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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Memang manusia merupakan makhluk sosial. Artinya bahwa manusia 

membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Dalam hidup 

bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Hubungan itu untuk 

mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
1
  

Sebagaimana dalam kegiatan mu’amalah sehari-hari, agama Islam juga 

mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong. Orang yang kaya 

atau yang mampu menolong yang miskin atau orang yang tidak mampu. Bentuk 

dari tolong menolong itu bisa berupa pemberian dan juga bisa berupa pinjaman.
2
 

 Misalnya dalam bentuk pinjaman, ketika sesorang sedang mengalami 

masalah sehingga dia memerlukan uang lalu dia meminjam ke orang lain atau ke 

bank lalu dia mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhanya. Kendati 

demikian, Islam juga menjaga kepentingan kreditur atau pemberi pijaman untuk 

jaminan atas hutangnya maka bisa saja diperlukan jaminan. Apabila debitur tidak 

mampu melunasi pinjamananya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. 

Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.
3
 

                                                           
1
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum muamalah Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: 

UII Press, 2000), 5. 
2
 Muhammad Solikhul Hadi, Pegadaian Syariah (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 1-3. 

3
 Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung 

unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga halnya 
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Gadai merupakan salah satu kategori bentuk dari perjanjian utang piutang. 

Maka dalam hal ini orang yang berhutang, menggadaikan barangnya sebagai 

jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang 

menggadaikan atau orang yang berhutang atau debitur tetapi dikuasai oleh 

penerima gadai yang atau disebut juga kreditur.
4
 

Misal gadai tanah bisa disebut dengan jual gadai. Jual gadai merupakan 

penjualan tanah dengan pembayaran kontan, namun penjualan tanah tetap berhak 

atas pengembalian tanah apabila dengan jalan menembusnya kembali.
5
 Dari 

beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu 

barang atau jaminan atas hutang, jika hutang telah dilunasi maka jaminan itu 

kembali pada yang punya. 

Namun, seringkali dalam gadai tanah ini banyak ditemui kejanggalan. 

Seperti di Desa Bulukerto Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Ada 

beberapa warga masyarakat melakukan gadai sawah kepada murtahin. Menurut 

mereka melakukan gadai ke murtahin itu lebih mudah kepada dari pada ke bank. 

Jika menggadaikan ke kepada murtahin tidak mempunyai tanggungan tiap bulan 

untuk bayar angsuran seperti di bank. Sebab, penghasilan sebagai petani tidak 

menentu. Bahkan jika mempunyai pekerjaan sampingan juga untuk memenuhi 

                                                                                                                                                               

dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan. Tetapi dengan 

dibebani kewajiban tambahan dengan membayarkannya kembali sebagai imbangan jangka waktu 

yang telah diberikan memberatkan pihak peminjam. Ibid, 49-50. 
4
 gadai menurut istilah merupakan akad utang di mana terdapat suatu barang yang dijadikan 

peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual apabila 

utang tak dapat dibayar,Lihat Sulaiman Rasyid,  Fiqih Islam (Bandung: PT.Sinar Baru 

Algensindo, 1994), 309. 
5
 Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim  (Jakarta: Darul Falah, 2004), cet ke-7, 

531.  
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kebutuhan sehari-hari. Apalagi jika ada kebutuhan mendadak mereka terpaksa 

untuk berhutang atau mencari pinjaman dengan menggunakan jaminan sawah 

kepada murtahin.
6
 

Di kelurahan tersebut ditemui praktek gadai tanah yang berbeda dengan 

yang lain. Pada pelaksanakan gadai, murtahin mendapatkan keuntungan yang 

lebih. Murtahin membagi hasil barang gadaian kepada penggarap sawah. Jadi, 

sawah sebagai barang jaminan dijual kepada orang lain dengan sistem bagi hasil. 

Sebab murtahin tidak mampu mengolah atau menggarap sawah. Sementara itu, 

orang yang berhutang memberikan kekuasaan kepada penggadai atau murtahin 

sebagai jaminan hutangnya. Sebab yang lain, rahin sedang mengalami kekurangan 

biaya untuk menggarap sawahnya sehingga dia memberi kekuasaan kepada 

murtahin untuk mengelola agar tanah sawah terawat dan subur.
7
 

Kendati demikian, dalam agama Islam meisyaratkan agar tidak melakukan 

tindakan riba. Sebab riba tidak dibenarkan dalam agama Islam, karena mengambil 

sesuatu keuntungan yang bukan haknya dengan berlebihan. Sebagaimana dalam 

surat al Baqarah ayat 275, 

ُ الّشْيطَاُن ِمَن اْلَمّس َذِلَك اّلِذيَن يَْأُكُلوَن الّربَا ا  يَ ُقوُموَن ِإا َكَما يَ ُقوُم اّلِذي يَ َتَخّبُط
ُ َمْوِعظَ  ُ اْلبَ ْيَع َوَحّرَم الّربَا َفَمْن َجاَء ِ بِأَنّ ُهْم قَاُلوا ِإنَّما اْلبَ ْيُع ِمْثُل الّربَا َوَأَحّل الّل ٌة ِمْن رَّب

ُ َما َسَلَف  ْم ِفيَها َخاِلُدونَ فَانْ تَ َهى فَ َل ُ ِ َوَمْن َعاَد فَُأولَِئَك َأْصَحاُب الّاِر  َوَأْمُرُ ِإَلى الّل  

                                                           
6
 Murtahin disebut juga sebagai penerima gadai. Penerima gadai bisa berupa orang yang 

mempunyai uang banyak, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan 

modal dengan jaminan barang. Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah 

(Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 160. 
7
 Ibid., 
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“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit 

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka, mereka kekal di dalamnya”.
8
 

Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang 

didahului oleh penghalalan jual-beli. Jual-beli merupakan bentuk dasar kegiatan 

ekonomi manusia. Sebab adanya Pasar tercipta oleh transaksi dari jual-beli. Pasar 

dapat timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa 

untuk dijual kepada pembeli.
9
 Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah 

aktivitas perekonomian yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem 

transaksi yang tertuju pada sektor jaminan gadai yang dimanfaatkan oleh 

murtahin.  

Sehingga dalam masalah ini muncul pertanyaan  mengenai gadai di Desa 

Bulukerto. Melihat praktik penggadaian ini, apabila rahin dan murtahin tidak 

mampu mengolah sawah lalu bagaimana apabila barang gadai disewakan oleh 

mutahin kepada orang lain? lantas bagaimana hukum keuntungan yang didapatkan 

atas pemanfaatan barang melalui praktik gadai ini? 

                                                           
8
 Q.S. al Baqarah (2): 275.   

9
 M. Umer Chapra, Reformasi Ekonomi; Sebuah Solusi Perspektif Islam (Jakarta : 

Bumi Aksara, 2008), 7. 
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Atas dasar logika itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam masalah 

tersebut. Penelitian ini akan mefokuskan pada tinjauan hukum Islam
10

 terhadap 

praktek gadai tanah melalui makelar di kelurahan Bulukerto kecamatan Magetan 

kabupaten Magetan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap akad gadai sawah di Desa Bulukerto 

Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai sawah 

oleh murtahin di Desa Bulukerto Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan? 

C. Tujuan 

1. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan akad gadai sawah di kelurahan 

Bulukerto Magetan. 

2. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap 

pemanfaatan barang gadai sawah oleh murtahin di Kelurahan Bulukerto 

Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. 

D. Kegunaan 

1. Secara praktis dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan masyarakat 

dalam melaksanakan transaksi gadai sawah di kelurahan Bulukerto Magetan, 

terutama dalam hal transaksi agar sesuai dengan hukum Islam. 

2. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

ilmu syariah di bidang muamalah, khususnya dalam menyelesaikan masalah 

gadai tanah. 

                                                           
10

 Hukum Islam yang dimaksud adalah hukum Islam yang bersumber pada nash  al-Qur’an 
dan hadist serta bersumber pada ijtihad para ulama. Lihat Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam 

Tentang Wakaf ijarah syirkah, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 24. 
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E. Telah Pustaka 

Dari hasil telaah, penelitian yang ada sebenarnya kajian dan pembahasan 

mengenai gadai menurut hukum Islam sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Sehingga bisa dikatakan sebuah penelitian akan lebih teruji validitasnya dengan 

adanya penelaah atas penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis perlu kiranya 

meneliti tentang praktek gadai di Bukukerto, Magetan. 

Karya ilmiyah milik Misri “Gadai Sawah Prepektif Fiqh Di Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak, Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang akad, pandangan 

fiqh terhadap pemanfaatan barang jaminan, dan yang terakhir yang dibahas adalah 

penarikan denda gadai sawah di desa tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah bahwa akad gadai tersebut dilarang dan harus dijauhi dan termasuk riba 

qard.
11

 

“Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Rahn (Gadai) di BMT Natijatul Umat 

Babadan Ponorogo” skripsi milik Amalia Cahyaningtyas. Penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa gadai ini dikatakan sah sesuai rukun dan syarat rahn serta 

terdapat pada akad gadai. Penentuan fee atau ujrah  dalam pembiyan gadai di 

BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo sudah sesuai dengan fiqih, sebab 

pemeliharan biaya barang gadai tersebut sesuai dengan kesepakatan awal.
12

   

“Praktik Gadai Sawah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Di Desa 

Hajawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal” milik Istianah. 

Kesimpulan dari peneltian ini adalah secara rukun dan syarat gadai ditinjau dari 

                                                           
11

 Misri, Gadai Sawah Prepektif Fiqh Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak, Ponorogo 

(Skripsi, STAIN Ponorogo, 2013). 
12

 Amalia Cahyaningtyas, Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Rahn (Gadai) di BMT Natijatul 

Umat Babadan Ponorogo (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012).  
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hukum Islam dikatakan sah. Namun persoalan pemanfaatan barang gadai oleh 

murtahin secara adat budaya dikatakan tidak sah. Sebab perbuatan yang dilakukan 

murtahin berindikasi pada kegiatan eksploitasi.
13

 

Karya ilmiyah milik sutini “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Gadai 

Perkebunan Cengkeh Di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo”. Skripsi ini membahas  tentang akad gadai , status kepemilikan hasil 

panen perkebunan, dan yang terakhir dibahas tentang resiko wanprestasi. 

Memang penelitian diatas melakukan penelitian akad gadai dan 

pemanfaatan barang gadai sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Bedanya dari 

pembahasan sebelumnya adalah penggadaian tanah sawah kepada makelar tanah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah “field research” yakni 

penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
14

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di desa Bulukerto, Kecamatan Magetan, 

Kabupaten Magetan. Subyek yang diambil dalam penelitian ini adalah pemilik 

tanah dan makelar atau penerima gadai. 

 

 

                                                           
13

 Istianah, Praktik Gadai Sawah Ditinjau dari Hukum Islam Studi Di Desa Hajawinangun 

Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta).    
14

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997),108. 
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3. Data 

Dalam penyusunan penelitian ini data yang digunakan adalah kata-kata 

serta informasi yang diperoleh dari informan, dokumen mengenai praktek 

gadai tanah melalui makelar dan hasil pengamatan. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber 

data responden (obyek penelitian), Yakni dari Bapak Sukadi serta Bapak 

Maulani selaku rahn, Ibu Muryati serta Ibu Sumiatun selaku istri atau saksi, 

dan Bapak Izudin serta Bapak Amirudin selaku murtahin. Sumber data 

pendukung adalah melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penulis peroleh dari orang-orang 

yang terlibat langsung dan mengetahui transaksi tersebut dilakukan.
15

 

5. Teknik  Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan skripsi penulis menggunakan metode sebagai berikut:  

a. Wawancara (interview) 

Wawancara yaitu percakapan atau tanya jawab dengan maksud untuk 

memperoleh informasi mengenai suatu kegiatan atau permasalahan. 

Sebelum melakukan wawancara, penulis membaca beberapa literatur 

tentang topik yang akan dibahas.
16

 Wawancara yang dilakukan penulis 

secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur 

                                                           
15

 Data pendukung data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh dari 

subyek penelitian. Sumber data ini diperoleh melalui buku-buku dan hasil penelitian yang 

berhubungan gadai. Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 

91. 

16
Miftahul Huda,Metode Penelitian Mu’amalah (Ponorogo : STAIN Po PRESS), 81. 
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dan wawancara terstruktur. Wawancara yang dilakukan penulis juga 

menggunakan alat perekam suara melalui handphone yang dibawa guna 

memudahkan proses wawancara sehingga tak ada hal penting yang 

terlewat, walau demikian penulis tetap mengantisipasi keadaan dengan 

peralatan tulis.  

b. Observasi (pengamatan)  

Pengamatan yaitu pengamatan dan pencatatan mengenai fenomena  

yang diteliti. Dalam observasi tidak hanya mencatat sesuatu kejadian 

atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin 

hal-hal yang dijuga ada kaitannya.
17

 Dalam hal ini agar mendapat hasil 

yang maksimal, dengan cara melakukan pengamatan langsungn 

bagaimana praktek tersebut terjadi.
18

  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yang penyusun maksud adalah usaha pengumpulan data 

yang dapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada, 

maka mendokumentasikan data-data yang diditetapkan dalam 

penelitian.
19

 

                                                           
17

Lexy J Moreong, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000), 126. 
18

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Peneliti menggunakan 

observasi non-partisipan, yaitu peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh atau lengkap dari 

jarak relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan subjek, melainkan semata-

mata hanya mengamati. Kegiatan observasi ini peneliti laksanakan secara intensif dalam jangka 

waktu tertentu untuk memperoleh data dan gambaran tentang praktek penentuan upah makelar di 

desa Bulukerto Magetan.  Lihat, Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2002), 123. 
19

 Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya. 28Suharsimi 

Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 206. 
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6. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisa 

melalui tiga tahapan yaitu: 

a. Editing: Kegiatan meneliti kembali rekaman atau catatan data yang telah 

dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian, apakah hasil 

rekaman itu cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses lebih lanjut 

atau rekaman tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali agar dapat 

dipakai untuk proses lebih lanjut.
20

  

b. Organizing: Menyusun data dan sekaligus mensistematiskan dari data-data 

yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya 

sesuai dengan permasalahannya.
21

 

c. Penemuan Hasil research yaitu melakukan analisis lanjutan untuk 

memperoleh kesimpulan-kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran yang 

ditemukan dilapangan.
22

 

7. Teknik Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

induktif. Yakni dengan cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau 

masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat 

                                                           
20

Muhammad Teguh, Metodologi penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2001), 173.  
21

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3IES, 

1982), 192. 

22
Sutrisno Hadi, Metodologi research (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 151. 
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umum kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang ada, selanjutnya 

dianalisa kesimpulan.
23

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar sistematis pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab 

terdiri dari sub-sub bab yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Bab ini merupakan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatar 

belakangi penulisan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan.  

BAB II: KONSEP RAHN DALAM HUKUM ISLAM 

Bab ini merupakan landasan teori atau konsep dalam hukum Islam yang 

membahasan seputar pegertian rahn, dasar hukum rahn, rukun rahn serta 

syarat sahnya rahn, sistem pemanfaaan barang rahn dan berakhirnya rahn.  

BAB III: Praktik Gadai Sawah Di Desa Bulukerto Kecamatan Magetan 

Kabupaten Magetan 

Dalam bab ini akan membahas mengenai fakta-fakta hasil dari temuan 

penelitian yang ada di lapangan, meliputi Gambaran Umum Desa Bulukerto, 

proses akad gadai atau gadai sawah masyarakat Desa Bulukerto serta 

pemanfaatan barang gadai. 

                                                           
23

 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 57. 
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BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI SAWAH DI 

KELURAHAN BULUKERTO KECAMATAN MAGETAN 

KABUPATEN MAGETAN. 

Bab ini akan membahas mengenai hukum Islam praktik gadai sawah di Desa 

Bulukerto Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan yang meliputi akad dan 

pemanfaatan marhun oleh murtahin. 

BAB V: PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi, pada bab ini  berisi 

tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, dan saran-

saran. 

 

 

 

 

 

 


