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BAB II 

KONSEP FIQH TENTANG RAHN DAN MUZARA’AH 

A. Pengertian Gadai 

Definisi gadai secara umum diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu : 

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu 

barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan 

kepadanyaoleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu 

hutang, dan yangakan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk 

mendapatkan pelunasan daribarang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-

kreditur lainnya terkecuali biaya-biayauntuk melelang barang tersebut dan 

biaya yang telah dikeluarkan untukmemelihara benda itu, biaya-biaya mana 

yang harus didahulukan.” 

Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut rahn.Istilah rahn secara 

bahasa berarti menahan.Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan 

sebagai jaminan utang.
1
Pengertian ar-rahn dalam bahasa Arab adalah ats-

tsubuutwa ad-dawaam ( ُ  ُْ ُاَلَ  اُ   ال  َ ), yang berarti tetap dan kekal, seperti 

dalam kalimat maaun rahin ( ٌ ٌاَ  ِا  َ ), yang berarti air tenang.
2
Tergadai biasa 

juga diartikan dengan “terkurung atau terjerat”.3 
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Gadai dalam bahasa arab disebut dengan rahn. Secara etimologi berati 

tetap, kekal, dan jaminan. Gadai istilah hukum positif di indonesia adalah apa 

yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan 

tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi 

agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya gadai 

mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Dalam kitab undang-undang 

hukum perdata, gadai diartikan sebagai suatu hak yang di peroleh kreditor (si 

berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh 

debitur (si berhutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang 

memberikan kekuasaan pada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari 

barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan 

pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah di 

keluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan dan 

biayabiaya yang harus didahulukan. 

Gadai atau dalam bahasa arabrahn menurut arti bahasa berasal dari kata: 

rahana-rahnanyang sinonimnya:
4
 

a. Tsabata, yang artinya tetap; 

b. Dama, yang artinya kekal atau langgeng; 

c. Habasa, yang artinya menahan 

Adapun menurut istilah syara‟, kata rahn ialah menjamin utang dengan 

sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa 
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membayar utang tersebut.Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang 

sebagai jaminan terhadap utang.
5
 

Ada beberapa definisi ar-rahn yang dikemukakan para ulama fiqh:
6
 

madzhab Maliki: harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan 

utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan barang 

jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi harta yang 

bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak 

harus diserahkan secara actual, tetapi boleh juga penyerahannya secara 

hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang 

diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah). 

madzhab Hanafi: menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak 

piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik 

seluruhnya maupun sebagiannya. 

Madzhab Syafi‟I dan Hambali: menjadikan materi (barang) sebagai 

jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang 

berutang tidak bisa membayar hutangnya. Definisi yang dikemukakan 

Syafi‟iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang 

boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat 

materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan Ulama 

Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi‟iyah dan 

Hanabilah) termasuk dalam pengertian harta. 

                                                           
5
Saleh Al Fauzan, Fiqh sehari-hari, (Jakarta: gema Insani, 2006), 414. 

6
 QAN-TAS, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 

1480 



23 

 

Dari definisi yang dikemukakan tersebut dapat diambil intisari bahwa 

gadai (rahn) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atau utang 

dengan ketentuan bahwa apabila terjad kesulitan dalam pembayarannya maka 

utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan 

jaminan itu. 

B. Landasan Hukum Gadai 

Gadai (rahn) hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Quran, Sunah, dan 

Ijma‟.7 

al-Quran : 

                                

                                   

                  

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

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).akan tetapi jika 

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, 

Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya;dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 283)
8
 

Al-Hadis: 

  َّ   اّلّ ّ َ ّل   اّلُ  َ َلْ ّ  َ َ ّلَ   ْا َََ    ََ  ًا  ّاْ   ََُ  ّوّ  ّ َ  َ َ ٍ  َ َ َ َلُ  ّوْ ً   ّاْ  َ ّي يٍ 

 

Artinya : Dari Aisyah r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah 

membeli makanan dari seorang Yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya. 

(HR. Bukhari dan Muslim)
9
. 
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ُْبّز َاّ ٍر َ ّ َ  َاٍة َ ّلَخٍة   ْ   ََنٍس َ ّضَي  اّلُ  َ ْلُ   َنُّ  َاَش  ّ َ   اّلّ ّ َ ّل   اّلُ  َ َلْ ّ  َ َ ّلَ  ِّ
 َ َ   ّوْ ً   َاُ  ّ ْلَي  ََُ  ّوّ   ّ ْاَ ّي َلّة َ َ َ َ  ّاْلُ  َاّ رً  ّ َْ ّل ّ  َ َاَ يْ 

 

Artinya : Anas r.a. berkata: Rasulullah menggadaikan baju besinya 

kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk 

keluarga beliau. (HR Bukhari no. 1927, kitab al-Buyu‟, Ahmad, Nasa‟I, dan 
Ibnu Majjah).

10
 

Ijma‟: 

Para Ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh (mubah).Mereka 

tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan 

hukumnya. Jumhur Ulama berpendapat, disyari‟atkan pada waktu tidak 

bepergian dan waktu bepergian, beragumentasi kepada perbuatan Rasulullah 

SAW, terhadap orang yahudi tadi di Madinah. Adapun dalam masa 

perjalanan seperti dikaitkan dalam ayat diatas, itu melihat kebiasaannya, 

dimana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian. 

Dan Mujahid, Adh Dhahhak dan orang-orang penganut madzhab Az-

Zahiri berpendapat Rahn tidak disyari‟atkan kecuali pada waktu bepergian, 

yang berpedoman pada dalil al-Quran. 

Gadai atau rahn merupakan salah satu bentuk muamalah yang di sertai 

barang jaminan sebagai salah satu syarat transaksi yang berguna untuk 

menggantikan pinjaman yang tidak bisa di bayar oleh pihak peminjam 

(raahin). Barang gadai adalah barang yang digunakan sebagai jaminan atas 

hutang, dan menjadi pembayar hutang apabila raahin tidak dapat membayar 

hutangnya kepada murtahin. 
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Menurut hukum Islam dan hukum undang- undang hukum pedata gadai 

boleh saja dilakukan dengan menggunakan barang untuk jaminan.Barang 

tersebut harus memiliki nilai guna dan nilai jual yang sesuai dengan pinjaman 

yang di peroleh Raahin. Barang tersebut boleh di jual sebagai ganti pinjaman 

yang tidak bisa di bayar. Barang yang digunakan jaminan bisa berupa barang 

bergerak maupun tidak bergerak.Untuk barang yang tidak bergerak yang 

diserahkan adalah berupa dokumen tentang jaminan tersebut. 

Dari ayat dan hadist-hadist tersebut jelaslah bahwa gadai (rahn) 

hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan 

maupun di rumah. Memang dalam surah Al-baqarah (2) ayat 283, gadai 

dikaitakan dengan safar(perjalanan). Akan tetapi, dalam hadis-hadis tersebut 

nabi melaksanakan gadai (rahn) ketika sedang di madinah.Ini menunjukkan 

bahwa gadai tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi 

orang yang tinggal dirumah.Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama.
11

 

C. Rukun dan Syarat Gadai 

1. Rukun Gadai 

Gadai memiliki empat unsur, yaitu raahin, murtahin, marhun, dan 

marhun bih.Raahin adalah orang yang memberikan gadai, murtahin adalah 

orang yang menerima gadai, marhun atau rahn adalah harta yang 

digadaikan untuk menjamin utang, dan marhun bih adalah utang.Akan 

tetapi untuk menetapkan hukum gadai, Hanafiah tidak melihat kepada 

keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang 
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dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu raahin dan murtahin.Oleh 

karena itu, seperti halnya seperti akad-akad yang lain, Hanafiah 

menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan 

oleh raahin dan murtahin.
12

 

a. Ijab qabul (sighat). 

b. Pihak yang menggadaikan (raahin). 

c. Pihak yang menerima gadai (murtahin). 

d. Obyek yang digadaikan (marhun). 

e. Hutang (marhun bih). 

2. Syarat Gadai 

a. Syarat yang terkait dengan aqid (orang yang berakad) adalah ahli 

tasharuf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini 

memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai. Serta 

harus cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut 

jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan 

menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak 

disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut 

mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn dengan 

syarat akad rahn yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini 

mendapat persetujuan dari walinya. 

b. Syarat shigat (lafad) 
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Lafadz ijab qabul dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, 

yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian 

gadai.Para fiqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku 

sempurna ketika barang yang digadaikan (marhun) secara hukum 

telah berada di tangan pihak berpiutang (murtahin).Apabila 

baranggadai telah dikuasai (al-qabdh) oleh pihak berpiutang, begitu 

pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah 

pihak.Pernyataan ijab qabul yang terdapat dalam gadai tidak boleh 

digantungkan (mu‟allaq) dengan syarat tertentu yang bertentangan 

dengan hakikat rahn. 

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu ar-rahn tidak boleh 

dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang 

akan datang, Karena akad ar-rahn sama dengan akad jual beli. 

Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan 

dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan 

akadnya sah. Misalnya orang yang berutang mensyaratkan apabila 

tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka ar-

rahn itu diperpanjang satu bulan atau pemberi utang mensyaratkan 

harta agunan itu boleh ia manfaatkan.Ulama Malikiyah, Syafi‟iyah, 

dan Hanafiyah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat 

yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, 

tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad ar-rahn maka 

syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan ar-



rahn satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat 

yang tidak sesuai dengan tabiat ar-rahn karenanya syarat itu 

dinyatakan batal.Syarat yang dibolehkan itu misalnya untuk syarat 

sahnya ar-rahn itu pihak pemberi utangminta agar akad itu disaksikan 

oleh dua orang saksi.Sedangkan syarat yang batal, misalnya 

disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika ar-rahn jatuh 

tempo dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya. 

c. Syarat marhun bih (utang) adalah merupakan hak yang wajib 

dikembalikan kepada orang tempat berutang, utang itu boleh dilunasi 

dengan agunan itu, utang itu jelas dan tertentu. 

d. Syarat marhun (barang yang dijadikan agunan), ialah keadaan barang 

itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
13

Marhun adalah 

barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Para Ulama fiqh sepakat 

mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan barang dalam jual 

beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak 

murtahin. 

Menurut para Fuqaha mengenai syarat marhun (barang yang dijadikan 

agunan) adalah: 

a) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang 

dengan utang. 
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b) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, 

karenanya khamr tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan 

khamr tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam. 

c) Barang jaminan itu jelas dan tertentu. 

d) Agunan itu mlik sah orang yang berutang. 

e) Barang jaminan itu tdak terkait dengan hak orang lain. 

f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran 

dalam beberapa tempat. 

g) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun 

manfaatnya.
14

 

D. Macam-Macam Gadai 

Dalam prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah rahn, yang diatur 

menurut prinsip syariah, dibedakan atas 2 macam, yaitu: 
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1. Rahn „Iqar/Rasmi 

Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya 

dipindahkan kepemilikannya.Namun, barangnya sendiri masih tetap 

dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. 

Contoh: A memiliki hutang kepada B sebesar Rp.  10.000000,-Sebagai 

jaminan tersebut, A menyerahkan BPKB mobilnya kepada B secara Rahn 

Iqar. Walaupun surat-surat kepemilikan mobil diserahkan kepada B, 

namun mobil tersebut tetap berada di tangan A dan dipergunakan 

olehnya untuk keperluannya sehari-hari. Jadi, yang berpindah hanyalah 

kepemilikan atas mobil tersebut. 

2. Rahn  Hiyazi 

Konsep ini hampir sama dengan konsep Gadai. Pada Rahn Hiyazi 

barangnya pun dikuasai dengan kreditur. Contoh pada point 1 di atas, jika 

akad yang digunakan adalah Rahn Hiyazi, maka mobil milik A tersebut 

diserahkan kepada B sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Apabila 

hutang Akepada B sudah lunas maka, A bisa mengambil kembali mobil 

tersebut. 

Dari pengertian kedua Janis Rahn tersebut dapat disimpulkan bahwa 

prinsip pokok dari Rahn adalah: Kepemilikan atas barang yang digadaikan 

tidak beralih selama masa gadai.Kepemilikan baru beralih pada saat 

terjadinya wanprestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang. 

Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan 

berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik 
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barang.Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang 

digadaikan, kecuali atas seijin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, 

maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya 

penitipan/penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan 

tersebut.
15

 

Hukum 

E. Hukum-Hukum Setelah Serah Terima 

Ada beberapa ketentuan dalam gadai setelah terjadinya serah-terima 

yang berhubungan dengan pembiayaan (pemeliharaan), pertumbuhan barang 

gadai, pemanfaatan, serta jaminan pertanggungjawaban bila barang gadai 

rusak atau hilang, di antaranya: 

1. pemegang barang gadai. 

Barang gadai tersebut berada ditangan murtahin selama masa 

perjanjian gadai tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW : 

 اظَْهُر يُْرَكُب إَِذ  َك َن َ ْراُ نً  َ اَ َُ   اَلّ  يُْشَرُب إَِذ  َك َن َ ْراُ نً  َ َعلَ  اَِذ يَْرَكُب 
 بُنَفَقَتُهُ  َ يَْشرَ 

 

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya 
(makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah 

boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. 

Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk 

memberikan makanan.” (Hr. TIrmidzi; hadits shahih) 

 

2. pembiayaan pemeliharaan dan pemanfaatan barang gadai. 

Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang 

digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan (rahin), dan murtahin 
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tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut kecuali bila 

barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, 

maka murtahin boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia 

memberikan nafkah (dalam pemeliharaan barang tersebut). Tentunya, 

pemanfaatannya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan 

memperhatikan keadilan.  

Syekh al-Basam menyatakan, “Menurut kesepakatan ulama, biaya 

pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada pemiliknya.” Demikian 

juga, pertumbuhan dan keuntungan barang tersebut juga miliknya, kecuali 

dua pengecualian ini (yaitu kendaraan dan hewan yang memiliki air susu 

yang diperas, pen).  

Penulis kitab al-Fiqh al-Muyassar menyatakan, “Manfaat dan 

pertumbuhan barang gadai adalah hak pihak penggadai, karena itu adalah 

miliknya. Orang lain tidak boleh mengambilnya tanpa seizinnya. Bila ia 

mengizinkan murtahin (pemberi utang) untuk mengambil manfaat barang 

gadainya tanpa imbalan dan utang gadainya dihasilkan dari peminjaman, 

maka yang demikian itu tidak boleh dilakukan, karena itu adalah 

peminjaman utang yang menghasilkan manfaat. 

Adapun bila barang gadainya berupa kendaraan atau hewan yang 

memiliki susu perah, maka murtahin diperbolehkan untuk mengendarainya 

dan memeras susunya sesuai besarnya nafkah yang dia berikan kepada 

barang gadai tersebut, tanpa izin dari penggadai, karena 

Rasulullah SAW bersabda, 
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ُ  اّيّ  ُ ْشَ ُب  ّلَََفَ ّ ّ  ّ َذ  َك َ  َاْ ُ  نً  َ َ َل   ّاّ    ََ  اّ ْ ُ   َُ َْكُب  ّلَََفَ ّ ّ  ّ َذ  َك َ  َاْ ُ  نً  َ َا

  ََ َْكُب َ َ ْشَ ُب  الََّفَ ةُ 

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas 
nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang 

diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang 

digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban 

untuk memberikan makanan.” (Hr. Al-Bukhari, no. 2512). 

Ini adalah pendapat Mazhab Hanabilah. Adapun mayoritas ulama 

fikih dari Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi‟iyah berpandangan 

tentang tidak bolehnya murtahin mengambil manfaat barang gadai, dan 

pemanfaatan hanyalah hak penggadai, dengan dalil sabda Rasulullah 

SAW: 

 اَهُ ُ ْنُ هُ َ َعلَْ ِه َ َرُ هُ 

“Dia yang berhak memanfaatkannya dan wajib baginya 
menanggung biaya pemeliharaannya.” (Hr. Ad-Daruquthni dan al-Hakim) 

 

Tidak ada ulama yang mengamalkan hadits pemanfaatan kendaraan 

dan hewan perah sesuai nafkahnya kecuali Ahmad, dan inilah pendapat 

yang rajih -insya Allah- karena dalil hadits shahih tersebut. Ibnul Qayyim 

memberikan komentar atas hadits pemanfaatan kendaraan gadai dengan 

pernyataan, “Hadits ini serta kaidah dan ushul syariat menunjukkan bahwa 

hewan gadai dihormati karena hak Allah. Pemiliknya memiliki hak 

kepemilikan dan murtahin (yang memberikan utang) memiliki hak jaminan 

padanya. 



Bila barang gadai tersebut berada di tangan murtahin lalu dia tidak 

ditunggangi dan tidak diperas susunya, maka tentu akan hilanglah 

kemanfaatannya secara sia-sia. Sehingga, berdasarkan tuntutan keadilan, 

analogi (qiyas), serta untuk kemaslahatan penggadai, pemegang barang 

gadai (murtahin), dan hewan tersebut, maka murtahin mengambil manfaat, 

yaitu mengendarai dan memeras susunya, serta dan menggantikan semua 

manfaat itu dengan cara menafkahi (hewan tersebut). 

Bila murtahin menyempurnakan pemanfaatannya dan 

menggantinya dengan nafkah, maka dalam hal ini ada kompromi dua 

kemaslahatan dan dua hak.” 

3. pertumbuhan barang gadai. 

Pertumbuhan atau pertambahan barang gadai setelah dia 

digadaikan, adakalanya bergabung dan adakalanya terpisah. Bila 

tergabung, seperti (bertambah) gemuk, maka ia termasuk dalam barang 

gadai, dengan kesepakatan ulama. Adapun bila dia terpisah, maka terjadi 

perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. 

Abu hanifah dan Imam Ahmad, serta yang menyepakatinya, 

berpandangan bahwa pertambahan atau pertumbuhan barang gadai yang 

terjadi setelah barang gadai berada di tangan murtahin akan diikut sertakan 

kepada barang gadai tersebut. 

Sedangkan Imam Syafi‟i dan Ibnu Hazm, serta yang 

menyepakatinya, berpandangan bahwa hal pertambahan atau pertumbuhan 

barang gadai tidak ikut serta bersama barang gadai, namun menjadi milik 
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orang yang menggadaikannya. Hanya saja, Ibnu hazm berbeda pendapat 

dengan Syafi‟i dalam hal kendaraan dan hewan menyusui, karena Ibnu 

Hazm berpendapat bahwa dalam kendaraan dan hewan yang menyusui, 

(pertambahan dan pertumbuhannya) menjadi milik orang yang 

menafkahinya. 

4. perpindahan kepemilikan dan pelunasan utang dengan barang gadai. 

Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada murtahin 

apabila telah selesai masa perjanjiannya, kecuali dengan izin orang yang 

menggadaikannya (rahin) dan dia tidak mampu melunasi utangnya. 

Pada zaman jahiliyah dahulu, apabila pembayaran utang telah jatuh 

tempo, sedangkan orang yang menggadaikan belum melunasi utangnya, 

maka pihak yang memberi pinjaman uang akan menyita barang gadai 

tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya (si 

peminjam uang). 

Kemudian, Islam membatalkan cara yang zalim ini dan 

menjelaskan bahwa barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya yang 

berada di tangan pihak yang memberi pinjaman. Karenanya, pihak 

pemberi pinjaman tidak boleh memaksa orang yang menggadaikan barang 

tersebut untuk menjualnya, kecuali si peminjam tidak mampu melunasi 

utangnya tersebut. 

Bila dia tidak mampu melunasi utangnya saat jatuh tempo, maka 

barang gadai tersebut dijual untuk membayar pelunasan utang tersebut. 

Apabila ternyata hasil penjualan tersebut masih ada sisanya, maka sisa 



penjualan tersebut menjadi milik pemilik barang gadai (orang yang 

menggadaikan barang tersebut). Bila hasil penjualan barang gadai tersebut 

belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang menggadaikannya 

tersebut masih menanggung sisa utangnya. 

Demikianlah, barang gadai adalah milik orang yang 

menggadaikannya. Namun bila pembayaran utang telah jatuh tempo, 

maka  penggadai  meminta kepada murtahin (pemilik piutang) untuk 

menyelesaikan permasalahan utangnya, karena itu adalah utang yang 

sudah jatuh tempo maka harus dilunasi seperti utang tanpa gadai. 

Bila ia dapat melunasi seluruhnya tanpa (menjual atau 

memindahkan kepemilikian) barang gadainya, maka murtahin melepas 

barang tersebut. Bila ia tidak mampu melunasi seluruhnya atau 

sebagiannya, maka wajib bagi orang yang menggadaikan (rahin) untuk 

menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya dengan izin dari 

murtahin, dan murtahin didahulukan atas pemilik piutang lainnya dalam 

pembayaran utang tersebut. 

Apabila penggadai tersebut enggan melunasi utangnya dan menjual 

barang gadainya, maka pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara 

agar ia menjual barang gadainya tersebut. Dan apabila dia tidak juga 

menjualnya, maka pemerintah menjual barang gadai tersebut dan melunasi 

utang tersebut dari nilai hasil jualnya. Inilah pendapat Mazhab Syafi‟iyah 

dan Hambaliyah. 
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Malikiyah berpandangan bahwa pemerintah boleh menjual barang 

gadainya tanpa memenjarakannya, serta boleh melunasi utang tersebut 

dengan hasil penjualannya. Sedangkan Hanafiyah berpandangan bahwa 

murtahin boleh menagih pelunasan utang kepada penggadai, serta meminta 

pemerintah untuk memenjarakannya bila dia tampak tidak mau 

melunasinya. Pemerintah (pengadilan) tidak boleh menjual barang 

gadainya. Pemerintah hanya boleh memenjarakannya saja, sampai ia 

menjual barang gadainya, dalam rangka meniadakan kezaliman. 

Yang rajih, pemerintah menjual barang gadainya dan melunasi 

utangnya dengan hasil penjualan tersebut tanpa memenjarakan si 

penggadai, karena tujuannya adalah membayar utang dan itu telah 

terealisasikan dengan penjualan barang gadai. Selain itu, juga akan timbul 

dampak sosial yang negatif di masyarakat jika si penggadai (yang 

merupakan pihak peminjam uang) dipenjarakan. 

Apabila barang gadai tersebut dapat menutupi seluruh utangnya 

maka selesailah utang tersebut, dan bila tidak dapat menutupinya maka 

penggadai tersebut tetap memiliki utang, yang merupakan selisih antara 

nilai barang  gadainya yang telah dijual dan nilai utangnya. Dia wajib 

melunasi sisa utang tersebut. 

Demikianlah keindahan Islam dalam permasalah gadai, tidak 

seperti realita yang banyak berlaku, yaitu pemilik piutang menyita barang 

gadai yang ada padanya, walaupun nilainya lebih besar dari utang si 

pemilik barang gadai, bahkan mungkin berlipat-lipat. Ini jelas merupakan 



perbuatan jahiliyah dan sebuah bentuk kezaliman yang harus 

dihilangkan.
16

 

F. Pengertian Muzara’ah 

Muzara‟ah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan 

dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya 

kepada si penggarap untuk ditanamidan dipelihara dengan imbalan bagian 

dari hasil panen.
17

 Sedang kan dalam literatur lain didefinisikan paroan 

sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih kurang, sedangkan 

benihnya dari petani.
18

 

Adapun para ulama‟ mendefinisikan Muzara‟ah sebagai berikut:
19

 

1. Menurut Hanafiyah yaitu akad untuk bercocok tanam dengan 

sebagian dikeluarkan dari bumi. 

2. Menurut Hanabilah yaitupemilik tanah yang menyerahkan 

tanahnya untuk dan yang bekerja diberi bibit. 

3. Menurut dhahir nash. Al Syafi‟i yaitu seorang pekerja 

mwnyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah 

tersebut. 

4. Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri yaitupekerja pengelola tanah 

dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari 

pemilik tanah. 

                                                           
16
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(diakses tanggal 1 Desember 2016 pukul 10:30) 
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Dari definisi diatas penulis dapar simpulkan bahwa Muzara‟ah 

adalah suatu akad dimana pihak pemilik tanah menyerahkan kepada 

petani, untuk dikelola dan di manfaatkan dan diambil manfaat darinya. 

G. Dasar Hukum Muzara’ah 

Dasar hukum yang dapat dijadikan landasan dalam muzara‟ah adalah 

sebagai berikut: 

1. Al-Muzammil ayat 20 

 ۙ  َ آَ ُ  َ  َ ْض ّ ُ َ  ِّ  ْ َْ ّض  ََْب ََُغ َ  ّاْ  َفْضّ   اّلّ  

Artinya: dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah.
20

 

 

2. Hadits nabi yang bersabda: 

 َاْ  َك َنْ  َاُ   َْ ٌض فََْل ََْزَ ُ َ   فَّ ْ  َ ْ  ََْزَ ْ َ   فََْل ََْزَ ْ َ   َ َ  اُ 

Artinya:“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia 

menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk 

menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari).
21

 

 

3. Ijma‟ para ulama 

Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah 

melakukan praktek muzâra‟ah dan tidak ada dari mereka yang 

mengingkari kebolehannya. Tidak adanya pengingkaran terhadap 

                                                           
20

 Suhendi, 156. 
21

 Sulaiman, 302. 



diperbolehkannya muzâra‟ah dan praktek yang mereka lakukan 

dianggap sebagai ijma‟.22
 

H. Ketentuan Muzara’ah 

1. Rukun Muzara‟ah 

Menurut Hanafiah rukun muzara‟ah  ialah “akad, yaitu ijab dan 

kabul antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunya yaitu 

tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam. 

          Menurut jamhur ulama ada empat rukun dalam muzara‟ah. 

a. Pemilik tanah 

b. Petani penggarap 

c. Objek al-muzaraah 

d. Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan 

Menurut Hanabilah, dalam akad muzara‟ah tidak diperlukan 

qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan 

tanah secara langsung. Dengan demikian, qabulnya dengan 

perbuatan (bil fi‟li). 

2.  Syarat-syarat Muzara‟ah 

a.   Menurut Abu Yusuf dan Muhammad 

Syarat-syarat muzara‟ah ini meliputi syarat-syarat yang 

berkaitan dengan pelaku („Aqid), tanaman, hasil tanaman, 

tanah yang akan ditanami, objek akad, alat yang digunakan, 

serta masa muzara‟ah. 
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b. Menurut Malikiyah Syarat muzara‟ah ada 3, yaitu: 

1. Akad tidak boleh mencakup penyewaan tanah dengan 

imbalan sesuatu yang dilarang, yaitu dengan 

menjadikan tanah sebagai imbalan bibit (benih). 

2. Kedua belah pihak yang berserikat. 

3. Bibit yang dikeluarkan kedua belah pihak harus sama 

jenisnya. 

c. Menurut Syafi‟iyah 

Ulama‟ Syafi‟iyah tidak mensyaratkan dalam muzara‟ah 

persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dengan 

pengelola (penggarap). Menurut mereka muzara‟ah adalah 

penggarapan tanah dengan imbalan hasil yang keluar dari 

padanya, sedangkan bibit dari pemilik tanah.
23

 

3. Berakhirnya Akad Muzara‟ah 

Muzara‟ah terkadang berakhir karena terwujudnya maksus dan 

tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, 

terkadang akad muzara‟ah berakhir sebelum terwujudnya tujuan 

muzara‟ah, karena sebab-sebab berikut:
24

 

a. Masa perjanjian muzara‟ah telah berakhir. 

b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu 

sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik 

buahnya sudah bisa dipanen atau belum. 

c. Adanya uzdur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah 

maupun dari pihak penggarap. 
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