikut:“Dimano air urang disauak (dimana air 

orang diambil) Disinan adat urang diturut (disana adat orang diikuti).”  

Masyarakat Nagari Barulak sebagai masyarakat hukum adat juga 

mempunyai tradisi dan kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam kehidupan 

beragama. Salah satunya  makan basamo, sebagaimana disaat 

memperingati maulid Nabi Muhammad Saw dan isra‟ mikraj yang telah 

dijelaskan di atas.
36

 

Perangkat adat atau pemangku adat di Minangkabau di pengang oleh 

Penghulu. Dalam masyarakat adat Minangkabau penghulu merupakan sebutan 

kepada ninik mamak pemangku adat yang bergelar datuk. Sebagai pimpinan 

penghulu, ia bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara kaum, suku, dan 

nagarinya. Penghulu bertanggung  jawab terhadap permasalahan yang terdapat 

dalam masyarakat dan dikatakan kewajiban penghulu ialah:“Kusuik 

manyalasai(kusut menyelesaikan), Karuah mampajaniah(keruh memperjenih), 

Tumbuahnyo ditanam (tumbuhnya ditanam), Tingginya dianjuang (tingginya 

dijunjung), Gadangnyo diambuang (besarnya dilambungkan).” 
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Maksud dari pepatah ini ialah apabila ada permasalahan dalam masyarakat 

maka datuaklah yang menyelesaikan permasalahan tersebut.Sebagai penghulu ia 

disebut datuk, baik ia sebagai penghulu puruik maupun sebagai penghulu suku. 

Menurut adat bodi caniago seluruh penghulu sama dan sederajat kedudukannya, 

semua dinamakan penghulu seandiko. Penghulu seandiko artinya setiap penghulu 

mempunyai wewenang dan memerintah di dalam sukunya, sampai kedalam nagari 

masing-masing. 

Penghulu sebagai pimpinan haruslah “baalam leba, badado lapang” 

maksudnya ialah penghulu itu haruslah berjiwa besar dan berpandangan luas 

dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam menyelesaikan masalah, penghulu 

haruslah mempunyai prinsip:“Tak ado kusuik  nan indak salasai Karuah nan 

indak ka janiah (Tdak ada kusut yang tidak selesai Keruh yang tidak jernih)” 

Penghulu dikatakan juga tiang Nagari, kuat penghulu maka kuat pulalah 

Nagari. Juga dikatan: “Elok nagari dek panghulu, elok tapian dek rang mudo”. 

Dalam pimpinan sukunya, penghulu suku dibantu oleh tiga orang pembantu:
37

 

a. Manti 

Aturan adat di atas terkandung fungsi, tugas dan tanggung 

jawab seorang manti antara lain: 

1. Memegang bidang tata laksana dan organisasi kepenghuluan 

yang di embannya. 
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2. Sebagai angin menjadi pembawa informasi dan penghubung 

antara kaum atau antar penghulu yang berada dalam lingkup 

kepenghuluan yang diembannya. 

3. Menerima laporan dan pengaduan serta menindak lanjutinya. 

4. Menangani dan berusaha menyelesaikan silang salisiah atau 

sengketa antar kaum. 

5. Bersikap dan berbuat berpedoman kepada ajaran-ajaran 

agama dan adat, dan kepada apa-apa yang telah diadatkan. 

6. Secara umum manti adalah bertugas mengurus kegiatan 

sehari-hari
38

 

b. Malin 

Pepatah aturan adat di atas juga memberikan gambaran 

apa-apa yang menjadi tugas dan kewajiban seorang malin, yaitu: 

1. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang malin 

harus selalu teguh menegakkan agama. 

2. Harus berusaha memelihara dan mengembangkan ajaran-

ajaran agama kepada seluruh kaum dan anak kemenakan 

yang ada di dalamnya. 

3. Mengurus masalah ibadah, masalah keguruan, dan masalah-

masalah keagamaan dalam acara-acara adat. 
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4. Syariat agama malin juga berugas dan berusaha mencuci 

segala yang kotor dan kumuh dalam kaum dan anak 

kemenakanya.
39

 

c. Dubalang 

Kandungan pepatah aturan adat di atas juga tersimpul 

tugas dan kewajiban seorang dubalang: 

1. Dia adalah dubalang (hulubalang) dari penghulu yang 

menjadi atasannya. 

2. Dia juga dubalang nagari bersama-sama dengan dubalang-

dubalang pada kepenghuluan lainnya baik yang sesuku 

maupun yang tidak sesuku. 

3. Dalam hal memerlukan anggota atau tenaga tambahan, dia 

dapat memanfaatkan dubalang-dubalang atau pemuda-

pemuda yang ada pada setiap kaum, sebagai anggota atau 

pasukan. 

4. Dalam hal tidak lanjut kesepakatan atau keputusan yang telah 

diambil oleh musyawarah penghulu atau nagari, jika terdapat 

hambatan atau ada pihak-pihak yang tidak mengindahkannya, 

maka dubalang bertindak sebagai aksekutor. 

5. Ke dalam, dubalang berfungsi sebagai penjaga keamana 

(polisi) 
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6. Ke luar, dubalang berfungsi sebagai penjaga pertahana 

(tentara).
40

 

Sebagai penjaga keamanan dan pertahanan, dubalang tampak berwatak 

keras. Sikap dan prilaku tersebut tidak boleh dilakukan oleh seorang penghulu. 

Sebagian dari pantangan penghulu adalah merupakan sikap dan penampilan 

dubalang dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

Kehidupan banagari pada dasarnya adalah terdapatnya peran ninik mamak 

di tengah masyarakat, dalam adat Minangkabau dikenal dengan istilah mamak. 

Mamak adalah saudara laki-laki dari ibu. Setiap laki-laki pada dasarnya adalah 

mamak bagi anak-anak saudara perempuan dari keluarganya.  

Mamak di ibaratkan “mambusek dari bumi, manitiak dari langik,” 

maksudnya adalah  bagaimanapun, status mamak tidak bisa digantikan oleh 

sebab-sebab lain. Sedangkan Ninik Mamak pada dasarnya adalah pilihan dari 

mamak-mamak yang ada di suatu kampung/nagari. Artinya, Ninik Mamak dipilih 

dari kumpulan mamak-mamak dari suatu nagari.
41

 

Nagari Barulak terdapat adat Istiadat yang dapat mendukung kebudayaan 

Nasional. Kebudayaan tersebut seperti: 1. Berzanji dan Marhaban, 2. Bararak 

Anak, 3. Calempong 4. Barundiang, 5. Batagak Rumah, 6. Batagak Penghulu, 7. 

Salawat Dulang, 8. Pidato Pasambahan. 

 

                                                             
40

Erizal Datuak Tannamir (Wali Nagari Barulak), wawancara, dari tanggal 18 Desember- 

29 Desember 2018 
41

Ibid, wawancaa 



39 
 

 

BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG-PIUTANG DALAM 

ISLAM(QARD) 

A. Hutang Piutang Dalam Islam (Al-Qard) 

1. Pengertian Al-Qard 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutangpiutang adalah uang 

yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang 

lain.
42

Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah 

al-qard, yang menurut bahasa berarti  ْاَْنَقسط (potongan), dikatakan demikian 

karena al-qard merupakan potongan dari harta muqridh (orang yang 

membayar) yang dibayarkan kepada muqtaridh (yang diajak akad 

qard).
43

Menurut Hanafiyah, al-qard diartikan sesuatu yang diberikan 

seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi 

kebutuhannya.
44

 

Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih 

atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap 

imbalan.
45

 Menurut Azhar Basyir, utang-piutang adalah memberikan harta 

kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi 

kebutuhankebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu 
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mendatang.
46

 Menurut Imam Syafi‟i, hutang-piutang dalam arti bahasa 

(etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) 

adalah sesuatu yang diutangkan dan disebu  juga dengan iqrad atau salaf, yang 

berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada 

penggantinya yang serupa (sama).
47

 

Dengan kata lain, al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain 

yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam 

tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, al-qard 

dikategorikan dalam aqad tathawwu‟i atau aqad saling membantu dan bukan 

transaksi komersial.
48

 Untuk itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang berniat 

ikhlas untuk menolong orang lain dengan cara meminjamkan hutang tanpa 

mengharapkan imbalan disebut sebagai al-qardul hasan. Al-qardul hasan 

adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah 

sebagai penerima baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya 

tambahan biaya apapun.  

Peminjam atau nasabah berkewajiban mengembalikan uang atau 

barang yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati bersama dengan 

pokok pinjaman.
49

 Karnaen Purwaatmadja mengatakan bahwa al- qardul 

hasanadalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban 

semata di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun 
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kecuali modal pinjaman.
50

 Menurut Umar, al-qardul hasan adalah perjanjian 

pinjaman baru kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan 

dengan jumlah yangsama yakni sebesar yang dipinjam.  

Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai 

dengan kesepakatan bersama dalam pembayaran dilakukan secara angsuran 

maupun tunai. Ia menambahkan bahwa al-qardul hasan merupakan pinjaman 

yang harus dikembalikan pada akhir suatu waktu yang telah disepakati tanpa 

keharusan membayar bunga ataupun pembagian untung rugi dalam 

bisnis.
51

Sedangkan menurut Toto Abdul Fatah, al-qardul hasan adalah suatu 

pinjaman yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa dituntut untuk 

mengembalikan apa-apa bagi peminjam, kecuali pengembalian modal 

pinjaman tersebut.
52

 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

al-qardul hasan merupakan suatu jenis pinjaman produk pembiayaan dari 

pemilik modal baik individu maupun kelompok yang pengembalian pinjaman 

uangnya tidak disertai dengan bunga, namun pihak peminjam berkewajiban 

untuk membayar biaya administrasi. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami 

bahwa definisi-definisi yang secara redaksional berbeda tersebut mempunyai 

makna yang sama.  

Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa qard 

(hutang-piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi 
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pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan 

mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan 

berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu 

diberikan. Firman Allah SWT (Q.S. Al-Hadid (57) : 11) :  

ِعَفوۥُ َلوۥُ َوَلوۥُ ََٰٓأْجرٌَكرِيٌ  ن َذا ٱلَِّذى يُ ْقِرُض ٱللََّو قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيضَٰ  مَّ

Artinya : 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.
53

 

Kata lain dari al-qard adalah „ariyah, yaitu meminjam kepada orang 

lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi atau merusak yang 

dipinjam agar dapat dikembalikan zat benda itu kepada pemiliknya.
54

Adapun 

letak perbedaan antara al-qard dan„ariyah adalah kalau qard mengutangkan 

barang yang statusnya menjadi hak milik orang yang berhutang dan harus 

dikembalikan dengan uang atau barang yang serupa, seperti meminjam uang 

atau barang harus dikembalikan dengan uang atau barang dengan jumlahyang 

sama.  

Sedangkan „ariyah hanyalah pemberian manfaat barang saja, seperti 

meminjam sepeda atau mobil untuk dikendarai tetapi sepeda atau mobil 

tersebut harus diganti dengan seharganya atau barangnya lagi.
55

 Para ulama 

sepakat bahwa qard boleh dilakukan atas dasar bahwa manusia adalah 
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makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan 

saudaranya.  

Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari 

kehidupan di dunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan 

kebutuhan umatnya. Adapun qard diperbolehkan dengan dua syarat,antara 

lain:
56

 

a) Tidak mendatangkan keuntungan atau menjurus pada suatu 

manfaat. Maka para ulama' sudah bersepakat bahwa tidak 

diperbolehkan, karena ada larangan dari syari'at dan karena sudah 

keluar dari jalur kebajikan,jika untuk orang yang berhutang maka 

diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua tidak diperbolehkan 

kecuali sangat dibutuhkan. 

b) Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. 

Adapun hadiah dari pihak peminjam (muqtaridh), maka menurut 

Malikiyah tidak boleh diterima oleh pemilik barang/pemberi 

pinjaman (muqtaridh) karena mengarah pada tambahan atas 

pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan jika antara muqridh dan 

muqtaridh ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah 

dan bukan karena hutang tersebut. 

 

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang 

hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, 
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karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa 

menerima barang jaminan dari yang berutang. Dengan demikian utang-

piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum 

Islam juga mensyari'atkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang 

apabila terjadi utang-piutang. 

2. Dasar Hukum Hutang Piutang 

a. Dasar Hukum Al-Quran 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat 

saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah 

Allah memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan 

sebagaimanafirman Allah SWT (Q.S. Al-Maidah (5) : 2): 

ْقٰوى ْثِْ َواْلُعْدَواِن  ۖ  َوتَ َعاَونُ ْوا َعَلى اْلِبّْ َوالت َّ َو ۖ  َوََل تَ َعاَونُ ْوا َعَلى اَْلِ َو ۖ  َوات َُّقوا اللّٰ ِانَّ اللّٰ

 َشِدْيُد اْلِعَقابِ 

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Amat berat siksa-Nya.
57 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah:283 

yang berbunyi: 

ُدوا َكاتًِبا َفرَِىاٌن َمْقُبوَضٌة فَِإْن أَِمَن بَ ْعُضُكمْ   َوِإْن ُكْنُتْم َعَلٰى َسَفٍر وَلَْ َتَِ
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 بَ ْعًضا فَ ْليُ َؤدّْ الَِّذي اْؤُتَُِن أََمانَ َتُو َوْلَيتَِّق اللََّو رَبَّو 

 

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). 

Akan tetapi jka sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)dan 

hendakllah ia bertakwa kepada Allah SWT.
58

 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah:245 yang 

berbunyi: 

 ُ َّللَّ
 
ۥٓ َٱْضَعافًا َكِثرَيًة َوٱ ِعَفُوۥ ََلُ نًا فَُيَض َٰ َ قَْرًضا َحس َ َّللَّ

 
ى يُْقرُِض ٱ ِ َّلَّ

 
ن َذا ٱ لَْيِو  مَّ

ِ
طُ َوا يَْقِبُضَويَْبص ُ

 تُْرَجُعونَ 

Artinya: 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 (rezki) dan kepada-

Nya-lah kamu dikembalikan. 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah:282 yang 

berbunyi: 
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ى فَاْكُتُبوُه ۚ ََلٰ َٱَجٍل ُمَسمًّ
ِ
َذا تََدايَنُُْتْ ِبَديٍْن ا

ِ
يَن ٱَٓمنُوا ا ِ َا اَّلَّ  ََي َٱُّيُّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. 

Dan sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al Hadid : 

11 yang berbunyi: 

ۥٓ َٱۡجٞر َكِرمٞي  ۥ َوََلُ ِعَفُوۥ ََلُ ٗنا فَُيَض َٰ َ قَۡرًضا َحس َ َّللَّ
 
ي يُۡقرُِض ٱ ِ َّلَّ

 
ن َذا ٱ  مَّ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 

yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya 

dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. 

Dan sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. At-

Taghabun : 17 yang berbunyi: 

ُ َشُكىٌز َحهِيىٌ  ِعۡفهُ نَُكۡى َويَۡغفِۡس نَُكۡىۚۡ َوٱَّللَّ ا يَُضَٰ ُٗ َ قَۡسًضا َحَس  إٌِ تُۡقِسُضىْا ٱَّللَّ

Artinya: Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 

baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan 

mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha 

Penyantun. 

Dalam utang-piutang itu terkandung sifat tolongmenolong, 

berlemah lembut kepada manusia,mengasihinya, memberikan kemudahan 

dalam urusan dan memberikan jalan keluar dari duka yang 

menyelimutinya. Berdasarkan ayattersebut, maka pemberian utang kepada 
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orang lain hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan 

berhutang itu benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan 

pinjaman, maka ia bisa terlantar. Hukum memberi utang bisa menjadi 

haram, jika utang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat untuk 

perjudian, dan lain-lain. Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang 

diutangi itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh. Islam 

mensunnahkan orang yang memberi utang.  

Hal ini berarti ia juga memperbolehkan untuk orang yang 

berhutang dan tidak menganggapnya ia sebagai yang makruh karena ia 

mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan 

harta itu seperti sedia kala. 

b. Dasar Hukum Hadist 

Qiradh merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah swt., 

karena qiradh berarti berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia, 

memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa 

orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan 

(qiradh), dan membolehkan bagi orang yang diberikan qiradh, serta tidak 

menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta 

untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan 

peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.
59
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Dari Abu Hurairah Radhi yallahu „anhu bahwa Nabi 

Shallallahu„alaihi wa sallam bersabda 

ثَ َنا ُسْفَياُن، َعْن  ثَ َنا أَبُو نُ َعْيٍم، َحدَّ َسَلَمَة، َعْن َأِب َسَلَمَة، َعْن َأِب ُىرَيْ رََة َرِضَي اللَُّو َحدَّ
َعْنُو، قَاَل: َكاَن لَِرُجٍل َعَلى النَِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِسنّّ ِمَن اإِلِبِل، َفَجاَءُه يَ تَ َقاَضاُه، 

ُدوا لَُو ِإَلَّ ِسنِّا فَ ْوقَ َها، فَ َقاَل:  ، َفطََلُبوا«أَْعُطوهُ »فَ َقاَل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم:  ِسنَُّو، فَ َلْم َيَِ
ِإنَّ ِخَيارَُكْم » ، فَ َقاَل: أَْوفَ ْيَتِِن َوََف اللَُّو ِبَك، قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم:«أَْعُطوهُ »

 6ٓ)رواه البخاري(  «َأْحَسُنُكْم َقَضاءً 
 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari Sufyan dari Salamah 

dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Ada seorang laki-

laki pernah dijanjikan seekor anak unta oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu 

orang itu datang kepada Beliau untuk menagihnya. Maka Beliau shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah". Maka orang-orang mencari anak unta 

namun mereka tidak mendapatkannya kecuali anak unta yang lebih tua umurnya, 

maka Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya". Orang itu berkata: "Anda telah 

memberikannya kepadaku semoga Allah membalas anda". Maka Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara 

kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji." 

ثَ َنا وَِكيٌع َعْن َعِليّْ ْبِن َصالِ  ثَ َنا أَبُو ُكرَْيٍب َحدَّ ٍح َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل َعْن َأِب َسَلَمَة َعْن َحدَّ
رًا ِمْن سِ  نِّْو َأِب ُىرَيْ رََة َقاَل اْستَ ْقَرَض َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِسنِّا َفَأْعطَاُه ِسنِّا َخي ْ

 6َٔوقَاَل ِخَيارُُكْم َأَحاِسُنُكْم َقَضاًء. )رواه الرتمذي(
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“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan 

kepada kami Waki' dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah 

dari Abu Hurairah ia berkata; “Rasulullah SAW meminjam (berhutang) kepada 

seseorang seekor unta yang sudah berumur tertentu. Kemudian beliau 

mengembalikan pinjaman tersebut dengan unta yang telah berumur yang lebih 

baik dari yang beliau pinjam. Dan beliau berkata, sebaik-baik kamu adalah 

mereka yang mengembalikan pinjamannya dengan sesuatu yang lebih baik (dari 

yang dipinjam).” 

Dari Ibnu Mas‟ud Radhiyaallahu „anhu bahwa Nabi 

Shalallahu‟alaihi wassalam bersabda: 

َعِن اْبِن َمْسُعْوٍد اَنَّ النَِّبِّ َصَلى اهلُل َعَلْيِو َوَسَلَم قَاَل : َماِمْن ُمْسِلٍم يُ ْقِرُض ُمْسِلًما قَ ْرًضا 
6ٕ)رواىابن ماجو وابن حبان(َمرَّتَ ْْيِ ِاَلَّ َكاَن َكَصَد َقٍة َمرًَّة 

  
“Dari Ibn Mas‟ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada 

seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, 

maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)  

c. Dasar Hukum Ijma‟ 

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. 

Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa 

pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki 

segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah 

menjadi satubagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang 

sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.
63
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d. Dasar Hukum Kaidah Fiqih 

Adapun dasar hukum utang-piutang (qardh) dalam kaidah fiqh 

muamalah adalah: 

َبَحُة اإلَّ َٱْن يَُد لَّ  أَلْصُل ِِف  
ِ
رِيِْمهَا  املَُعاَمََلِ اإل َدِلْيٌل عىََل ََتْ  

 “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. 

 

 ُُكُّ قَْرٍض َجرَّ َمنَْفَعًة فَهَُو ِربَ 

 “setiap pinjaman yang menarik manfaat ( oleh kreditor ) adalah 

sama dengan riba.
64

 

Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Sedangkan 

dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan 

dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunat malah 

menjadi wajib, seperti mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat 

perlu atau berhajat.
65

 

 

3. Rukun dan Syarat-Syarat Al-Qard 

Pengertian utang-piutang diatas, dapat disimpulkan bahwa utang-

piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak 

sebagai subyek, dan suatu barang yang menjadi obyek yang selanjutnya dapat 

mengakibatkan adanya perpindahan hak milik dari pihak satu pada pihak lain. 

Dengan demikian, utang-piutang dianggap terjadi apabila sudah diketahui 
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rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun sahnya utang-piutang adalah 

bahwa rukun utangpiutang itu sama dengan rukun jual beli: 

a. „aqid yaitu yang berpiutang dan yang berutang. 

b. Ma‟qud‟alayh yaitu barang yang diutangkan. 

c. Sihgat yaitu ijab qabul.
66

 

Demikian pula menurut Ismail Nawawi bahwa rukun utang-piutang 

ada empat, yaitu: 

a. Orang yang memberi utang. 

b. Orang yang berutang. 

c. Barang yang diutangkan. 

d. Ucapan ijab qabul.
67

 

Menurut M. Ali Hasan bahwa rukun utang piutang itu ada tiga, yaitu: 

a. Lafaz (ijab qabul) 

b. Yang berutang dan perpiutang 

c. Barang yang diutangkan.
68

 

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas pada dasarnya sama. Dan 

tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat: 

a. Syarat-syarat „Aqaid 

Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat 

langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam fikih 

subyek hukum itu adalah „aqid atau „aqidayni. Adapun syarat „aqid 
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(subyek hukum), menurut Ahmad Azhar Basyir adalah orang yang 

berutang dan orang yang memberi utang, bahwa syarat „aqid dalam 

perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik 

kepada orang lain. Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang 

diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utang piutang hanya dilakukan 

oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang 

sudah balig dan berakal. Menurut Sayyid Sabiq, orang yang 

melakukan akad (utang piutang) seperti syarat orang berakad dalam 

jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan 

(memilih).  

Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat 

membedakan (memilih) melakukan akad utang-piutang adalah tidak 

sah hukumnya.
69

 Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa syarat orang yang berakad (subyek hukum) dalam transaksi 

utang-piutang adalah sebagai berikut: 

a) Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan 

akalnya secara sempurna. 

b) Cakap (tabarru'), yaitu orang yang cakap dan mampu 

melepaskan hartanya dengan mempertimbangkan 

manfaatnya. 

c) Kebebasan memilih (mukhtar), yaitu orang yang terlepas 

dari unsure paksaan dan tekanan dari orang lain. 
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b. Syarat-syarat ma'qud 'alayh (obyek utang-piutang) 

Obyek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang 

mempunyai persamaan (benda mitsil: pen). Untuk sahnya utang-

piutang tersebut, obyeknya harus memenuhi syarat-syarat: 

a) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, 

takaran atau jumlahnya. 

b) Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam 

bentuk hewan. 

c) Pinjaman (Al-Qard) tidak sah dari orang-orang yang tidak 

memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak 

normal akalnya.
70

 

 

c. Syarat-syarat akad (sighat) 

Ijab qabul merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang. 

Akad mengandung dua unsur, yaitu ijab dan qabul yang keduanya 

dinamakan sigat, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi 

utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak berutang. Ijab qabul 

tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat 

pula dengan isyarat bagi orang bisu. Perjanjian utang-piutang baru 

terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada 

pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak 
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kedua telah menerimanya. Setelah perjanjianterjadi sebelum diterima 

oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.
71

 

Disyari'atkannya secara tertulis dalam utang piutang itu, 

diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi 

perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu 

akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi 

dalam utang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria baligh, 

muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua 

orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat 

seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling 

mengingatkan diantarakeduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.
72

 

Apabila di dalam perjanjian utang-piutang tersebut tidak 

ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat 

dipegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidak 

didapatkan, maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang 

jaminan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT (Q.S. Al-Baqaroh 

2:283) yang berbunyi : 

ُدوا َكاتًِبا َفرَِىاٌن َمْقُبوضَ   ٌة فَِإْن أَِمَن بَ ْعُضُكمْ َوِإْن ُكْنُتْم َعَلٰى َسَفٍر وَلَْ َتَِ

 بَ ْعًضا فَ ْليُ َؤدّْ الَِّذي اْؤُتَُِن أََمانَ َتُو َوْلَيتَِّق اللََّو رَبَّو 
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Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah 

tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 

penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang 

[180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah 

ia bertakwa kepada Allah.
73

 

Mengenai pembayaran utang-piutang ini ada beberapa hal yang 

perlu diketahui, yaitu menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran 

utang piutang, siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, tempat 

pembayaran dan sesuatu yang dibayarkan. 

a) Hak tagihan utang-piutang pada dasarnya yang berhak menagih 

utang adalah pihak pemberi piutang sendiri, atau wakilnya jika ia 

mewakilkan kepada orang lain, atau wakilnya jika ia berada di 

bawah perwakilan atau ahli warisnya jika ia meninggal dunia atau 

orang yang menerima wasiat tersebut.
74

 

b) Wajib membayar utang-piutang dalam utang-piutang terkait 

dengan adanya suatu perjanjian, maka pada dasarnya orang yang 

berhutang itulah yang berkewajiban membayar utang-piutang 

tersebut sesuai dengan janjinya apabila jangka waktunya telah 

habis. 
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c) Waktu pembayaran utang-piutang. Waktu pembayaran utang 

tergantung pada isi perjanjian yang diadakan, jika dalam perjanjian 

itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayarannya, maka 

pihak berutang dapat ditagih sewaktuwaktu untuk membayar utang 

tersebut. Jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam 

perjanjian, maka kewajiban pembayaran utang itu pada waktu yang 

telah ditentukan, dan pihak berutang pun baru berhak melakukan 

tagihan padawaktu tersebut. Tapi apabila pihak yang berhutang 

belum bisa membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan 

maka dianjurkan untuk memberikan kelonggaran sampai ia 

berkelapangan. Apabila pihak yang berhutang mempercepat 

pembayaran sebelum tiba waktunya, kemudian pihak yang 

memberi piutang membebaskan sebagian sebagai imbalannya, 

maka menurut jumhur fuqaha haram hukumnya. 

d) Tempat pembayaran utang-piutang pada dasarnya pembayaran 

utang-piutang dilakukan di tempat terjadinya utang. Apabila 

utangnya bukan merupakan sesuatu yang jika dipindahkan atau 

memerlukan biaya, seperti uang, maka boleh dilakukan 

pembayaran di tempat lain sebab sama saja pembayaran itu 

dilakukan di tempat perjanjian atau di tempat lain. Apabila barang 

yang diutangkan jika dipindahkan memerlukan biaya, kemudian 

pihak berutang menawarkan pembayaran utangnya di tempat lain, 

maka pihak berpiutang berhak menolak, sebab kalau diterima ia 
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akan memikul beban biaya pemindahan atau membawa ke tempat 

lain.
75

 Ulama fiqh sepakat bahwa utang-piutang harus dibayar di 

tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh 

membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk 

membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di 

jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di 

tempat lain, muqridh tidak perlu menyerahkannya. Jika jalan suatu 

perjanjian utang-piutang diadakan syarat bahwa pembayaran 

dilakukan di tempat lain, banyak ulama yang memandang syarat itu 

batal, sebab merupakan utang-piutang yang menarik manfaat bagi 

pihak berpiutang.
76

 

e) Biaya pembayaran utang-piutang. Biaya-biaya yang diperlukan 

untuk pembayaran utang-piutang menjadi tanggungan pihak yang 

berhutang. Hal ini logis sebab pihak berpiutang tidak dibenarkan 

memungut keuntungan dari pihak berpiutang yang diberikan maka 

sebaliknya ia tidak dapat dibebani resiko-resiko biaya yang 

diperlukan untuk membayar utang. 

f) Sesuatu yang dibayarkan dalam utang-piutang pembayaran utang 

itu seharusnya dilakukan dengan membayarkan sesuatu yang 

sejenis dengan utang-piutang. Jika utang itu berupa barang tertentu, 

maka pembayaran harus berupa barang yang sejenis dengan 

hutangnya meskipun barang tersebut mengalami perubahan harga, 
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misalnya, emas harus dibayar dengan emas meskipun sedang 

mengalami harga turun. Pembayaran utang dengan barang yang 

tidak sejenis dengan apa yang diutangkan tidak diperbolehkan 

dengan syarat maupun tanpa syarat, misalnya utang-piutang emas 

dibayar dengan perak dan sebagainya. 

g) Pembebasan utang-piutang suatu perjanjian utang-piutang 

dipandang berakhir, jika pihak berpiutang membebaskan 

piutangnya. Untuk sahnya suatu pembebasan utang, pihak yang 

membebaskan utang harus memenuhi syarat-syarat,yaitu: balig, 

berakal, cakap, bertabarru' dan dilakukan dengan suka rela. Jika 

salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembebasan utang 

tidak sah.
77

 

4. Hutang Piutang Bersyarat 

Hukum Hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat 

Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang 

lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena 

di dalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi 

sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong 

antara yang satu dengan yang lainnya.  

Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada 

orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam 

hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu 
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betul-betul rill, dia tidak boleh ditahan. Dalam perjanjian utang-piutang, dapat 

diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 

hukum Islam, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan hukum Islam, maka perjanjian utang-piutang itu tidak sah. Dalam 

utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian: 

a. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutangi, maka 

dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang-piutang 

bersyarat itu menjadi rusak. 

b. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti 

disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan 

sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang 

demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang-piutang tetap sah. 

c. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak 

berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran 

utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut 

hukum Islam.
78

 

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya 

dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang 

memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang 

jaminan dari yang berutang.
79

Dengan demikian utang-piutang bersyarat dapat 

dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyari'atkan 
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adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang. 

Sebagaimana firman Allah( Q.S. Albaqoroh (2) : 283): 

ُدوا َكاتًِبا َفرَِىاٌن َمْقُبوَضٌة فَِإْن أَِمَن بَ ْعُضُكمْ   َوِإْن ُكْنُتْم َعَلٰى َسَفٍر وَلَْ َتَِ

 بَ ْعًضا فَ ْليُ َؤدّْ الَِّذي اْؤُتَُِن أََمانَ َتُو َوْلَيتَِّق اللََّو رَبَّو

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). 

akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.
80

 

Pengikut mazhab Hanafi juga berpendapat: tidak diperbolehkan 

mensyaratkan dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik 

keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang. Apabila orang 

yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia 

(orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau denganharga yang murah, 

atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah 

diambilnya.
81

 

Apabila kita menghadapi dua alternative yaitu antara utang-piutang 

dengan tangguhan, dengan utang pakai bunga yang relatif ringan 

                                                             
80

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 71 
81

Abdur Rahman al-Jaziri, Al-Fiqih Ala Madzhabib,( Ghalia Indonesia, Jakarta: 1985) h. 

342 



61 
 

 

(ditinggikan harga jual dengan tempo pembayaran), maka kita harus 

memilih jenis utang yang kedua ini, karena resikonya lebih ringan.
82

Dalam 

utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi dua bagian: 

a. Tidak mencari keuntungan semata 

b. Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual 

beli dan sebagainya. 

Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak 

dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si 

penghutang kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya 

kepada temannya asalkan ia diperbolehkan menginap di rumahtemannya 

tersebut. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda 

terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap 

sebagai hadiah.
83

 

B. Al-‘Urf 

1. Pengertian al-‘Urf 

Al-„urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf „ain, ra‟, dan  fa‟ 

yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma‟rifah (yang terkenal), 

ta‟rif (definisi), kata ma‟ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 

„Urf (kebiasaan yang baik). 

Adapun dari segi terminologi, kata urf  mengandung makna: 

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya 

dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, 
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ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian 

tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar 

kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. 

Kata „urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-

„adah (kebiasaan), yaitu: 

Sesuatu yang telah mantap dalam jiwa dari segi dapatnya diterima 

oleh akal yang sehat dan watak yang benar.
84

 

„Urf  (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang 

dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh 

mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu 

saja. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesutu yang buruk; 

mencakup pula hal yang bersifat perkataan (qauliy) dan hal yang bersifat 

perbuatan (fi‟liy).
85

 

Kata „urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-

„adah (kebiasaan), yaitu: 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, al-„urf terdiri atas dua 

bentuk yaitu al-„urf al-qauli (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan al-

„urf al-fi‟li (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).
86

 

2. Pembagian al-‘Urf 

Ditinjau dari segi jangkauannya, „urf dapat dibagi menjadi dua, 

yaiyu al-„urf al-amm dan al-„urf al-khashsh. 
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a. Al-„Urf al-Amm 

Kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi masyarakat 

sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.  

b. Al-„Urf al-Khashsh 

Kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat 

tertentu, atau wilayah tertentu saja. 

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, al-„urf dapatpula 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. 

1) Al-„Urf ash-Shahihah („Urf yang Absah) 

Adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan 

dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, „urf yang 

tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau 

sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram.  

2) Al-„Urf al-Fasidah („Urf yang Rusak/Salah) 

Adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan 

dan dalil-dalil syara‟. Sebalik dari al-„urf ash-shahihah, maka adat 

kebiasaan yang salah adalah menghalalkan hal-hal yang haram, 

atau mengharamkan yang halal. 

Para ulama sepakat, bahwa al-„urf al-fasidah tidak dapat 

menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi 

hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan 

pemasyarakatan dan pengalaman hkum Islam pada masyarakat, 

sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma‟ruf, diupayakan 
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mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan 

ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan 

yang sesuai dengan syariat Islam.
87
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  BAB IV 

PELAKSANAAN HUTANG BERSYARAT UNTUK MODAL USAHA 

KAYU KULIT MANIS DI KENAGARIAN BARULAK  

DAN PANDANGAN FIQIH MUAMALAH 

TERHADAPNYA 

 

A. Pelaksanaan Hutang Bersyarat Untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis di 

Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar 

Untuk mengetahui permasalahan ini, penulis menyusun angket yang 

disebarkan kepada orang yang berhutang saja untuk toke/orang yang berpiutang 

penulis melakukan wawancara dengan maksud untuk melihat pelaksanaan hutang 

bersyaratuntuk modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian Barulak Kecamatan 

Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Disini akan disampaikan 

tentang kepemahaman orang yang berpiutang  dan orang yang berhutang tentang 

pelaksanaan hutang secara Islam, alasan melakukan hutang bersyarat, bagaimana 

tata cara pelaksanaan hutang piutang  yang berlaku, kelengkapan rukun dan syarat 

hutang piutang, bentuk hutang piutang, mengenai batas waktu dalam pelaksanaan 

hutang piutang dan berakhirnya pelaksanaan hutang piutang. 

Masyarakat Nagari Barulak dominan bekerja sebagai petani dan berkebun, 

adapun pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-hari adalah 

dengan bertani sawah, berkebun sayuran, berkolom ikan dan lain sebagainya. 

Berkebun dan bertani merupakan pekerjaan yang paling banyak dikalangan 

masyarakat kenagarian Barulak untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik 

dengan menggarap sendiri lahan pertaniannya maupun bekerja di lahan pertanian 

milik orang lain. Dari penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
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keluarga dan kebutuhan lainnya. Namun yang menjadi masalah ketika ada 

kebutuhan yang sangat penting dan mendesak.
88

 

Meskipun masyarakat memiliki penghasilan dari bertani dan berkebun, 

ternyata kebutuhan semakin harinya tidak bisa ditentukan secara rinci, sehingga 

timbul kebutuhan secara mendadak dan membutuhkan sejumlah uang yang cukup 

besar dan mengharuskan masyarakat kenagarian barulak melakukan hutang 

bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis kepada toke kayu kulit manis. 

Masyarakat yang hendak berhutang mesti menyetujui ketentuan persyaratan dari 

orang yang memberikan hutang yang biasa berlaku di masyarakat Nagari Barulak. 

Sehingga menimbulkan tidak sesuai dalam akad hutang piutang yang seharusnya 

saling menguntungkan dan tidak adanya pihak yang terzolimi antara orang yang 

berhutang dan berpiutang. Namun, karena kebutuhan uang yang mendesak, 

masyarakat terpaksa berhutang kepada toke kayu kulit manis, dengan syarat kulit 

manis yang telah diolah harus di jual kepada  toke dan harga ditentukan oleh toke 

kayu kulit manis yang mana harga di bawah harga pasar.
89

 

Pembahasan ini akan dipaparkan berbagai hal yang menyangkut tentang 

pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian 

Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. 

Setelah penulis melakukan penelitian dan memperoleh data-data yang dibutuhkan, 

maka data-data tersebut dikualifikasikan sesuai dengan yang diperlukan, sehingga 

memperoleh berbagai gambaran atau pun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 
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penulis. Selanjutnya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berikut 

adalah identitas responden 

Tabel IV.1 

IdentitasResponden
90

 

NO 

NAMA ORANG YANG 

BERHUTANG DAN 

BERPIUTANG UMUR KET 

1 Yosrizal 29 Tahun Berhutang 

2 Febi Putra 32 Tahun Berhutang 

3 Jhony 40 Tahun Berhutang 

4 Ferdi 57 Tahun Berhutang 

5 Edi Puslan 48 Tahun Berhutang 

6 Khairul Amri 48 Tahun Berhutang 

7 Epi Huwa 46 Tahun Berhutang 

8 Adek Putra 49 Tahun  Berhutang 

9 Alfikri 38 Tahun Berhutang 

10 Nofriwandi 50 Tahun Berhutang 

11 Didi 56 Tahun Berhutang 

12 Feri 50 Tahun Berhutang 

13 Yudi Mahara 50 Tahun  Berhutang 

14 Edrizal 35 Tahun Berhutang 

15 Amrizal 42 Tahun Berhutang 

16 Dt. Bijo 62 Tahun Berhutang 

17 Dt. Gindo Sati 60 Tahun Toke/berpiutang 

18 Yusuf 67 Tahun Berhutang 

19 Syafrijon 45 Tahun Berhutang 

20 Syamsurizal 54 Tahun Berhutang 

21 Fauzan 38 Tahun Berhutang 

22 Syariyal 50 Tahun Berhutang 

23 Abdul Ghani 46 Tahun Berhutang 

24 Boni Padre 40 Tahun Berhutang 

25 Deni Putra 49 Tahun Berhutang 

26 Dt. Paduko Dirajo 57 Tahun Toke/berpiutang 

27 Halim 49 Tahun Berhutang 

28 j. Dt. Bijo 67 Tahun Toke/berpiutang 
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29 Dt. Maruhun 63 Tahun Berhutang 29 Dt. Maruhun 63 Tahun Berhutang 

30 Mardhatillah 25 Tahun Staff wali nagari     

31 Erizal Datuak Tannamir 66 Tahun Wali Nagari     

Sumber: Data olahan angket 

 

Untuk melihat lebih lanjut tentang pelaksanaan hutang bersyarat untuk 

modal usaha kayu kulit manisdi Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru 

Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan 

apakahresponden melakukan hutang bersyarat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

 

Tabel IV. 2 

Tanggapan Responden tentang Melaksanakan Hutang Bersyarat Untuk 

Modal Usaha Kayu Kulit Manis 

NO Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Iya  26 100% 

2 Tidak  - 0% 

Jumlah 26 100% 

Sumber: data olahan angket 

Dari tabel IV.2 menjelaskan bahwa responden yang menjawab 

melaksanakan hutang bersyarat adalah 100% dengan jumlah total responden 26 

orang yang terdiri dari orang yang berhutang dan berpiutang . Sedangkan yang 

menjawab tidak melaksanakan hutang bersyarat adalah 0%. Jadi responden di 

Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Sumatera 

Barat sepenuhnya melaksanakan hutang bersyarat 

Kemudian untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap 

pelaksanaan hutang piutang secara Islam dapat di lihat pada tabel berikut. 
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Tabel IV. 3 

Tanggapan Responden tentang Paham terhadap Pelaksanaan Hutang 

Bersyarat Untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis secara Islam 

NO Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Iya   10 34% 

2 Tidak  16 66% 

Jumlah 26 100 % 

Sumber: data olahan angket 

Pada tabel IV.3 di atas menjelaskan bahwasanya responden yang 

menjawab paham terhadap pelaksanaan hutang piutang bersyarat  secara Islam 

berjumlah 10 orang yang terdiri dari orang yang berhutangdan orang yang 

berpiutang atau34 %. Sedangkan responden yang menjawab tidak paham terhadap 

pelaksanaan hutang bersyarat secara Islam berjumlah 16 orang yang terdiri dari 

orang yang berhutang atau persentase 66%. Dari total responden 26 orang. 

Selanjutnya kita akan melihat apakah kebutuhan akan sejumlah uang yang 

mendesak menjadi penyebab masyarakat melakukan hutang piutang bersyarat. 

Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut: 

Tabel IV.4 

Tanggapan Responden tentang Penyebab Melakukan Hutang Bersyarat 

karena Kebutuhan Uang yang Mendesak 

NO Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Iya   26 100% 

2 Tidak  - 0% 

Jumlah 26 100 % 

Sumber: data olahan angket. 

Dari tabel IV.4 di atas menjelaskan bahwasanya responden yang 

menjawab penyebab melakukan hutang bersyarat karena kebutuhan uang yang 

mendesak yaitu seluruh orang yang berhutang dan berpiutang sebanyak 26 orang 

atau 100%. Sedangkan responden yang menjawab tidak melakukan hutang 

bersyarat karena kebutuhan uang yang mendesak adalah 0%. Hal ini berarti 
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kebutuhan akan sejumlah uang yang mendesak menjadi faktor masyarakat 

berhutang kepada toke. Hal ini disebabkan karena harga kayu kulit manis yang 

tinggi  sehingga masyarakat memberanikan dirinya untuk berhutang kepada  toke, 

apabila terdesak untuk memenuhi suatu kebutuhan, seperti ada anggota keluarga 

yang sakit, biaya anak sekolah, pesta pernikahan, pembangunan rumah sementara 

uang tidak mencukupi, untuk memenuhi kebutuhan itu semua maka dengan sangat 

terpaksa masyarakat berhutang untuk modal usaha kayu kulit manis kepada toke 

kayu kulit manis.
91

 

Kemudian untuk mengetahui apakah tata cara pelaksanaan hutang piutang 

bersyarat  di Kenagarian Barulak mudah,  untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 

berikut ini: 

Tabel IV.5 

Jawaban Responden tentang Pelaksanaan Hutang BersyaratMudah 

NO Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Iya   26 100% 

2 Tidak  - 0% 

Jumlah 26 100 % 

Sumber: data olahan angket. 

Dari tabel IV.5 di atas menjelaskan bahwasanya responden yang 

menjawab bahwa tata cara pelaksanaan hutang bersyarat kepada toke mudah 

adalah 26 orang responden atau 100%. Sedangkan responden yang menjawab tata 

cara pelaksanaan hutang bersyarat ke toke tidak mudah adalah 0%. Biasanya 

pelaksanaan huang bersyarat di awali dengan calon berhutang (pihak yang 

membutuhkan uang) datang kepada calon berpiutang dan meyampaikan 

maksudnya untuk meminjam uang untuk membeli kayu kulit manis, jika toke 

                                                             
91

Dt. Gindo Sati orang yang berpiutang , Wawancara, Nagari Barulak Kecamatan Tanjung 

Baru Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat,, Tanggal 27 Desember 2018. 



71 
 

 

telah mengatahui berapa banyak kayu kulit manis yang akan dibeli, maka orang 

yang berhutang dan orang yang berpiutang menyepakati akad hutang, akad ini 

pada dasarnya sebagai alat untuk bukti terjadinya utang piutang diantara kedua 

belah pihak.
92

 

Selanjutnya dapat pula dijelaskan tanggapan responden tentang 

terpenuhinya semua rukun hutang piutang. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel IV.6 

Tanggapan Responden tentang Semua Rukun Hutang Bersyarat Untuk 

Modal Usaha Kayu Kulit Manis Sudah Terpenuhi Dalam Pelaksanaan 

Hutang Piutang  

NO Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Iya   26 100% 

2 Tidak  - 0% 

Jumlah 26 100 % 

Sumber: data olahan angket. 

Dari tabel IV.6 di atas menjelaskan bahwasanya responden yang 

menjawab semua rukun hutang piutang sudah terpenuhi dalam pelaksanaan 

hutang bersyarat berjumlah 26 orang atau 100%. Sedangkan responden yang 

menjawab tidak semua rukun hutang piutang  terpenuhi dalam pelaksanaan hutang 

bersyarat berjumlah 0%. Hal ini berarti pelaksanaan hutang bersyarat yang 

dilakukan masyarakat sudah memenuhi semua rukun hutang piutang. 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah pelaksanaan hutang bersyaratuntuk 

modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung 

Barudilakukan dalam bentuk tulisan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel IV.7 

Jawaban Tanggapan Responden tentang Pelaksanaan Hutang 

BersyaratUntuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis dilakukan dalam 

Bentuk Tulisan 

 

NO Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Iya   - 0% 

2 Tidak  26 100% 

Jumlah 26 100 % 

Sumber: data olahan angket. 

Dari tabel IV.7 di atas menjelaskan bahwasanya responden menjawab 

bahwa pelaksanaan hutang bersyaratuntuk modal usaha kayu kulit manis 

dilakukan dalam bentuk tulisan berjumlah 0orang atau 0%. Sedangkan yang 

menjawab pelaksanaan hutang bersyarat tidak dilakukan dalam bentuk tulisan 

berjumlah 26 atau 1000%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan hutang 

bersyarat dilakukan sebelum perjanjian utang-piutang itu dilaksanakan, para 

orang yang berpiutang(toke) membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

orang yang akan berhutang. Syarat-syarat tersebut tidak dibuat secara tertulis 

tetapi sudah merupakan tradisi yang berlaku diantara orang yang berpiutang 

(toke) dan orang yang berhutang. Apabila mereka mengadakan perjanjian 

utang-piutang mereka hanya mengikuti tradisi yang telah ada. Jadi meskipun 

tidak disebutkan dalam perjanjian, mereka sudah mengetahui syarat-syarat 

apa saja yang harus dipenuhi apabila ia berhutang pada orang yang berpiutang 

(toke).
93
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Kemudian untuk mengatahui tentang adanya syarat oleh toke kepada 

orang yang berhutang  pada pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal usaha 

kayu kulit manis , untuk lebih jelasnya bisa kita lihat tabel di bawah ini: 

Tabel IV.8 

Jawaban Responden tentang terdapat Adanya Syarat Dalam 

Pelaksanaan Hutang Bersyarat Untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis 

Yang Dilakukan 

NO Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Iya   26 100% 

2 Tidak  - 0% 

Jumlah 26 100 % 

Sumber: data olahan angket. 

Dari tabel IV.8 di atas menjelaskan bahwasannya responden yang 

menjawab terdapat adanya syarat dalam pelaksanaan hutang bersyarat untuk 

modal usaha kayu kulit manis berjumlah 26 orang yang terdiri dari orang 

yang berhutang dan toke/orang yang berpiutang atau 100%. Sedangkan 

responden yang menjawab tidak terdapat syarat dalam pelaksanaan hutang 

bersyarat berjumlah 0%. Suatu syarat yang terdapat dalam pelaksanaan 

hutang  bersyarat ialah bahwa terlebih dahulu orang yang berhutang harus 

mencari kayu kulit manis yang mau dibeli,selama hutang berlangsung, hasil 

panen dari kayu kulit manis harus di jual ke toke sampai hasil panen nya 

habis serta harga dari kulit manis itu ditentukan oleh toke yang mana harga di 

bawah harga pasar yaitu apabil harga pasar Rp. 50.000/kg maka toke akan 

membeli Rp.48.000/kg. Hal ini sudah dianggap biasa oleh masyarakat di 

Kenagarian Barulak dalam pelaksanaan hutang piutang bersyarat karena 

harga kulit manis yang mahal sehingga orang yang berhutang tidak merasa 
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dirugikan malah di untungkan karna proses peminjaman yang tidak sulit dan 

tidak ada jaminan dalam utang-piutang tersebut.
94

 

Konsekuensi dari syarat  harus dipenuhi oleh orang yang berhutang 

apabila orang yang berhutang tak mampu memenuhi syarat-syarat nya maka 

toke tak akan memberika utangan. Dari hasil penyebaran angket dilapangan 

para toke lebih dominan menyatakan mencari keuntungan. Supaya  lebih 

jelasnya terdapat pada tabel dibawah ini: 

Selanjutnya orang yang berhutang harus mencari kayu kulit manis 

yang hendak dibeli sebelum berhutang ke toke kayu kulit manis, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel beikut ini: 

Tabel IV.9 

Jawaban Responden tentang Terlebih Dahulu Mencari Kayu Kuli Manis 

Yang Hendak Dibelinya Sebelum Beruhtang Kepada Toke 

NO Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Iya   26 100% 

2 Tidak  - 0% 

Jumlah 26 100 % 

Sumber: data olahan angket. 

Dari tabel IV.9 di atas, menjelaskan bahwasanya responden yang 

menjawab harus mencari kayu kulit manis yang hendak dibeli sebelum berhutang 

berjumlah 26 atau10 0%. Sedangkan responden yang menjawab tidak mencari 

kayu kulit manis sebelum berhutang  berjumlah 0orang atau 0%, Dari total 

responden 26 orang yang terdiri dari toke dan orang yang berhutang. Hal ini 

disebabkan konsekuensi dari orang yang berhutang apabila ia tidak mendapatkan 
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kayu kulit manis yang hendak dibeli maka toke tidak bisa memberikan utang 

karna itu syarat yang pertama dari hutang piutang.
95

 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah hasil panen kayu kulit manis harus 

di jual kepada toke/orang yang berpiutang di Kenagarian Barulak , untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel IV.10 

Jawaban Responden Tentang  Hasil Panen Kayu Kulit Manis Harus Di 

Jual Kepada Toke/Orang Yang Berpiutang 

NO  Jawaban  Frekuensi Persentase 

1 Iya   26 100% 

2 Tidak  - 0% 

Jumlah 26 100 % 

Sumber: data olahan angket. 

Dari tabel IV.10 di atas menjelaskan bahwasanya responden yang 

menjawab hasil panen kayu kulit manis harus di jual kepada toke/orang yang 

berpiutang berjumlah 26 orang yang terdiri dari toke dan orang yang berhutang 

atau 100% dengan jumlah total responden adalah 26 orang. Sedangkan responden 

yang menjawab hasil panen kayu kulit manis tidak harus di jual kepada toke/orang 

yang berpiutangberjumlah 0%. Hal ini disebabkan karena dari sinilah toke/orang 

yang berpiutang bisa mengambil keuntungan/manfaat kalau hasilnya dijual ke 

toke yang lain maka toke/orang yang berpiutang tidak untung.
96

 

Kemudian untuk mengetahui tentang harga dari kayu kulit manis yang 

menetapkan adalah toke/orang yang berpiutang dan harga yang ditetapkan toke 

dibawah harga pasar, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:  
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Tabel IV.11 

Jawaban Responden Tentang Harga Dari Kayu Kulit Manis Yang 

Menetapkan Adalah Toke/Orang Yang Berpiutang Dan Harga Yang 

Ditetapkan Toke Dibawah Harga Pasar 

NO Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Iya   26 100% 

2 Tidak  - 0% 

Jumlah 26 100 % 

Sumber: data olahan angket. 

Dari tabel IV.11 di atas, menjelaskan bahwasanya responden yang 

menjawab harga dari kayu kulit manis yang menetapkan adalah toke/orang yang 

berpiutang dan harga yang ditetapkan toke dibawah harga pasarberjumlah 26 

orang atau100 %. Sedangkan responden yang menjawab harga dari kayu kulit 

manis yang menetapkan bukantoke/orang yang berpiutang dan harga yang 

ditetapkan toke  harga pasar berjumlah 0 orang atau %. Hal ini disebabkan karena 

disinilah para toke/orang yang berpiutang mengambil keuntungan/manfaat dengan 

menetapkan harga yang lebih rendah dari harga pasaran maka toke bisa 

mendapatkan keuntungan dari piutang tersebut.
97

 

Kemudian untuk mengetahui tentang kejelasan ada batas waktu dalam 

pelaksanaan hutang untuk modal usaha kayu kulit manis yang dilakukandi 

kenagarian Barulak dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel IV.12 

Jawaban Responden Tentang Adanya Batas Waktu Dalam Pelaksanaan 

Hutang bersyarat Untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis Yang 

Dilakukan 

NO Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Iya   26 100% 

2 Tidak  - 0% 

Jumlah 26 100 % 

Sumber: data olahan angket. 
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Dari tabel IV.12 di atas menjelaskan bahwasanya responden yang 

menjawab adanya batasan waktu dalam pelaksanaan hutang untuk modal usaha 

kayu kulit manis yang dilakukanberjumlah 26 responden yang terdiri dari orang 

yang berhutang dan orang yang berpiutang/toke atau 100%. Sedangkan responden 

yang menjawab tidak ada batas waktu dalam pelaksanaan hutang untuk modal 

usaha kayu kulit manis yang dilakukan berjumlah 0%. Hal ini disebabkan karena 

Apabila sudah sampai batas waktu pembayaran,yaitu setelah panen tiba, maka 

pembayaran utang itu harus segera dilaksanakan. Pembayarannya harus 

berupahasil panen, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perjanjian utang-

piutang tersebut. Adapun cara pembayaran adalah apabila waktu panen tiba, orang 

yang berhutang harus langsung menjualnya kepada toke/oorang yang berpiutang. 

Jika hasil panennya sedikit maka toke akan memotong hutang orang yang 

berhutang tadi sebagian dulu, dan untuk panen yang berikutnya dipotong sebagian 

lagi sampai panen habis dan hutangnya lunas..
98

 

Begitu juga apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya 

pada waktu yang telah dijanjikan dengan hasil panennya, toke tidak akan 

mengambilnya. Misalnya jika orang yang berhutang mendapat hasil panen sedikit 

atau ada sebab lain, makatoke memberi keringanan pada orang yang berhutang 

dengan cara toke tidak akan memotong hasil panen nya dulu, kalau orang yang 

berhutang panen lagi, maka juragan akan memotong hasil panennya.Dengan 
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terbayarnya utang-piutang itu, maka berakhirlah perjanjian antara toke dan orang 

yang berhutang.
99

 

Tabel IV.13 

Jawaban Responden Tentang Pengambilan Manfaat Atas Piutang 

Dilakukan Oleh Toke/Orang Yang Berpiutang 

NO Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Iya   26 100% 

2 Tidak  - 0% 

Jumlah 26 100 % 

Sumber: data olahan angket. 

Dari tabel IV.13 di atas menjelaskan bahwasanya responden yang 

menjawab pengambilan manfaat atas piutang dilakukan  oleh toke/orang yang 

berpiutang sebanyak 26 orang yang terdiri atas orang yang berhutang dan orang 

yang berpiutang/toke  atau 100%. Sedangkan responden yang menjawab 

pengambilan manfaat atas piutang tidak dilakukan  oleh toke/orang yang 

berpiutangsebanyak 0%. Hal ini berarti   pemanfaatan atas piutang berada di pihak 

orang yang berpiutang/toke selama pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal 

usaha kayu kulit manis tepatnya selama orang yang berhutang belum mampu 

mengembalikan hutang yang diberikan oleh toke/orang yang berpiutang.
100

  

Kata toke/orang yang berpiutang cara ia mengambil keuntungan dari 

piutang itu adalah dengan jual beli lantaran karena dia sebagai toke makanya ia 

mau memberikan utangan.
101

 Dan bagi orang yang berhutang ini sebagai hutangan 

bukan kepada jual beli karena bagi dia hanya untuk berhutang karena toke 

memberikan syarat makanya dia menjual kayu kulit manis ke toke.
102
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B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Hutang Bersyarat Untuk 

Modal Usaha Kayu Kulit Manis di Kenagarian Barulak Kecamatan 

Tanjuang Baru Kabupaten Tanah Datar 

Dalam hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam menyikapi 

persoalan hukum tentang hutang-piutang bersyarat merupakan suatu kebiasaan 

yang telah menjadi tradisi oleh warga  di Kenagarian Barulak. Jika digolongkan 

kedalam fiqih muamalah transaksi hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit 

manis ini tergolong kepada Al-qard. Diferensiasi pandangan yang demikian tentu 

harus dianalisis lebih mendalam melalui analisis hukum Islam. Analisis ini 

penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktek utang-piutang yang 

masih debatable dikalangan para warga setempat. 

Sebagaimana hutang-piutang bersyarat yang terjadi di Kenagarian Barulak 

bersifat konsumtif artinya orang yang berhutang kepada toke semata-mata hanya 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, yang mana ekonomi orang yang 

berhutang dalam keadaan lemah dan mereka terdesak untuk berhutang kepada 

toke. Maka toke berinisiatif memberi pertolongan kepada orang yang berekonomi 

lemah dengan meminjamkan uang untuk modal usaha kayu kulit manis. Toke 

memberikan syarat kepada orang yang berhutang bahwa uang itu digunakan untuk 

modal usaha kayu kulit manis , yang mana kayu kulit manis tadi di olah dan hasil 

panen nya harus dijual kepada toke. Toke memberikan syarat ini sebagai jaminan 

bagi orang yang berhutang supaya mereka tidak bermain-main dalam berhutang. 

Karena toke tidak ada meminta barang jaminan dari hutang ini. 
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Secara garis besar penulis menganalisa pelaksanaan hutang bersyarat untuk 

modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian Barulak dari segi tata cara 

pelaksanaan hutang-piutang dalam islam dan dari segi hukum hutang piutang 

bersyarat dan hukum hutang piutang bersyarat terhadap fiqih muamalahnya. 

Adapun analisa dari penulis sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Tata Cara Pelaksanaan dalam Islam 

a. Tujuan akad 

Hutang piutang yang dilakukan di Kenagarian Barulak 

biasanya dilakukan dalam hal pinjam uang. Tujuannya ada yang 

bersifat produktif misalnya untuk modal usaha dan bersifat konsumtif 

misalnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya berobat, 

pembangunan rumah dan biaya anak sekolah. Tujuan-tujuan tersebut 

dibenarkan dalam perspektif fiqih muamalah karena tidak terdapat hal-

hal yang diharamkan oleh Allah SWT. 

b. Lama waktu perjanjian 

Mengenai batasan waktu Rasulullah menganjurkan adanya 

ketentuan waktu dan jatuh tempo dalam sebuah akad hal ini sesuai 

dengan lamanya hutang piutang yang dilakukan di Kenagarian Barulak 

terdapat batasan waktupelunasan hutang yang diberikan oleh toke kulit 

manis kepada orang yang berhutang adalah sampai habis kulit manis di 

ladang tersebut. Hal ini didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh 

Ibnu Abbas r.a. 
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ٍُ أبي ََِجْيٍح عٍ عبِد  ٍُ َعهيَّتَ أَخبسَا اب ٍُ ُشزازةَ أَخبَسََا إسًاعيُم ب حدثُا عًُسو بْ

ٍِ عبَاٍس زِضَي َّللاَّ عُهًا قال: قَِدَو ز ٍِ اب ُهاِل ع ًِ ٍِ َكشيٍس عٍ أبي ان سى ُل َّللاَّ ب

ٍِ ـ أَو  ٌَ في انثًِس انعاَو وا نعاَيي ُ َعهَْيِه َوَسهَْى ا نًديُتَ وانُاُس يُْسهِفى  ِ َصهَّى َّللاَّ َّللاَّ

ٍِ أَو ثال ثتً, َشكَّ إِسًا عيُم ـ فقال: يٍ َسهََّف في تًٍس فَاْيُْسهِْف في َكيٍم  قاَل َعاَيي

ٌٍ يعهىو.  يعهى ٍو ووْش

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Zurarah 

mengabarkan kepada kami Ismail bin Aliah mengabarkan kepada 

kami Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Kasir dari Abi Minhal dari 

Ibnu Abbas ra. berkata: Telah datang Rasulullah SAW ke Madinah 

dan penduduk Madinah mereka melakukan salaf yaitu membayar 

dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga 

tahun, maka Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang melakukan 

jual beli salaf pada buah buah-buahan maka lakukanlah pada 

takaran yang ditentukan dan waktu yang ditentukan  tahun lalu. 

(H.R. Bukhari).
103

 

 

c. Rukun dan Syarat 

Dalam pelaksanaan hutang-piutang, harus memenuhi rukun 

dan syarat sebagai berikut: 

a) „aqid yaitu yang berpiutang dan yang berutang. 

b) Ma‟qud‟alayh yaitu barang yang diutangkan. 

c) Sihgat yaitu ijab qabul.
104

 

Dari segi rukun, pelaksanaan hutang-piutang di 

KenagarianBarulaksudah sesuai dengan ketentuan Islam, karena ada 
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aqid yaitu yang berpiutang , Ma‟qud‟alayh yaitu barang yang 

diutangkan,ijab dan kabul. 

Adapun dari syarat, kesesuaian pelaksanaan hutang-piutang di 

Kenagarian Barulak dengan tuntutan fiqih muamalah diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Syarat terkait orang yang berakad sudah terpenuhi karena para 

pelaku hutang-piutang memiliki kecakapan hukum (baliq dan 

berakal). 

2. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul (sighat) tidak 

terpenuhi, karena dalam hutang bersyarat yang dilaksanakan 

terdapat syarat bahwa orang yang berhutang harus menjual kulit 

manis ke toke sampai kulit manis diladang tersebut habis dan 

harga dibawah pasaran.  

3. Syarat yang berkaitan dengan hutang sudah terpenuhi karena 

jumlah hutang diketahui dengan jelas. 

 

d. Berakhirnya persyaratan hutang-piutang kulit manis 

Berakhirnya persyaratan hutang-piutang kulit manis ketika 

habis panen kulit manis diladang tersebut, hal ini dibenarkan dalam 

tinjauan fiqih muamalah. Allah menganjurkan untuk saling tolong 

menolong dalam kebajikan dan taqwa. Etika bermuamalah dalam 

Islam adalah atas dasar tolong menolong, tidak saling merugikan, suka 

sama suka (rela), dan saling percaya. Pelaksanaan hutang bersyarat 
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untuk modal usaha kayu kulit manis di kenagarian barulak sesuai 

dengan prinsip tolong-menolong karena sebagaimana yang terdapat 

dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 2, yaitu 

sebagai berikut: 

ْقٰوى ْثِْ َواْلُعْدَواِن  ۖ  َوتَ َعاَونُ ْوا َعَلى اْلِبّْ َوالت َّ َو ۖ  َوََل تَ َعاَونُ ْوا َعَلى اَْلِ ۖ  َوات َُّقوا اللّٰ  

َو َشِدْيُد اْلِعَقابِ   ِانَّ اللّٰ

Artinya:  ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah 

kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya.”
105

 

 

2. Berdasarkan Hukum Hutang-Piutang dalam Islam 

Qard (utang-piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur 

(pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) 

akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan 

berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu 

diberikan. 

Hukum Al-Qard dalam islam sudah dijelaskan pada bab tiga, yaitu 

hukum dasar utang adalah dibolehkan, malahan bisa menjadi pahala bagi 

orang yang meminjamkan sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam 

Q.S Al-Baqarah: 283 
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ُدوا َكاتًِبا َفرَِىاٌن َمْقُبوَضٌة فَِإْن أَِمَن بَ ْعُضُكمْ َوِإْن ُكْنُتْم   َعَلٰى َسَفٍر وَلَْ َتَِ

 بَ ْعًضا فَ ْليُ َؤدّْ الَِّذي اْؤُتَُِن أََمانَ َتُو َوْلَيتَِّق اللََّو رَبَّو

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). 

Akan tetapi jka sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).
106

 

Bedasarkan ayat diatas yang berhubungan dengan hutang-piutang 

adalah masalah janji. Sebab dalam hutang bersyarat pada kesepakatan 

kedua belah pihak terdapat sebuah janji dalam pengembalian hutang 

beserta syaratnya. Bila dilihat dari sudut pandang tersebut  maka hutang 

bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis yang terjadi di Kenagarian 

Barulak berjalan sesuai dengan kesepakatan. Karena rata-rata masyarakat 

melakukan akad hutang-piutang bersyarat ini atas dasar saling percaya dan 

tolong menolong. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian , tidak ada 

pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal usaha kayu manis yang 

mengingkari janjinya, semua berjalan sesuai dengan kesepakan awal. 

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Hutang Bersyarat 

Dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian: 
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a. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutangi, 

maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang-

piutang bersyarat itu menjadi rusak.
107

 

Pelaksanaan hutang piutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit 

manis mengandung syarat yang menguntungkan bagi orang yang 

berpiutang seperti kayu kulit manis harus dijual kepada toke sampai 

kulit manis habis. Syarat yang kedua yaitu harga kayu kulit manis 

ditentukan oleh toke dengan harga dibawah harga pasar. Dengan 

demikian syarat tersebut menguntungkan bagi toke (yang berpiutang). 

Penetapan syarat ini sesuai dengan tabel IV.8 yaitu tabel jawaban 

responden tentang adanya syarat yang harus dipenuhi sebelum 

berhutang, kemudian orang yang berhutang harus menjual kayu kulit 

manis kepada toke hal ini sesuai dengan tabel IV.10 dengan jawaban 

responden 100% iya. Kemudian masalah penetapan harga yang 

ditetapkan oleh toke yang harga dibawah harga pasar terdapat pada 

tabel IV.11  dengan jawaban responden 100% iya. Dengan demikian 

jelaslah bahwa dalam hutang bersyarat ini jelas mengandung 

keuntungan bagi toke karena toke mengambil manfaaat dari 

piutangnya  hal ini sesuai dengan tabel IV.13 dengan jawaban 

responden tentang toke mengambil manfaat atas piutangnya dengan 

jawaban responden 100% iya, hal ini menyebabkan rusaknya syarat 

yang menyebabkan transaksi hutang bersyarat yang terjadi di 
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kenagarian barulak tidak boleh dilakukan karena toke mengambil 

manfaat dari hutangan tersebut, hal ini tidak sesuai juga dengan kaidah 

usul fiqih 

 

 ُُكُّ قَْرٍض َجرَّ َمنَْفَعًة فَهَُو ِربَ 

“setiap pinjaman yang menarik manfaat ( oleh kreditor ) adalah 

sama dengan riba.
108

  

b. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, 

seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan 

utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil 

sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad 

utang-piutang tetap sah. Hal ini tidak ditemukan dalam pelaksanaan 

hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis di kenagarian 

barulak. 

c. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak 

berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk 

pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat 

dibenarkan menurut hukum Islam.
109

 

Pelaksanaan hutang bersyarat ini toke hanya mengandalkan 

kepercayaan saja kepada pihak yang berhutang tanpa adanya akad 

yang tertulis, tentu hal ini tidak bisa dijadikan sebagai bukti hukum 
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yang kuat adanya perjanjian antara toke dengan orang yang berhutang 

tentu hal ini tidak sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah : 282 

ى فَاْكُتُبوُه ۚ ََلٰ َٱَجٍل ُمَسمًّ
ِ
َذا تََدايَنُُْتْ ِبَديٍْن ا

ِ
يَن ٱَٓمنُوا ا ِ َا اَّلَّ  ََي َٱُّيُّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. 

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang 

hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, 

karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa 

menerima barang jaminan dari yang berutang.
110

Dengan demikian utang-

piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum 

Islam juga mensyari'atkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang 

apabila terjadi utang-piutang. Sebagaimana firman Allah( Q.S. Albaqoroh 

(2) : 283): 

 

ُدوا َكاتًِبا َفرَِىاٌن َمْقُبوَضٌة فَِإْن أَِمَن بَ ْعُضُكمْ   َوِإْن ُكْنُتْم َعَلٰى َسَفٍر وَلَْ َتَِ

 بَ ْعًضا فَ ْليُ َؤدّْ الَِّذي اْؤُتَُِن أََمانَ َتُو َوْلَيتَِّق اللََّو رَبَّو

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 
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hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). 

akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.
111

 

Pengikut mazhab Hanafi juga berpendapat: tidak diperbolehkan 

mensyaratkan dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik 

keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang. Apabila orang 

yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia 

(orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, 

atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah 

diambilnya.
112

 

 

4. Hutang-piutang berdasarkan „urf sebagai sumber dan dalil hukum Islam 

Berbicara mengenai „urf, sudah jelas bahwa „Urf  (kebiasaan 

masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh 

masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik 

hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Ditinjau 

dari segi keabsahannya, al-„urf dibagi atas al-„urf ash-shahihah („urf yang 

absah) yakni adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan 

dengan aturan-aturan hukum Islam dan al-„urf al-fasidah („urf rusak/salah) 

yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan 

dalil-dalil syara‟. 
                                                             

111
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Adapun yang terjadi di Kenagarian Barulak menurut pandangan 

antara kedua belah pihak antara toke dan orang yang berhutang terjadi 

perbedaan aqad yaitu menurut toke cara dia mengambil manfaat dengan 

jual beli karena dia sebagai pedagang kayu kulit manis makanya dia mau 

memberikan hutangan menurut ia itu sebagai jual beli. Dan menurut orang 

yang berhutang aqadnya adalah sebagai hutang karena maksud ia dari awal 

hanya berhutang dan karena toke memberikan syarat harus menjual 

kepadanya makanya dia menjual kepada toke itu. Hal ini menimbulkan 

aqad yang tidak jelas antara toke dan orang yang berhutang karena 

perbedaan aqad.  

Tetapi menurut „urf (kebiasaan masyarat) itu adalah hutangan. 

Perihal penghasilan/keuntungan dari hutang-piutang bersyarat para ulama 

bersepakat bahwa pengambilan manfaat atau keuntungan dari piutang 

tersebut, mengakibatkan merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri 

tidak boleh berdasarkan kaidah fiqih 

 

 ُُكُّ قَْرٍض َجرَّ َمنَْفَعًة فَهَُو ِربَ 

“setiap pinjaman yang menarik manfaat ( oleh kreditor ) adalah 

sama dengan riba.
113
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan hutang bersyarat untuk 

modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian Barulak kecamatan tanjung 

Baru Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari fiqih muamalah , maka peneliti 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis di 

Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar 

adalah suatu bentuk pertolongan dari toke kepada masyarakat yang 

berekonomi lemah dengan cara memberikan piutang untuk modal 

usaha kayu kulit manis. Dalam hal ini pihak toke memberikan piutang 

kepada orang yang berhutang dengan memberikan syarat yang harus 

dipenuhi. Adapun syarat yang pertama adalah orang yang berhutang 

harus mencari ladang kayu kulit manis, yang kedua kayu kulit manis 

harus dijual kepada toke sampai hasil panen habis, dan syarat yang 

ketiga adalah pihak yang berpiutang (toke) menetapkan harga dibawah 

harga pasar. 

2. Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan hutang bersyarat untuk 

modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian Barulak Kecamatan 

Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar bahwa sanya dalam melakukan 

hutang bersyarat terdapat unsur riba sebab mengambil manfaat atau 

keuntungan dari hutang sebagaimana terdapat dalam syarat hutang 

 

90 



91 
 

 

yaitu harus menjual hasil [panen kayu kulit manis kepada toke dan 

pihak toke menetapkan harga kayu kulit manis dibawah harga pasar 

hal ini bertentangan dengan fiqh muamalah yaitu“setiap pinjaman 

yang menarik manfaat ( oleh kreditor ) adalah sama dengan riba. 

Kemudian disamping itu dalam melaksanakan perjanjian ini tidak 

dilakukan secara tertulis antara kedua belah pihak tentu hal ini tidak 

memiliki bukti perjanjian yang kuat, hanya berdalih kepercayaan saja, 

hal ini tidak memenuhi anjuran menuliskan akad secara tidak tunai 

dalam masa waktu tertentu. 

 

B. SARAN 

Menyikapi masalah pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal 

usaha kayu kulit manis di kenagarian barulak, maka peneliti ingin 

memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk pemuka Agama dan tokoh Masyarakat 

Diharapkan kepada pemuka agama dan tokoh masyarakat agar lebih 

sering memberikan pengarahan atau pencerahan tentang bahayanya 

riba dan tentang cara bermuamalah yang baik. Hal ini tentu saja harus 

ada kerja sama yang baik antara pemuka agama dan tokoh masyarat 

 

2. Untuk masyarakat 

Diharapkan kepada masyarakat yang ingin berusaha yang tidak 

memiliki modal dan membutuhkan pinjaman hendaklah menghindari 
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pinjaman yang mengandung unsur riba dan apabila melakukan aqad 

hutang-piutang hendaklah dilakukan secara tertulis 

 

3. Untuk pemerintahan  

Diharapkan pemerintahan setempat agar mendirikan koperasi simpan 

pinjam yang berbasis syariah agar masyarakat yang ingin meminjam 

uang tidak lagi terlibat dalam unsur riba 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

1. Apakah Bapak/Ibu melakukan  hutang bersyarat untuk modal usaha kayu 

kulit manis? 

2. Apakah Bapak/Ibu paham bagaimana pelaksanaan hutang bersyarat untuk 

modal usaha kayu kulit manis secara Islam? 

3. Apakah kebutuhan akan sejumlah uang yang mendesak menjadi pemicu 

Bapak/Ibu melakukan hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit 

manis? 

4. Apakah tata caa pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal usaha kayu 

kulit manis di Kenagarian Barulak mudah? Dan bagaimanakah tata 

caranya? 

5. Apakah semua rukun hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit 

manis sudah terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang yang Bapak/Ibu 

lakukan? 

6. Apakah perjanjian hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis 

dilakukan dalam bentuk tulisan? 

7. Adakah syarat dalam pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal usaha 

kayu kulit manis yang dilakukan? 

8. Apakah Bapak/Ibu terlebih dahulu mencari kayu kuli manis yang hendak 

dibelinya sebelum berhutang kepada toke? 

9. Apakah hasil panen kayu kulit manis harus di jual kepada toke/orang yang 

berpiutang? 

10. Apakah harga dari kayu kulit manis yang menetapkan adalah toke/orang 

yang berpiutang dan harga yang ditetapkan toke dibawah harga pasar? 

11. Apakah ada batas waktu dalam pelaksanaan hutang untuk modal usaha 

kayu kulit manis yang dilakukan? 

12. Apakah pengambilan manfaat atas piutang dilakukan sepenuhnya oleh 

toke/orang yang berpiutang? 





B. Identitas Responden 

Mohon di isi pada bagian titik-titik dan di ceklis (√) pada bagian pilihan berikut 

ini: 

1. Nama Responden :……………………………………… 

2. Jenis Kelamin  : 

 laki-laki   

 perempuan 

3. Usia    :………………….        

4. 4. Pendidikan   :………………….        

5. 5. Pekerjaan  : …………………. 

C. Item Pernyataan 

Mohon dilingkari salah satu jawaban untuk mengisi jawaban yang anda anggap benar 

pada pertanyan di bawah ini ;  

1. Apakah Bapak/Ibu melaksanakan hutang bersyarat untuk modal udaha kayu 

kulit manis? 

a. Iya  

b. Tidak 

2. Apakah Bapak/Ibu paham terhadap pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal 

usaha kayu kulit manis secara islam? 

a. Iya 

b. Tidak 

3. Apakah penyebab bapak/Ibu melakukan hutang bersyarat karena kebutuhan 

uang yang mendesak? 

a. Iya 

b. Tidak 

4. Apakah pelaksanaan hutang bersyarat dilakukan dengan mudah? 

a. Iya 

b. Tidak 

5. Apakah semua rukun hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis  

sudah terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang? 

a. Iya 



b. Tidak 

6. Apakah pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis 

dilakukan dalam bentuk tulisan ? 

a. Iya  

b. Tidak 

7. Apakah terdapat adanya syarat dalam pelaksanaan hutang bersayarat untuk 

modal usaha kayu kulit manis yang dilakukan? 

a. Iya  

b. Tidak 

8. Apakah sebelum berhutang ketoke Bapak/Ibu terrlebih dahulu mencari kayu 

kulit manis yang mau dibeli? 

a. Iya 

b. Tidak 

9. Apakah hasil panen keyu kulit manis harus dijual kepada toke? 

a. Iya 

b. Tidak 

10. Apakah yang menetapkan harga dari kayu kulit manis yang menetapkan dalah 

toke dan harga yang ditetapkan toke dibawah harga standar? 

a. Iya  

b. Tidak  

11. Apakah ada batas waktu dalam pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal 

usaha kayu kulit manis yang dilakukan? 

a. Iya  

b. Tidak 

12. Apakah toke mengambil manfaat atau keuntungan dari piutang yang toke 

berikan? 

a. Iya 

b. Tidak 
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Gambar 1. Tampak dari luar gudang/toko pemilik dari toke kayu kulit manis kenagarian barulak kec. Tanjung 

baru kab. Tanah Datar 

 

 

 

 

Gambar 2. Wawancara dengan salh satu toke kayu kulit manis di kenagarian barulak kec. Tanjung Baru Kb. Tanah datar 



    

 

Gambar 3. Tampak orang yang berhutang kepada toke sedang menguliti kyu kulit manis di kenagarian Barulak Kec. 

Tanjung Baru Kab. Tanah Datar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

 

                                                 

 

 

Gambar 4. Kayu kulit manis yang kering telah siap untuk dijual ke toke di kenagarian Barulak Kec. Tanjung 

Baru Kab. Tanah Datar 
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