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ABSTRAK 

Mutiara Safitri,2018. Pandangan Tokoh NU Terhadap Praktik hutang Piutang 

(Studi Kasus di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan). Skripsi 

Fakultas Syari‟ah Jurusan Mu‟amalah Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh Munir, Lc,M.Ag 

 

Kata Kunci: Qarad {, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) 

 

 Dalam Islam interaksi antar manusia disebut dengan mu‟amalah, mulai 
dari hutang piutang, jual-beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Salah satu 

bentuk mu‟amalah adalah hutang piutang, hutang piutang diperbolehkan dalam 
Islam, karena dalam hutang piutang terdapat unsur tolong-menolong. Dalam 

keadaan terpaksa seseorang harus berhutang kepada orang yang lebih mampu 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti contoh yang terjadi di Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan, dengan terjadinya transaksi hutang piutang ini 

muncullah kebiasaan pelunasan hutang menggunakan hasil panen namun 

pengembaliannya tidak berdasarkan harga pasar pada saat panen, hal ini 

menjadikan pihak yang berhutang merasa diberatkan. Mayoritar masyarakat di 

Kecamatan Lembeyan beragama Islam dan menganut golongan NU, pelaku 

hutang piutang tersebut juga merupakan masyarakat yang menganut golongan 

NU. 

 Adapaun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini yang ingin 

penulis capai adalah untuk mengetahui a) Bagaimanakan pendapat para tokoh NU 

tentang akad hutang piutang yang terjadi di Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan. b) Bagaimana argumentasi dasar hukum yang melandasi pendapat 

tentang hutang piutang yang terjadi di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field 

research). menggunakan pendekatan kualitatif yang di lakukan di Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Sumber 

data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer.Dalam penelitian ini teori yang 

digunakan oleh penulis adalah qard {(hutang piutang). 

Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa, menurut tokoh NU 

ada dua pendapat, yang pertama, akad dalam hutang piutang ini sudah memenuhi 

syarat dalam berakad dan pihak-pihak yang bersangkutan telah menyetujuinya. 

Kemudian yang kedua tidak sah karena tidak sesuai dengan azas tolong 

menolong. Kemudia mengenai dasar hukumnya adalam Q.S Al-Maidah ayat 2 dan 

Q.S Al-Hadiid ayat 11, yang intinya menerangkan tolong menolong dalam 

kebaikan seperti hutang piutang, dan pada hadist Rasulullah yang menerangkan 

seseorang yang membantu sesama selama di dunia maka Allah akan menolongnya 

kelak di akhirat.Sedangkan pihak yang melarang hutang piutang seperti ini 

mengatakan bahwa pada prakteknya hutang piutang ini tidak sesuai dengan syariat 

karena memberatkan satu pihak dan menguntungkan pihak lain, hal ini didasarkan 

dengan dalil aqli yang beliau ungkapkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur 

aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. 

Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah(ekonomi 

Islam). Muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk 

mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan 

sosial. Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah 

yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam 

kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.
1
 

Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah cenderung 

diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian 

penting dari ajaran Islam. Akibatnya terjadilah kajian yang parsial (sepotong-

sepotong)akibat dari hal ini umat Islam tertinggal dalam ekonomi dan banyak 

orang Islam yang melanggar prinsip ekonomi Islam. Salah satu pratik 

muamalah yang terjadi dimasyarakat adalah qard{{ (utang piutang).
2
 

Hutang (al-qard{) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada 

orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.
3
 Secara 

                                                           
1
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 2-3. 

2
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 5. 

3
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor, Ghalia Indonesia, 

2012) 177. 
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terminologi qard{ adalah memberikan kepemilikan (tamli>k) suatu harta (ma>l) 

dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan. 

Ketidakmerataan dalam hal materi adalah penyebab munculnya 

kegiatan hutang piutang. Karena hutang piutang merupakan salah satu akad 

muamalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hukum Islam 

hutang piutang adalah suatu perjanjian dimana seseorang yang berhutang atau 

peminjam diwajibkan untuk mengembalikannya dengan barang yang sama 

pula.
4
 AllahSWT telah menjadikan manusia masing-masing saling 

membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka tolong menolong dalam urusan 

kepentingan hidup.
5
 Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2: 

 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-

binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang 

yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan 

                                                           
4
Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 137. 

5
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindi, 1996), 278. 
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keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan 

ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-

halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya 

(kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

 

Dari ayat di atas kita dianjurkan untuk selalu tolong menolong antara 

sesama kita dalam melakukan aktivitas mu‟amalah. Selain itu ayat tersebut 

memberikan isyarat bahwa dalam melakukan aktivitas mu‟amalah kita tidak 

boleh melakukan tindakan yang bersifat untung-untungan.   

Qard { dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang 

diperbolehkan syara‟. Selain itu, qard { pun dipandang sah setelah adanya ija>b 

dan qabu>l, seperti pada jual-beli dan hibah.
6
 Ulama Hanafiyah berpendapat 

bahwa qard dipandang sah pada harta mithil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi 

perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Benda yang 

diperbolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. 

Ulama Ma>likiyah, Sha>fi’iyah, dan Hanabilah memperbolehkan qard { pada 

setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang 

ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang 

dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Sedangkan Jumhur Ulama 

membolehkan qard { pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali 

manusia.
7
 

                                                           
6
 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia,2001), 153. 

7
Ibid, 154-155. 
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Hukum ketetapan qard {  menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, 

qard { menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, 

jika seseorang menukarkan (iqtarad {) satu kilo gram gandum misalnya, ia 

harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis 

(gandum) kepada muqrid { jika meminta zatnya. Ulama Ma>likiyah berpendapat 

bahwa ketetapan qard {, sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya, adalah 

dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. 

Pendapat Ulama Hanabilah dan sha>fi’iyah senada dengan pendapat Abu 

Hanifah bahwa ketetapan qard { dilakukan setelah penyerahan atau 

pemegangan. Ulama hanabilah berpendapat bahwa pengembalian qard { pada 

harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun 

pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan 

mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama, 

yaitu membayar nilainya pada hari akad qard {. Kedua, mengembalikan benda 

sejenis yang mendekati qard { pada sifatnya.
8
 

Seiring dengan perkembangan zaman, hutang piutang berkembang 

dalam berbagai bentuk, ada kalanya hutang piutang menjadi solusi untuk 

masyarakat tetapi adakalanya juga mendatangkan masalah bagi 

masyarakat.Dengan adanya berbagai pandangan ulama besar,  hutang piutang 

terjadi dalam berbagai bentuk.Salah satu bentuk hutang piutang yang terjadi 

dimasyarakat yang terjadi dimasyarakat khususnya di kecamatan Lembeyan, 

Kabupaten Magetan. Praktik hutang piutang di kelurahan Lembeyan ini 

                                                           
8
Ibid, 155-156. 
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adalah salah satu bentuk dari hutang piutang yang ada di Magetan. Dalam 

transaksi ini pihak pedagang menghutangkan sejumlah uangnya kepada 

petani, yang dalam perjanjiannya bahwasanya pihak petani akan membayar 

hutangnya dengan hasil panennya. Dalam hal ini  jumlah hasil panen yang 

harus diserahkan kepada pedagang sebagai pembayaran hutang sudah 

ditentukan, padahal harga jual dari hasil panen itu belum jelas. Misalnya, 

pada saat petani hutang uang sejumlah Rp. 650.000,00 kepada pedagang atau 

pengepul maka pada saat akad itu pun sudah disebutkan hasil panen yang 

harus dibayarkan kepada pihak pedagang, yaitu sejumlah 2 kw gabah. Alasan 

dari pihak pedagang adalah karena jangka waktu pembayaran hutang itu 

menunggu waktu panen yang masih lama, maka pembayaran hutang yang 

berbentuk hasil panen itu dihargai dibawah harga panen pada saat itu 

sehingga pihak pedagang memperoleh keuntungan dari pembayaran hutang 

yang menggunakan hasil panen itu. Pihak pedagang sudah memprediksikan 

bahwa hasil panen pada saat panen nanti harganya pasti lebih dari hutang 

yang diberikan kepada petani itu, maka pihak pedagang pastilah mendapat 

untung. Jadi, pada saat akad berlangsung harga dari hasil panen belum 

ditetapkan. Dalam praktik hutang piutang ini belum jelas harga jual hasil 

panen milik dari petani ini. Ketika panen nanti misalnya harga gabah Rp 

430.000,00 maka dari pihak pedagang hanya dihargai Rp 300.000,00 sampai 

Rp. 350.000,00 sehingga pedagang memperoleh untung.
9
 

                                                           
9
Lihat transkip wawancara nomor: 04/2-W/22-VIII/2017 
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Dalam hal ini muncullah berbagai pendapat dari para tokoh agama 

yang ada dimasyarakat, khususnya di kecamatan Lembeyan ini. Karena 

mayoritas masyarakat Lembeyan adalah golongan NU (Nahdlatul Ulama) 

maka terdapat beberapa pendapat dari para tokoh yang ada di Kecamatan 

Lembeyan ini. NU (Nahdlatul Ulama) adalah organisasi Islam yang  didirikan 

pada tahun 1926 oleh sejumlah tokoh ulama tradisional dan usahawan Jawa 

Timur.
10

 Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy,ari sebagai Rais 

Akbar.Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam yang 

didasarkan pada ajaran Ahlussunah yang dijadikan landasan berpikir NU 

untuk menentukan perjuangan dalam rangka is{lah{ulal ummah (perbaikan 

umat) khususnya umat muslim di Indonesia.
11

 di Indonesia sendiri NU di bagi 

menjadi dua yaitu NU Struktural dan NU Kultural. NU Struktural adalah 

orang NU yang menempati salah satu posisi di kepengurusan NU, baik 

ditingkat pusat (PBNU) maupun di tingkat yang paling bawah (Anak 

Ranting), atau sebagai salah satu pengurus pada salah satu badan otonom NU. 

Sedangkan NU Kultural adalah orang NU yang sama sekali tidak menempati 

pada salah satu kepengurusan di tubuh organisasi NU baik itu di tingkat pusat 

maupun tingkat yang paling bawah tetapi amalan yang dilakukan dan dianut 

adalah NU. Sehubungan dengan hal ini maka muncul berbagai pendapat dari 

para tokoh NU daerah Lembeyan. Ada yang berpendapat bahwa praktik 

hutang piutang ini diperbolehkan, dan ada juga yang berpendapat bahwa hal 

                                                           
10

 Martin Van Bruinessen, NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru, 

(Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2009), 13. 
11

M. Yusuf  Amin Nugroho. Fiqh Al- Ikhtilaf NU-Muhammadiyah, (Wonosobo: 

ebookfree,2012), 18.  
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ini tidak boleh dan menyalahi aturan syara‟. Dan dengan adanya berbagai 

pendapat itu mereka juga memiliki landasan atas pendapat mereka masing-

masing. Dasar hukum yang dijadikan acuan para tokoh di Kematan 

Lembeyan ini berbeda- beda, oleh karena itu muncullah berbagai 

pendapat.Terjadinya perbedaan pendapat atau pandangan yang terjadi di 

kalangan tokoh NU ini dikarenakan dasar atau landasan yang mereka ambil 

sebagai acuan juga berbeda dalam hal penafsirannya. Seperti pendapat dari 

bapak Sudarno, S.Pdi selaku pengurus lembaga Bah{thul Masail Ranting 

Nahdlotul Ulama Kelurahan Lembeyan Kulon ini, menurut beliau hal ini 

boleh karena pada akad para pihak saling menyetujui akad asalkan akad 

tersebut dicatat, sehingga pada saat pelunasan hutang tidak terjadi kekeliruan 

atau penipuan. Seperti pada surat Al- Baqarah ayat 282. Dalam itu dijelaskan 

bahwa dalam transaksi hutang piutang hendakalah dicatat.
12

 

Kemudian pendapat dari bapak K Muh Jamin selaku ketua Tanfidiyah 

ranting NU Kelurahan Lembeyan Kulon. Menurut beliau praktek hutang 

piutang seperti yang terjadi di Kelurahan Lembeyan ini tidak diperbolehkan, 

karena hal ini mengandung unsur untung- untungan yaitu pihak pedagang 

mendapat banyak keuntungan sedangkan pihak petani merasa dirugikan, 

padahal dalam praktik muamalah haruslah berlandaskan tolong menolong. 

Hal ini di dasarkan pada surat Al- Maidah ayat 2. Dalam ayat itu dijelaskan 

                                                           
12

Lihat transkip wawancara nomot: 08/1-W/F-1/4-V/2017 
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bahwa sebagai sesama umat muslim haruslah saling tolong menolong dalam 

hal kebaikan seperti halnya kebaikan dalam bermuamalah.
13

 

Kemudian pendapat dari bapak Abdul Rasyid,S.Ag, beliau 

mengatakan adanya praktik hutang piutang seperti ini menimbulkan kerugian 

pada satu pihak dan keuntungan di pihak lain. Padahal pada surat Al-Hadid 

ayat 11 dijelaskan bahwa barang siapa yang meminjamkan sesuatu yang baik 

maka Allah akan melipat gandakan pahala baginya. Tetapi jika proses 

pengembalian itu tidak sesuai dengan apa yang dipinjamkan maka itu tidak 

boleh, kecuali itu kerelaan dari pihak yang berhutang.
14

 Menariknya 

dikarenakan mayoritas masyarakat di Kecamatan Lembeyan adalah beragama 

Islam dan sebagian besar adalah golongan NU termasuk puhak-pihak yang 

melaukan transaksi hutang piutang seperti ini. 

Dari beberapa keterangan dan informasi yang peneliti peroleh, perlu 

adanya kajian atau penelitian lebih lanjut mengenai pendapat- pendapat para 

ulama dan tokoh agama ini. Karena adanya hal yang menarik untuk diteliti 

dari perbedaan pendapat tentang praktik hutang piutang ini dan terjadinya di 

lingkup golongan NU maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : PANDANGAN TOKOH NUTERHADAP PRAKTIK 

HUTANG PIUTANG (Studi Kasus di Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan) 

 

B. Rumusan Masalah 

                                                           
13

Lihat transkip wawancara nomor: 09/1-W/F-1-2/8-V/2017 
14

Lihat transkrip wawancara nomor: 09/1-W/F1-2/8-V/2017 
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1. Bagaimana pandangan para tokoh NU tentang akad hutangpiutang di 

Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan? 

2. Bagaimana dasar hukum yang dipakai tokoh NU dalam praktik hutang 

piutangdi Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan di atas, maka tujuan penelitian dalam 

penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan meneliti pandangan para tokoh NU tentang akad 

utang piutang di kelurahan Lembeyan Kulon, Magetan. 

2. Untuk mengetahui dan menelitidasar hukum yang dipakaitokoh NU dasar 

praktik hutang piutangdi Kelurahan Lembeyan Kulon, Magetan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk 

sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan terutama 

yang berkaitan dengan masalah ilmu muamalah tentang bagaimana 

praktik hutang-piutang yang terjadi di kelurahan Lembeyan Kulon, 

terutama tentang pandangan tokoh NU  di Kecamatan Lembeyan  tentang 

praktik hutang-piutang yang di bayar dengan hasil panen.  Selain itu, 

penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi peneliti 
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dan pihak-pihak yang konsen terhadap perkembangan yang berkaitan 

dengan hutang-piutang. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana 

status hukum praktik hutang piutang ini dilihat dari pandangan tokoh 

NU yang ada di Kecamatan Lembeyan ini.  

b. Bagi Masyarakat 

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sumbangan moril tentang status hukum mengenai pandangan para 

tokoh NU praktik hutang-piutang yang dibayar dengan  hasil panen, 

dan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang 

terkait dan yang membutuhkannya lebih khusus bagi diri pribadi 

penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah. 

 

E. Telaah Pustaka 

Hutang piutang merupakan kebiasaan yang sering kali dilakukan oleh 

masyarakat. Dewasa ini muncul berbagai jenis hutangpiutang beserta cara 

membayar kembali hutang tersebut 

Dari pengetahuan penulis menemukan karya ilmiah yang mengangkat 

tentang hutang piutang yang cara membayarnya dengan barang yang tidak 

sejenis. Adapun karya tulis yang penulis ketahui yaitu dari saudari Dewi 

Nurwidayati, mahasiswa dari STAIN Ponorogo (2016) yang berjudul 



13 
 

 

“Tinjauan Hukum IslamTerhadap Utang Piutang Dengan SistemUsum Di 

Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Adapun 

kesimpulan dari skripsi itu adalah hutang piutang yang sistem pembayarannya 

menggunakan hasil panen yang cara pembayaran hutang itu dilakukan dengan 

cara selama 6 kali panen 1/3 bagian dari hasil panen itu menjadi milik pihak 

yang memberi hutang. Hasil panen yang digunakan untuk membayar hutang 

hanyalah padi dan kedelai.
15

 

Dan dari telaah pustaka perbedaannya yaitu di dalam penelitian ini, 

membahas tentang perbedaan pendapat para tokoh NU tentang hutang piutang 

yang dibayar dengan hasil panen. Disini para tokoh NU berbeda pendapat ada 

yang membolehkan dan ada yang melarangnya. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh saudari Rika Wahyu 

Nurbayti seorang penulis dari STAIN Ponorogo (2016) dengan karya ilmiah 

yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang 

Piutang Dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron 

Kabupaten Ngawi”. Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah dalam 

akad hutang piutang di sini terjadi ketika pihak penghutang membutuhkan 

uang atau bahan pokok untuk kebutuhan hidupnya yang kemudian pihak 

penghutang datang kepada pihak pemberi hutang untuk berhutang sejumlah 

uang atau bahan pokok, akan tetapi pada proses pelunasan hutang pihak 

penghutang membayarnya dengan jasa, yaitu dengan bekerja kepada pihak 

pemberi hutang dan pihak pemberi hutang pun menyetujui akad ini, akan 

                                                           
15

 Dewi Nurwidayati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem 

UsumDi Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponrogo, (Skripsi, STAIN 

Ponorogo,2016) 
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tetapi pada akad ini tidak dijelaskan berapa upah yang diterima oleh pihak 

penghutang yang upah itu digunakan untuk melunasi hutangnya.
16

 

 Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek pelunasan 

hutangnya dan juga proses pelunasan hutangnya. Perbedaannya juga terletak 

pada fokus penelitiannya, yaitu dalam penelitiaan ini pihak peneliti terfokus 

pada pendapat para tokoh NU di daerah yang menjadi lokasi penelitian. 

Sehingga dari perbedaan ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda 

pula, karena kebiasaan hutang piutang ditiap daerah berbeda pula. 

Kemudian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara 

Edy Kusnanto seorang penulis dari STAIN Ponorogo, dengan judul 

“Pandangan Ulama di Ponorogo Terhadap Akad Al-Murakkabah” dalam 

tulisannya ini ia membahas tentang pandangan dari para ulama yang ada di 

Ponorogo tentang akad Al-Murakkaba/ multi akad. Muncul berbagai pendapat 

yang berbeda-beda kebanyakan mengatakan bahwa akad ini haruslah ada 

batasan-batasannya. Sedangkan argumen para ulama yang terdapat dalam 

praktek ini sama dengan syari‟at. Sehingga meskipun multi akad ini 

diperbolehkan namun harus dengan batasan-batasan tertentu.
17

 

Persamaan dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama membahas 

pendapat atau pandangan dari para tokoh agama yang ada di daerah setempat, 

sedangkan perbedaannya terletak pada pokok permasalahan yang dibahas. 

                                                           
16

Rika Wahyu Nurbayati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang 

Piutang Dengan Menggunakan Jasa Di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, 

(Skripsi, STAIN Ponorogo,2016)  
17

Edy Kusnanto, Pandangan Ulama di Ponorogo Terhadap Akad Al-Murakkabah, (Skripsi 

STAIN Ponorogo, 2015) 
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Yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Nining Erfina 

Kurniawati salah satu mahasiswi dari STAIN Ponorogo dengan judul 

“Pendapat Beberapa Tokoh”Ulama” Ponorogo Tentang Status Hukum 

Sumber Pendanaan Qard Al-Hasan (Studi Kasus di BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo) disini penulis membahas tentang pandangan para tokoh ulama 

ponorogo terhadap status hukum kerjasama BPRS Al-Mabrur, para tokoh 

berbeda pendapat ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan 

makruh. Kemudian mengenai status hukum perolehan sumber dana qard {yang 

berasal dari bank konvensional, hal ini muncul dua kesimpulan yaitu haram 

dan makruh.
18

 

Perbedaannya dengan skripdi ini terletak pada pokok bahasan yang 

dibahas yaitu pendapat ulama tentang sumber dana qard {Al-Hasan, sedangkan 

skripsi ini membahas tentang praktek qard {yang pelunasannya menggunakan 

hasil panen. 

Yang kelima adalah karya dari Wenistya Puji Arlinda dengan judul 

“Pandangan Tokoh Nadlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Madiun 

Tentang BPJS Kesehatan” permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini 

adalah pendapat para ulama NU dan Muhammadiyah yang ada di Madiun 

tentang akad yang ada di BPJS kesehatan. Berbagai pendapat muncul 

mengenai akad dan denda dari program pemerintah yaitu BPJS, pihak NU 

mengatakan bahwa akad yang di gunakan itu sah begitu pula pihak 

Muhammadiyah. Sedangkan untuk istimbath hukum dari BPJS adalah seluruh 

                                                           
18

Nining Erfina Kurniawati, Pendapat Beberapa Tokoh “Ulama‟ Ponorogo Tentang Status 
Hukum Sumber Pendanaan Qard Al-Hasan (Studi Kasus di BPRS Al-Mabrur Ponorogo), (Skripsi 

STAIN Ponorogo,2006) 
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tokoh NU mendasar pada Al-Qur‟an dalam hal akad yaitu surat Al-Maidah 

ayat 2 sedangkan pihak Muhammadiyah menggunakan Al-Qur”an surat Al-

Baqarah ayat 280 dan Al-Imran ayat 130. 

Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada pembahasan yang menjadi 

topik permasalahan yaitu BPJS dan hutang piutang. Sedangkan persamaan 

dari karya tulis ini terletak pada pengambilan tema yaitu membahas tentang 

pandangan tokoh agama atau ulama mengenai suatu permasalahan. 

 

F. Landasan Teori 

1. Utang Piutang (Al-Qard{) 

a. Pengertian Utang Piutang (al-qard{) 

Secara etimologi, qard {merupakan bentuk masdar dari qaradha 

al-syai-yaqrid{u, yang berarti dia memutuskannya. Qard {adalah bentuk 

masdar yang berarti yang memutuskan. Dikatakan qarad{a al-syai‟a bi 

al-miqrad {, atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-Qard {adalah 

sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. 

Adapun qard {secara terminologis adalah memberikan harta 

kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan 

gantinya dikemudian hari.
19

 Atau dapat berarti pula, memberikan 

kepemilikan (tamli>k) suatu harta (ma>l) dengan sistem mengembalikan 

penggantinya tanpa unsur tambahan.
20

 

                                                           
19

Miftahul Khairi, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab 

(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 153. 
20

Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 100. 
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b. Dasar Hukum 

Dalil yang mendasari legislasi akad qardh adalah sebagai berikut: 

Sebagaimana firman Allah dalam al- Qur‟an surat Albaqarah 

(2) ayat (245) yang berbunyi : 

ض  ََ يْق ً ۚ و ََ قْرًضا حسنًا فيضاعفه له أْضعافًا كثير مْن ذا الَذي يْقرض 
ْس  و لْيه  ْر ع و   وي

 
“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 

yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan 

melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat-ganda 

yang banyak.
21

 

 

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT 

menyerupakan amal saleh dan member infak fi >sabi>lillahdengan harta 

yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat 

ganda kepada pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman 

(hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk 

mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang 

mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.
22

 

Ibnu majah meriwayatkan hadist yang bersumber dari Ibnu 

Mas‟ud Rad{iyallahu „anhudari Nabi Shalallahu „alayhi wa sallam, 

beliau bersabda:  

                                                           
21

Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: Lubuk Agung, 1989), 72 
22

Miftahul Khairi, Ensiklopedia Fiqih……………...,154. 
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ِ ِإاً َكاَن َكَصَدقَِتَها َمر ًة  ْْ َماِمُْمْسِلٍم يُ ْقِر ُض ُمْسِلًما قَ ْر ًضا َمر تَ 
 

Artinya: “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang 
muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu 

(berkedudukan) seperti sedekah satu sekali.” (Riwayat Ibnu 

Majah) 

Dasar hukum yang berasal dari ijma‟ adalah bahwa semua 

kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang.
23

 

c. Syarat dan Rukun Qard{ 

Adapun syarat utang piutang (al-qard {)ialah : 

1. Besarnya pinjaman (al-qard {) harus diketahui dengan takaran, 

timbangan, atau jumlahnya. 

2. Sifat pinjaman (al-qard {) dan usianya harus diketahui jika dalam 

bentuk hewan. 

3. Pinjaman (al-qard {) tidak sah dari orang yang tidak memiliki 

sesuatu yang bias dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya. 

Adapun rukun utang piutang (al-qard {)ialah : 

1. Pemilik barang(muqrid {) 

2. Yang mendapat barang atau peminjam (muqtarid {) 

3. Serah terima (ija>bqabu>l) 

4. Barang yang dipinjamkan (qard >)24
 

d. Pandangan Ulama Terhadap Al-Qard{ 

Adapun hukum qard { menurut pandangan ulama adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
23

Ibid. 155-156 
24

Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 178-179. 
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1. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad qard {menjadi tetap 

setelah pemegangan atau penyerahan.  

2. Menurut Ulama Ma>likiyah ketetapan qard >, sebagaimana terjadi 

pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun 

belum ada penyerahan dan pemegangan. 

3. Menurut Ulama Hanabilah dan Sha>fi’iyah senada dengan pendapat 

Abu Hanifah bahwa ketetapan qard {dilakukan setelah penyerahan 

atau pemegangan.  

4. Menurut Ulama Hanabilah bahwa dalam pengembalian qard { pada 

harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda 

sejenisnya.
25

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif yaitu prosedur  penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat dialami.
26

 Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun 

                                                           
25Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah.................., 155. 
26

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (jogjakarta : 

Ar-Ruzz Media, 2012), 25. 
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kelompok, dan beberapa deskripsi untuk menemukan prinsip-prinsip dan 

penjelasan yang mengarah pada penyimpulan yang sifatnya induktif.
27

 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian 

lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan 

dengan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan nyata. 

Penelitian ini dilakukan secara intensif berlatar belakang keadaan 

sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, 

kelompok,lembaga atau masyarakat.
28

Dikatakan penelitian lapangan 

karena penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung di  

Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung 

dengan hadir dalam lapangan penelitian, dilanjutkan dengan melakukan 

wawancara kepada pihak- pihak yang terkait di Kelurahan Lembeyan 

Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah 

Kelurahan  Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Peneliti memilih 

lokasi ini dikarenakan mayoritas masyarakat yang ada di Kelurahan 

Lembeyan ini berprofesi sebagai petani. Hasil panen yang dihasilkan di 

sini cukup baik. Di lokasi ini lah sering terjadi kebiasaan hutang piutang 

                                                           
27

Ibid, 27. 
28

Cholid Narbuko, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara,1997), 46. 
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yang cara pelunasannya tidak seperti hutang piutang pada umumnya. Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah tersebut. 

 

4. Sumber Data  

Adapun data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah 

dalam penyusunan penelitian ini diantaranya : 

a. Data Primer 

1) Pedagang sebagai pihak yang memberi hutang 

2) Petani sebagai pihak yang berhutang 

3) Para tokoh NU Kecamatan Lembeyan 

4) Pegawai kecamatan 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Teknik Observasi 

Yaitu  teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara langsung tanpa melalui alat bantu. 

Jadi, peneliti akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh pemilik 

modal dengan masyarakat yang meminjam.
29

 Metode ini digunakan 

untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan 

agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang 

permasalahan yang diteliti.
30

 

                                                           
29

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D(Bandung: Alfabeta CV, 

2007) 240.  
30

Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 94. 
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b. Teknik Wawancara 

Yaitu tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematika dan 

berdasarkan kepada tujuan penelitian pada pihak informan atau 

kepada pihak yang dianggap bisa memberikan informasi lebih dalam 

(key informan). Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk tanya 

jawab dan bertatap muka kepada pihak yang terkait dalam transaksi 

ini agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
31

 

6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh penulis adalah 

metode analisis data Miles dan Huberman yaitu dengan pengumpulan data 

di lapangan. Setelah data terkumpul maka data itu perlu direduksi, 

mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Langkah selanjutnya 

yaitu mendisplay data, data di display dengan berbagai bentuk yaitu urian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.langkah yang 

terakhir adalah verifikasi kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian ini 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Teknik pengecekan dan keabsahan data sebagai upaya untuk 

menguji keabsahan data yang diperoleh, maka dilakukan teknik 

pengecekan data yaitu dengan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Jenis 

triangulasi terdiri dari triangulasi peneliti, triangulasi metode, triangulasi 

teori, dan triangulasi sumber data. Dari beberapa jenis triangulasi tersebut, 

                                                           
31

Sugiyono, Metode Penelitian.............,204. 
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penyusun menggunakan triangulasi metode sebagai alat untuk menguji 

keabsahan data. Pengecekan data diperoleh dari metode wawancara, 

observasi yang kemudian akan dibandingkan hasilnya
32

 

Peneliti akan melakukan pemilahan data yaitu dengan cara 

membandingkan data hasil pengamatan lapangan di Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan dengan hasil interview dengan pelaku praktik hutang 

piutang dan juga para tokoh NU dan pengurus NU daerah setempat. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Di dalam laporan penelitian (skripsi) ini akan dikelompokkan menjadi 

lima bab yang sistematikanya adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk 

mendeskripsikan mengapa penelitian ini dilakukan, 

dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu 

peneliti mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk mengetahui 

dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. 

Selanjutnya telaah pustaka untuk menentukan posisi 

penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian 

dilanjutkan dengan kerangka konseptual yang berisi teori 

yang digunakan penelitian. Serta metode penelitian dan 

                                                           
32

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2009), 372. 
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sistematika pembahasan. 

BAB II  KONSEP (HUTANG PIUTANG) DAN DASAR HUKUM 

AL-QARD{ 

  Pada bab dua ini berisi landasan teori yang merupakan alat 

dan sebagai pijakan dalam menganalisa data lapangan untuk 

menyusun laporan penelitian .Bab ini memaparkan teori 

tentang konsep hutang piutang (al-qard{) dalam hukum Islam 

dan istimbat hukum yang dijadikan pijakan penetapan 

hukumnya.Dalam bab ini juga memaparkan data Ulama NU 

di Kecamatan Lembeyan, beserta dengan pandangan para 

ulama tentang praktik hutang piutang yang terjadi di 

Kecamatan Lembeyan. 

BAB III  PANDANGAN TOKOH NADLATUL ULAMA (NU) 

TENTANG HUTANG PIUTANG DI KECAMATAN 

LEMBEYAN 

  Pada bab ketiga berisi obyek penelitian yaitu tentang keadaan 

umum keadaan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, 

gambaran umum kegiatan hutang piutang. Dalam gambaran 

umum dijelaskan proses hutang piutang dan sejarah tradisi 

hutang piutang sistem dibayar dengan hasil panen beserta 

penetapan harganya sebagai pelunasan hutang dan pandangan 

tokoh NU setempat tentang praktik tersebut. Data ini sangat 

penting dan merupakan masalah inti karena masalah inilah 

yang belum diketahui status hukumnya berdasarkan 
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pandangan tokoh NU dan Pengurus NU daerah tersebut. 

BAB IV  ANALISIS PANDANGAN TOKOH NU TERHADAP 

PRAKTIK HUTANG PIUTANG DI KECAMATAN 

LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN 

  Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan yang meliputi 

pandangan tokoh NUsetempat tentang akad hutang piutang 

yang terjadi di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. 

Kemudian dilanjutkan dengan istimbat hukum yang 

digunakan oleh para tokoh NU dan daerah setempat. Dari 

kedua masalah itu dapat diketahui status hukum dari 

penerapan sistem hutang piutang beserta dasar hukumnya 

berdasarkan pandangan tokoh NU daerah setempat, apakah 

sesuai dengan hukum Islam atau tidak. 

BAB V  PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari Bab I sampai Bab V. Bab ini berisi 

kesimpulan, saran, dan lampiran- lampiran sebagai solusi 

untuk kemajuan dan pengembangan hutang piutang yang 

terjadi di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Serta 

dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami 

intisari dari penelitian. 
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BAB II 

KONSEP AL-QARD{ (HUTANG PIUTANG) DAN 

 DASAR HUKUM  AL-QARD{ 

 

A. Pengertian Utang Piutang (al-qard{) 

Secara etimologis qard { merupakan bentuk mashdar dari qarad}{a al-

shay-yaqrid}u, yang berarti dia memutuskannya. Qard{ adalah bentuk masdar 

yang berarti memutuskan. Dikatakan, qarad } al-shay‟a bi al-miqra>d{ memutus 

sesuatu dengan gunting. Al-qard{ adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik 

untuk dibayar. 
33

 

Adapun qard{ secara terminologi adalah memberikan harta kepada 

orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian 

hari.
34

 Utang(al-qard{) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang 

lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam masalah 

ini, dikatakan bahwa qarad{ karena orang memotong sebagian, artinya 

dipinjamkan pada orang lain. Utang (al-qard{) menurut bahasa ialah 

“potongan”, sedangkan menurut syar‟i ialah menyerahkan uang kepada orang 

yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar 

uang tersebut. 
35

 Qard{lu adalah memberikan kepemilikan (tamli>k) suatu harta 

                                                           
33

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

Group, 2013), 153  
34

 Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab 

(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), 153 
35

 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 177-178 
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(ma>l) dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan. 

Menurut istilah ada beberapa arti yaitu : 

1. Menurut Hanafiyah 

Qard{ adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang 

memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Dan akad 

tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya 

membayar harta yang sama kepadanya.
36

 

2. Menurut Ma>likiyah 

Qard{ adalah harta yang dipinjamkan itu mempunyai nilai ekonomi 

serta manfaat bagi peminjam, disamping itu ia bukan pemberi tetapi 

pinjaman yang harus dikembalikan. 

3. Menurut Hanabilah 

Qard{ adalah salah satu jenis al-salaf dan berart meminjamkan harta 

kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya dan harus dikembalikan di 

kemudian hari. 

4. Menurut Sha>fi’iyah 

Qard{ adalah pinjaman hendaklah bernilai kebaikan serta memiliki 

sesuatu yang harus dikembalikan sebanyak yang dimiliki.
37

 

Dalam dialek masyarakat Hijaz, akad qard{lu juga diistilahkan dengan 

akad salaf, sebagaimana akad salam. Sebab antara akad salam dengan akad 

qard{ memiliki keindentikan dalam aspek tanggungan(„azimmah). Yakni 

                                                           
36

 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Mua‟malah, (Bandung: CV Pustaka Setia,2001), 152. 
37

 Atang Abd Hakim, Fiqih Perbankkan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke 

Dalam Peraturan Perundang-undangan (Bandung: PT Refika Aditama,2011), 266. 
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pesanan (muslam fih) yang menjadi tanggungan pihak muslam ilaih, dan 

pengganti (badal) yang menjadi tanggungan pihak peminjam hutang 

(muqtarid {) 38
 

 

B. Dasar Hukum Al-Qard{ 

Dasar hukum yang mendasari akad qard{ adalah sebagai berikut: 

1. Al-Qur‟an 

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’a>n surat Al-Baqarah (2) 

ayat 245  yang berbunyi : 

                  

   

 Artinya:  “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 

pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), 

maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya 

dengan lipat-ganda yang banyak”.
39

 

 
Dari sisi pendalilan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah 

menyerupakan amal shalih dan memberi infaq  fi sabi>lillah dengan harta 

yan dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda 

dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) 

karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan 

gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar 

mendapat gantinya.  

                                                           
38

 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, (Kediri: Lirboyo Press, 2015,100 
39
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Terdapat pula dalam surat Al-Hadid ayat 11 yang menerangkan: 

             

    
Artinya:  “barang siapa menghutangkan karena Allah dengan hutang 

yang baik, maka Allah SWT akan melipat gandakan (balasan) 

pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahalla yang 

banyak.”40
 

 

Ayat tersebut diatas telah menerangkan bahwa, bagi muqrid { 

(seorang yang menghutangi) dengan suka rela (karena Allah SWT) dengan 

hutang yang baik, niat tulus ikhlas maka allah SWT akan melipat 

gandakan (balasan) hutang itu untuknya dan ia akan mendapat pahala yang 

banyak atau berlipat ganda.
41

 

Berdasarkan uraian diatas, berarti muqrid { hukumnya sunah. Dan 

bagi muqtarid { (orang yang berhutang) hukumnya mubah. Islam tidak 

menganggap hutang piutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan 

sampai orang yang sedang dalam keadaan membutuhkan merasa 

keberatan, karena menjaga diri.begitupula, Islam tidak menganggap sunah. 

Sehingga jangan sampai setiap orang ingin melakukannya karena 

mengharapkan pahala. Jadi hutang adalah mubah, sehingga tidak 

melakukan hutang kecuali orang yang benar-benar kepepet dan bukanlah 

soal tercela, karena Rasulullah sendiri pernah berhutang.
42
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2. As-Sunah 

ِ ص م قَاَل  ِِ ُ َعِن ال َريْ َرَةَرِضَي اهُ َعْ ُ  ْ  َما َمْن ُمْسِلٍم يُ ْقِر ُض ُمْسِلًما: َعْن اَِِ

ٍ َمرًة  ِ ِاا َكاَن َكَصَدَق ْْ  َروا ابن ما ج وابن حبانُقَ ْرًضا َمرتَ 

 

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)
43

 

 

Berdasarkan pada hadist diatas, bahwasanya barang siapa yang 

memberikan kemudahan kepada orang muslim, niscaya Allah 

memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang 

mengambil uang orang lain dengan niat membayarnya atas namanya, dan 

siapapun yang mengambil uang orang lain dengan niat merusaknya Allah 

akan merusaknya, dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya 

itu menolong saudaranya. 

3. Ijma‟ 

Sementara dalam hadist Nabi Muahammad SAW : 

ِ ص م قَاَل  ِِ ُ َعِن ال َريْ َرَةَرِضَي اهُ َعْ ُ  ْ َمْن نَ فَس َعْن ُمْؤ ِمٍن ُكْربًَة ِمْن : َعْن اَِِ
ُ ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َوَمْن َيسَر َعَلى ُمْعِسٍر َيسَر  ُكَرِب الُدنْ َيا نَ فَس اه َعْ

ِ ِِ الدنْ َيا َواَأِخَرُة َوَمْن َستَ َر ُمْؤ ِمٍن َستَ َرُة اهُ ِِ الدنْ َيا َواَأِخَرُة َواهُ ِِ  اهُ َعَلْي
 ِ َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِِ َعْوِن َاِخْي

 

Artinya: “Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW bersabda, barang 
siapa melepaskan dari seorang mukmin satu kesusahan dari 

kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia 

                                                           
43

 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah juz III, terj. 

Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa‟,1993), 236-237. 



31 
 

 

dari kesusahan-kesusahan hari kiamat, barang siapa memberi 

kelonggaran baginya di dunia maupun di akhirat, dan barang 

siapa menutupi aib seorang mukmin, niscaya Allah akan 

menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat, dan Allah 

selamanya menolong hambanya, selama hambanya mau 

menolong saudaranya.”44
  

 

Bahwasanya kondisi manusia antara satu dengan yang lain. Ada 

yang kesulitan ekonomi dan ada yang kaya. Allah menganjurkan orang 

yang kaya memberi hutang kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai 

bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. Demikian ini karena memberi 

hutang berarti memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk 

memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya. 

Sementara ijma‟ ulama menyepakati bahwa qard{ boleh dilakukan. 

Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia  yang tidak bisa hidup tanpa 

pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki 

segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah 

menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama 

yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.
45

 Hukum qard{ adalah 

dinjurkan (mand{ub) bagi muqrid { dan mubah bagi muqtarid {.46
 

 

C. Syarat dan Rukun Qard{ 

Agar hutang piutang yang dilakukan oleh seorang muslim itu sah, 

maka hutang piutang tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syarat 
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sebagaimana yang diatur oleh syara‟. Adapun yang menjadi rukun dan syarat 

dari perjanjian hutang piutang ini sebagaimana berikut : 

1. Rukun Hutang piutang (al-qard{) 

a. Adanya pihak pemilik barang (muqrid {) 

b. Adanya pihak yang mendapat barang atau peminjam (muqtarid {)  

c. Adanya barang yang dipinjamkan (muqard {) 

d. Adanya shighah (ija>b qabu>l)47
 

2. Syarat-syarat Hutang piutang (al-qard{) 

a. Muqrid{ adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang (kreditur). 

Muqrid{ disyaratkan harus seorang yang mukhta>r dan ahli at-tabarru‟. 

Mukhta>r adalah orang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif 

sendiri, bukan paksaan atau tekanan dari pihak lain. Sedangkan ahli at-

tabarru‟  adalah orang yang memiliki kebebasan tasaruf harta secara 

non-komersial, atau yang disebut juga dengan mut{laq at-tas{arruf . 

Muqrid{ disyaratkan harus seorang yang ahli at-tabarru‟ karena akad 

qardlu termasuk akad yang semi tabarru‟. Yakni memberikan secara 

cuma-cuma manfaat pinjaman hutang selama masa qard {. Akad qard { 

tidak disebut sebagai akad tabarru‟ murni sebab, terdapat kewajiban 

mengembalikan penggantinya. 

b. Muqtarid { adalah pihak yang menerima pinjaman hutang (debitur). 

Muqtarid { disyaratkan orang yang memiliki kriteria sah melakukan 

transaksi (ahliyyah mu’a>malah ). Yaitu orang yang baligh, berakal, dan 
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tidak dibekukan tasarufnya, meskipun tidak memiliki kebebasan 

tasaruf (ahli at-tabarru‟ atau mut{laq at-tas{arruf). Seorang wali harta 

anak kecil atau orang gila, sah menjadi muqtarid { (berhutang) atas 

nama orang-orang yang dibawah otoritasnya (mawli). Demikian juga 

sah menjadi muqtarid {, seorang budak mukatab dan budak yang diberi 

izin sayyidnya. Orang-orang ini sah menjadi muqtarid { (berhutang), 

sebab memiliki kriteria ahliyyah mu’a>malah, namun tidak sah menjadi 

muqrid { (pemberi pinjaman hutang), sebab tidak memiliki kriteria ahli 

at-tabarru. 

c. Muqrad { adalah objek dalam akad qard { yang disebut piutang (debit). 

Muqrad { disyaratkan sesuatu yang sah dijualbelikan dan bisa 

dispesifikasi melaui kriteria (s{ifah) sebagaimana syarat muslam fih 

dalam akad salam. Sebab akad qard { termasuk akad mu’awad{ah, yakni 

memberikan kepemilikan dengan sistem imbalan dalam tanggungan 

(„azimmah) sebagaimana akad salam. Sesuatu tidak bisa dispesifikasi 

melalui sifat, menurut satu versi, tidak sah dijadikan muqrad {, sebab 

akad akad qard { mewajibkan pengembalian ganti berupa padanannya 

(mithli), dan barang yang tidak bisa dispesifikasikan sifat, tidak 

memiliki padanan. Sedangkan menurut versi lain sah, sebab barang 

yang tidak memiliki padanan, kewajibannya mengembalikan ganti 

berupa qimah.
48
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Ma>likiyah dan Sha>fi’iyyah, menurut pendapat yang paling benar 

di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta 

yang ada padanannya. Bahkan, semua barang yang boleh 

ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun yang 

lainnya, yakni semua boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-

sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah 

harganya. Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua 

benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang 

berubah-ubah harganya, baik yang dijelaskan dengan sifat maupun 

tidak.
49

 

d. Shighah dalam akad qard { adalah ija>b dari pihak muqridl yang 

menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban 

mengembalikan penggantinya, dan qa>bul dari pihak muqtaridl yang 

menunjukkan persetujuan dari ija>b. Syarat shighah dalam akad qardlu 

sebagaimana syarat shighah dalam akad mu‟awadlah yang lain.
50

 

Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha‟ bahwa ija>b itu sah dengan 

lafal hutang dan dengan lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti 

kata, “Aku memberimu hutang” atau “Aku menghutangimu.” 

Demikian pula qa>bul sah dengan semua lafal yang menunjukkan 

kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau “Aku menerima” atau “Aku 

ridha” dan lain sebagainya.51
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D. Hukum (Ketetapan) Al-Qard{ 

Hukum qard { (hutang piutang) mengikuti hukum takli>fi>, terkadang 

boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu 

sesuai dengan cara mempraktekkannya karena hukum 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 atau perbuatan yang makruh, 

maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan 

kondisinya. Jika orang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang 

mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi 

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 

menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri 

penghutang, maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika 

dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti 

untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.
52
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Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qarad { menjadi tetap 

setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang 

menukarkan (iqtarad {) satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga 

gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada 

muqrid { jika meminta dzatnya. Jika muqrid { tidak memintanya, muqtarid { tetap 

menjaga benda sejenisnya, walaupun muqrad { (barang yang ditukar) masih 

ada.  

Menurut ula>ma Ma>likiyyah bahwa ketetapan qard {, sebagaimana 

terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun belum 

ada penyerahan dan pemegangan. Muqtarid { dibolehkan mengembangkan 

barang sejenis dengan muqrad {, jika muqrid { meminta dzatnya, baik yang 

serupa maupun asli. Akan tetapi, jika muqrad { telah berubah muqtarid { wajib 

memberiran benda-benda sejenis.  

Pendapat ulama Hana>bilah dan Sha>fi’iyah senada dengan pendapat 

Abu Hanifah bahwa ketetapan qarad { dilakukan setelah penyerahan atau 

pemegangan. Muqtarid { harus menyerahkan benda sejenis (mithil) jika 

pertukaran terjadi pada harta mithil sebab lebih mendekati hak muqrid {. 

Adapun pertukaran pada harta qimi (bernilai) didasarkan pada gambarannya. 

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian muqrad { pada harta yang 

ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-

benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, di kalangan mereka ada dua 

pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama, yaitu membayar 
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nilainya pada hari akad qarad {. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang 

mendekati qarad { pada sifatnya.
53

 

 

 

E. Hutang Bersyarat 

Secara umum, syarat atau klausal dalam akad qard { ada tiga. Yakni 

syarat fasid yang mufsid, syarat fasid yang tidak mufsid, dan syarat shahih.  

a. Syarat fasid yang mufsid 

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad qard { yang memberikan 

keuntungan (naf‟an) sepihak, muqrid { saja. Seperti memberikan pinjaman 

hutang dengan syarat mengembalikan dengan nilai lebih. Klausul 

demikian bisa membatalkan akad (mufsid), sebab termasuk riba qard { 

Disamping itu, klausul demikian juga termasuk syarat yang menyalahi 

konsekuensi akad qard {, sebab spirit akad qard { dibangun atas dasar prinsip 

tolong menolong (irtifaq), sehingga akan sangat kontradiktif jika akad 

qard { dimanfaatkan untuk kepentingan mencari keuntungan.  

Akan tetapi, akad qard { yang menguntungkan sepihak saja muqrid { 

saja ini (termasuk bunga bank) hukumnya batal apabila, klausul 

disyaratkan dalam transaksi. Apabila tidak disyaratkan sama sekali, maka 

sah bahkan termasuk di sunnahkan. Atau disyaratkan namun diluar 

transaksi, maka hukum akad qard { terdapat dua pendapat. Pertama, 
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menurut sha>fi’iyah, sah namun makruh. Kedua, menurut a‟immah 

thalathah, haram. 

b. Syarat Fasid tidak mufsid 

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad qard { yang memberikan 

keuntungan (naf‟an) sepihak, muqtarid { saja, atau menguntungkan kedua 

belah pihak, namun keuntungan pihak muqtarid { lebih besar. Yang pertama 

seperti, memberikan pinjaman hutang Rp. 1.000.000, dengan syarat 

mengembalikan Rp. 900.000. Dan yang kedua seperti, memberikan 

pinjaman dengan syarat dibayar setelah satu tahun kemudian, sebab 

muqrid { berkepentingan (gharad {) dengan tempo tersebut, misanya agar 

tidak dicuri orang, dan muqtarid { juga sedang dalam kondisi sulit 

membayar hutang (mu‟sir) sebelum jatuh tempo tersebut. 

Menurut qaul ashah, klausal ini termasuk syarat yang tidak 

dihiraukan (mulghah) sehingga tidak membatalkan akad qard {. Sebab 

klausal yang menguntungkan kedua belah pihak namun keuntungan pihak 

muqrid { lebih besar, bukan termasuk praktik memanfaatkan akad qard { 

untuk kepentingan mencari keuntungan, melainkan justru untuk 

memberikan keuntungan lebih kepada muqtarid {, sehingga termasuk janji 

kebajikan yang sejalan dengan spirit akad qard { itu sendiri, yakni tolong-

menolong (irfaq).  

c. Syarat Shahih 

Yaitu klausul-klausul yang disyaratkan dalam akad qard { hanya 

bersifat sebagai jaminan (wathiqah), seperti syarat gadai (rahn), syarat 
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persaksian (ishhad), syarat ada penanggung jawab (kafil), dll. Sebab 

muatan klausul-klausul demikian hanya bersifat sebagai jaminan dan 

bukan sebagai keuntungan yang lebih (naf‟an zaidan), sehingga masih 

sejalan dengan konsekuensi akad.
54

 

 

F. Sistem Pembayaran  

Sitem pembayaran hutang yang harus dilakukan muqtarid { adalah, 

pengganti padanan muqrad { apabila, muqrad { berupa barangyang memiliki 

padanan. Sebab, prinsip fundamental akad qard{ adalah, mengembalikan 

padanan muqrid {.  

Sedangkan apabila muqrad { berupa barang yang tidak memiliki 

padanan, maka terjadi perbedaan pendapat. Menurut satu versi, pembayaran 

dengan sistem mengganti padanana bentuknya, seperti hutang kambing 

dibayar dengan kambing lain yang sepadan, berdasarkan sebuah hadist riwayat 

Muslim. Dan menurut versi lain, dengan sistem mengganti nilai harganya. 

Yakni harga pada saat penerimaan  muqrad { jika, mengacu pada versi yang 

menyatakan, kepemilikan muqtarid { terhitung sejak penerimaan, dan harga 

tertinggi antara penerimaan hingga tasaruf jika, mengacu pada versi yang 

menyatakan kepemilikan muqtarid {.55
 

 

 

                                                           
54

Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press,2015)105-110   
55

 Ibid, 110. 



40 
 

 

 

BAB III 

PAPARAN DATA 

PANDANGAN TOKOH NAHDLATU ULAMA (NU) TENTANG PRAKTIK 

HUTANG PIUTANG DI KECAMATAN LEMBEYAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan lembeyan adalah wilayah dari Kabupaten Magetan sebelah 

selatan  dan salah satu dari Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten 

Ponorogo dan Kabupaten Madiun. Kantor Kecamatan Lembeyan berada di 

Kelurahan Lembeyan Kulon.  

Luas Kecamatan Lembeyan sekitar 54,85 Km2 atau 7,96% dari total 

wilayah Kabupaten Magetan dengan jarak terjauh antar desa adalah 13 Km 

yaitu antra Desa Krowe dan Desa Dukuh. 47% wilayah Kecamatan Lembeyan 

adalah lahan persawahan. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Lembeyan 

adalah sebagai berikut :  

 Sebelah Utara  :  Kecamatan Kawedanan dan Kecamatan Nguntoronadi 

 Sebelah Timur  :  Kabupaten Madiun 

 Sebelah Selatan  :  Kabupaten Ponorogo 

 Sebelah Barat  :  Kecamatan Parang 

Kecamatan Lembeyan terbagi menjadi beberapa wilayah yaitu terdiri 

dari 1 Kelurahan, yaitu kelurahan Lembeyan Kulon dengan luas wilayah 5,49 

Km2. Kemudian terdiri dari 9 Desa yaitu, Desa Kediren dengan luas Wilayah 
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5 Km2, Desa Lembeyan Wetan dengan luas wilayah 6,87 Km2, Desa Tunggur 

dengan luas wilayah 3,41 Km2, Desa Dukuh dengan luas wilayah 3,23 Km2, 

Desa Kedungpanji dengan luas wilayah 7,19 Km2, Desa Nguri dengan luas 

wilayah 5,72 Km2, Desa Pupus dengan luas wilayah 7,13 Km2, Desa Tapen 

dengan luas wilayah 3,07 Km2, Desa Krowe dengan luas wilayah 7,66 Km2. 

sealin itu Kecamatan Lembeyan juga terdiri dari 48 Dusun atau Lingkungan, 

71 Rukun Warga dan 333 Rukun Tetangga. 

Dalam hal tingkat pendidikan, di Kecamatan Lembeyan termasuk 

dalam kategori maju, yaitu tingkat pendidikannya rata-rata adalah SMA 

(Sekolah Menengah Atas) dan ada pula yang sampai pada perguruan tinggi. 

Meski sebagian warga masyarakat masih banyak yang hanya lulusan SD atau 

SMP saja.
56

 

Berdasarkan dari segi keagamaan masyarakat Kecamatan Lembeyan 

mayoritas adalah beragama islam, namun ada sebagian kecil yang beragama 

kristen protestan dan khatolik . Namun jika dilihat dari segi mutu 

keagamaannya masih kurang, hal ini dilihat dari ketika pelaksanaan sholat 

berjamaah di masjid atau mushola masih kurangnya kesadaran masyarakat 

dalam melaksanakan sholat berjamaah. Dan khususnya bagi kaun laki-laki 

sebagian masih ada yang belum tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat 

jum‟at.57
 

Perekonomian di Kecamatan Lembeyan ini tidak terlepas darin sektor 

yang berjalan di masyarakat itu sendiri, baik dari pergerakan ekonomi kelas 

                                                           
56

Lihat transkip wawancara  nomor:  01/2-W/8-VIII/2017 
57

Lihat transkip wawancara nomor: 02/O/18-VIII/2017 



42 
 

 

bawah, menengah dan atas. Untuk masyarakat Kecamatan Lembeyan sendiri 

pada umumnya mayoritas berprofesi sebagai petani, namun ada juga yang 

berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, buruh, TKI, buruh 

bangunan, dan wiraswasta. Bagi masyarakat di Kecamatan Lembeyan sawah 

merupakan sumber pendapatan utama. Karena sebagian besar wilayah di 

Kecamatan Lembeyan adalah area persawahan.
58

 

 

B. Latar Belakang Terjadinya Hutang piutang 

Di Kecamatan Lembeyan sebagian besar masyarakatnya hidup dalam 

lingkar sektor pertanian yang dimana sebagian besar masyarakatnya hidup 

sebagai petani. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah yang ada di 

Kecamatan Lembeyan adalah daerah sawah. Masa panen kurang lebih sekitar 

3 bulan sekali, setiap satu kali masa panen hasil dari panen padi kurang lebih 8 

Kw per kotaknya. Sedangkang untuk jagung kurang lebih 13 Kw per 

kotaknya, hal ini jika kondisi pertanian sedang bagus.  

Dengan pendapatan hasil panen, jika ddibandingkan dengan modal 

dalam rangka penggarapan pertanian dari masa tanam hingga masa panen, 

para petani hanya mendapatkan hasil yang pas-pasan. Bahkan banyak juga 

yang kekurangan biaya untuk menggarap lahan pertaniannya. Untuk 

memenuhi permodalan dalam penggarapan lahan pertanian maka para petani 

hanya bisa mengandalkan bantuan dari orang lain yang memeliki penghasilan 

lebih.  
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Dalam memenuhi hal ini maka salah satu cara yang dapat ditempuh 

adalah dengan hutang piutang, yaitu orang yang sedang membutuhkan modal 

untuk menggarap lahan pertanian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari 

meminjam modal uang kepada orang yang pberpenghasilan lebih misalnya 

pengepul hasil panen. Dari hasil wawancara dengan ibu Mamik selaku pihak 

pemberi hutang hal ini terjadi dikarenakan faktor utama yaitu kurangnya 

modal untuk bertani dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya 

kebutuhan anak untuk sekolah, untuk makan dan untuk kesehatan.
59

 

Dalam perjanjian pemberian hutang pemberi hutang meminta 

pembayaran hutang berupa hasil panen pada saat masa panen tiba. Sedangkan 

untuk jumlah hasil panen yang digunakan untuk membayar hutang akan 

ditentukan oleh pemberi hutang setelah panen tiba.
60

 

 

C. Akad Hutang Piutang antara Pemberi dan Peminjam Hutang 

Hutang piutang yang ada di daerah Kecamatan Lembeyan, berawal 

dari pihakpetani yang dalam penggarapan lahannya memerlukan banyak 

modal dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka 

meminjam uang kepada pihak pengepul hasil pertanian untuk kebutuhannya.  

Akad pemberian hutang dilakukan pada saat pihak penerima hutang 

meminjam uang kepada pihak pemberi hutang yaitu, penerima hutang 

mengatakan bahwa ia ingin meminjam uang kepada pihak pemberi hutang dan 

akan membayar hutangnya dengan hasil pertanian pada saat panen tiba nanti, 
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pihak pemberi hutang menyetujui dan memberikan pinjaman uang dengan 

menyebutkan ketentuan pembayaran hutangnya nanti dan kedua pihakpun 

menyetujuinya.
61

 

Saat melakukan akad hutang piutang kedua pihak yang memberi 

hutang maupun yang menerima hutang menggunakan lafal atau ucapan 

dengan kata-kata. Seperti halnya dalam hasil wawancara dengan ibu Mamik 

selaku pemberi Hutang maka penulis memberi contoh ijab dan qabul dari akad 

tersebut, yaitu sebagai berikut:  

Bahasa Transaksi: pihak penerima hutang berkata: “bu saya hutang 

uang 500 ribu untuk menggarap sawah, akan saya bayar nanti setelah panen, 

dengan gabah,pemberi hutang menjawab: “iya, saya hutangi nanti setelah 

panen tolong dibayar dengan gabah ya soal jumlah pembayarannya nanti 

setelah saya tahu harga jual gabahnya saat panen tapi harganya paling saya 

kasih 2/3 ya?” , penerima hutang menjawab :”iya bu”.62
 

Transaksi hutang piutang ini biasanya terjadi di rumah pemberi hutang, 

pihak penerima hutang mendatangi rumah pemberi hutang. Adapun bahasa 

yang sering digunakan dalam ijab adalah “nyilih, atau utang” dengan 

menyebutkan kata-kata itu sudah menunjukkan bahwa tujuan yang dimaksud 

adalah ingin berhutang. Dalam pernyataan qabulnya pihak pemberi hutang 

mengucapkan kata “ya” disertai dengan sikap atau isyarat bahwa ia 

menyetujui akan memberikan pinjaman hutang. Kesepakatan yang terjadi di 

antara kedua belah pihak menunjukkan bahwa semua pihak telah setuju. Hal 
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ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah sanggup dan sepakad 

melakukan akad. 

Dalam pengembaliannya tidak ada jatuh tempo, karena dalam akad 

telah disebutkan pembayaran hutang akan dilakukan ketika masa panen tiba. 

Menurut ibu Parmi selaku penerima hutang dalam pengembalian hutang pihak 

pemberi hutang akan datang kerumah penerima hutang untuk mengambil hasil 

panen yang akan digunakan untuk membyar hutang, dan disitulah pihak 

penerima hutang diberi tahu jumlah hasil panen yang harus di berikan sebagai 

hasil pembayaran hutang sesuai dengan kesepakatan diawal yaitu harga hasil 

panen adalah dibawah harga pasaran.
63

 

Sedangkan menurut bapak Sarminto dalam pengembalian hutang yang 

dibayar dengan hasil panen tidak ada perbedaan jumlah atau harga dari jenis 

panen yang berbeda, jadi antara padi, jagung, kedelai, kacang, dll cara 

pembayrannya sama yaitu dengan menghargai hasil panen yang akan 

digunakan untuk membayar hutang dengan harga yang lebih rendah dari harga 

pasaran panen pada saat itu.
64

 Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam pembayaran tidak ada batas tempo tetapi akan 

dibayar ketika panen tiba, dan untuk pembayaran akan ditentukan jumlahnya 

ketika pengambilan hasil panen yang digunakan untuk membayar hutang 

karena harga tidak sesuai dengan harga pasar maka jumlah hasil panen harus 

lebih banyak karena dihargai lebih rendah dari harga asli di pasaran. 
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D. Sistem Pemberian dan Pembayaran Hutang Piutang 

Di dalam sistem pemberian hutang piutang yang dilakukan di 

Lembeyan yaitu ketika pihak pemberi hutang datang ke rumah pemberi hutang 

untuk berhutang uang, maka saat itu lah pihak pemberi hutang memberikan 

sejumlah uang yang dibutuhkan oleh penerima hutang dengan akad yang 

berlangsung. 

Awal mula terjadinya pemberian hutang seperti ini berawal dari 

kebutuhan para petani akan modal untuk menggarap sawahnya yang kemudian 

meminjam uang dan akan dibayar dengan hasil panen, seperti yang di utarakan 

oleh ibu Mamik.
65

 Dalam hal penentuan harga hasil panen yang akan 

dijadikan pembayaran hutang akan ditentukan ketika sudah diketahui harga 

pada masa panen. Jika pada saat panen harga misalnya harga jual sekitar Rp. 

400.000,00 maka dari pihak pengepul hanya menghargai Rp. 300,000,00 

sampai Rp. 350.000,00, karena masa tunggu panen itu lama. Jadi semisal 

hutang Rp. 500,000,00 maka petani harus membayar dengan jumlah 1,5 Kw. 

Seperti pendapat dari mbah Sanem selaku pihak pemberi hutang.
66

 

Setelah masa panen tiba maka pedagang akan datang ke rumah petani 

untuk mengambil hasil panen yang digunakan sebagai pelunasan hutang. Pada 

saat itulah terjadi dialog penjelasan pembayaran hutang dan 

pelunasannya.Dengan begitu maka pada saat itu pula berakhirnya akad hutang 

piutang antara kedua belah pihak.
67
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E. Pandangan Tokoh NU di Kecamatan Lembeyan Terhadap Praktik 

Hutang Piutang 

Dengan adanya fenomena hutang piutang yang terjadi di Lingkungan 

Kecamatan Lembeyanmuncul berbagai tanggapan dari tokoh agama salah 

satunya dari pihak NU, hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Lembeyan 

adalah beragama Islam dan golongan NU, meskipun masih ada sebagian kecil 

yang menganut golongan Muhammadiyah.  

Maka disini penulis mengumpulkan beberapa pendapat atau pandangan 

dari pihak NU yang meliputi para tokoh dan pengurus dari organisasi Islam 

NU. Dalam masalah hutang piutang ini muncul berbagai pendapat, yang 

pertama misalnya menurut bapak Sudarno, S.Pdi. selaku lembaga bahstul 

masail ranting Kelurahan Lembeyan kulon beliau mengatakan bahwa hutang 

piutang semacam ini bisa di samakan dengan jual-beli salam karena pada saat 

penyerahan uang adalah di awal akad dan diikuti penyerahan barang 

dikemudian hari. Mengenai akad yang digunakan pada hutang piutang ini sah 

karena adanya ijab qabul dari kedua pihak yang sepakat, dan pada saat 

pembayaran hutang barang yang digunakan untuk membayar hutang itu jelas 

adanya, dansesuai dengan perjanjian pada saat akad berlangsung. Sedangkan 

untuk dasar hukum yang digunakan agar tidak ada unsur penipuan menurut 

beliau haruslah transaksi itu dicatat seperti haknya yang terdapat pada surat 

Al-Baqarah ayat 282. 
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Artinya:  “hai orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian mengadakan 

hutang piutang sampai batas waktu tertentu maka catatlah.” (Q.S. 

Al-Baqarah: 282)68
 

 

Dan juga landasan hutang piutang yang terdapat dalam  surat Al-hadid 

ayat 11 

 
 

Artinya:  “barang siapa menghutangkan karena Allah dengan hutang yang 
baik, maka Allah SWT akan melipat gandakan (balasan) pinjaman 

itu untuknya dan ia akan memperoleh pahalla yang banyak.”69
 

 

 Bahwa dalam penjelasan ayat itu barang siapa yang menghutangi 

karena Allah maka Allah akan melipat gandakan balasan untuknya. Beliau 

mengatakan demikian karena menurut beiau akad yang terdapat pada hutang 

piutang ini sama dengan akad pada jual beli salam.Dan kedua belah pihak 

telah menyetujui akad tersebut.
70

 

Kemudian pendapat selanjutnya muncul dari bapak K Muh Jamin 

selaku ketua Tanfidziyah ranting NU Kelurahan Lembeyan Kulon. Menurut 

beliau dalam hutang piutang yang dibayar dengan hasil panen itu 

diperbolehkan asal tidak menyalahi syariat Islam, tetapi dalam hal 

pengembalian hutang dengan hasil panen yang dihargai dibawah harga pada 

umumnya itu tidak diperbolehkan. Mengenai akad menurut beliau akad itu sah 
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dengan adanya kesepakatan kedua pihak namun untuk hukum dari transaksi 

hutang piutang itu tetap tidak boleh, hal ini di dasarkan pada surat Al- maidah 

ayat 2  

 
 

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebaikan)dan 

taqwa dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa.”71
 

 

Menurut beliau kandungan yang terdapat dalam ayat ini adalah 

bahwasanya umat manusia haruslah tolong menolong dalam hal kebaikan. 

Begitu pula seperti pada hadist Imam Muslim: 

ِ ص م قَاَل  ِِ ُ َعِن ال َريْ َرَةَرِضَي اهُ َعْ ُ  ْ َمْن نَ فَس َعْن ُمْؤ ِمٍن ُكْربًَة ِمْن : َعْن اَِِ
ُ ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َوَمْن َيسَر َعَلى ُمْعِسٍر َيسَر  ُكَرِب الُدنْ َيا نَ فَس اه َعْ

ِ ِِ الدنْ َيا َواَأِخَرُة َوَمْن َستَ َر ُمْؤ ِمٍن َستَ َرُة اهُ ِِ الدنْ َيا َواَأِخَرُة َواهُ ِِ  اهُ َعَلْي
 ِ َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِِ َعْوِن َاِخْي

Artinya: “Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa 
melepaskan dari seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-

kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari 

kesusahan-kesusahan hari kiamat, barang siapa memberi 

kelonggaran baginya di dunia maupun di akhirat, dan barang siapa 

menutupi aib seorang mukmin, niscaya Allah akan menutupi aibnya 

di dunia maupun di akhirat, dan Allah selamanya menolong 

hambanya, selama hambanya mau menolong saudaranya.”72
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 Beliau pernah bersabda bahwa jika seorang muslim menutup aib 

seseorang maka sama seperti ia menutup aibnya sendiri, dan Allah akan 

menolong hambanya yang mau menolong saudaranya. 

Pendapat yang selanjutnya adalah dari bapak Abdul Rasyid,S.Ag. 

beliau selaku ketua tanfidziyah NU cabang Lembeyan. Menutut beliau hutang 

yang dibayar dengan hasil panen diperbolehkan asal kedua pihak sepakat dan 

dengan jumlah pembayaran sesuai dengan yang dihutangkan. Jika jumlah 

pembayaran tidak sesuai dan merugikan satu pihak maka tidak boleh.Untuk 

akadnya sah saja tetapi dalam proses pembayaran yang diawal belum jelas 

jumlahnya itu yang diragukan, karena seharusnya jumlah pengembalian itu 

haruslah disebutkan diawal pada saat akad. Dasar yang beliau gunakan untuk 

mendasari terjadinya hutang piutang ini adalah surat Al-Hadid ayat 11: 

 
 

Artinya: “barang siapa menghutangkan karena Allah dengan hutang yang 

baik, maka Allah SWT akan melipat gandakan (balasan) pinjaman 

itu untuknya dan ia akan memperoleh pahalla yang banyak.”73
 

 

Menurut beliau dijelaskan dalam ayat ini bahwa barang siapa yang 

meminjamkan sesuatu yang baik maka Allah akan melipat gandakan pahala 

baginya. Sedangkan jika dalam pengembaliannya dilebihkan maka itu 

diperbolehkan asalkan tidak dalam paksaan dan merupakan kerelaan dari 

pihak penerima hutang.
74
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Pendapat lain muncul dari bapak Achmad Sholihin,S.Ag. beliau selaku 

wakil ketua tanfizdiyah NU cabang Lembeyan. Menurut beliau hutang piutang 

yang pembayarannya menggunakan hasil panen itu diboleh asalkan sesuai 

kesepakatan dan jumlah dan kadar yang sesuai dengan jumlah hutangnya dan 

tidak menimbulkan riba. Dalam hal akadnya apabila pihak pemberi hutang dan 

penerima hutang sudah mengucap ijab qabul dan sudah menyetujui transaksi 

itu maka akad itu sudah dikatakan sah. Sedangkan mengenai transaksinya 

tidak diperbolehkan karena dalam pengembaliannya tidak sesuai dengan 

hutangnya, yaitu dengan hasil panen yang dihargai lebih rendah. Dasar hukum 

yang beliau gunakan adalah surat Al-Maidah ayat 2: 

 
 

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebaikan)dan 

taqwa dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa.”75
 

 

Beliau menjelaskan bahwasanya kandungan ayat ini adalah kita 

sebagai umat muslim haruslah tolong menolong dalam hal kebaikan seperti 

halnya hutang piutang. Karena landasan hutang piutang adalah tolong 

menolong antar sesama umat tanpa adanya unsur paksaan dan tanpa adanya 

unsur riba di dalamnya
76
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Pendapat yang terakhir dari bapak Samidi ,S,Pdi. Selaku sekertaris 

tanfidziyah NU cabang Lembeyan. Menurut beliau hutang piutang itu dalam 

islam diperbolehkan asalkan tidak mengandung riba dan para pihak yang 

bersangkutan sudah sepakat dan rela melakukannya tanpa adanya paksaan. 

Sedangkan untuk akadnya itu sah saja bila memenuhi akad dari hutang piutang 

itu.Menurut beliau praktek hutang piutang seperti ini dibolehkan karena kedua 

pihak sudah sepakat dan setuju tanpa adanya paksaan. Sehingga mereka 

melakukannya dengan dasar suka sama suka. Karena dalam Islam dalam 

praktek bermua‟malah haruslah dengan dasar suka sama suka. Sedangkan 

dasar hukum dari praktek hutang piutang adalah surat Al-Maidah ayat 2:  

 
 

Artinya:“dan tolong mnolonglah kamu dalam (mengerjakan kebaikan)dan 
taqwa dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa.”77

 

 

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita haruslah tolong menolong 

dalam hal kebaikan. Selama hal itu bertujuan baik maka diperbolehkan. Begitu 

pula menurut bapak Samidi, beliau mengambil dasar hukum ayat ini karena 

memang pada dasarnya azas atau landasan dari hutang piutang itu sendiri 

adalah tolong menolong.
78
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Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa para tokoh NU diatas 

memiliki berbagai landasan hukum yang berbeda-beda mengenai hutang 

piutang, tetapi dapat di tarik kesimpulan bahwasanya inti dari semua dasar 

hukum yang mereka gunakan adalah tolong menolong antar sesama umat 

beragama salah satunya dalam praktek hutang piutang seperti ini, asalkan 

praktek itu tidak menyalahi aturan syariat Islam. 

Dengan adanya berbagai tanggapan yang berbeda-beda maka berbeda 

pula sudut pandang dari para tokoh tersebut dengan dasar hukum yang 

berbeda-beda pula. Sebagai kaum muslim haruslah menghormati dan 

menghargai pendapat kaum muslim lain, sedangkan untuk menghukuminya 

tergantung sudut pandang yang dapat kita jadikan panutan yang sesuai dengan 

syariat Islam maupun sesuai dengan penerapan yang ada dimasyarakat.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

ANALISIS PANDANGAN TOKOH NU TERHADAP PRAKTIK HUTANG 

PIUTANG DI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN 

 

A. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Nadlatul Ulama (NU)Terhadap 

Akad Praktik Hutang Piutang di Kecamatan Lembeyan Kabupaten 

Magetan 

Para tokoh NU khususnya yang ada di Kecamatan Lembeyan telah 

mengeluarkan pendapatnya masing-masing terkait praktek hutang piutang 

yang dibayar dengan hasil panen, khusunya mengenai akad dan dasar hukum 

yang digunakan sebagai landasan. Dalam hutang piutang yang menjadi posisi 

sangat penting salah satunya adalah akad. Karena akad ini yang membatasi 

hubungan antara dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan hutang piutang 

tersebut, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Karena akadlah yang 

akan mendasari kedua belah pihak melakukan kegiatan hutang piutang 

tersebut.  

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua 

belah pihak yang ditandai dengan adanya ija >b – qabu>l. Tidak semua 

kesepakatan dinamakan akad, karena tidak semua kesepakatan itu sesuai 

dengan syariat Islam. 
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Akad yang dilakukandalam praktek hutang piutang di Kecamatan 

Lembeyan adalah secara lisan yang dilakukan oleh pihak pemberi hutang dan 

pihak penerima hutang. Agar akad yang dilakukan itu dianggap sah, maka 

harus memenuhi syarat dan rukunnya sesuai syariat Islam. Adapun syarat dan 

rukunnya antara lain adalah kedua belah pihak mengerti tentang hukum, 

sedangkan rukunnya adalah adanya i>ja>b qabu>l, adapun shi>ghatdalam akad 

dilakukan secara lisan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian 

lafadh yang digunakan dalam ija>b dan qa>bu>l haruslah jelas pengertiannya 

menurut ‘urf (kebiasaan). Apabila qa>bu>l menyalahi ija>b maka tidaklah sah 

akad. Jadi antara ija>b dan qabu>lharuslah saling berhubungan dan sesuai ketika 

pelaksanaanya. 

Akad yang dilakukan oleh pemberi hutang dan penerima hutang 

bahwa dalam akad itu belum diberitahukan berapa jumlah hasil panen yang 

harus di berikan sebagai pembayaran hutang, hanya saja sudah di sebutkan 

bahwa jumlah pembayarannya menunggu harga pada saat panen nanti jelas, 

barulah ditentukan jumlah hasil panen yang dibayarkan sesuai dengan yang 

dihargai oleh pihak pemberi hutang yaitu dengan dihargai sedikit lebih 

rendah dari harga pasar.  

Menurut pandangan dari beberapa tokoh NU yang ada di Kecamatan 

Lembeyan ada sebagian yang menganggap praktek itu boleh dan ada yang 

menganggap tidak boleh. Hal ini desebabkan karena dasar hukum yang 

mereka gunakan untuk memaknai praktek ini berbeda-beda. 
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Dalam hal akad yang terjadi antara pihak pemberi hutang dan 

penerima hutang dianggap sah, karena telah memenuhi syarat dalam berakad 

dengan adanya ija>b dan qabu>l dan kerelaan dari masing-masing pihak, seperti 

pendapat dari tokoh NU bapak Sudarno, bapak Abdul Rasyid, bapak Achmad 

Sholihin dan bapak Samidi. Akan tetapi bapak K Muh Jamin tidak 

menganggap akad ini sah, karena objek yang digunakan sebagai pembayaran 

belum jelas adanya. Apabila terjadi kegagalan panen maka pihak penerima 

hutang akan sulit membayarkan hutang itu dalam bentuk hasil panen. Praktek 

hutang piutang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dalam hal membantu masyarakat yang kekurangan dana untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam penggarapan lahan pertanian maka 

pendapat para tokoh ini mendukung khususnya dalam sahnya akad yang 

dilakukan dalam hutang piutang ini, kecuali pendapat dari bapak K Muh 

Jamin. Dalam hal prakteknya masih terdapat perbedaan pendapat dari para 

tokoh NU daerah setempat. 

Perbedaan pendapat yang terjadi terletak pada proses hutang piutang 

itu, karena pada prakteknya pihak pemberi hutang memberikan syarat-syarat 

tertentu dalam hal pembayarannya. Seperti dalam pengembalian yang harus 

menunggu masa panen sehingga pada saat pembayarannya maka hasil panen 

yang harus di bayarkan hutang dihargai dibawah harga pada umumnya pada 

saat panen, dan pada saat akad pemberi hutang belum menyebutkan jumlah 

hasil panen yang digunakan untuk membayar hutang. Sehingga pihak 

penerima hutang baru dapat mengetahui jumlah pembayaran hutang pada saat 



57 
 

 

masa panen tiba. Dengan begitu jumlah yang dibayarkan hutang lebih banyak 

dari jumlah hutangnya jika hasil panen itu diuangkan, dan hal ini akan 

menguntungkan pemberi hutang dan merugikan penerima hutang. Dalam 

praktek seperti ini maka tidak diperbolehkan dalam Islam seperti pendapat 

dari bapak K Muh Jamin, bapak Abdul Rasyid dan bapak Achmad Sholihin. 

Para tokoh ini mengatakan bahwa praktek seperti ini menyalahi azas dari 

hutang piutang yaitu tolong-menolong. Dengan demikian praktek seperti ini 

akan menimbulkan madharat karena merugikan salah satu pihak. 

Namun ada pendapat lain yaitu pendapat bapak Sudarno dan bapak 

Samidi yang juga selaku tokoh NU daerah Lembeyan. Beliau mengatakan 

bahwa dalam praktek ini dapat disamakan dengan sistem jual-beli salam yang 

mana pihak pemberi hutang memberikan uang di awal akad dan penyerahan 

barang di akhir ketika masa panen tiba. Dan dalam hal ini para pihak yang 

bersangkutan telah menyetujui perjanjian ini dan tidak adanya paksaan dari 

pihak manapun. Karena inti dari akad adalah kesepakatan. Dengan demikian 

praktek seperti inij diperbolehkan. Hanya saja dalam berakad hendaknya 

dilakukan secara tertulis sehingga tidak menimbulkan unsur penipuan maupun 

unsur kecurangan. 

Dengan demikian berbagai pendapat mengenai akad itu muncul, 

mayoritas tokoh NU daerah setempat mengatakan bahwa akad dalam praktek 

hutang piutang itu sah saja, karena telah memenuhi syarat dari pada akad 

dalam praktek bermua‟amalah pada umumnya. Hanya saja mengenai proses 

dari praktek ini yang memunculkan perbedaan pendapat dari para tokoh NU 



58 
 

 

Lembeyan. seperti pada objek yang belum jelas dan jumlah pengembalian 

yang pada saat akad belum disebutkan. 

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat yang 

dikeluarkan oleh para tokoh itu lebih tertuju kepada hubungan agama Islam 

dan tolong menolong antar sesama dalam hal kehidupan bermua‟amalah. Dari 

pendapat yang dikemukakan terdapat dua garis besar pendapat dari tokoh NU 

daerah setempat, yaitu bahwa akad yang dilakukan  dalam hutang piutang itu 

sah, namun pada prakteknya tidak diperbolehkan karena menyalahi syariat 

Islam dalam bermu‟amalah. Pendapat ini muncul dari bapak K Muh Jamin, 

bapak Abdul Rasyid dan bapak Achmad Sholihin. 

Sedangkan pendapat kedua muncul dari tokoh NU yang lain yaitu, 

bapak Sudarno dan bapak Samidi, yang berpendapat bahwa akad dan praktek 

dalam hutang piutang ini diperbolehkan, karena hal ini dapat disamakan 

dengan praktek jual-beli salam. Karena pada prakteknya penyerahan uang 

didepan dan penyerahan barang atau objek di akhir akad diibaratkan seperti 

transaksi jual beli salam. 

 

B. Analisi  Terhadap Dasar Hukum Pandangan Tokoh Nadlatul Ulama (NU) 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tentang Hutang Piutang. 

Setiap pendapat pasti didasarkan pada suatu sumber hukum tertentu. 

Demikian pula pendapat dari para tokoh NU di Lembeyan, sebagaimana 

tersebut diatas juga berlandaskan pada suatu hukum tertentu. Namun dasar 

hukum yang digunakan haruslah juga dapat diterapkan dalam kehidupan 
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masyarakat yang semakin modern ini. Dasar yang mereka gunakan tidak lain 

adalah Al-Qur‟an dan al-hadith.Karena Al-Qur‟an adalah sumber dari segala 

hukum yang dapat digunakan sepanjang masa.Munculnya berbagai pendapat 

yang berbeda-beda dari para tokoh NU yang ada di Kecamatan Lembeyan, 

maka dasar hukum yang digunakan oleh merekapun berbeda-beda dan dalam 

memaknai dasar hukum itu pun berbeda-beda. Seperti yang telah diketahui 

bahwa azas dari hutang piutang adalah tolong menolong antar sesama 

manusia. Hal itu pula yang di jadikan azas bagi para tokoh NU untuk 

mendasari hutang piutang ini, namun dasar hukum yang digunakanlah yang 

berbeda-beda. 

Yang pertama adalah mereka yang menggukan Al-Qur‟an sebagai 

sumber hukumnya adalah seluruh tokoh NU, meskipun surat dan ayat yang 

mereka gunakan dasar berbeda-beda. Bapak Sudarno dan bapak Abdul Rasyid 

menggunakan dasar Al-Qur‟an surat Al-Hadid ayat 11. Sedangkan bapak K 

Muh Jamin, bapak Achmad Sholihin dan bapak Samidi menggunakan dasar 

Al-Qur‟an surat Al-Maidah ayat 2. Yang menggunakan dasar Al-Qur‟an surat 

Al-Maidah ayat 2 dengan alasan bahwa dalam praktek hutang piutang 

hendaklah adanya unsur tolong-menolong atau ta’a>wum disitu.Seperti 

pendapat bapak sudarno, menurut beliau landasan yang tepat untuk hutang 

piutang ini adalah surat Al-Hadid ayat 11, dalam hal ini menurut beliau barang 

siapa yang mau menolong sesama maka pahala yang berlipat ganda baginya. 

Kemudian pendapat dari bapak Muh Jamin, menurut beliau landasan yang 

tepat adalah surat Al-Maidah ayat 2 karena sebagai sesama haruslah berbuat 
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baik dengan tolong menolong. Sedangkan menurut bapak Rasyid beliau juga 

mengatakan bahwa surat Al-Hadid ayat 11 yang cocok dijadikan dasar dari 

hutang piutang. Kemudian bapak sholihin dan bapak Samidi mengatakan 

bahwa surat Al-Maidah ayat 2 yang dijadikan dasar karena menjelaskan 

tentang tolong menolong dalam kebaikan,karena pada ayat ini diterangkan 

bahwa dalam melakukan hutang piutang merupakan bentuk mu‟amalah yang 

bercorak ta‟awum (pertolongan) kepada pihak lain. Dan ayat ini sangat sesuai 

dengan azas dari hutang piutang. 

Selain Al-Qur‟an yang dijadikan landasan hutang piutang ada pula Al-

Hadist yang digunakan sebagai dasar, seperti menurut bapak Jamin, seperti 

yang telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW:  

ّ ص م قَا َل  ِِ ُ َعِن ال َريْ َرَة َرِضَي اهُ َعْ ُ  ْ َمْن نَ فَس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن : َعْن اَِِ
ُ ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َوَمْن َيسَر َعَلي ُمْعِسٍر َيْسَر اهُ  ُكَرٍب الدنْ َيا نَ فَس اه َعْ

ِ ِِ الدنْ َيا َوْاَأِخَرُة َوَمْن َستَ َر ُمْؤ ِمٍن َستَ َرُ اهُ ِِ الدنْ َيا َوْاَأِخَرُة َواهُ ِِ َعْوِن  َعَلْي
 ِ  اْلَعْبُد َما َكَا اْلَعْبِد ِِ َعْوِن َاِخْي

 

Artinya: “Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa 
melepaskan dari seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-

kesusahan dunia, niscaya Allah melepas dia dari kesusahan-

kesusahan hari kiamat, barang siapa memberi kelonggaran baginya 

di dunia maupun di akhirat, dan barang siapa menutupi aib seorang 

mukmin, niscaya Allah akan menutupi aib nya di dunia maupun di 

akhirat. Dan Allah selamanya menolong hambanya, selama 

hambanya mau menolong saudaranya.” 79
 

 

Menurut beliau sebagai seorang muslim hendaklah menolong 

saudaranya yang lain selagi kita masih bisa menolong, maka niscaya pada saat 

hari kiamat nanti Allah akan menolongnya juga. Begitu pula dalam hal hutang 

                                                           
79

Imam Ibn Husain Muslim Al Hajaj, shahih Muslim II, Darul Fikri,524. 
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piutang ini, selagi pihak yang mempunyai kelebihan hendaknya menolong 

pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini menurut beliau bahwa hutang 

piutang itu pada dasarnya adalah boleh, namun dalam kondisi-kondisi tertentu 

hukumnya akan berubah menjadi wajib, misalnya ketika ia dalam kondisi 

terdesak, dan meminjam adalah cara yang dapat dilakukan untuk menolong 

dari kondisi tersebut. Namun akan berubah menjadi haram ketika adanya 

unsur riba atau salah satu pihak atau pihak-pihak yang berkaitan hanya 

bertujuan ingin memperoleh keuntungan saja. 

Dalam hutang piutang tidak diperbolehkan adanya riba dan gharar. 

Maka hendaklah dalam melakukan hutang piutang itu dilandasi keikhlasan. 

Dari hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya praktek hutang 

piutang itu akan sangat membantu sesama umat manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, namun dalam praktek hutang piutang yang 

sesungguhnya tidaklah memberatkat salah satu pihak dan juga tidak disertai 

keinginan untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini alangkah baiknya 

jika pada proses hutang piutang ini dalam proses pelunasannya menggunakan 

hasil panen maka pengembaliannya haruslah sesuai jumlah pinjamannya 

dengan cara hitung yang sesuai harga hasil panen pada saat itu, sehingga tidak 

ada pengembalian hutang dengan hasil panen yang dihargai dibawah harga 

pasar sehingga tidak memberatkan pihak peminjam dan tidak menimbulkan 

riba bagi pihak pemberi hutang. Dan dengan begitu praktek yang terjadi dalam 

hutang piutang itu akan sesuai dengan syariat agama Islam. Karena sudah 

memnuhi syarat dan rukun yang dada dengan baik.  
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Pengharaman adanya praktek hutang piutang seperti ini dikarenakan 

menurut para tokoh NU yang melarang praktek hutang piutang seperti 

inidikarenakan hal ini melenceng dari azas hutang piutang. Karena dalam 

hutang piutang haruslah dilandasi rasa ikhlas tanpa adanya keinginan untuk 

memperoleh keuntungan semata. Dalam hal ini pihak pemberi hutang dapat 

mengambil keuntungan dari pembayaran hutang yang mana hasil panen itu 

dihargai lebih rendah maka apabila hasil panen itu diuangkan maka jumlahnya 

akan melebihi jumlah hutang yang telah diberikan. Masalah seperti ini jika 

dibiarkan terus berlanjut maka akan terjadi kesenjangan ekonomi antara yang 

miskin akan semakin miskin dan yang kaya akan semakin kaya. Sedangkan 

dalam Islam sesama umat manusia haruslah saling tolong menolong tanpa 

memberatkan pihak manapun. Dari sini dapat dilihat bahwa pandangan tokoh 

yang melarang adanya praktek hutang piutang seperti ini dipandang dari teori 

fikih adalah mengikuti pendapat dari ulama Hana >bilah dan Sha>fi’iyah 

bahwasanya pihak muqtarid { harus menyerahkan benda sejenisnya. Sedangkan 

dalam hal benda yang bernialai maka pengembaliannya didasarkan pada 

gambarannya. Maka dapat dilihat bahwa ketidak setujuan atas praktek 

hutang piutang seperti yang terjadi di sini adalah atas dasar cara 

pengembalian yang tidak sesuai dengan yang seharusnya yaitu penentuan 

jumlah barang yang digunakan sebagai alat pelunasan hutang. 

Dari pendapat para tokoh dapat di ambil dua garis besar yaitu antara 

yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Jadi menurut penulis disini 

pendapat yang lebih afsah adalah pendapat yang melarang adanya praktek 
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hutang piutang seperti ini, karena praktek seperti ini akan menimbulkan 

kerugian bagi pihak yang menerima hutang karena seharusnya hasil panen 

yang dibayarkan hutang adalah sesuai harga pada saat itu sehingga tidak 

adanya kelebihan dalam memberikan hasil penen yang digunakan unruk 

pembayaran hutang itu. Namun masyarakat masih melakukan praktek hutang 

piutang seperti ini dikarenakan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan 

mereka dan karena masih adanya para tokoh agama dan tokoh NU yang 

membolehkan adanya praktek hutang piutang seperti ini. Dengan ini dapat 

diketahui bahwa padangan tokoh yang masih diikuti oleh masyarakat adalah 

pandangan tokoh NU yang membolehkan adanya praktek hutang piutang 

seperti ini. Sedangkan dalil yang mendasari terjadinya perbedaan pendapat 

disini adalah adanya dalil aqli yang diungkapkan oleh tokoh yang melarang 

adanya praktek hutang piutang ini sedangkan pihak yang membolehkan 

mendasarinya dengan dalil naqli dari Al-Qur‟an. Dalam teori Islam berarti 

praktek hutang piutang yang terjadi di Kecamatan Lembeyan ini adalah 

termasuk hutang piutang bersyarat yaitu syarat fasid tidak mufsid dimana 

dalam prakteknya menguntungkan satu pihak atau kedua pihak tetapi satu 

pihak keuntungannya lebih besar. 

Berangkat dari tingkah laku masyarakat zaman sekarang yang suka 

mencari kemudahan hukum. Menurut penulis, praktek hutang piutang ini tidak 

diperbolehkan karena menyalahi aturan syariat agama dan tidak sesuai dengan 

aturan dalam melakukan praktek hutang piutang. Seharusnya pihak pemberi 

hutang tidak menghargai hasil panen yang dijadikan pembayaran hutang 
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dengan harga yang rendah, karena selain merugikan pihak menerima hutang 

hal ini dianggap sangat berlebihan. Karena dari proses pengembalian hutang 

dengan hasil panen itu sudah dipastikan jika pihak pemberi hutang akan 

menerima untung apabila hasil panen itu dijual kepada pengepul yang lebih 

besar, tanpa harus mengambil keuntungan lebih dari para pihak penerima 

hutang.  

 



65 
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan tentang pandangan 

dari para tokoh NU terhadap praktek hutang piutang yang dibayar dengan 

hasil panen di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama(NU) terhadap akad yang terjadi 

dalam praktik hutang piutang yang dibayar dengan hasil panen itu ada dua 

pendapat, yaitu pendapat yang pertama adalah sah atau boleh, hal ini 

didasarkan, bahwasanya dalam akad yang terjadi antara pihak pemberi 

hutang dan pihak penerima hutang dilandasi dengan suka sama suka atau 

kerelaan dari masing-masing pihak. Sedangkan pendapat yang kedua 

adalah haram atau tidak diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada azas 

tolong menolong dalam melakukan transaksi hutang piutang. Sedangkan 

dalam prakteknya ini timbulnya rasa keberatan atau memberatkan pihak 

penerima hutang.  

2. Pandangan tokon Nadlatul Ulama (NU) terhadap dasar hukum yang 

digunakan untuk memaknai praktik hutang piutang ini adalah Al-Qur‟an 

dan al-hadith. Landasan yang pertama adalah QS. Al-Hadid ayat 11 yang 

menerangkan bahwasanya Allah akan memberi pahala bagi orang yang 
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mau menghutangkan hartanya dengan jalan baik. Kemudian yang kedua 

yaitu QS. Al-Maidah ayat 2 yang menerangkan bahwa sesama manusia 

haruslah saling tolong menolong. Selain itu ada hadist yang digunakan 

yaitu yang diriwayatkan oleh nabi Muhammad SAW. bahwasanya bagi 

yang mau membantu sesama selama ada didunia maka kesulitannya akan 

dihapuskan pada saat hari kiamat nanti. Sedangkan dilarangnya hutang 

piutang menurut tokoh NU adalah dalam prakteknya, berdasarkan dalil 

aqli bahwasanya dalam praktek hutang piutang itu dilarang adanya 

mengambil keuntungan dari salah satu pihak. 

 

B. Saran-saran 

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini penulis mencoba 

mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bagi penulis sendiri dan 

bagi umat secara umum.  

1.  Dengan disusunnya skripsi ini penulis berharap agar seluruh umat islam 

lebih bersemangat untuk menegaskan kebaikan dan mencegah 

kemungkaran di bumi ini. 

2.  Penulis berharap semoga saja para tokoh agama baik golongan NU 

maupun bukan, dapat membantu menyebarkan pengetahuan agama lebih 

luas lagi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh 

pengetahuan yang lebih banyak dan tidak melakukan kesalah yang 

melanggar syariat agama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 
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