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Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas pada akad-akad dalam fiqih mu‟a>malah. 

Salah satu bentuk hukum mu‟a>malahyang sering terjadi adalah hutang piutang antara manusia. 

Hutang piutang seperti ini dalam literatur fiqih sering disebut dengan istilah 

Qa>rdh.Ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan 

tidak merugikan salah satu pihak baik yang berhutang maupun yang menghutangi. Konsekuensi 

dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem hutang piutang harus sesuai dengan ketentuan 

norma yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Namun di lapangan sering terjadi ketimpangan 

danpenyimpangan, serta muncul berbagai permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan 

bagi para yang hutang terhadap suku bunga yang ditetapkan oleh si piutang yang sanggat 

tinggi.Skripsi ini membahas tentang a. Bagaimana tinjauan fiqih terhadap mekanisme 

pengembangan uang arisan gula b. Bagaimana tinjauan fiqih terhadap potongan perolehan gula 

sebagai biaya administrasi pada pengembangan uang arisan gula di Desa Purworejo Kecamatan 

Geger Kabupaten Madiun? 

Dalam penelitian ini penulis meggunakan penelitian lapangan (field research). Dalam 

penggalian data lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisis dengan 

metode deduktif. Untuk mengelola data, penulis menggunakan editing, organizing dan penemuan 

hasil. Dalam penelitian ini landasan teori yang digunkan adalah Qa>rdh 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, mekanisme pengembangan uang arisan gula di 

sini dilarang karena didalampengembangan uangnya menggunakan akad Qa>rdhdidalamnya, 

yaitu dengan cara dipinjamkandengan menetapkan suku bunga 5% per Rp. 100.000,-. Qa>rdh 

dilarang menentapkan suku bunga dalam bentuk apapun, karena itu termasuk riba yang dilarang, 

sertasyarat di dalam Qa>rdhtidak  terpenuhi dan bertentangan dengan syatat dan prinsip 

Qa>rdh. Biaya administrasi yang dipotongkan dari perolehan gula anggota boleh asalkan adanya 

kesepakatan dan pengupahanya kuli panggul sudah sesuai dengan upah yang sepadan, 

sedangakan upah yang di terima oleh penimbang gula tidak sesuai dengan hukum islam karena 

didalam pengupahanya tidak ada ketentuan seberapa besar upah yang ditentukan.. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial,yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam 

masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-

manusia lain yang sama-sama hidup dalam bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat 

manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya.
1
Allah memberikan manusia akal pikiran untuk memahami segala sesuatu dalam 

hidup manusia untuk saling tolong menolong dan ini semua tidak dapat dihindarkan karena 

manusia itu selalu membutuhkan bantuan dengan sesamanya. 

Maka dari itu Allah SWT memerintahkan manusia untuk saling membantu kepada 

sesama umat manunia. Bahwasanya kondisi manusia tidak sama antara satu dengan yang 

lain, ada yang mengalami kesulitan ekonomi dan ada yang bisa memenuhi kebutuhan 

ekonominya. Allah menganjurkan orang yang kaya memberi hutang kepada orang yang 

kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (Ibadah) kepadanya. Dengan demikian ini 

karena memberi hutang berati memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk 

memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan.
2
 

Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum. Patokan-patokan hukum 

yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat yang disebut 

hukum Muamalah.
3
 

                                                             
1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Yogyakartaa:UII Press Yogyakarta,2000), 11. 
2 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah(Bandung:CV Pustaka Setia,2001), 152. 
3 Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafindo,2000), 1. 



 

 

Qa>rdh termasuk salah satu bentuk transaksi tolong-menolong murni yang terlepas 

dari unsur komersil. Dilihat dari maknaknya qa>rdh identik dengan akad jual beli. Karena 

akad qa>rdh mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak 

lain.
4
Qa>rdhdipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan 

syara, selain itu qa>rdh dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul seperti pada jual beli. 

Makna dari qa>rdhitu sendiri berati : qa>rdh secara etimologis merupakan bentuk masdar 

dari qa>radhu asy-syai‟yaqriduhu, yang berarti dia memutusnya. Qa>rdh adalah bentuk 

mashdar yang berarti memutus. Dikatakan qa>radhu asy-syai‟a bil-miqradh, aku memutus 

sesuatu dengan gunting. Pengertian qa>rdh menurut istilah adalah penyediaan dana atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

peminjam dana pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu.
5 

Landasan syara‟ qa>rdh diperbolehkan dalam Islam yang didasarkan pada As-Sunnah 

dan ijma: 

 

 

1. Al-Quran  




 
Artinya: 

“Siapakah yang maumemeberipinjamankepada Allah pinjaman yang baik 

(menafkahkanharta di jalan Allah), maka Allah akanmelipatgandakan yang banyak.” 
(Surat Al-Baqaroh [2]:245).

6
 

                                                             
4 Saifuddin Zuhri Qudsy, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,  

2008),254. 
5Ibid, 254. 
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Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 208. 



 

 

 

2. As-sunah  

ِِ ص ٍ : قَالَـ . م.َعْن اْبِن َمْسُعْوٍد اَن ال ِ ِاا َكاَن َكَصَدَق ْْ َما ِمْن ُمْسَلٍم يـُْقِرُض ُمْسَلًما قـَْرًضا َمرتـَ
 َروا ابن ماج وابن حبانُ. َمرةً 

Artinya: 

“Dari Ibn Mas‟ud bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak ada seorang muslim yang 
menukarkan kepada seorang muslim qardh dua kali, maka seperti sedekah sekali.(HR.Ibn 

Majah dan Ibn Hibban)
7
 

3. Ijma 

Para ulama‟ telahmenyepakatibahwaal-qa>rdhbolehdilakukan. 

Kesepakatanulamainididasaritabiatmanusia yang 

tidakbisahiduptanpadilandasiolehsikapsalingmembantuatautolongmenolong.
8
MenurutIbn

uQudamahdalamkitabal-Mughni, Juz VI, hlm, 429: selainitudasardariijma‟ 

adalahbahwasemuakaummuslimintelahsepakatdibolehkanyahutangpiutang.
9
Olehkarenait

upinjammeminjamsudahmenjadisatubagiandarikehidupan di duniaini. Islam adalah 

agama yang sangatpemperhatikansegenapkebutuhanumatnya.
10

 

Seiring perkembangan zaman produk-produk muamalah di kalangan masyarakat 

sangatlah berkembang pesat diantaranya di desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten 

Madiun terdapat sekelompok anggota masyarakat mengadakan Arisan Gula. Kegiatan ini 

berawal dari ide ibu-ibu rumah tangga yang mengeluh pada saat menjelang puasa bulan 

Ramadhan ataupun lebaran karena harga bahan pokok semakin melambung tinggi. 

Sehingga menyebabkan kegalauanibu-ibu rumah tangga untuk mendapatkan bahan pokok 

                                                             
7Abdullah Shonhajidkk, SunanIbnuMajah Jus III (Bandung: CV AsySyifa, 1993), 236-237 
8
Abdul GhofurAnshori, PerbangkanSyariah di Indonesia (Yogjakarta: GadjahMada University Prees, 2009), 

148. 
9
Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, 156. 

10Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah: Dari TeorikePraktek(Jakarta: GemaInsani, 2001), 133. 



 

 

tersebut. Untuk menyiasati masalah tersebut ibu-ibu mengadakan Arisan Gula dan 

nantinya akan dibongkar pada saat akan menjelang puasa.
11

 

Dalam kegiatan arisan tersebut sekelompok orang berkumpul disetiap hari Minggu 

dengan membayar setiap nama sebesar Rp. 2000dan nantinya uang yang sudah terkumpul 

akan dibelikan gula dan kemudian akan dibongkar pada saat menjelang puasa bulan 

Ramadhan. Peserta yang ikut didalam arisan tersebut sekita 600 anggota  dan arisan 

tersebut dilaksanakan sekitar 48 minggu, uang yang terkumpul disetiap minggunya itu 

oleh penggurus dikembangkan dengan cara dipinjamkan kepada anggota atau kepada 

masyarakat yang bukan anggota dengan dikenakan bunga kepada peminjam. Uang bunga 

yang sudah terkumpul nantinya akan dibagikan kepada anggota dengan cara dibelikan 

minyak serta mie instan. Setiap nama anggotamendapatkan gula sebanyak 9 kg, minyak 1 

liter, mie instan 2 bungkus.Namundari 9 kg gulatersebutmasihdiambil2 

onsdenganalasansebagaiadministrasi, sepertimembayarkulipanggul yang 

menaikturunkanguladaritruk,  danuntukmemebiayaipetugas yang 

menimbangiguladanmembungkusgula. Potongangulasebanyak 2 onsdilakukan di 

depananggotaarisanpadasaatmengambilgula, anggota yang mendapatkangula 50 

kgdiaharusmembelikarunggulatersebutdenganseharga 1 karungguladihargaiRp 1000. 
12

 

Hasilrinciandariarisanguladi Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten 

Madiunselama 48 mingguiniadalahRp 2000 X 48 minggumenghasilkanuangsebesarRp 

96.000,- anggota yang mengikuti ada sekitar 600. Jadi hasil dari 96.000 X 600 orang 

adalah Rp. 57.600.000,- dalam 48 minggu.
13

Di dalam arisan gula ini agar uang yang sudah 

terkumpul tidak berhenti dan dapat berkembang maka uang yang terkumpul setiap 

                                                             
11LihattranskipWawancaranomor: 01/1-W/ 20 - XII /2014 
12LihatTranskip WawancaraNomor, 01/1-W/ 20 - XII /2014 
13LihatTranskip WawancaraNomor,  03/1-W/ 20 – XII /2014 



 

 

minggunya ini dikembangkan dengan cara dipinjamkan kepada anggota ataupun kepada 

masyarakat diluar anggota dengan ketentuan adalah sebagai berikut. Setiap orang 

meminjam uang arisan sebesar Rp.100.000,- maka akan dikenakan bunga sebesar 5% 

setiap bulanya ketentuan ini berlaku untuk kelipatanya Rp. 100.000,-  dengan ini uang 

akan dapat berputar dan  berkembang.
14

 

Dalam paradigma penulis, dalam arisan gula di Desa Purworejo Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun berdasarkan penelitian sementara yang telah dilaksanakan bahwa 

arisan tersebut tidak sesuai dengan syariatIslam karena didalam transaksi 

pengembaganterdapat kejanggalanyaitu ada penambahan atau bunga didalam 

pengembalian pinjaman uang anggota arisan, sertaadapotonganperolehangula yang 

diambilsebagaibiayaadministrasidanketidakjelasanupahbagipekerja. Berangkat dari sini 

penulis tertarik untuk membahas tentangpengembangan uang arisan serta potongan 

perolehan gula sebagai biaya admnistrasi, dengan teori qa>rdh. Penulis menentukan 

pilihan arisan gula sebagai obyek dari penelitian kami, selanjutnya dirumuskan dalam 

sebuah judul “Tinjauan Fiqih Terhadap Pengembangan Uang Arisan Gula di Desa 

Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Fiqih adalah pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh seluruh ajaran agama, baik 

perupa ibadah, akhlak, maupun amaliah ibadah.
15

 

                                                             
14LihatTranskip WawancaraNomor, 09/4-W/F-2/ 26 – V /2015 
15 Ibid.13. 



 

 

2. Pengembanganadalahsuatu proses ataulangkah – 

langkahuntukmengembangkansuatuprodukbaruataumenyempurnakanproduk yang 

telahada. 
16

 

3. Arisan adalahkegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa 

orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, 

undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota 

memperolehnya.
17

 

4. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi 

pedagang utama.
18

 

 

C. Rumusan Masalah 

Darilatarbelakang yang telahdipaparkan, dapat dirinci menjadi suatu rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauanfiqihterhadapmekanismepengembanganuangarisangula 

diDesaPurworejoKecamatanGegerKabupatenMadiun? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih terhadap potongan perolehan gula sebagai biaya administrasi 

padapengembangan uang arisan gula di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten 

Madiun? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hukum pengembangan uang arisan gula di Desa Purworejo 

KecamatanGeger Kabupaten Madiun. 

                                                             
16http://anrusmath.wordpress.com/2008/08/16/pengembangan/.aksesharirabupukul 11:49. 
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka:2002),65. 
18Ibid.111. 

http://anrusmath.wordpress.com/2008/08/16/pengembangan/.akses


 

 

2. Untuk mengetahui hukumpotonganperolehangulapesertasebagaibiayaadministrasidi Desa 

Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. 

 

 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir umat tentang hukum Islam. 

b. Sebagai penambahan Informasi dan wawasan pengetahuan tentang ketentuan qa>rdh. 

c. Untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang qa>rdh menurut hukum Islam. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai cara penyelesaian menurut syari‟at  Islam. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagai penegmbagan pemahaman studi Islam bagi 

mahasiswa jurusan syariah umumnya dan prody muamalah khususnya.  

 

F. Telaah Pustaka 

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian, pengambilan penelitian berdasarkan 

pada praktek dilapangan dan sumberterkait dalam rangka menemukan kesimpulan yang 

relevan antara teori dan praktek dilapangan sehingga masyarakat mengetahui dasar hukum 

tentang penelitian ini. 

Uswatun Khasanah dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Arisan Haji”Mabrur di Kabupaten Ponorogo. Peneliti ini berusaha menelaah bagai mana 

tinjauan hukum islam terhadap akad dan mekanisme serta menyelesaikan wansprestasi pada 



 

 

arisan haji mabrur di kabupatenponorogo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad 

dalam arisan haji mabrur di Kabupaten Ponorogo mengunakan akad ariyah (pinjam 

meminjam). Akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat dalam ariyah jadi boleh dilakukan 

karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan mekanisme yang diterapkan pada 

arisan haji mabrur di Kabupanen Ponorogo boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong. 

Cara menyelesaikan wansprestasi pada arisan haji mabrur di Kabupaten Ponorogo sah dan 

telah sesuai dengan anjuran agama. Agama menganjurkan agar memberikan kelapangan dan 

penangguhan waktu untuk orang – orang yang berhutang.
19

 

Ulfa Ula dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih terhadap arisan sembako di 

DusunCoper Kulon Coper Jetis Ponorogo”. Ini menelaah bagai mana tinjauan hukum Islam 

terhadap akad dan mekanisme serta hukum potongan arisan. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa akad dalam arisan sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jenis 

Ponorogo mengunakan akad wadiah. Akad ini sudah memenuhi syarat dan rukun dalam 

wadiah, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum fiqih.Sedangkan 

mekanisme yang diterapkan pada arisan sembako susun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo 

boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong. Namun menurut potongan penerimaan 

anggota arisan sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo tidak sah dan tidak 

boleh dilakukan karena bertentangan dengan prinsip wadiah yang mana dalamwadiah murni 

hanya amanah dan tolong menolong tidak dibenarkan adanya potongan.
20

 

Skripsi karya Tofik Mujiono yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktek Jual Beli Arisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. 

                                                             
19UswatunKhasanah, “TinjuanHukum Islam TerhadapArisan Haji Mabrur di  KabupatenPonorogo” (Skripsi, 

STAIN, 2007) 
20UlfaUla, “TinjuanHukum Islam TerhadapArisanSembakodi Dusun Coper Kulon Coper 

JetisPonorogo”,(Skripsi, STAIN,2007) 



 

 

Peneliti membahasnya dengan menggunakan landasan teori jual beli. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa akad arisan yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Karanggebang 

adalah menggunakan akad ariyah atau pinjam meminjam. Akad jual beli arisan yang 

dipraktekkan di Desa Karanggebang adalah menggunakan akad bai‟al-sarfkarena barang 

yang dijual adalah uang. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan tidak boleh 

dilakukan, karena didalam jual beli arisan harganya tidak sama sehingga mengandung unsur 

riba sedangkan mekanisme pelunasan arisan adalah menjadi tanggung jawab anggota arisan 

kareana dalam arisan disamakan dengan akad pinjaman yang mana anggota diwajibkan untuk 

mengembalikan uang pinjamana dengan cara membayar iuran setiap 1 minggu sekali.
21

 

SkripsikaryaSitiRukayah yang berjudul“Arisan Tabungan denganSistemGugur Di 

BMT “Surya Madinah” TulungaggungdalamperspektifHukum Islam”. 

Penelitimenggunakanlandasanteori 

„ariyahdengankesimpulanbahwamekanismearisantabungandengan system gugurdi BMT 

“Surya Madinah” 

Tulungaggungmengunakanakadariyahmutlak.Akadinisudahmemenuhirukundansyaratdalama

riyahjadibolehdilakukankarenatidakbertentangandenganhukumIslam.denganpenentuanpemen

ang yang dilakukandenganpengundiansebaiknyadihindarikarenamafsadah-

nyalebihbesardarimanfaatnya. 

Sedangkanpenyelesaianwansprestasipadaarisantabungandengan system gugur di BMT 

“Surya Madinah” Tulungaggungbolehdilakukankarena Islam 

menganjurkankepadaumatnyaapabilaadadiantara yang bertengkarsupayadidamaikantanpaada 

                                                             
21TofikMujiono, “TinjauanHukum Islam TerhadapPraktekJualBeliArisan”,(Skripsi, STAIN,2013) 



 

 

yang harusdirugikan. Jadipenyelesaianwansprestasipadaarisansistemgugursudahsesuaidengan 

hokum Islam. 
22

 

Penelitian yang dilakukanoleh penulis merupakan penelitian yang sudah pernah 

diteliti, namun meskipun sudah ada yang meneliti ini berbeda dengan yang sudah ada, 

bedanya adalah diskripsi yang sebelumnya penelitimembahas 

potonganpenerimaanguladenganmegunakanakadwadiahnamun di 

dalampenelitianinimembahastentangpengembanganuangarisanguladisini penulis mengunakan 

akad qa>rdh. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (field 

research) dengan mengunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari 

orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. 

Penulis mengadakan penelitiantentangTinjauan Fiqih Terhadap Pengembangan Uang 

Arisan Gula di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiunini karena terdapat 

kejaganggalan didalampengembanganuangarisanyaitupada saat pengembalian uang yang 

dipinjamkansertapotonganperolehangulapesertayang diambil dan secara kebetulan lokasi 

penelitian ini dekat dengan rumah. 

                                                             
22SitiRukayah, “Arisan Tabungan denganSistemGugur di BMT “Surya Madinah 

TulungaggungdalamperspektifHukum Islam “ (Skripsi: STAIN Ponorogo,2007). 



 

 

3. Subyek Penelitian  

Semua yang terkait dengan ArisanGula di Desa Purworejo Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun seperti ketua pengurus Arisan, skretaris Arisan serta semua yang 

menjadi Anggota ArisanGula. 

4. Data - Data  

a. Data penelitiaaniniadalah : 

1) Pengembangan uang arisan gula dengan bunga di Desa Purworejo Kecamatan 

Geger Kabupaten Madiun bersumber dari wawancara dengan 

penggurusatauanggota arisan. 

2) Potonganperolehangulasebagaibiaya administrasidi Desa Purworejo Kecamatan 

Geger KabupatenMadiun bersumber dari wawancara dengan 

penggurusatauanggota arisan. 

 

 

 

b. Penelitian inimenggunakan sumber–sumber data sebagai berikut: 

1) Sumber data lapangan (sumber data primer) 

a) Responden (Informasi Utama) 

Yakni orang yang memeberikan peryataan tentang atau yang mengenai 

diri sendiri, dalam hal ini adalah pengelola Arisan Gula di Desa Purworejo 

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. 

b) Informasi Tambahan 



 

 

Yakni orang yang memberikan pernyataan tentang atau yang 

berkenaan dengan orang atau pihak lain dalam hal ini adalah sekretaris dan 

masyarakat anggota yang mengikuti arisan. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik penggalian data yaitu: 

a. Observasi 

Observasi adalahsebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.
23

Sepertimendatangaisecaralangsungkegiatanarisandanmemeahamiprosedu

r-prosedurdantransaksi yang telahada. 

b. Intervew/Wawancara 

Interview adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan.
24

Dengancarabertannyasecaralangsungkepadapengurusataupunkepadaanggotaari

san. 

c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis 

seperti arsip – arsip dan termasuk juga buku – buku tentang pendapat,teori,dalil atau 

hukum – hukum dan lain- lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.Yaitudengancatamempelajariarsip-

arsipataupuncatatansepertibukuarisandanbukucatatanuangpinjaman.
25

 

6. Teknik Pengolahan Data 

                                                             
23 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:PT Asdi Mahasatya,2003), 158. 
24 Ibid 165 
25 Ibid181 



 

 

Teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Editing yaitumemeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul 

data.
26

 

b. Organizing yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi. 

c. Penemuan hasil riset adalah menganalisa data hasil organizing dengan mengunakan 

kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sehingga 

jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dapat dijawab dengan baik. 

7. Teknik Analisa Data  

Dalam mengelola dan membahas data yang diperoleh penulis mengunakan 

metode: Induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-

kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan 

kesimpulan yang bersifat umum.
27

Didalam arisan ini yaitu dengan cara mengamati 

kejadian dilapanggan praktek kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil 

yang ada, dan kemudian dianalisa dan selanjutnya ditarikesimpulan. 

Didalam arisan gula yang di kelola oleh ibu-ibu di Desa Purworejo Kecamatan 

Geger Kabupaten Madiun dalamnya terdapat pengembangan uang arisan, serta potongan 

gula sebagai biaya administrasiyang telah terjadi di lapangan kemudian saya bandingkan 

dengan teori-teoriqa>rdh, Riba dan Ujrah. Dari data-data 

dilapangandanteoriitukemudiansayaanalisadanditarikkesimpulan yang bersifatumum. 

 

                                                             
26 Cholid Naebuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,2009),153. 
27 Sutresno Hadi, Metodologi Research,jilid I (Yogyakarta: Andi Offset,1980),42 lihat pula montthew B. 

Miles A. Michael Hubermen, Analisa data Kualitataif, terjemah Rohendi Rohidi(Jakarta: UUI Press,1992),245-246. 



 

 

H. Sistematika Pembahasan  

Dalam rangka mempermudah pembahasan maka penulis menyususn sekripsi ini 

kedalam lima bab, yang masing-masing bab yang terdiri dari berberapa sub bab yang saling 

berkaitan, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

Bab I :  Pendahuluan    

Dalam bab ini berisi mengenai penjelasan umum dan gambaran tentang isi 

skripsi diantaranya berisi tentang latarbelakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penilitian, 

kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. 

Bab II :  Ketentuan qa>rdhdalam fiqih dan hukum islam, melipiti sejarah terbentuknya 

serta sumber hukum qa>rdhsembagian qa>rdhdan ketentuan qa>rdh. 

Bab III :  Praktek pengembanganuang arisan gula di Desa Purworejo Kec Geger Kab 

Madiun. Pada bab III ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian yang 

berisi tentang keadaan umum Arisan Gula di desa Purworejo Kecamatan 

Geger Kabupaten Madiun meliputi sejarah singkat berdirinya, letak 

Geografisnya, Visi dan Misi Struktur Organisasinya. Sedangkan dalam 

bentuk data khusus meliputi bentuk transaksi 

qa>rdhdalamPengembanganUang Arisan Gula di Desa Purworejo 

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. 

Bab IV :  Analisatentangmasalah yang dibahasdalamskripsiinimeliputi : 

analisafiqihterhadapmekanismepengembanganuangarisan gula di Desa 



 

 

Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, 

analisafiqihterhadappotonganperolehangulasebagaibiayaadministrasipadapen

gembanganuangarisan di DesaPurworejoKecamatanGegerKabupatenMadiun. 

Dengan teori Hukum Islam qa>rdhdan teori pengembangan sehingga akan di 

temukan suatu kesimpulan dan kita akan tahu bagaimana qa>rdhdalam 

Pengembangan Uang Arisan Gula di Desa Purworejo Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun dalam fiqih. 

Bab V :  Penutup 

   Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitiansertarekomendasipada 

Bab IV dansertatentangpendapat dari pemikiran penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KONSEP FIQIH TENTANG QA>RDH, RIBA, DAN UPAH 

 

A. Qa>rdh  

1. Pengertian qa>rdh 

Qa>rdh secara etimologis merupakan bentuk masdar dari qa>radha asy-

syai‟yaqriduhu, yang berarti dia memutusnya. Qa>rdh adalah bentuk mashdar yang 

berarti memutus. Dikatakan qa>radha asy-syai‟a bil-miqradh,aku memutus sesuatu 

dengan gunting. Qa>rdhadalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.
28

 

Sedangkan arti menurut istilah terdapat beberapa pendapat: 

a. Menurut Hanafiyah 

Qa>rdhadalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang 

memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhanya. Dan akad tertentu dengan 

membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama 

kepadanya.
29

 Bagi Hanafiyah harta yang dipinjamkan harus terukur seperti, kadardan 

timbangan serta jumlahnya.  

 

 

 

b. Menurut Malikiah  

                                                             
28Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab 

(Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), 153. 
29 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah,(Bandung:CV Pustaka Setia,2001),152. 



 

 

Qa>rdh adalah harta yang dipinjamkan itu mempunyai nilai ekonomi serta 

manfaat bagi peminjam, disamping itu ia bukan pemberi tetapi pijaman yang harus 

dikembalikan. 

c. Menurut Hanabilah
 

Qa>rdh adalah salah satu dari jenis al-salaf dan berarti meminjamkan harta 

kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya dan harus dikembalikan di kemudian 

hari.
 

d. Menurut Syafi‟ah 

Qa>rdh adalah pinjaman hendaklah bernilai kebaikan serta memiliki sesuatu 

yang harus dikembalikan sebanyak yang dimiliki 
30

 

e. Menurut Fatwa 

Qa>rdh adalah akad peminjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa 

nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang 

telah disepakatani oleh LKS dan Nasabah.
31

 

f. Menurut Ahli Fiqih  

Qa>rdh adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uang 

kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak 

kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain 

untuk dimanfaatkan dan kemudian orang lain mengembalikan pengantinya.
32

 

g. Menurut Istilah 

                                                             
30Atang Abd Hakim, Fiqih Perbankkan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalamPeraturan 

Perundang-undangan (Bandung:PT Refika Aditama, 2011), 266.  
31Ibid, 267 
32Abu Sura‟i Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam (Surabaya: Usaha Offset Prainting,1993),125. 



 

 

Pengertian qa>rdh menurut istilah adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.
33

 

Jadi qa>rdh  adalah memberikan harta kepada orang lain dengan maksud 

untuk dikembalikan dikemudian hari dengan harta yang serupa dan ukuran yang sama 

tanpa mengambil manfaat di dalamnya. 

2. Dasar Hukum qa>rdh 

Dasar disyariatkan qa>rdh  (hutang piutang) adalah didasarkan pada : 

a. Al-Quran  






 

Artinya: 

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik 

(menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan yang 

banyak.” (Surat Al-Baqoroh [2]:245).
34

 

 

 

b. As-Sunah‟ 

ِِ ص ِ ِاا َكاَن : قَالَـ . م.َعْن اْبِن َمْسُعْوٍد اَن ال ْْ َما ِمْن ُمْسَلٍم يـُْقِرُض ُمْسَلًما قـَْرًضا َمرتـَ
ٍ َمرةً   َروا ابن ماج وابن حبانُ. َكَصَدَق

Artinya: 

                                                             
33Rachmat, Fiqih Muamalah, 152. 
34Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 208. 



 

 

“Dari Ibn Mas‟ud bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak ada seorang muslim yang 
menukarkan kepada seorang muslim qardh dua kali, maka seperti sedekah sekali. 

(HR.Ibn Majah dan Ibn Hibban)
35

 

 

c. Ijma 

Para ulama‟ telah menyepakati bahwa qa>rdhboleh dilakukan. Kesepakatan 

ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap 

saling membantuatau tolong menolong.
36

 Menurut IbnuQud}amah dalam kitab al-

Mughni, Juz VI, hlm, 429:selain itu dasar dari ijma‟ adalah bahwa semua kaum 

muslimin telah sepakat dibolehkanya hutang piutang.
37

 Oleh karena itu pinjam 

meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah 

agama yang sangMuhamat pemperhatikan segenap kebutuhan umatnya.
38

Kaum 

muslimin sepakat bahwa qa>rdh dibolehkan dalam Islam. Hukum qa>rdh adalah 

dianjurkan (mandhub) bagi muqrid dan mubah bagimuqtarid.
39

 

 

3. Rukun dan Syarat Qardh 

a. Rukun Qardh  

Rukun qardh adalah sebagai berikut: 

1) Pemilik barang (Muqrid<hl) 

Muqrid<hladalah pihak yang memberikan pinjaman hutang (kreditur). 

Muqrid<hl disyaratkan harus seorang yang mukhta>r  dan ahli at-

                                                             
35

Abdullah Shonhaji dkk, Sunan Ibnu Majah Jus III (Bandung: CV Asy Syifa, 1993), 236-237. 
36

Abdul Ghofur Anshori, Perbangkan Syariah di Indonesia (Yogjakarta: Gadjah Mada University Prees, 

2009), 148. 
37

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, 156. 
38

Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syari‟ah: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 133. 
39 Rachmat Syafe‟i,Fiqih Muamalah,152-153. 



 

 

taba>rru‟.40
Mukhta>radalah orang yang melakukan transaksi atas dasar 

inisiatif sendiri, bukan paksaan atau tekanan dari pihak lain. Menurut 

mazdhab Hanafiah tidak menyaratkan sudah baligh, sedangakan ulama lain 

menambahkan bahwa yang berhak menghutangkan adalah orang dapat 

berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan 

orang bodoh, dan bukan orang yang sedang pailit. Muqrid disyaratkan juga 

orang yang benar-benar memiliki harta yang akan dihutangkan. 

2) Yang mendapat barang atau peminjam (Muqta<ridl) 

Muqta<ridladalah pihak yang menerima pinjaman hutang (debitur). 

Muqtaridl disyaratkan orang yang memiliki kriteria syah melakukan transaksi 

(ahliy<ya>hmu‟ama>lah). yaitu orang yang baligh, berakal dan tidak 

dibekukan tasarufnya, meskipun tidak memiliki kebebasan tasaruf (ahli at-

taba>rru atau muthlaq at-tasha>rruf).  

3) Muqra>dl 

Muqradl adalah objek dalam akad qa>rdlu yang disebut piutang 

(debit). Muqradl disyaratkan sesuatu yang syah dijualbelikan dan bisa 

dispesifikasimelalui kriteria (shifah) sebagaimana syarat muslam fih dalam 

akad salam.
41

 Ada perbedaan dikalangan fuqoha madzab. Menurut fuqoha 

madzhab Hanafiyah, akad Qa>rdh hanya berlaku pada harta benda yaitu harta 

benda yang banyak nilainya yang lazimnya dihitung melalui timbangan, 

                                                             
40Ath-Thayyar, Ensiklopedia Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), 159. 
41Mudaimullah Azza, Metodologi Fiqih Muamalah, (Kediri: Laskar Pelangi Press,2013),101-103. 



 

 

takaran dan satuan. Sedangkan harta benda yang tidak lazim dihitung melalui 

timbangan dan takaran tidak syah dijadikan objek qardh.
42

 

4) Shighah / Serah terima (Ijab Qa>bul) 

Shighah dalam akad qardhu adalah ijab dari pihak muqridl yang 

menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban 

mengembalikan penggantinya, dan qa>buldari pihak muqtaridh yang 

menunjukan persetujuan dari ijab.
43

 

b. Syarat-sayrat Qa>rdh 

1) Aqidain ( Muqrid<l dan Muqta>ridl) 

a) Ahliyatu al-taba>rru(layak bersosial) adalah orang yang mampu 

mentasyarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. 

Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan 

untuk mengelola hartanya, cacat memtal, dan budak tidak boleh 

melakukan akad qa>rdh. 

b) Tanpa ada paksaan bahwa muqrid<ldalam memberikan hutangnya tidak 

dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga muqta>ridl. 

2) Syarat Muqra>dh(barang yang menjadi objek qa>rdh) adalah barang yang 

bermanfaat dan yang dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara 

syar‟i tidak bisa di taransaksikan.
44

 Dan merupakan suatu benda serta tidak 

sah menghutangkan manfaat saja ini menurut pendapat madzhab Hanafiyah 

dan Hanabilah. Berbeda dengan madzhab Syafi‟iyyah dan Malikiyyah, 

                                                             
42 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi III, Terj. Bahrum Abu Bakar(Semarang: PTKarya  Toha 

Putra, 1993), 129-130. 
43Azza, Metodologi FiqihMuamalah, 103. 
44Yazid Afandi, Fiqih Muamalah(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 143. 



 

 

mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga 

boleh saja menghutangkan manfaat (jasa).
45

 

3) Syarat Shighat ijab qabul menunjukan kesepakatan kedua belah pihak dan 

qa>rdhtidak beleh mendatangkan manfaat bagi muqrid<l. 
46

 

4) Besarnya pinjaman (al-qa>rdhu) harus diketahui dengan takaran timbangan, 

atau jumlahnya.  

5) Sifat pinjaman (al-qa>rdhu) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk 

hewan.
47

 

4. Hukum Akad Qa>rdh 

Hukum qa>rdh(hutang piutang) mengikuti hukum taklifi:  terkadang boleh 

terkadang makruh, terkadang wajib, dan yang terkadang haram. Semua itu sesuai 

dengan cara mempraktekkanya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. 

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat 

mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang yang kaya, maka orang yang kaya 

itu wajib memberinya hutang. 

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan 

uangnya untuk berbuat maksiat, perjudian, pembunuhan atau perbuatan yang 

makruh,
48

 maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan 

kondisinya. 

                                                             
45Ath-Thayyar, Ensiklopedia, 163-164. 
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Jika orang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, 

tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena beranbisi mendapat 

keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah. 

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar seperti jika ia 

mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakanya untuk 

membayar hutangnya. Jika hal itu tidak ada pada diri penghutang maka ia tidak boleh 

berhutang. 

Seseorang wajib berhutag jika dalam kondisi terpaksa salam rangka 

menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya 

tertolong dari kelaparan.
49

 

5. Tambahan Pada Qa>rdh 

Kontrak qa>rdh ini adalah kontrak kepemilikan dan tidak akan sah kecuali 

dilakukan oleh orang yang layak mengurus sebagaimana terutang dalam kontrak bay. 

Ia memiliki wewenang dengan adanya tawaran dan penerimaan (ijab wa Qa>bul) 

sebagaimana didalam kontrak bay atau hibah. 

Didalam pelaksananya, transaksi ini harus menggunakan akad qa>rdh, salaf  

atau ungkapan-ungkapan semakna dengan itu. Menurut Jumhur Ahli Fiqih, tidak 

boleh memberikan persyaratan dalam qa>rdh, karena itu merupakan sumbangan dan 

bantuan murni, kecuali persyaratan waktu, sebagai mana pendapat imam Malik.  

Akad qa>rdh dimaksudkan hanya untuk membantu dan memberikan 

kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan, maka menurut sobiq, haram bagi 

yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apa lagi mexploitasi karena 

ini digolongkan kepada riba.  Dia akan menerima kembali sesuai dengan apa yang 
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telah ia berikan, tidak lebih dari itu. Ketentuan itu berdasarkan sabda Rasulullah 

SAW sebagaimana riwayat dari al-Harith bin Abi Usamah dari Ali r,a: 

” Setiap akad qardh dilaksanakan dengan mengambil keuntungan, maka ia tergolong 

kepada riba.”50
 

Ada dua macam penambahan pada qa>rdh(hutang piutang) yaitu sebagaimana 

berikut ini: 

a. Penambahan yang disyaratkan demikian ini dilarang berdasarkan ijma‟, begitu 

juga manfaat yang disyaratkan seperti perkataan “Aku memberi hutang kepadamu 

dengan syarat kamu memeberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau 

syarat manfaat lainya. 

b. Jika penambahan di berikan ketika membayar hutang tanpa syarat maka yang 

demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadis yang 

dikemukakan dipasal dasar qa>rdh(hutang piutang)
51

 

6. Hikmah dan Manfaat Disyaratkan Qa>rdh 

Syariat Islam penuh dengan hikmah dan rahasia, tidak ada satu hukum syar‟i 

pun kecuali mempunyai hikmah dibelakangnya, diantaranya adalah al-qa>rdh 

(hutang piutang). 

Bahwa kondisi manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang 

kesulitan ekonomi danada yang kaya. Alla>h menganjurkan orang yang kaya 

memberi hutang kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan 

ibadah kepadanya. Demikian ini karena memberi hutang berarti memberi manfaat 
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kepada orang yang berhutang untuk memenuhi dan mengatasi kesulitannya. 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam:  

َُريـْرََة ر  ْ َمْن نـَفَس َعْن ُمْسَلٍم ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدنـَْيا : م .قَاَل َرُسْوُل اِه ص: قَالَـ . ع.َعْن أَِِ
ِ ِِ الدنـَْيا  ُ ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يـَْوِم اْلِقَياَمِة َوَمْن َيسَر َعَلى ُمْعِسٍر َيسَر اهُ َعَلْي نـََفَس اهُ َعْ

َوااِخرَِة َوَمْن َستَـَر ُمْسِلًما َستَـَرُ اهُ ِِ الدنـَْيا َواأِخرََة َو اهُ ِِ َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِِ 
 ِ  َاخرج مسلمَُعْوِن َأِخْي

 

Artinya:  

“Barang siapa menghilangkan satu kedukaan (kesulitan) dari kedukaan-kedukaan 

dunia dari seseorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kedukaaan 

(kesulitan) dari kedukaan-kedukaan akhiratdarinya pada hari kiamat. Barang siapa 

yang memberi kemudahan pada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi 

kemudahan kepadanya didunia dan diakhirat. Barang siapa menutup (aib) nya 

seseorang muslim, maka Allah akan menutup (aib) nya didunia dan diakhirat. Allah 

senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya”. (Riwayat 

Muslim) 

 

Memberi hutang termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan 

oleh orang yang kesulitan, susah, dan mempunyai kebutuhan yang sangat 

mendesak.
52

 Untuk mendapatkan talangan dana dalam jangka relativ pendek dan 

dapat menghidupkan kembali usahanya.
53

 

7. Ketentuan umum qa>rdhatau utang piutang: 

a. Nasabah al-qa>rdh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada 

waktu yang telah disepakati bersama. 

b. Biaya Administrasi qa>rdh dapat dibebankan kepada nasabah, 

c. Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang 

perlu. 
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B. Riba 

1. Pengertian Riba 

Menurut bahasa riba memiliki beberapa pengertian yaitu: 

a. Bertambah ( لزیاا ) Karena salah satu perbuatan riba adalah memintak tambahan dari 

suatu yang dihutangkan. 

b. Berkembang, berbunga ( لناا ) karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan 

harta uang atau yang alainya yang dipinjamkan kepada oaring alain. 

c. Berlebihan atau menggelembung kata-kata berasal dari firman Allah: 

ز ا  (٥:جحلا )بت و ر ه

 Artinya:Bumi jadi subur dan gembur(Al-Haj:5)
54

 

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan riba menurut Ulama: 

 

1) Menurut Imam Hambali 

Riba adalah tambahan pada sesuatu yang dikhususkan.yang dimaksud dengan 

barang yang tertentu adalah ialah yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah 

yang berbeda.
55

 

2) Menurut Maliki 

Riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa ada satu transaksi 

pengganti atau penyeimbang yang dimaksud yaitu transaksi bisnis atau komersial 

yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. 
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3) Menurut Abu Hanifah 

Riba adalah penganti atau imbalan maksudnya disini adalah tambahan 

terhadap barang atau uang yang timbul dari satu transaksi utang piutang yang harus 

diberikan oleh berhutang kepada pihak berpiutang pada saat jatuh tempo.
56

 

4) Menurut Abdurrahman al-Jaiziiri  

Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui 

sama atau tidak menurut aturan syara‟ atau terlambat salah satunya. 

5) Menurut Syaikh Muhammad Abdul  

Riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang 

memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya(uangnya), karena gunduran 

janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.
57

 

Jadi riba adalah tambahan yang di berikan di dalam suatu transaksi hutang 

piutang atau penukaran barang tertentu, karena gunduran janji pembayaran oleh 

peminjam dari waktu yang telah ditentukan.  

2. Dasar Hukum 

Dalam hukum bisnis syariah, untuk menentukan halal-haram suatu transaksi harus 

mengacu pada ketentuan hukum syariat yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadits. 

ه وشا  ه و كا  و ك يه و س ا كل الر با و  عن جا بر قا ل لعن ر سو ل ا ه صل ه ع

سا)ه یه و قا ل سو ا ء   (رواه 
 

Artinya:  

Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, pemberinya, 

penulisnya, dan saksi-saksinya. Dan kemudian beliau bersabda, bahwa mereka semua 

adalah sama. (HR. Muslim).
58
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Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda, dan 

takutlah kamu kepada Allah mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan.” (Al-Imron: 

130)
59

 

 

 













 
 

Artinya: 

“Orang-oarang yang makan dan mengambil riba tidak dapat bediri melainkan seoerti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu samadengan riba, padahal Allah menghalalkan jualbeli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 

tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengembil riba), maka baginya apayang telah 

diambil dahulu (sebelum dating larangan): dan urusanya (terserah kepada Allah. Orang 

yang mengulangi mengambil riba maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: 

mereka kekal didalamnya (275) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan 

Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat 

dosa”.(276)60
 

 

3. Macam-macam Riba 

Diantara para ahli Hukum Islam (fuqaha) terdapat perbedaan pendapat tentang 

pembagian riba. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Termasuk 
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kategori riba utang piutang seperti riba qa>rdh dan riba jahiliyahsedangkan termasuk 

riba jual beli seperti riba Fadhl dan riba Nasi‟ah. 

a. Riba Qa>rdhadalah manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dipersyaratkan 

dalam utang. Dasar hukum larangan riba ini sama dengan riba jailiyah, perbedaanya 

pengembalian dengan tingkat kelebihan tertentu pada riba qa>rdhbersifat pasti.
61

 

Atau dengan kata lain transakasi pinjam meminjam dengan syarat ada keuntungan 

lebih yang disyaratkan oleh yang berpiutang atau yang meminjamkan, kepada yang 

berhutang atau yang meminjam.
62

 Semisal seseorang meminjam sejumlah uang 

dengan syarat mengambil keuntungan baik berupa materi maupun jasa pada saat 

pengembalian. 
63

 

b. Riba Jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena 

sipeminjam tidak mampu mengembalikan dana pijaman pada waktu yang telah 

ditetapkan.
64

Sebagai misal, pemengang kartu kredit yang belum atau tidak melunasi 

dana pinjaman akan dikenai bunga. Dilihat dari penundaan waktu penyerahan, riba 

jahiliyah dapat digolongkan sebagi riba nasi‟ah, tapi jika dilihat dari kesamaan objek 

yang dipertukarkan, riba ini tergolong riba fadhl.
65

Riba jahiliyah dilarang karena 

pelanggaran kaedah: 

Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. 

c. Riba Fadhl adalah pertukaran sejenis dengan kadar yang berbeda sedangkan barang 

yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi.
66

Riba fadhl ini berlaku hanya 
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timbangan atau takaran harta yang sejenis. 
67

Misalnya emas dengan emas, gandum 

dengan gandum beras dengan beras. Selama pertukaran (barter) keduanya, takaranya 

berbeda walaupun memang kualitasnya berbeda termasuk praktek riba Fadhl.
68

 

d. Riba Nasi‟ah disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat hutang-piutang 

yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (al ghunmu bil ghurmi) 

dan hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi dhaman).Transaksi semisal ini 

mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya 

waktu.
69

 

Riba nasi‟ah adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, 

ini suatu jenis riba yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaan 

sendiri.
70

 Riba nasi‟ah muncul karena adanya perbedaan perubahan atau tambahan 

antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.
71

 

Misalnya apabila jatuh tempo sudah tiba, ternyata orang yang berhutang tidak 

sanggup membayar utang dan kelebihanya, maka waktunya bias diperpanjang dan 

jumlah utang bertambah pula.
72

 

4. Hukum Riba 

Dilihat dari segi hukum, terdapat perbedaan diantara riba nasi‟ah dan riba fadhl. 

Riba nasi‟ah terkait dengan tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi 

pinjaman, sedangkan riba fadhl bertalian dengan tambahan bayaran yang dibebankan 
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dalam transaksi penjualan. Riba nasi‟ah dilarang oleh al-quran dengan Ayat-ayat yang 

jelas, sedangkan riba fadhl adalah riba khafi atau riba yang tersembunyi.  

Dengan demikian menurut interpestasi mengenai riba yang sempit, pemungutan 

dan pembayaran bunganya tinggi atau rendah, tanpa memandang apakan dana itu akan 

digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau kosumtif, dan tanpa mandang apakah 

pinjaman itu diperoleh penerima pinjaman dari swasta atau oleh pemerintah. 
73

 

 Hukum dari riba itu sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Tukarmenukar emas perak makanan atau semacamnya dengan memberikan suatu 

tambahan yang diperkuat dengan akad maka hukumnya haram, kecuali jika pakai 

akad. 

2. Riba telah dikutuk oleh Nabi untuk tidak dipraktekakan sehingga yang ikut berdosa 

termasuk yang memakanya yaitu para wakilnya (pegawai riba) juru tulisnya bahkan 

saksi-saksinya. 

3. Riba telah dijelaskan oleh Nabi bahwa banyaknya 73 macam sedangkan dosanya 

yang paling ringan seperti bersenggama dengan ibunya  sendiri.
74

 

4. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbanagan) dengan suka rela kepada 

pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. 

5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibanya pada saat 

telah disepakatai dan pemberi pinjaman lembaga keuangan syariah telah memastikan 

ketidakmanpuanya maka dapat: 

a. Memper panjang jangka waktu pengembalian atau 

b. Menghapus (write of) sebagian atau seluruh kewajibanya. 
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5. Hikmah Pelarangan Riba 

Hikmah dari pelarangan riba adalah hikmah eksplisit yang tampak jelas di balik 

pelangaran riba adalah mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) 

dengan usaha, serta pemikulan resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa 

tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam Islam itu tidak memihak kepada salah satu pihak, 

melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang. 
75

 

Hikmah dari diharamkanya riba, selain hikmah umum yaitu untuk menguji 

keimanan seseorang hamba ada juga hikmah yang lain yaitu sebagai berikut: 

1. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan dengan bathil. 

2. Memotivasi orang Islam untuk mengivestasikan hartanya pada usaha-usaha yang 

bersih dari penipuan. 

3. Menutup seluruh pintu bagia orang muslim yang membawa ke memusuhi dan 

menyusahkan saudarannya, serta membuat benci dan maarah kepada saudaranya. 

4. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena 

pemakan riba adalah orang-orang yang zhalim dan akibat dari kezhaliman adalah 

kesusahan. 

5. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk 

akhiratnya, misalnya dalam memberikan pinjaman ke saudara tanpa memintak uang 

tambahan pada saat pengembalian.  

Dengan demikian praktek riba dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara menimbulkan dampak dibidang ekonomi berupa terjadinya inflasi yang 

diakibatkan oleh bunga sebagian biaya uang. hal ini disebabkan karena salah satu elemen 

dari penentuan harga adalah tingkat suku bunga. Sedangkan dampak praktek riba 
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dibidang social kemasyarakatan adalah muncunya perasan tidak adil, sebagai akibat 

karena adanya unsur ekploitasi di dalamnya.
76

 Sifat riba itu sendiri adalah pemerasan 

terhadap silemah sehingga ia mati. Sifat terpenting dalam riba yaitu tidak melihat prestasi 

seseorang dan hanya harus tunduk kepada keadaan.
77

 

 

C. UJRAH 

1. Pengertian 

Ujrahadalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang 

dilakukan. Akad ujrah diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah 

(fee based service), seperti untuk pengajian penyewaan sefe deposit box, penggunaan 

ATM dan sebagainya.
78

 

2. Jenis-Jenis Ujrah 

Upah atau ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua: 

1. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) 

Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) itu syaratnya ketika disebutkan harus 

disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.  

2. Upah yang sepadan (ajrun mitsli).  

Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai 

dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan 

jasa (manfaat) kerjanya.
79
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Yang menentukan upah tersebut (ajrun mitsli) adalah mereka yang 

mempunyai keahlian atau kemampuan (skill) untuk menentukan bukan standar yang 

ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan oleh 

orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak 

diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan 

Khubara‟u.  

3. Pendapat Para Ulama Tentang Upah 

1. Dijelaskan oleh Sayyid dalam kitabnya Fiqih Sunnah para ulama memfatwakan 

tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti 

para pengajar Al-Quran guru-guru disekolah dan yang alinya dibolehkan mengambil 

upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang- orang yang 

menjadi tanggunganya, menginggat merka tidak sempat melakukan pekerjaan lain 

seperti dangan, bertani dan lainya dan waktu tersita untuk mengajarkan Al-Quran. 

2. Menurut Mazhab Hambali, bahwa pengambilan upah dari pekerjaan azan,qomat, 

mengajarkan Al-Quran, fiqih, hadis, badal haji dan puasa qadha adalah tidak boleh, 

diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun boleh 

mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, hadis dan fiqih, dan haram mengambil 

upah yang termasuk kepada taqarrub seperti membaca Al-quran, sholat dan lainya. 

3. Menurut Mazhab Syafi‟i membolehkan mengambil upah sebagi imbalan mengajarkan 

Al-Quran dan ilmu-ilmu karean ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui 

dan dengan tenaga yang diketahui pula. 



 

 

4. Menurut Ibnu Hazm mengatakan pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-

Quran dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang 

melarang tidak ada. 

5. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad melarang mengambil upah dari tilawatil Al-Quran 

dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau 

ibadah.Sedangkan menurut Abu Hanifah pengambilan upah menggali kuburan dan 

membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayat tidak boleh. 

6. MenurutMazhab Maliliberpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan 

pengajaran Al-Quran, azan, dan badal haji. 

7. Imam Syafi‟i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, 

bahasa, sastra, fiqih, hadis, membangun masjid menggali kuburan, memndikan 

mayat, dan membangun madrasah adalah boleh. 

4. Sistem Pembayaran Upah 

a. Jika ijaroh itu suatu perkerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu 

berakirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akaad sudah berlangsung dan 

tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanggunganya, 

menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan 

manfaat yang diterimannya. Menurut Imam Safi‟idan Ahmad sesunguhnya ia berhak 

dengan akad itu sendiri. Ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta‟jir) 

sudah menerima kegiatan. .
80

 

b. Perjanjian kerja pada umumnya bahwa tingkat upah yang harus diberikan si majikan 

kepada si pekerja haruslah dapat memenuhi : 

1) Kebutuhan pangan si pekerja 
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2) Kebutuhan sandang 

3) Kebutuhan tempat tinggalnya 

Apabila pekerja tersebut kepala keluarga, tentunya termasuk kebutuhan anggota 

keluarganya. Jadi upah kerja yang diberikan oleh pemberi kerja minimal harus dapat 

memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya, sesuai dengan kondisi setempat.
81

 

5. Hak menerima atas upah bagi muta‟jir adalah sebagai berikut: 

Didalam fiqih al-sunnah disebutkan bahwa hak menerimaupah itu apabila: 

a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu 

Majah, Rasulullah Saw. Bersabda:“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu 

kering” 

b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam 

akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarohkan mengalir selama penyewaan 

berlangsung. 
82

 

c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin 

mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhanya. 

d. Memepercepat dalam bentuk pelayanan atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah 

pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.
83

 

Akad wakalah bisa dilakukan dengan sistem gratis atau dengan sistem upah 

(ju‟lin), berdasarkan tindakan Rasulullah saw, yang pernah mengadakan perwakilan 

dengan kedua sistem tersebut. Apabila akad wakalah dilakukan dengan sistem upah, 

maka upah disyaratkan harus jelas (ma‟lum). Demikian juga hukum akad wakalah, 
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menurut satu versi berubah menjadi berstatus lazim. Sebab subtansi wakalah dengan 

sistem upah adalah akad ijarah.
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