
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Quran dan Sunnah sebagai

petunjuk dan pedoman dalam melangsungkan hidup sehari-hari. Hukum Islam

merupakan sekumpulan undang-undang yang mengatur prilaku umat Muslim

dalam segala aspek, di dalamnya mencakup segala perolehan baik yang

menyangkut bidang ibadah maupun bidang muamalah yang berlaku untuk

semua umat Muslim dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam masalah muamalah, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum,

dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan umum yang ada dalam syara’. 1 Hal ini sesuai dengan kaidah:

ُمَحَكَمة ةُ ادَ العَ 
Artinya : “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Kaidah ini di dasarkan kepada hadis Nabi saw:

َرآَهُ اْلُمْسلُِمْوَن َحَسنًا فَھَُو ِعْنَد هللاِ َحَسنٌ َما
Artinya : Sesuatu yang oleh orang muslim dipandang baik, maka disisi Allah

juga di anggap baik.2

Adat atau ‘Urf adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh

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

telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa

1 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 6
2 Jalaluddin as-Sayuthi, al-Asybah wa An-Nazhair fi al-Furu, Syarikah Nuruts Tsiqafah

al-Islamiyah, Jakarta, t.t.,h. 63



perkataan, atau perbuatan.3 ‘Urf terbagi dua  yaitu ada  ‘urf bersifat shahih dan

urf bersifat fasid. Urf yang dibenarkan dalam Islam adalah ‘urf shahi yaitu

sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan

syara’, tidak mengharamkan sesuatu yang halal dan tidak menghalalkan

sesuatu yang haram.4’Urf hidup di masyarakat di segala lini termasuk juga

dalam bermuamalah.5

Dalam hukum Islam, yang harus diperhatikan dalam bermuamalah

adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah

yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan

aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu

mengawasi.6

Berbicara masalah muamalah berarti membicarakan hubungan antara

manusia dalam kehidupan agar terciptanya kondisi aman dan tentram.7

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana antara manusia yang satu dengan

manusia yang lain saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Untuk

itulah Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong. Seperti

yang terdapat pada firman Allah :







3 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 161.
4 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Toha Putra, 1994), h. 123.
5 Abdul Mun’im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2009), h. 284
6 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), h. 8.
7 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group,2003), h. 176.



Artinya :“Dan  tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa
dan jaganlah kamu tolong menolong dalam berbuat kerusakan dan
dosa”( QS. Al-Maidah: 2)

Dari ayat diatas jelas bahwa  kita dianjurkan untuk saling tolong

menolong kepada sesama  manusia. Dalam kehidupan berekonomi utang

piutang jelas tidak dapat dielakkan, karena pasti akan ada orang yang berlebih

harta dan ada pula orang yang kekurangan harta. Oleh sebab itu  bagi orang

yang kekurangan harta maka ia akan meminta bantuan berupa uang untuk

dipinjam oleh orang yang berlebih uang untuk memberikan pinjaman. Di

dalam ekonomi Islam biasa di sebut al-Qardh ( utang piutang) yang

merupakan perbuatan baik yang diperintahkan Allah dalam al-Quran.8










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” (QS. Al-
Baqarah: 245)

Al-qard merupakan akad khusus pemberian harta mitsil kepada orang

lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya.9 Dalam referensi

lain al-qard adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian

dia akan membayar yang sama dengan itu.10 Berikut ini rukun dan syaratnya:

1. Adanya yang berpiutang (muqridh)

8 Ahmad Wardi Muslich, op.cit., h. 274.
9 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2008), h. 255.
10 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2004), h. 137.



Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan

hukum.11

2. Adanya orang yang berhutang (m uqtaridh)

3. Objek barang yang dihutangkan

Dapat berbentuk uang dan dapat juga berbentuk barang yang ketika

pengembaliannya sama nilainya

4. shigah, yaitu ijab dan qabul.12

Dalam pembayaran apabila melebihkan dari jumlah yang diterima oleh

orang yang berutang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh si berutang bukan

didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut

boleh (halal) bagi si berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang

berutang.

Hal ini didasarkan pada hadis  Rasulullah SAW yang diriwayatkan

oleh Ahmad dan Tirmidzi,  yang artinya berbunyi sebagai berikut:

فَھَمَّ بِِھ , یَتَقَا َضا هُ فَأَ ْغلَظَ : أَ نَّ َر ُجالً أَ تَى النَّبِيَّ : َحِد ْیُث أَ بِي ھَُر ْیَر ةَ 
: فَإ نَّ لَِصا ِحِب اْلَحقِّ َمقَا الً ثُمَّ قَا لَ , َدُعْوهُ : فَقَا َل َرْسْو ُل هللاِ , أَْصَحا بُھُ 

: إِ الَّ أَْمثََل ِمْن ِسنِِّھ فَقََل ! یَا َرُسْو َل هللاِ : اأَْعطُْو هُ ِسنًّا ِمْثَل ِسنِِّھ قَا لُوْ 
فَإِ نَّ ِمْن َخْیِر ُكْم أَ ْحَسنَُكْم قََضا ءً , أَْعطُْو هُ 

Artinya : “Hadis Abu Hurairah ra.,, bahwasanya seorang laki-laki
datang kepada Nabi saw. untuk menagih utang lalu ia berlaku
kasar. Karena itu para sahabat hendak bertindak terhadap
orang itu. Maka Rasulullah bersabda,”biarkanlah ia. Karena
seorang yang mempunyai hak, ada hak untuk menagih.”
Kemudian beliau bersabda,” berilah ia seekor binatang yang
sama dengan binatangnya,” para sahabat berkata.” Tidak ada

11 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa adillatuhu,alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie al-
Kattani, dkk,  (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet.Ke-1, jilid 6, h. 86.

12 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 48



yang sama kecuali yang lebih baik daripada binatannya,’ lalu
Nabi menjawab,”berilah ia (apa yang diminta itu). sebab
sebaik-baik kamu, ialah orang yang paling baik
pembayarannya.”13

2. Kelebihan yang diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh si berutang

didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya oleh orang yang

berpiutang, maka kelebihan tersebut tidak boleh (haram) bagi si

berpiutang.14

Prinsip hukum Islam dalam masalah ekonomi salah satunya adalah

pelarangan tentang riba.15 Dalam firman Allah swt juga diterangkan

tentang pelarangan riba yang terdapat pada surat al-Imran ayat 130:










Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada
Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat ini turun melarang praktik perekonomian di zaman jahiliah,

yaitu melipat gandakan bunga pinjaman seseorang. Sistem riba merupakan

penjajahan ekonomi oleh orang kaya terhadap orang miskin, sehingga bila

dibiarkan terus-menerus maka orang miskin sulit bangkit dari

kemiskinannya. Oleh sebab itu Islam melarang  umatnya melakukan

transaksi riba.16

13 Muhammad Nashiruddin al-albani, Shahi Sunan Tirmidzi, alih bahasa oleh Fachrurazi,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1, Jilid 2, h. 86

14 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, op.cit, h. 138
15 Abdul Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), h. 75
16 Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 179



Dalam ekonomi Islam pengembalian pinjaman dengan hal yang

lebih baik sangatlah dianjurkan. Dan dalam utang tidaklah dibenarkan

mengambil manfaat hukumnya haram, apabila ditetapkan dalam

perjanjian.17

Dalam beberapa ayat al-quran Allah melarang manusia untuk

memperoleh harta secara batil, diantaranya dalam firman Allah pada surat

An-Nisa’ ayat 29:












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.”
(Q.S. An-Nisa’ :  29)

Idealnya apabila kita melakukan pinjaman berupa uang seharusnya

pengembalian juga berupa uang yang mungkin alangkah lebih baiknya

kalau kita mengembalikan uang tersebut dengan menambahnya walaupun

hal tersebut bukan yang diminta oleh sang pemberi pinjaman. Akan tetapi

pada kenyataannya sang pemberi pinjamanlah yang meminta dan

menetapkan pengembalian pinjaman yang awanya berbentuk uang, pada

saat pengembalian mereka meminta pengembaliannya berbentuk barang.

17 Ahmad Wardi Muslich, op.cit., h. 280



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Desa

Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir (Riau),

dimana masyarakatnya ada yang melakukan praktek adat gulingan. Adat

Gulingan merupakan  bantuan dalam bentuk pinjaman berupa uang

ataupun barang yang diberikan masyarakat setempat  kepada pihak yang

akan melaksanakan pembangunan rumah yang terus bergulir dari satu

warga ke warga yang lain yang mengikutinya. Pengembalian pinjaman

tersebut adalah ketika si pemberi pinjaman juga akan melakukan

pembangunan rumah, namun tenggang waktu atau masa pembangunan

tersebut tidak ditentukan waktu pelaksanaannya.18

Seorang warga yang bernama Pak Narto19 yang hendak

membangun rumah dengan berbagai kekurangan dana, dalam hal ini warga

yang lain (Pak Mingan) memberikan pinjaman berupa uang  dengan syarat

pengembalian nantinya berupa barang untuk  pengadaan keperluan

pembangunan rumah yang belum diketahui kapan bangunan rumah pak

Mingan akan didirikan. Pak Mingan (usia 51 tahun) memberikan bantuan

berupa pinjaman uang yang kemudian digunakan untuk membeli alat-alat

bangunan seperti semen dll. Pak Mingan memberikan pinjaman uang

sebesar Rp. 1000.000, dengan uang itu pak Narto dapat membeli semen 22

sak. Setelah 5 tahun pak Mingan membangun rumah dan meminta pak

Narto untuk mengembalikan pinjamannya berupa barang, dengan begitu

maka pak Narto mengembalikan uang itu berupa semen 22 sak. Karena

18 Besah, ketua gulingan , wawancara, di Desa Balam Sempurna ,   26 September 2014.
19 Narto, Anggota gulingan, wawancara, di Desa Balam Sempurna, 28 September 2014



selang waktu yang cukup lama yakni 5 tahun maka uang yang Rp.

1000.000 dahulu sudah tidak cukup mengganti semen 22 sak tersebut.

Maka disinilah sering terjadi perselisihan.

Hal ini juga  terjadi pada bapak Salman ketika akan menerima

piutangnya dari  bapak Sunar tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Karena ketika pada tahaun 2009 bapak Salman memberikan pinjaman

uang sebesar Rp 600.000, dengan uang tersebut menghasilkan keramik

15 dus karamik namun ketika masa pengembalian pak Salman hanya

mendapat 13 dus keramik. Hal ini disebabkan karena bagi bapak Sunar

dengan uang Rp 500.000 untuk tahun 2014 hanya dapat membeli 13 dus

keramik. Disini juga menyebabkan terjadinya perselisihan.

Dari literatur pembahasan tentang utang piutang yang telah

dikemukakan maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian

tentang utang piutang ini, kemudian mengangkatnya dalam tulisan yang

berjudul: PRAKTEK ADAT GULINGAN DI DESA BALAM

SEMPURNA KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN

HILIR DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penelitian ini, maka penelitian perlu

melakukan pembatasan masalah. Maka dalam hal ini yang menjadi batasan

masalahnya adalah pengembalian pinjaman pembangunan rumah pada

praktek adat Gulingan di Desa Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya

Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.



C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan praktek adat gulingan di Desa Balam Sempurna

Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir?

2. Mengapa pentingnya kegiatan pelaksanaan praktek adat gulingan di Desa

Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir?

3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah pada praktek adat gulingan di desa

Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek adat gulingan di desa Balam

Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

b. Untuk mengetahui pentingnya pelaksanaan praktek adat gulingan di

Desa Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan

praktek adat gulingan di Desa Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya

Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai skripsi yang menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk

menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) di Fakultas

Syariah Dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Sulatan Syarif Kasin Riau.



b. Sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menambah ilmu

pengetahuan dalam membuat suatu karya ilmiah.

c. Dengan hasil penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat

menambah wawasan bagi penulis dan sebagai perbandingan antara

teori yang diperoleh dengan penerapannya di lapangan, khususnya

yang berhubungan dengan pengembalian utang piutang.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research). Metode

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian  kualitatif adalah

riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan

pendekatan induktif. Proses dan makna (persfektif subyek) lebih ditonjolkan

dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu

agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk

memperoleh data dan informasi adalah Desa Balam Sempurna Kecamatan

Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

2. Subjek Dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian ini adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang

memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.20 Adapun

subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan

praktek adat gulingan di Desa Balam Sempurna.

20 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 34-35



b. Objek penelitian adalah apa yang menjadi sasaran peneliti.21

sedangkan yang menjadi objek dari penelitian adalah pelaksanaan adat

gulingan di Desa Balam Sempurna.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan

subyek penelitian.22 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi

seluruh masyarakat Desa Balam Sempurna yang terdiri dari 1019

Kepala Keluarga.23

b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto, sampel adalah sebagian atau

wakil populasi yang diteliti.24 Oleh karena itu dari sekian banyak

jumlah penduduk yang pernah mengikuti adat gulingan, yang menjadi

sampel dalam penelitian ini diambil dari enam tahun terakhir  yakni

dari tahun 2009 yang masih menjadi anggota aktif yakni berjumlah 28

orang terdiri dari 9 orang yang melakukan pembangunan rumah dan 19

orang yang memberi bantuan dana.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer:  adalah data yang diperoleh dari responden (masyarakat

desa Balam Sempurna).

21 Muhammad Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 76
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Aksara,

2002), h. 108
23Dokumentasi dari kantor Desa Balam Sempurna tahun 2014
24Suharsimi Arikunto, loc.cit.



b. Data sekunder: data yang diperoleh dari berbagai pihak dan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian

ini adalah:

a. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk

mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti

melalui pengamatan dan pengindraan yang dilakukan di dalam situasi

yang sebenarnya.25

b. Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara

dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa

menggunakan pedoman wawancara, dimana wawancara dan informan

terlibat dalam sosial yang relatif lama.26 Dalam hal ini penulis

melakukan wawancara  langsung dengan masyarakat yang melakukan

adat gulingan  guna melegkapi data ynag diperlukan tentang

pengembalian pinjamn pada adat gulingan.

c. Angket

25 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 26
26 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 108-115



Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk

mengumpulkan data dengan cara memberi seperangkat daftar

pertanyaan kepada responden untuk dijawab.27

d. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

lengger, agenda dan sebagainya.

6. Analisis Data

Data penelitian penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif,

yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah

diperoleh serta membahasnya, lalu dilakukan penganalisaan, kemudian

digambarkan dengan kata-kata serta membuat sebuah kesimpulan dan

saran-saran berdasarkan hasil pembahasan.

F. Metode Analisis Data

1. Metode Deskriptif

Adalah menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data

yang diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan teliti.

2. Metode Deduktif:

Adalah menguraikan masalah secara umum dan menarik

kesimpulan secara khusus.

3. Metode Induktif:

27 Sugiyono, Metode Penelian Kuantitatif dan kwalitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2012), h. 142



Adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus

kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam menganalisa dan memahami

hasil penulisan maka dibuatlah suatu sistem penulisan yang dibagi atas

beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah latar belakang

masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, metode penelitian, sumber data, metode

pengumpulan data, analisa data, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM DESA BALAM SEMPURNA

KECAMATAN BALAI JAYA

Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang letak

geografis, agama, pendidikan, ekonomi penduduk, social budaya

dan adat istiadat penduduk desa Balam Sempurna Kecamatan

Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG AL-URF DAN AL-QARD

Pada bab ini merupaka landasan teori atau titik  ampuh dalam

hukum Islam yang mengetengahkan pokok-pokok pembahasan

seputar pengertian al-urf, syarat-syarat al-urf serta penegertian



utang piutang (al-qard), syarat dan rukun serta prinsip-prinsip

utang piutang dalam Islam.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini  hasil penelitian dan pembahasan tentang praktek

adat gulingan di Desa Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya,

serta tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek adat gulingan di

Desa Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang

diringkas dari hasil penelitian dan pembahasan serta

mengemukakan beberapa saran.

DAFTAR PUSTAKA




