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BAB II 

AL-QARD DAN WADI>‘AH DALAM ISLAM 

A. AL-QARD 

1. Pengertian al-Qard 

Istilah Arab yang sering digunakan untuk istilah utang piutang 

adalah al-dain (jamak al-duyun) dan Al-Qard. Dalam kamus kata ad-

dain diartikan sebagai hutang, sedangkan kata Al-Qard diartikan 

sebagai pinjaman. Dalam pengertian yang umum, utang piutang 

mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan 

mudayanah atau tadayun. Dengan demikian al-qard merupakan 

sebuah transaksi diantara dua pihak dimana salah satu pihak 

menyerahkan uangnya kepada pihak lain dengan tindakan yang 

dilakukan secara sukarela guna dikembalikan lagi kepadanya oleh 

pihak kedua dengan suatu yang serupa atau seseorang menyerahkan 

uang pihak lain guna dimanfaatkan untuk selanjutnya dikembalikan 

penggantinya.
1
 

Secara bahasa Al-Qard berarti al-qoth‟ (terputus) harta yang 

diutangkan kepada pihak lain dinamakan Qordh karena ia terputus 

dari pemiliknya. Definisi yang berkembang dikalangan fukaha sebagai 

berikut:  ا  اخ ب اضا ا ل لتت ت م ما ل م  ال 

ل ل  خ ل م ف ما ل م ل   مح 

                                                             
1
 Abu Sura‟I Abdul Hadi, Bunga Bank dalam Islam, diterjemahkan M. Thalib (Surabaya: 

Al-Ikhlas, 1993), 125 
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Artinya: “Al-qard adalah “penyerahan (pemilikan) harta al-
misliyat kepada orang lain untuk ditagih pembeliannya”, atau 
dengan pengertian lain, “sesuatu akad yang bertujuan untuk 
menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan 

yang sejenis dengannya”. 
Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang 

piutang merupakan bentuk mu‟amalah yang bercorak ta‟awun 

(pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. 

Sumber ajaran Islam (al-qur‟an dan al-hadis) sangat kuat menyerukan 

prinsip hidup golongan-golongan seperti ini. Bahkan al-Qur‟an 

menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang 

membutuhkan dengan istilah “mengutangkan Allah dengan hutang 

baik”. 

م ك ل اج ف ل  ا ف ضا حس اال   ه ق 2م 
 

Artinya: “Barang siapa menghutangkan karena Allah dengan 
hutang yang baik, maka allah akan melipat gandakan (balasan) 

pinjam itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang 

banyak”. 
Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa meminjamkan 

dengan pinjaman yang baik, istilah tersebut merupakan anjuran guna 

menolong atau meringankan orang lain yang sedang membutuhkan 

pertolongan.
3
 

Fuqaha Malikiyah mendefinisikan qard adalah “penyerahan 

suatu harta kepada orang lain yang disetai wadah (imbalan) atau 

tambahan dalam pengambilannya”. Menurut fukaha Shafi>‟iyah al-

                                                             
2
Al-Hadid, 57:1. 

3Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Mu‟amalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 

2002), 430.  
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qard mempunyai pengertian yang sama dengan term al-salaf, yakni 

akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dan sepadan. 

Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang 

lazim daloam fiqih untuk transaksi utang pitang khusus ini adalah al-

qard. Hutang piutang menurut hukum positif adalah suatu perjanjian 

dimana salah satu pihak (kreditur) bersedia melepaskan atau 

menyerahkan kepada pihak lainnya (debitur) sejumlah uang atau 

barang tertentu yang habis jika dipakai dengan sebuah janji dilain 

waktu harus dikembalikan uang atau barang yang dipinjam sesuai 

dengan jumlah dan jenisnya.
4
 

2. Dasar Hukum al-Qard 

Adapun yang menjadi dasar hukum al-Qard/utang piutang 

dapat dijumpai dalam ketentuan al-Qur‟an maupun Sunnah Rasul. 

Dalam ketentuan al-Qur‟an dapat disandarkan kepada anjuran 

Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

ا ۚ ْ اْل ْثم  ْْ ل ا ا  ا َ ت  ۖ ٰ ْ التَ  ّ ل اْل ا  ا ت  

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam 
(mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong 

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.5 
Disamping itu Hadith Rosulullah SAW juga mengajarkan 

bahwa memberi utang kepada seseorang yang membutuhkan 

merupakan salah satu kebaikan yang bernilai ibadah: 

                                                             
4
Hartono Soerjopratikno, Hutang Piutang-Perjanjian Pembayaran dan Pinjaman Hipotik 

(Yogyakarta: PT Mustika Wikasa, 1994), 1. 
5
Ibnu Katsir, Al-Qur‟an Terjemahan Dan Tafsir Perkata, 106. 
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ال ل اْثم  ا ا َت الت  ل ال ا ا ت  

Artinya: “Dari sahabat Ibn Mas‟ud bahwa Nabi Muhammad SAW, 
bersabda: tiada seseorang muslimyang memberikan pinjaman 

kepada seseorang muslim dua kali, melainkan itu seperti sedeah 

sekali.” 

Dalil ijma‟ adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat 

dibolehkannya yang piutang. 

3. Rukun dan Syarat al-Qard 

Rukun qard (hutang piutang) ada tiga, yaitu a)  shighat, b) 

„aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi), c) harta yang 

dihutangkan. Penjelasan rukun-rukun tersebut beserta syarat-syarat 

adalah sebagai berikut:  

a) Shighat  

Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi 

(akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang 

jelas, sebagaimana jumlah beli, dengan menggunakan lafal qard, 

salaf, atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus 

memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan 

berdasarkan irodah (kehendak bebas).
6
 

b) „Aqidain 

Yang dimaksud dengan „Aqidain (dua pihak yang melakukan 

transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya 

mempunyai beberapa syarat berikut: 

                                                             
6
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2012), 335. 
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1. Syarat-syarat bagi pemberi hutang 

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah 

termasuk ahli tabarru‟ (orang yang boleh memberikan derma), 

yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat 

membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka 

beragumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi irfaq 

(memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali 

dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti 

shadaqah 

2. Syarat bagi penghutang 

a. Syafi‟iyyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori 

yang mempunyai ahliyah al-mu‟amalah (kelayakan 

melakukan transaksi) bukan ahliyah at-tabarru‟ 

(kelayakan memberi derma). Adapun kalangan ahnaf 

mensyaratkan penghutang mempunyai ahliyah  at-

tasharrufat (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, 

yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat. 

b. Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung 

karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. 

Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, 

sekolah, atau ribath (berjaga di perbatasan dengan musuh) 

karena semua itu tidak mempunyai potensi menanggung.
7
 

                                                             
7
Mifahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, 159-162. 
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c) Harta yang dihutangkan 

1. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, 

maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama 

tidak banyak berbeda yang mengaibatkan perbedaan nilai, 

seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, 

ditanam, dan dihitung. 

2. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah 

menghutangkan manfaat (jasa). Ini menurut pendapat kalangan 

madzhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Berbeda dengan 

kalangan Syafi‟iyyah dan Malikiyyah, mereka tidak 

mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga 

boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat 

dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua 

yang boleh diperjualbelikan dengan carasalam boleh pada 

manfaat (jasa), seperti halnya benda pada umumnya. 

3. Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini ini tidak 

dipertentangkan oleh fuqaha karena dengan demikian 

penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta 

semisalnya (yang sama).
8
 

 

4. Penyelesaian Wanprestasi 

a. Pengertian Wanprestasi 

                                                             
8
Ibid., 162-164. 
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Kata wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti 

prestasi buruk.
9
 Seseorang yang telah terikat dalam suatu 

perjanjian dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan 

apa yang telah diperjanjikan, atau apabila alpa, lalai, dan ingkar 

janji.
10

 

Sedangkan berdasarkan KUH Perdata, malah wanprestasi 

diatur dalam pasal 1243 yang berbunyi:
11

 

Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya 

suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang 

berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, 

tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan 

atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam 

tenggang waktu yang telah dilampaukan. 

Definisi lain mengenai wanprstasi adalah tidak dilaksanakan 

prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan 

oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan 

dalam kontrak yanag bersangkutan.
12

 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah 

ditetapkan dalam perikaan yang dapat berupa: 

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

                                                             
9
Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 52. 

10
Salim H. S, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penysunannnya (Jakarta: Sinar Grafika, 

2003), 98. 
11

Sudharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hkum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

315. 
12

Munir Fuady, Hukum Kontak (Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 1999), 207. 
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2) Memenuhi prestasi secara tidak baik. 

3) Terlambat memenuhi prestasi.
13

 

Sedangkan menurut Subekti, wujud dari wanprestasi 

dikategorikan ke dalam empat, tiga pertama sebagaimana kategori 

di atas ditambah dengan melakukan sesuatu yang menurut 

perjanjian tidak boleh dilakukan.
14

 Bentuk dan isi kontrak 

sangatlah beragam tergantung dengan maksud dan keinginan para 

pihak. Suatu kontrak atau perjanjian selalu mencantumkan 

tentang hak dan kewajiban pihak-pihak, namun tidak jarang 

kewajiban pihak-pihak dalam kontrak dituangkan dalam bentuk 

kalimat larangan. 

b. Larangan Wanprestasi Dalam Fikih 

Dalam hukum Islam wanprestasi sangatlah dilarang, karena 

hal tersebut dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan 

perjanjian. Larangan tersebut dapat dijelaskan dalam al-Qur‟an 

suratal-Ma>idahayat 1, yang berbunyi: 




 

 
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu.”15
 

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa yang dimaksud 

„Uqu>dialah perjanjian yang telah diadakan Allah terhadap 

                                                             
13

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 

17. 
14

Subekti, Aneka Perjanjian, 52 
15

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemhannya, Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah Al-Qur‟an (Surabaya: 1989), 156. 
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hamba-hamba-Nya yaitu, apa saja yang telah diharamkan dan apa 

ang telah dihalalkan, apa-apa yang telah dia wajibkan, dan apa-apa 

yang telah dia bataskan dalam alQur‟an seluruhnya. Bahwa semua 

itu tidak boleh dilanggar. 

Perjanjian yang disebutkan antara lain ialah perjanjian antara 

Allah dengan hamba-Nya, perjanjian hamba dengan dirinya 

sendiri dan perjanjian dirinya sendiri dengan orang lain.
16

 

c. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Fikih 

Jika wanprestasi masih tejadi di dalam batas kemampuan 

manusia, yaitu berupa tidak berprestasi sama sekali, berprestasi 

tetapi tidak sempurna, berprestasi tidak tepat waktu, atau 

melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, maka 

terdapat resiko yang disebabkan oleh adanya keadaan atau situasi 

di mana memang seorang debitur mustahil untuk memenuhi 

prestasi. Dalam Islam telah diatur bagaimana penyelesaian 

wanprestasi tersebut. Penyelesaian tersebut antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1) Al-Sulh (Perdamaian) 

Secara bahasa, “sulh” berarti meredam pertikaian, 

sedangkan menurut istilah  “sulh” berarti suatu akad atau 

perjanjian antara keedua belah pihak yang bersengketa secara 

                                                             
16

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati,2001), 7. 
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damai.
17

 Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian 

untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah 

SWT sebagaimana tersebut dalam Surat al-Nisa‟> ayat 128: 

 

Arinya: “Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)”.18 

 

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian 

perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan 

perdamaian, yakniija>b,qabu>l dan lafazd dari perjanjian 

damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka 

perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. 

Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang 

masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. 

Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati 

itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang 

tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian  

itu harus atas persetujuan kedua belah pihak. 

2) Tahki>m(Arbitrase) 

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat dipsepadankan 

dengn itilah Taki>m. Tahki>m berasal dari kata kerja 

hakkama. Secara etimologi, kata itu berarti menjadikan 

                                                             
17

A W Munawir, Kamus Al Munawir, Pondok Pesantren Al Munawir(Yogyakarta, 1984), 

843. 
18

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemhannya, Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah Al-Qur‟an, 143. 
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seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian 

tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut 

terminologinya. Selain kata Arbitrase Islam yang berfungsi 

sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak seperti 

dikemukakan di atas, di dalam Islam dikenal juga sebagai 

lembaga penyelesaian sengketa para pihak yang disebut 

Tahki>m. 

Menurut R. Soebekti, arbitrase adalah suatu kekuasaan 

untuk menyelesaikan sesuatu menutut kebijaksanaan, artinya 

penyelesaian sengketa ang dilakukan oleh seseorang atau 

beberapa orang atas dasar kebijaksanaannya dan para pihak 

tunduk pada putusan yang diberikan oleh para arbiter yang 

mereka pilih atau ditujuk tersebut. 

Menurut Abdulkadir Muhammad, arbitrase adalah 

badan peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum 

yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Penyelesaian 

diluar pengadilan negara yang merupakan kehendak bebas 

yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. 

Sedangkan menurut H. Priyatma Abdurrasyid, arbitrase 

adalah suatu proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan 

secara yudisial seperti dikehendaki oleh para pihak yang 
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bersengketa, dan pemecahannya akad didasarkan kepada bukti-

bukti yang diajukan  oleh para pihak.
19

 

Menurut Sayid Sabiq, arbitrase atau tahki>madalah 

suatu akad atau perjanjian untuk mengakhiri perlawanan atau 

pertengkaran antara dua orang yang bersengketa. 

Menurut Abdul Karim Zaidan, Tahki>madalah 

pengangkatan atau penunjukan secara sukarela dari dua orang 

yang besengketa akan seseorang yang mereka percaya untuk 

menyelesaikan sengketa atau pertikaian mereka.
20

 

Menurut Satria Effendi M Zen, arbitrase adalah suatu 

penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakam yang dipilih 

secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk 

mengakhiri sengketa mereka dan mereka akan mentaati 

penyelesaian para hakam yang mereka tunjuk itu. 

 

Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui arbtrase 

adalah QS. al-Nisa>‟ ayat 35: 








                                                             
19

H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase, Salah Satu Alternative 

Penyelesaian Sengketa Bisnis (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 22. 
20

H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase, Salah Satu Alternative 

Penyelesaian Sengketa Bisnis, 22. 
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Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan 

antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari 

keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga 

perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan 

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya AllahMaha 

mengetahui lagi Maha Mengenal”. 
Penyelesaian secara arbitrase sudah dikenal sejak 

permulaan Islam. Sebelum nabi Muhammad menerima wahyu 

kerasulan, beliau pernah bertindak sebagai hakam ketika 

terjadi perselisihan di antara suku Quraish tentang perkara 

perebutan hak meletakkan Hajar Aswad ditempat semula. 

Upaya nabi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut 

mendapattkan kepercayaan dan diterima secara sukarela oleh 

para pihak yang bersengketa waktu itu. Tindakan nabi 

Muhammad untuk menyelesaikan perkara secara damai 

merupakan bagian dari tahki>m.
21

 

Adapun keuntungan penyelesaian persengketaan melalui 

arbitrase, yaitu: 

a) Persengketaan dapat diselesaikan dengan cepat. 

b) Persengketaan diselesaikan oleh ahli yang dipilih pihak-

pihak yang bersengketa. Dengan demikian, tentunya akan 

lebih memungkinkan bagi para pihak untuk 

mengemukakan rasa kadilan. 

                                                             
21

Burhaniddin, Hukum Bisnis Syari‟ah (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2011), 246. 
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c) Penyelesaian persengketaan tersebut dilakukan dengan 

pintu tertutup sehingga persengketaan tersebut tidak 

sampai diketahui oleh masyarakat banyak. 

 

B. WADI>’AH 

1. Pengertian Wadi>’ah 

Secara linguistik, wadi>‟ahbisa diartikan dengan 

meninggalkan atau titipan. Secara istilah, wadi>‟ah adalah sesuatu 

yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan 

tujuan untuk dijaga. Menurut Hanafiyyah, wadi>‟ah adalah 

memberikan kekusaan kepada orang lain atas suatu barang yang 

dimiliki dengan tujuan untuk dijaga, baik secara verbal atau dengan 

isyarat (dila>lah).
22

 

Sedangkan menurut istilah, sebagaimana dijelaskan para ulama 

adalah sebagai berikut: 

a) Menurut Malikiyah, al-wadi>‟ah memiliki dua arti, pertama: 

ا ل ل مج  حف ال ل   ا    ت ك

“Ibarat perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad.” 

Arti yang kedua ialah: 

ل ال ال   ح  ل ال   ئ ال ل مج حف ال ا   

“Ibarat pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara 
mujarad sah dipindahkan kepada penerima titipan.”23

 

                                                             
22 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), 173. 
23 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh‟ala Madhahib al-Arba‟ah (tt. Tp. 1969), 248. 
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b) Menurut Hanafiyah, al-wadi>„ah berarti al-ida‟ yaitu: 

حا أ َ لا ل حف ما ل   ستا ش غ      أ 

“Ibadah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain 
untuk dijaga secara jelas atau dilalah.” 

Makna yang kedua al-Wadi>„ah ialah sesuatu yang dititipkan (al-

syai‟I al-maudi‟), yaitu 

ا  حف ال م ل ء ما تت  

“Sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya 
dijaganya.” 

c) Menurut Syafi‟iyah, yang dimaksud dengan al-wadi>„ah ialah: 

ء ئ ال فت لف ال  ال ال

“Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang 
dititipkan.”24

 

d) Menurut Hanabilah, yang dimaksud dengan al-wadi>„ah ialah: 

سا  بغ ف حف ما ل ا  اَ    م ض  است

“Titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas 
(tabaru).”25

 

e) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, al-wadi>„ahialah: 

ت لا ستحفا   ال ل

“Akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam 
memelihara harta penitip.”26

 

Setelah diketahui definisi-definisial-wadi>„ah yang dijelaskan 

di atas, maka kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-

wadi>„ahadalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain 

dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak 

(sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda 

titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, 

maka penerimaan titipan tidak wajib menggantinya.
27

 

                                                             
24Ibid., 248. 
25 Ibid. 249. 
26 Hasby Ash-Shiddiqie, Pengantar Fiqh Muamalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 88. 
27Sohari Sahrani, Fiqih Muamalah, 238. 
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Kalau dianalisis dari pengertian barang sebagaimana 

diungkapkan di atas, maka akan terlihat bahwa penitipan barang 

merupakan “perjanjian riil”, dikatakan sebagai perjanjian riil 

disebabkan kata-kata “sesuatu yang ditinggalkan”, yang mana dalam 

kata sesuatu di sini berarti berwujud barang/benda. 

Dalam suatu perjanjian yang bersifat riil, timbulnya hubungan 

hukum setelah dilakukannya perbuatan yang riil atau nyata, dalam hal 

penitipan barang ini tentunya perbuatan riil tersebut dilaksanakan atau 

direalisasikan dalam bentuk “menyerahkan suatu barang”. Dengan 

sendirinya kalaupun perjanjian barang sudah diikat atau diadakan, akan 

tetapi tidak diikuti dengan tindakan menyerah barang yang dititipkan, 

maka hubungan hukum tidak terjadi
28

 

2. Dasar Hukum Wadi>‘ah 

Konsep wadi>„ahmendapat pengakuan dan legalitas syara‟. Di 

antaranya firman Allah dalam: 

QS. al-Baqarah ayat: 283: 





 

Artinya:”Jika sebagian kamun mempercayai sebagian yang 
lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah.” (Al-Baqarah: 283)
29

 

                                                             
28 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 

69. 
29.,Al-Qur‟an & Terjemahanya (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 49. 
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Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban 

menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan semestinya 

atau melakukan jinayah terhadap barang titipan.  

Atau juga hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Turmudzi : 

“Tunaikanlah amanah itu kepadamu dan jangan kamu mengkhianati 

orang yang mengkhianatimu”. Dalam setiap kurun waktu, ulama 

sepakat (Ijtima‟) atas keabsahan praktik wadi>„ah, karena masyarakat 

sangat membutuhkannya, bahkan sampai pada tahapan darurat.
30

 

3. Rukun dan Syarat Wadi>‘ah 

Menurut Hanafiyah, rukun al-wadi>„ahada satu yaitu ijab dan 

qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk 

rukun. Menurut Hanafiyah, shigat ijab dianggap sah apabila ijab 

tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih), maupun 

dengan perkataan samara(kinayah). Hal ini berlaku juga untuk qabul, 

disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang menerima benda titipan 

adalah orang gila atau anak yang belum dewasa. Menurut Syafi>‟iyah, 

al-wadi>„ah memiliki tiga rukun, yaitu sebagai berikut. 

a) Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah 

barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki 

menurut syara‟. 

                                                             
30 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 174. 
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b) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyariatkan 

bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat 

lain yang sesuaidengan syarat-syarat berwakil. 

c) Shigat ijab dan qabul al-wadi>„ah, disyaratkan ijab Qabul 

dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun 

samar. 

 

 

4. Hukum Menerima Benda Titipan 

Dijelaskan oleh Sulaiman, hukum menerima benda-benda 

titipan ada empat macam, yaitu sunah, haram, wajib, dan makruh. 

Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut. 

a) Sunah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya 

kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang 

dititipkan kepadanya. Al-Wadi>„ah adalah salah satu bentuk 

tolong-menolong yang diperintah oleh Allah swt. Dalam al-Qur‟an, 

tolong-menolong hukumnya sunah. Dianggap sunah menerima 

benda titipan, ketika ada orang lain yang pantas pula untuk 

menerima titipan. 

b) Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi sesorang 

yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga 

benda-benda tersebut, sementara tidak ada seorang pun yang dapat 

dipercaya untuk memelihara benda tersebut. 
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c) Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup 

memelihara benda-benda titipan, maka ia diharamkan menerima 

benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, 

berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau 

hilangnya benda-benda titipan, sehingga akan menyulitkan pihak 

yang menitipkan. 

d) Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia 

mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin 

(ragu) pada kemampuanya, maka bagi orang seperti ini 

dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan 

dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara 

merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.
31

 

 

 

                                                             
31Sohari Sahrani, Fiqih Muamalah, 239-240. 


