
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap tema skripsi yang

penyusun angkat, maka dapatlah penyusun mengambil beberapa kesimpulan

berkaitan dengan skripsi ini yakni:

1. Dari segi rukun dan syarat gadai sawah (tanah) yang ada di Kecamatan

Canduang sudah bisa dikatakan benar, akan tetapi dalam pemanfaatan

barang gadai yang dilakukan oleh pihak yang menerima gadai (murtahin)

secara penuh tidak dibenarkan dalam Islam, karena terdapat penyelewengan

atau melenceng dari ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syari’at Islam.

Hal ini dilihat dari segi normatif hukum Islam bertentangan dengan Nash al-

Quran. Hal tersebut dikarenakan dapat memancing adanya riba.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh

masyarakat Kecamatan Canduang adalah:

a. Mayoritas penduduk Kecamatan Canduang Kabupaten Agam bermata

pencarian sebagai petani dan merupakan golongan ekonomi menengah

kebawah. Hal ini yang menyebabkan adanya praktek gadai sawah, sudah

menjadi hal yang biasa bagi masyarakat yang kemudian berkembang

menjadi adat.

b. Keinginan saling tolong menolong antar sesame warga.

c. Factor ekonomi masyarakat yang mendesak.
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Dalam pemanfaatan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan

Canduang Kabupaten Agam, yang dialkukan oleh murtahin secara ekonomi

jelas eksploitatif, sesbab yang menggadaikan jelas akan kehilangan mata

pencariannya. Karena statusnya bukan lagi pemilik tanah (penggarap). Dalam

ekonomi Islam bahwa gadai merupakan akad tabarru’ seperti halnya wadi’ah,

qard, dan I’arah. Oleh karena itu upaya mendapatkan keuntungan darinya

merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar (hikmah) disyari’atkan

pegadaian. Dan tradisi yang ada di Kecamatan Canduang Kabupaten Agam

tergolong dengan adat yang fasid, sehingga tadisi pemanfaatan gadai sawah

yang dilakukan oleh murtahin tidak diperbolehkan dalam Islam, karena

menyalahi tujuan disyari’atkannya gadai. Oleh karena itu kerelaan si Rahin

untuk menguasakan jaminannya pada Murtahin tidak dapat diterima.

B. Saran

Saran –saran yang penyusun berikan secara khusus kepada masyarakat

Kecamatan Canduang adalah:

1. Hendaklah para tokoh masyarakat dalam hal ini para ulama setempat, agar

lebih memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam

terutama dalam bidang gadai dalam Islam. Begitu juga dalam hal

bermuamalat yang baik dan benar seperti dalam al-Quran dan Hadits

Rasulullah SAW sehingga masyarakat terhindar dari kesalahan.

2. Kepada penggadai dan penerima gadai, selain kepercayaan yang mereka

miliki bersama hendaknya dalam transaksi gadai tanah menggunakan
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catatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak di bawah notaris

sebagai bukti otentik, hal ini untuk mengantisipasi di masa yang akan

datang jika suatu saat terjadi perselisihan diantara keduanya.

3. Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai secara penuh dilarang oleh

Agama Islam, akan tetapi jikalau hanya untuk sekedar biaya perawatan saja

itu dibolehkan. Di lain pihak apabila pemanfaatan gadai sawah dilakukan

oleh rahin, maka hal ini juga tidak dibenarkan karena adanya barang gadai

memang secara harfi milik rahin akan tetapi hak penguasaan barang gadai

berada ditangan Murtahin.

4. Transaksi gadai tanah seperti ini sebaiknya ditinggalkan, karena

kemungkinan sangat besar adanya terjadi penyimpangan dalam syari’at

Islam. Sebagai solusi penggantinya dapat diterapkan sistem muamalah

dalam bidang muzara’ah.


