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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisa bahwa praktik gadai di Desa Bulukerto 

Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dapat disimpulkan, 

1. Praktik akad gadai sawah di Desa Bulukerto Kecamatan Magetan Kabupaten 

Magetan secara rukun dan syarat sudah sesuai dengan hokum Islam, maka 

akad Rahn ini sah. 

2. Pemanfaatan barang gadai sawah yang disewakan rahin dengan murtahin 

belum sesuai denganhukum Islam karena murtahin mengambil keuntungan 

biaya perawatan melebihi barang gadai (marhun), maka keuntungan yang di 

dapat murtahin adalah riba. Murtahin hanya diperbolehkan mengambil biaya 

perawatan atau pengolahan sawah sebagai gantinya, barang gadai yang 

seharusnya menjadi jaminan bukan untuk diperjualbelikan dan diambil hasil 

keuntunganya. Sebab apabila rahin tidak mampu membayar hutang maka 

murtahin boleh menjual barang gadai sebagai ganti rugi hutang. 

B. Saran 

Skripsi ini bermaksud untuk menguak praktik gadai di Desa Bulukerto 

Kecamatan Magetan kabupaten Magetan. Praktik gadai tersebut perlu dikaji 

kembali karena berbeda dengan praktik yang lain, yakni menggadaikan ke 

makelar tanah, sehingga membawa sesuatu yang baru yang tidak akan pernah 

habis untuk dibahas. Maka dari itu tulisan ini hadir sebagai salahsatu penelitian 

mengenai gadai dalam tinjauan hukum Islam. Penulis menyadari masih banyak 
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kekurangan dalam banyak hal, baik secara teknis, metodologis, maupun bahan 

materi kajian. Penulis berharap dan menerima partisipasi aktif pembaca baik kritik 

dan saran yang bersifat konstruktif guna perbaikan kedepan.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
  

PEDOMAN WAWANCARA  

A. Pihak Penjual Gadai  

1. Apa mata pencahariaan bapak saat ini? Apakah ada usaha sampingan 

lainnya? Jika ada sebutkan!  

2. Apakah bapak pernah menjual gadai tanah pertanian? Jika pernah kapan 

anda menjual gadai tanah tersebut?  

3. Siapa yang membeli gadai tanah anda? Berapa luas tanah yang anda 

gadaikan dan bagaimana kondisi tanah yang anda gadaikan tersebut?  

4. Berapa penghasilan perbulan dari tanah gadai tersebut?  

5. Berapa harga tanah yang anda gadaikan? Apakah dasar perhitungan 

harga tersebut?   apakah haraga gadai tersebut dirasa sudah sesuai?  

6. Pada perjanjian gadai tersebut, berapa jumlah uang yang ditentukan 

untuk penebusan?  

7. Apakah dasar perhitungan yang digunakan mengenai jumlah penebusan 

gadai tersebut? apakah jumlah penebusan gadai tersebut dirasa sudah 

sesuai? 

8. Apakah gadai tanah pertanian tersebut sudah bapak tebus? Jika sudah 

kapan bapak menebus tanah tersebut? Jika belum sudah berapa lama 

tahun tanah tersebut digadaikan?  

9. Apakah ada batasan waktu dalam perjanjian gadai tanah itu? Jika ada 

berapa tahun dan apa pertimbangannya?  
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10. Apakah jangka waktu gadai tanah pertanian yang telah ditentukan dirasa 

sudah sesuai?  

11. Jika ada ketentuan mengenai batas waktu gadai, bagamaina apabila pada 

waktu yang telah ditentukan anda tidak dapat menebus gadai tanah 

tersebut?  

12. Apakah bapak pernah meminta tambahan uang gadai tanah tersebut? Jika 

pernah bagaimana cara penambahan gadai tanah pertanian tersebut? 

Berapa jumlah penambahan uang gadai tersebut?  

13. Berapa bapak harus menebus tanah pertanian tersebut? Jika ada 

perubahan nilai uang, apakah uang gadai sama pada waktu menebus 

dengan waktu pada awal perjanjian?  

14. Bagaimana jika pada saat bapak akan menebus tanah gadai tersebut 

masih terdapat tanaman yang siap panen?   

15. Apakah gadai tanah pertanian tersebut dibuat secara tertulis (dituangkan 

dalam akta) dan disaksikan di depan pihak desa dan pejabat yang 

berwenang ? Jika tidak mengapa?  

16. Apakah bapak melapor kepada pihak desa setelah anda melaksanakan 

gadai tanah pertanian dan menebus  gadai tanah pertanian? jika tidak 

mengapa?  

17. Mengapa bapak menjual gadai tanah pertanian tersebut? Sudah berapa 

kali bapak melaksanakan gadai tanah pertanian?  
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18. Apakah menurut bapak gadai tanah pertanian tersebut dirasa merugikan 

salah satu pihak? Jika merugikan, siapa pihak yang cenderung dirugikan 

dan apa alasnnya?  

19. Jika gadai tanah tersebut merugikan salah satu pihak, mengapa gadai 

tanah masih tetap dilaksanakan?  

20. Pernahkah kepala desa atau Pemerintah Desa memberikan informasi dan 

penjelasan tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang gadai tanah pertanian? Jika pernah kapan?  

21. Apakah kepala desa atau pemerintah berperan atau peduli terhadap hal-

hal yang terkait dengan gadai tanah pertanian?  

22. Apakah gadai tanah pertanian tersebut masih diperlukan? sebutkan 

alasannya!  

B. Pihak Pembeli gadai  

1. Apa mata pencaharian bapak saat ini? Apakah ada usaha sampingan 

lainya? Jika ada sebutkan! 

2. Apakah bapak pernah membeli gadai tanah pertanian sebelumnya? Jika 

pernah kapan bapak membeli tanah gadai tersebut?  

3. Tanah milik siapa yang bapak beli gadai? Berapa harga tanah yang bapak 

beli gadai? Berapa luas tanah yang bapak beli gadai? Bagaimana kondisi 

tanah yang bapak beli gadai tersebut?  

4.  Berapa penghasilan dari tanah gadai tersebut?  

5. Berapa harga tanah yang bapak beli gadai? Apakah dasar perhitungan 

harga tersebut? apakah harga gadai tersebut dirasa sudah sesuai?  
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6. Pada perjanjian gadai tersebut, berapa jumlah uang yang ditentukan 

untuk penebusan?  

7.  Apakah dasar perhitungan yang digunakan untuk menebus gadai 

tersebut? apakah jumlah penebusan gadai tersebut dirasa sudah sesuai?  

8. Apakah gadai tanah pertanian tersebut sudah ditebus? Jika sudah kapan 

tanah tersebut ditebus? Jika belum ditebus, sudah berapa tahun tanah 

tersebut bapak beli gadai?  

9. Apakah ada batasan waktunya dalam perjanjian gadai tanah itu? Jika ada 

berapa tahun dan apa pertimbangannya?  

10. Apakah jangka waktu gadai tanah pertanian yang telah ditentukan dirasa 

sudah sesuai?  

11. Jika ada ketentuan mengenai batas waktu gadai, bagamaina jika pada 

waktu yang telah ditentukan penjual gadai tidak dapat menebus gadai 

tanah tersebut?  

12. Apakah penjual gadai pernah meminta tambahan uang gadai tanah 

tersebut? Jika pernah bagaimana cara penambahan gadai tanah pertanian 

tersebut? Berapa jumlah uang yang bapak berikan sebagai uang 

penambah gadai?  

13. Berapa jumlah penebusan tanah pertanian tersebut? Jika ada perubahan 

nilai uang, apakah uang gadai sama pada waktu menebus dengan waktu 

pada awal perjanjian?  

14. Bagaimana jika pada saat tanah gadai tersebut akan ditebus masih 

terdapat tanaman yang siap panen?  
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15. Apakah selama gadai berlangsung bapak pernah mengoperkan atau 

memindah gadaikan tanah tersebut? jika pernah bagaimana 

ketentuannya?  

16. Apakah gadai tanah pertanian tersebut dibuat secara tertulis (dituangkan 

dalam akta) dan disaksikan di depan pihak desa dan pejabat yang 

berwenang?  

17. Apakah bapak melapor kepada pihak desa setelah anda melaksanakan 

gadai tanah pertanian dan setelah gadai tanah pertanian itu ditebus?  

18. Apa alasan bapak membeli gadai tanah tersebut? Sudah berapa kali 

bapak melaksanakan gadai tanah pertanian?  

19. Apakah menurut bapak gadai tanah pertanian tersebut dirasa merugikan 

atau menguntungkan salah satu pihak?  

20. Jika gadai tanah tersebut merugikan salah satu pihak, mengapa gadai 

tanah masih tetap dilaksanakan?  

21. Apakah kepala atau pemerintah berperan atau peduli terhadap hal-hal 

yang terkaitdengan gadai tanah pertanian?  

22. Mengapa masyarakat melaksanakan gadai tanah pertanian cenderung 

kepada makelar tanah bukan pada Bank atau tempat penggadaian?  

23. Apakah gadai tanah pertanian tersebut masih diperlukan, sebutkan 

alasannya!  
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C. Kepala Desa Bulukerto 

1. Apakah kepala desa atau pemerintah desa setempat  mengetahui 

mengenai praktik gadai tanah pertanian yang di lakukan masyarakat 

Bulukerto?  

2. Apakah gadai tanah pertanian di Desa Bulukerto sudah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku?  

3. Apakah pihak desa menyaksikan gadai tanah pertanian yang dilakukan 

masyarakat Desa Bulukerto?  

4. Apakah masyarakat Desa Bulukerto melaporkan kepada pihak desa jika 

telah melaksanakan gadai tanah pertanian?  

5. Apakah pihak desa pernah memberikan informasi dan menjelaskan 

kepada masyarakat mengenai ketentuan pelaksanaan gadai tanah 

pertanian?  

6. Apakah menurut pandangan bapak gadai tanah pertanian di Desa 

Bulukerto cenderung merugikan atau menguntungkan salah satu pihak? 

Jika iya siapa pihak yang lebih dirugikan dan apa alasnnya?  

7. Mengapa gadai tanah pertanian masih banyak dilakukan Di Desa 

Bulukerto?  

8. Apakah gadai sawah di Desa Bulukerto layak untuk dipertahankan?  

9. Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh kepala desa atau pihak desa 

untuk mengarahkan masyarakat Desa Bulukerto  agar pelaksanaan gadai 

tanah pertanian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?  
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10. Mengapa kepala desa atau pihak desa tidak banyak berperan dalam 

pelaksanaan gadai sawah?  

 


