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ABSTRAK 

 

 

Purnomo, Dedy, 2018. “Tijauan Fiqh Qard Terhadap Praktik Utang Piutang 

Dalam Usaha Peternakan Bebek Petelur di Desa Tanjungrejo 

Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”. Skripsi. Fakultas Syari‟ah 
Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing M. Harir Muzakki, M.H.I 

Kata kunci : Qardh 

  Dalam Islam interaksi antarsesama manusia disebut dengan mu’a>malah, 

mulai dari utang piutang, jual beli dan lain sebagainya. Salah satu bentuk 

mu’a>malah adalah utang piutang, utang piutang diperbolehkan dalam Islam, 

karena utang piutang mengandung unsur ta’a>wun (tolong-menolong). Dalam 

kebutuhan mendesak maka orang terpaksa berutang kepada orang yang lebih 

mampu.sebagai contoh utang piutang yang terjadi di Desa Tanjungrejo 

Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Praktik utang piutang ini adalah pihak 

pemberi utang memberikan piutang menggunakan pakan kosentrat buat bebek 

petelur. Dalam hal ini pemberi utang meberikan syarat kepada pengutang, yaitu 

pengepul mau mangutanginya asalkan semua telur-telur bebeknya harus dijual 

semua kepadanya. Selain itu, pengambilan manfaat pada utang piutang yang 

dihasilkan dari pengambilan keuntungan pembelian telur bebek di bawah harga 

pasaran dan didasari dengan potongan utang. 

  Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui 1) 

tinjauan fiqh qard terhadap akad utang piutang dalam usaha peternakan bebek 

petelur di Desa Tanjungrejo Kecamatan Bedegan Kabupaten Ponorogo dan 2) 

tinjauan fiqh qard terhadap pengembalian utang piutang dalam usaha peternakan 

bebek petelur di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. 

  Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian lapangan (field 

research). Peneliti dalam menggali data lapangan dengan mengunakan 

pendekatan kualitatif, dan analisis dengan metode induktif yang mengemukakan 

fakta yang bersifat khusus dan diakhiri kesimpulan menggunakan teori yang 

bersifat umum. Untuk pengelolahan data, penulis mengunkan editing, organizing, 

dan penemuan hasil penelitian. Landasan teori yang digunakan adalah utang 

piutang. 

  Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 1) akad utang piutang dalam 

usaha peternakan bebek petelur di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan 

Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan fiqh qard, karena terdapat unsur gharar 

yang mengakibatkan sebab-sebab batalnya sebuah akad atau i>jab qabu>l dan 2) 

pengembalian utang dalam usaha peternakan bebek petelur di Desa Tanjungrejo 

Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan fiqh qard, Karena 

dalam utang piutang tersebut pihak pemberi utang mengambil keuntungan tanpa 

ada musyawarah dalam penetapan harga telu bebek. Di dalam Islam hal tersebut 

tidak diperbolehkan karena termasuk riba>. Disebut riba> karena pengepul 

mengambil keuntungan dari pembelian telur bebek di bawah harga pasaran dan 

didasari dengan potongan utang.   
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam Islam, utang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal 

dengan istilah al - qardh, Secara etimologi, qardh berarti  َ  َْ  َْ  (potongan). 

Harta yang diberikan kepada muqtarid (yang diajak akad qardh) dinamakan 

qardh, sebab merupakan potongan dari harta muqrid (orang yang membayar).
1
 

Adapun qardh secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang 

yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti di kemudian hari.
2
  

Hukum memberikan utang adalah sunah karena mengandung suatu 

kebaikan, yaitu menolong orang yang ditimpa kesukaran. Menolong orang 

dalam keadaan seperti itu sangat dianjurkan oleh agama. Dalam hadith 

Rasulullah Saw disebutkan
3: 

ِ َصَل اهُ َعَلْيِه َوَسَلَم قَاَل  ْ ُهَريْ َرَة َرِضَي اهُ َعْنُه َعِن النَِِ َمْن نَ َفَس َعْن ُمْسِلٍم :َعْن أَِِ
َوَمْن َستَ َر َعَلى ُمْسِلٍم , ُ ْر ًَ  ِمْن ُ َرِ  الُلنْ َيا نَ َفَس اهُ َعْنُه ُ ْر ًَ  ِمْن ُ َرِ  ااِآَرةِ 

. َواهُ ِ  َعْ ِن اْلَ ْ ِل َما َ اَن اْلَ ْ ِل ِ  َعْ ِ  َاِآْيهِ , َستَ َرُ  اهُ ِ  الُلنْ َيا َوااِآَرةِ 
 

Artinya :“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. beliau bersabda: “Barang 

siapa yang melepaskan orang mukmin suatu kesempitan, yaitu dari 

kesempitan dunia. Allah akan melepaskannya dari sesuatu 

                                                           

               
1Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151. 
2
Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq, 

Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab 

(Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), 153. 
3
Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, Terjemahan Sunan At Tirmidzi,Jilid III, terj. Moh 

Zuhri dkk (Semarang: Asy Syifa‟, 1992), 787. 
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kesempitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan 

kemudahan atas kesukaran seseorang, maka Allah akan 

memudahkannya di dunia dan akhirat”. 

 

Qardh dimaksudkan untuk melaksanakan kehendak Allah agar kaum 

muslimin saling tolong-menolong dalam kebaikan, ketakwaan dan tidak ada 

unsur untuk mencari keuntungan. Qardh juga menguatkan dalam hal ikatan 

ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengeluarkan bantuan kepada orang 

yang membutuhkan dan meringankan beban orang yang sedang dilanda 

kesulitan.
4
 Dengan demikian, mengambil manfaat dari qarḍh tidak 

diperbolehkan. Pengembalian harta tersebut haruslah sebanyak yang 

dipinjamkan. Artinya, tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.
5
 

Dibolehkan bagi si muqrid (orang yang memberi hutang) mengambil manfaat 

barang yang diuntungkannya itu selama bukan datang dari dia dan tidak pula 

disebutkan dalam perjanjian sebelumnya, tetapi semata-mata atas kerelaan dari 

yang berhutang.
6
 Dalam sebuah hadith dinyatakan: 

 

ُ َصّلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم اْلَمِل يْ َنَ  َدَعا  َ َقِل َم النَِِ ََ َُُا ِرُ  ْ ُن ِدثَارٍَعْن َجاِ رٍقَال  َاْآ َ َر ِِ 
.ِ ِي ْ َاٍن  َ َ َزَن ِ  َوزَاَد ِِ   

 

Artinya :“Telah dikabarkan padaku oleh Muharib ibnu Ditsar dari Jabir ra 

berkisah: “Ketika Rasulullah saw datang ke Madinah untuk 

membayar utangnya padaku, beliau meminta sebuah timbangan, 

                                                           
4
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 336.  

5
Atang Abd, Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan 

Perundang-undang (Bandung: Refika Aditama, 2011), 266. 
6Mas‟ud dan Abidin, Fiqih Madzhab Syafi‟I,, 66-68. 
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kemudian beliau menimbang untukku dan memberi tambahan 

padaku”.
7
 

 

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang 

dibolehkan syara‟. Selain itu, qardh pun dipandang sah setelah adanya i>jab 

dan qabu>l.8 i>jab dan qabu>l merupakan perbuatan atau pernyataan untuk 

menunjukan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang 

atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak 

berdasarkan syara‟.9 Salah satu syarat dari i>jab dan qabu>l yaitu, i>jab dan qabu>l 

harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang 

melangsungkan akad.
10

 Hal tersebut bertujuan agar di kemudian hari tidak 

menimbulkan persengketaan akibat dari ketidakjelasan pada saat berakad. 

Utang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam 

interaksi kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah 

satu penyebab munculnya perkara ini. Utang tersebut bertujuan untuk 

mengembangkan suatau usaha yang telah mereka jalankan. Cara-cara 

berhutangpun semakin bermacam-macam, seperti halnya yang dilakukan oleh 

Bapak Rumono sebagai pengepul telur bebek di Desa Tanjungrejo Kecamatan 

Badegan Kabupaten Ponorogo. Selain sebagai pengepul telur bebek Bapak 

Rumono juga menyediakan utang pakan. 

 Dalam hal ini, sering dilakukan oleh para peternak dikarenakan 

mereka kekurangan modal usaha untuk membeli pakan bebek, sehingga 

                                                           
7Abu Abdur Rahmat Ahmad An Nasa‟iy, Terjemah Sunan An Nasa‟iy, Jilid IV, terj. Bey 

Arifin, Yunus Ali Al Muhdhor dan Ummu Maslamah Rayes (Semarang: Asy Syifa‟, 1993) 458. 
8Syafe‟i, Fiqih Muamalah,153.  
9
Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta : Teras, 2011) 27.   

10
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 73. 
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mereka datang ke rumah Bapak Rumono untuk utang pakan. Ada beberapa 

nama para peternak yang utang pakan kepada Bapak Rumono yaitu Bapak 

Edi, Bapak Paeran, dan Bapak Mijan.
11

 Untuk berutang mereka biasanya 

langsung datang ke rumah Bapak Rumono dan pada saat itu juga akad utang 

piutang dilaksanakan. Tidak banyak syarat yang diajukan, termasuk tidak 

dijelaskannya juga cara pengembalian. Hanya tanya jawab biasa seperti berapa 

karung yang anda butuhkan. Namun, ketika ada peternak yang bertanya soal 

harga pakan Bapak Rumono hanya bilang nanti ketika sudah waktunya 

pengambilan telur.
12

  

Utang pakan dibayar dengan telur bebek itu sudah merupakan 

kebiasaan yang dilakukan oleh pengepul dan peternak.
13

 Dalam praktik akad, 

utang pakan yang dilakukan oleh Pak Rumono dengan peternak tidak ada 

kejelasan dalam akad, yaitu tidak jelaskan kisaran harga perkarungnya, 

sehingga tidak diketahui besaran pembayaran yang harus mereka bayar. Tidak 

disebutkan secara jelas bahwa pengembalian utang haruslah menggunakan 

telur bebek. Hal ini juga mengikat para peternak yang utang pakan kepada 

Bapak Rumono untuk menjual telur-telurnya kepadanya. 

Selain itu, pada waktu pengembalian utang yang biasanya dilakukan 

oleh Bapak Rumono yaitu dengan datang tiap minggu, dengan membawa 

wadah telur dan juga takaran telur dikarenakan ada dua macam takaran telur 

yang akan dibeli Bapak Rumono yaitu takaran telur bebek A (besar) dan 

                                                           
11

Pra penelitian di lapangan. 
12

Pra penelitian di lapangan. 
13

Pra penelitian di lapangan. 
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takaran telur B (kecil).
14

 Bagi yang takaran telur bebek A (besar) akan dijual 

kembali ke distributor dan yang takaran telur bebek B (kecil) akan dijual ke 

warung dan penjual jamu. Dalam pengembalian utang pengepul membeli 

telur-telur dengan harga di bawah pasaran, biasanya kisaran harga yang 

diberikan oleh pengepul terhadap para peternak yang mempunyai utang yaitu 

Rp. 2.000,- untuk takaran telur bebek A (besar), dan Rp. 1.150,- untuk takaran 

telur bebek B (kecil). Seharusnya pada waktu itu harga pasaran telur Rp. 

2.100,- untuk takaran telur bebek A (besar), dan Rp. 1.300,- untuk takaran 

telur bebek B (kecil). Sehingga pengepul mendapatkan kelebihan dari selisih 

harga.
15

 

Untuk lebih mengetahui kejelasan hukum mengenai praktik utang 

piutang pada usaha perternakan bebek petelur di Tanjungrejo, kecamatan 

Badegan Kabupaten Ponorogo apakah sistim tersebut diperbolehkan atau tidak 

menurut hukum Islam, maka berdasarkan paparan di atas peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Fiqh Qard terhadap 

utang piutang dala usaha peternakan bebek petelur di Desa Tanjungrejo 

Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari rumusan latar belakang tersebut diatas ada beberapa pokok 

masalah yang ingin penulis bahas secara lebih mendalam. Adapun pokok 

masalah yang penulis angkat sebagai pokok bahasan adalah : 

                                                           
14

Pra penelitian di lapangan. 
15

Pra penelitian di lapangan.   
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1. Bagaimana tinjauan fiqh qard terhadap akad utang piutang dalam usaha 

peternakan bebek petelur di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan 

Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh qard terhadap pengembalian utang dalam usaha 

peternakan bebek petelur di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan 

Kabupaten Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh qard terhadap akad utang piutang dalam 

usaha peternakan bebek petelur di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan 

Kabupaten Ponorogo? 

2. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh qard terhadap pengembalian utang dalam 

usaha  peternakan bebek petelur di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan 

Kabupaten Ponorogo? 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 
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1. Secara  Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti dan pembaca 

sebagai bentuk sumbangsi dalam rangka memperkarya ilmu pengetahuan 

terutama yang berkaitan dengan masalah mu‟amalah tentang bagaimana 

praktik utang piutang. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti 

Sebagai pedoman dalam menyikapi implementasi konsep utang 

piutang di masyarakat. 

b. Bagi akademisi 

Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang 

sama. 

c. Bagi masyarakat 

Sebagai pedoman dan acuan dalam melakukan utang piutang. 

 

E. Kajian Pustaka 

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti penulis, maka penulis 

melakukan kajian awal terhadap beberapa karya ilmiah yang menyangkut 

tentang utang piutang. 

Dari pengetahuan penulis menemukan karya ilmiah pertama, yaitu 

penelitian dilakukan oleh Eka Nurmayanti seorang penulis dari STAIN 

Ponorogo berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap setoran Panen Sebagai 

Akibat Dari Transaksi Utang Piutang di Desa Crabak Kec. Slahung Kab. 
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Ponorogo”. Adapun Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah tidak ada 

ketentuan jumlah setoran hasil panen karena memang dalam akad tidak 

ditentukan, hal tersebut telah sesuai dengan teori fiqh. Dari sistim pembayaran 

utang menurut teori fiqh sudah sesuai karena pemberi utang memberi 

kemudahan kepada penerima utang dalam pelunasan utangnya, yaitu dengan 

cara mengangsur. Setoran panen yang dilakukan oleh penerima utang kepada 

pemberi utang selama penerima belum bisa melunasi utangnya tidak sesuai 

dengan teori fiqh.
16

  

Kedua yaitu penelitian yang diakukan oleh saudari Dewi Nurwidayati, 

mahasiswa dari STAIN Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Utang Piutang dengan Sistim Usum di Desa Demangan Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo”. Adapun kesimpulan dari skripsi itu adalah 

utang piutang yang sistim pembayarannya menggunakan hasil panen yang 

cara pembayaran utang 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 utang hanyalah padi dan kedelai.
17

  

Berikutnya penulis juga menemukan penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyu Pangestuti seorang penulis dari STAIN Ponorogo dengan karya ilmiah 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani 

Dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kec Sukorejo kab. Ponorogo”. Adapun 

                                                           
16

Eka Nurmayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap setoran Panen Sebagai Akibat 
Dari Transaksi Hutang Piutang di Desa Crabak Kec. Slahung Kab. Ponorogo” (Skripsi, STAIN 

Ponorogo, 2015).  
17Dewi Nurwidayati, “Tinjauan Hukum IslamTerhadap Utang Piutang Dengan Sistim 

Usum Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 

2016). 
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Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah adanya syarat menjual hasil panen 

kepada tengkulak karena berutang tidak sesuai dengan teori fiqh. Serta 

penetapan harga hasil panen dilakukan oleh tengkulak saja juga tidak sesuai 

dengan teori fiqh.
18

 

Dari beberapa telaah pustaka di atas, perbedaannya yaitu di dalam 

penelitian ini, akan lebih mengfokuskan pada utang piutang dengan objek 

barang yaitu bebek petelur. Dalam usaha peternakan bebek petelur tersebut 

penulis akan menganalisis mengenai akad utang piutang dan sistim 

pengembalian utang piutang antara pengepul dengan peternak bebek petelur 

tersebut. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam Penelitian ini digunakan metode penelitian dengan 

pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekan pada 

aspek yang menggunakan latar alam sebagai sumber data langsung berasal 

dari situasi lapangan penelitian yang bersifat “natural” atau wajar, sebagai 

mana adanya, tanpa dimanipulasi.
19

 Penelitian kualitatif  bersifat deskriptif 

berupa data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata tulisan atau dari 

orang-orang dan prilaku yang diamati.
20

 Dalam tradisi kualitatif, peneliti 

                                                           
18

Wahyu Pangestuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani 
Dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kec Sukorejo kab. Ponorogo” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 

2010). 
19

S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung : Transito, 1996), 18. 
20

Lexi Moleong, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2003), 3. 
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harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen. Mengikuti asumsi-

asumsi kultural sekaligus mengikuti data.
21

 Dikatakan kualitatif karena 

pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi 

yang terjadi di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten 

Ponorogo. 

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan 

dengan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan nyata. 

Dikatakan penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pengamatan 

langsung di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara langsung, baik 

dengan cara wawancara di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan 

Kabupaten Ponorogo.  

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh peneliti dalam 

penulisan untuk menyusun skripsi yaitu penelitian yang dilakukan di 

Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini 

dipilih karena mayoritas masyarakat Desa Tanjungrejo gemar untuk 

wirausaha salah satu usaha yang diminati adalah berternak bebek 

petelur dikarenakan pemeliharaannya yang tidak terlalu sulit dan juga 

bisa digunakan sebagai sampingan mata pencaharian. Hingga para 

                                                           
21

Julia Brannen, Memadu Metode Penelitian Kualitatf dan Kuantitatif (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2002). 11. 
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peminat untuk wirausaha bebek petelur tidak hanya di desa tersebut. 

Dari praktik tersebut yang menarik yaitu, ketika utang pakan dibayar 

dengan telur bebek, dimana dalam praktiknya telur-telur tersebut tidak 

ditimbang melainkan memakai takaran telur. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan 

masalah dalam penyusunan skripsi ini di antaranya:  

1) Penerapan akad pada transaksi utang piutang dalam usaha 

peternakan bebek petelur di Desa Tajungrejo Kecamatan Badegan 

Kabupaten Ponorogo 

2) Penerapan cara pengembalian utang kepada pengepul dalam usaha 

peternakan bebek petelur di Desa Tajungrejo Kecamatan Badegan 

Kabupaten Ponorogo. 

b. Sumber Data 

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini, 

maka sumber data yang diperlukan diantaranya : 

1) Peternak, yaitu Bapak Paeran, Bapak Edi, dan Bapak Mijan, pihak 

yang terkait utang piutang dalam usaha peternakan bebek petelur di 

Desa Tajungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. 

2) Pengepul, yaitu Bapak Rumono, pihak yang membeli telur-telur 

bebek dan juga menyediakan utang pakan dalam usaha peternakan 
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bebek petelur di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten 

Ponorogo. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada subyek penelitian atau informan.
22

 

Artinya, hal ini dilakukan secara lisan. Komunikasi yang dilakukan 

antara peneliti dengan narasumber dilakukan dengan tanya jawab 

atau bisa disebut diskusi. Pada akhirnya peneliti berusaha menarik 

kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan tersusun 

berdasarkan hasil diskusi terhadap data yang telah dihipun dalam 

penelitian.
23

 Pada teknik ini peneliti bertanya langsung kepada 

pengepul telur bebek, yaitu Bapak Rumono dan peternak bebek 

petelur, yaitu Bapak Paeran, Bapak Edi, dan Bapak Mijan. 

Wawancara tersebut mulai dari perjanjian utang piutang, hingga 

pengembalian utang piutang.  

b. Observasi 

Yaitu pengamatan dilakukan oleh peneliti ketika ingin 

mengetahui tentang objek yang akan dibahas. Pengamatan 

                                                           
22

Arief Furchan, Agus Maimun, Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 51. 
23

Dudung Abdurahman, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), 67. 
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dilakukan agar data yang dikumpulkan relevan dengan masalah 

yang diteliti.
24

 Dalam penelitian ini penulis mengadakan 

pengamatan langsung ke lokasi untuk mengetahui keadaan di 

lapangan agar memperoleh gambaran yang lebih luas tentang 

permasalahan yang diteliti, mulai dari mengamati proses transaksi 

akad utang piutang antara pengepul dengan peternak. Selain itu, 

peneliti juga mengamati proses pengembalian utang guna untuk 

mengetahui cara pembelian telur dengan memaki takaran. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam teknis analisis, penelitian ini menggunakan metode induktif 

yaitu pemahaman yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang 

bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat 

umum. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif yaitu penelitian 

dimulai dari fakta empiris. Artinya, dalam metode induktif data yang 

berasal dari lapangan menjadi bahan yang akan dikaji menggunakan 

teori.
25

 

 Begitu juga dalam skripsi ini penulis berangkat dari teori fiqh 

qarḍh guna untuk menganalisis data yang didapat dari lapangan baik dari 

akad maupun pengembalian utang. 

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan 

data dengan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan 

                                                           
24

Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, 57. 
25

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) 

28. 
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teknik trianggulasi yaitu peneliti menguji kredibilitas dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini 

salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara.
26

  

Peneliti akan melakukan pemilahan data yaitu dengan cara 

membandingkan data hasil pengamatan lapangan di Desa Tanjungrejo 

Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dengan hasil wawancara 

dengan peternak dan pengepul. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis 

membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan 

beberapa sub bab. 

BAB I          :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk 

mendiskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan 

dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti 

memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian adalah 

tujuan penelitian dan keguanaan penelitian yang berguna untuk 

mengetahuai dapat atau tidaknya penelitian ini mengasilkan 

temuan. Setelah itu adalah telaah pustaka untuk apakah 

penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian 

                                                           
26

Debi Widiyaningrum, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Motor 

Second di Tarom Motor Desa Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 

Ponorogo, 2016) 
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dilanjut dengan kerangka konseptual yang berisi tentang teori 

yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dilanjut metode 

penelitian dan sistemanika pembahasan. 

BAB II   :   KONSEP QARḌH  atau UTANG PIUTANG DALAM ISLAM 

Pada bab kedua berisikan landasan teori, yang merupakan alat 

untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Isi dari 

bab ini yaitu akan diuraikan mengenai teori utang piutang dalam 

Islam. Pertama teori qarḍh yang meliputi pengertian dan dasar 

hukum qarḍh, rukun dan syarat qarḍh, konsekuensi hukum akad 

qardh, pengambilan manfaat qard, dan sistim pembayaran 

qardh. 

BAB III  : PRAKTIK UTANG PIUTANG DALAM USAHA 

PETERNAKAN BEBEK    PETELUR DI DESA 

TANJUNGREJO KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN 

PONOROGO  

Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang 

meliputi  penjelasan gambaran umum tentang sejarah usaha 

peternakan bebek petelur, utang piutang bagi usaha peternakan 

bebek petelur, dan masalah yang inti mengenai bagaimana akad 

dan pengembalian utang yang dilakukan dalam transaksi utang 

piutang antara pengepul dengan peternak bebek petelur. 

BAB IV  : TINJAUAN FIQH QARD TERHADAP PRAKTIK UTANG 

PIUTANG DALAM USAHA PETERNAKAN BEBEK 
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PETELUR DI DESA TANJUNGREJO KECAMATAN 

BADEGAN KABUPATEN PONOROGO. 

 Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan yang meliputi tinjauan 

fiqh qarḍh  terhadap akad utang piutang pada peternakan bebek 

petelur hal ini untuk mengetahui bagaimana hukum akad ketika 

tidak dijelaskan pada saat ber i>jab qabu>l dan pengambilan 

manfaat pada pengembalian utang. Dari masalah tersebut akan 

dianalisis sudah sesuai dengan fiqh qard atau belum. 

BAB V         : PENUTUP  

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, bab ini dimaksudkan 

agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti dari hasil 

penelitian. 
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BAB II  

KONSEP QARDH atau UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Qardh atau Utang Piutang  

Utang piutang merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakan antara 

peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman wajib melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu.
27

 

Definisi utang piutang tersebut yang lebih mendekat kepada pengertian 

yang mudah dipahami ialah : “penyerahan harta berbentuk uang untuk 

dikembalikan pada waktu dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” 

di sini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “untuk 

dikembalikan pada waktunya” mengandung arti yang diserahkan itu hanyalah 

manfaatnya. “berbentuk uang” di sini mengandung arti uang dan yang dinilai 

dengan uang. Dari pengertian ini, dibedakan dari pinjam meminjam karena 

yang diserahkan di sini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” 

mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak 

disebutkan utang piutang, tetapi adalah usaha riba>.28
  

Secara terminologi utang ialah sejumlah uang atau sesuatu yang dapat 

dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berdasarkan persetujuan 

dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi dikemudian hari.
29

 

                                                           
27

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2008), 254. 
28

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Bogor : Kencana, 2003), 222.  
29

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2013), 336.  
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Utang piutang (qardh) secara etimologi berarti al-qat‟i (potongan).
30

 

Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian 

dari hartanya untuk diberikan kepada pihak yang menerima utang.
31

 

Pegertian utang piutang menurut (qardh) kalangan fuqoha antara lain 

dekemukakan sebagi berikut : 

1. Ulama‟ Hana>fiyah mendefisikan qardh sebagi berikut : 

 

.ماَ  ُ ْ ِ ْيِه ِمْن َما ِل ِم ْ َلي لَِتتَ َ ا َضا ُ   

 
Artinya : “Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang 

memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya”.
32

 

 

2. Ulama‟ Sha>fi’i >yah mendefinisikan utang piutang (qardh) menurutnya 

istilah shara‟ adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang 

membutuhkan, dengan perjanjian barang tersebut dikembalikan kepada 

orang yang mengutangi ketika telah memiliki sejumlah harta benda 

yang sesuai dengan yang ia terima.
33

 

3. Ulama‟ Ma>liki>yah mendefinisikan utang piutang adalah memberikan 

sesuatu yang berupa uang atau barang yang memiliki harga kepada 

orang lain dengan niat yang tulus, yang harus dikembalikan pada waktu 

orang yang berutang memiliki sejumlah harta yang ia terima.
34

 

Dilihat dari maknanya, utang piutang (qardh) mempunyai kemiripan 

dengan pinjam meminjam dari segi yang dimiliki hanya memanfaatkannya 

                                                           
30Rachmat Syafe‟I, Fiqih Muamalah (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), 151.  
31

Abdul Mannan, Fiqih Lintas Madzhab (Kediri : PP. Al Falah Ploso Kediri, 2013), 160.  
32Syafe‟I, Fiqih Muamalah, 151. 
33

Mannan, Fiqih Lintas, 163.  
34

Ibid., 161.  
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dan pada waktunya dikembalikan kepada pemilik dan juga mempunyai 

kemiripan dengan pembayaran harga pembelian pada waktu yang 

ditangguhkan dan punya hubungan pula dengan mu’a>malah riba>.35
 

Menurut perspektif „Abdullah bin Muhammad At-Tayyar utang 

piutang (qardh) secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang 

yang akan memanfaatkannya dan mengembalika gantinya di kemudian hari.
36

 

Sayyid Sabiq menjelaskan yang dimaksud dengan qirad adalah harta 

yang diberikan seseorang pemberi utang kepada orang yang diutangi untuk 

kemudian dia memberikannya setelah mampu.
37

 

Dari beberapa pendapat tersebut, penulis pahami bahwa definisi utang 

piutang adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang benar-

bebar membutuhkannya disaat keadaan mendesak, dan akan memperoleh ganti 

(pelunasan) ketika pihak yang berutang mampu untuk menggantinya 

dikemudian hari. Pemberian harta tersebut dilakukan secara ikhlas dan tidak 

mengharapkan apa-apa (manfaat) kecuali pahala dari Allah Swt, karena utang 

piutang bisa dikategorikan sebagai salah satu usaha saling tolong-menolong 

antar sesama umat manusia sebagai makhluk-Nya untuk semakin mempererat 

tali persaudaraan dan kepedulian. 

 

B. Dasar Hukum Qardh  

                                                           
35

Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, 222.  
36

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq, 

Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madz6hab 

(Yogyakarta: Griya Wirokerten Indah, 2014), 153.  
37

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, ter, Kamaluddin A. Marzuki dkk (Bandung : Alma‟arif, 
1996), 129.  
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Qardh adalah jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah Swt, 

karena qardh berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, 

memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar 

dari duka yang menyelimuti mereka.
38

 

Telah terbukti disyariatkannya dalil yang mendasari legislasi akad 

qard adalah sebagai berikut : 

Sebagai firman Allah Swt dalam QS. al- Baqarah ayat 245, yang 

berbunyi : 

  ۚ  َمْن َذا اَلِذي يُ ْ ِرُض الَلَه قَ ْرًضا َحَسًنا  َ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَ ا ًا َ ِ رًَة 
     َوالَلُه يَ ْ ِ ُض َويَ ْ ُسُط َوإِلَْيِه  ُ ْرَجُ  ن

 

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

 

 

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah Swt 

menyerupakan amal saleh dan memberikan infak fi sabilillah dengan harta 

yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda 

kepada pembayar utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena 

orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga 

menyerupakan orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapatkan 

gantinya.
40

 

                                                           
38

Ibid., 129.  
39

Depag RI, al-Qur‟an dan Terjemahanya (Bandung : Gema Risalah Press, 1989), 45. 
40

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah., 334. 
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Adapun landasan yang diambil dari hadith (Sunah) sebagimana 

berikut: 

َ ص َما ِمْن ُمْسِلٍم يُ ْ ِر ُض ُمْسِلًما : قَالَ . م.َعِن اْ ِن َمْسُ ْ ٍد اََن النَِِ
.قَ ْر ًضا َمَر  َْ ِن ِا ََ ا َن َ َ َل قَِتَ ا َمرَةً   

 

Artinya : “Dari Ibn Mas‟ud bahwa Rasulullah Saw bersabda, tidak ada 
seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad 

dua kali, maka seperti sedekah sekali”.
41

 

 

Sabda Nabi Saw : 

 

ْ ُهَريْ َرَة قَالَ  َمْن َيَسَر َعَلى , قَاَل َرُسْ ُل اِه َصَلى اهُ َعَلْيِه َوَسَلمَ : َعْن أَِِ
.ُمْ ِسِر َيَسَر اهُ َعَلْيِه ِ  الُل نْ َيا َوااِآَرةِ   

 

Artinya : “Dari Abu Hurairah, beliau berkata : Rasulullah Saw bersabda : 
“Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang muslim 
(kesulitan), niscaya Allah memudahkan kepadanya di dunia dan di 

akhirat”.42
 

 

Sementara ijma‟ ulama‟ menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan. 

Kesepakan ulama‟ ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa 

pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki 

segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, qardh sudah menjadi satu 

bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat 

memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.
43

 

                                                           
41

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Tarjamah sunah Ibnu Majah, Jilid 

III, ter. Abdullah shonhaji (Semarang : CV. Asy Syifa‟, 1993), 237. 
42

Ibn Majah, Tarjamah Sunan Ibn Majah, Jilid II, 225-226.  
43

Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, 

Ekonomi, Bisnis dan sosial (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 178. 
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Selain itu, terdapat juga dalam firman Allah Swt. dalam QS. al-Maidah 

ayat 2 : 

 

.َو َ َ اَونُ اْ َعَلي اْلِ ِ َوالتَ ْ َ ي َوَ  َ َ ا َونُ ْاَعَلي ْ ِ ِْ َواْلُ ْلَوانِ   

 

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebaikan) 

dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan 

dosa”.44
 

 

Dan juga dalam hadith Rasulullah Saw. disebutkan :  

 

ِ َصَل اهُ َعَلْيِه َوَسَلَم قَاَل  ْ ُهَريْ َرَة َرِضَي اهُ َعْنُه َعِن النَِِ : َعْن ُمْسِلِم َعْن أَِِ
َمْن نَ َفَس ُ ْر ًَ  ِمْن ُ َر ِالُلنْ َيا نَ َفَس اهُ َعْنُه ُ ْر ًَ  ِمْن ُ َرِ  اْاِآَرِة َوَمْن 

َستَ َرَعَلي ُمْسِلٍم َستَ َرُ  اهُ ِِ الُلنْ َيا َواْاِآَرِة َواهُ ِِ َعْ َن اْلَ ْ ِل َماَ اَن اْلَ ْ ُل ِِ 
.َعْ ِ  َاِجْيهِ   

 

Artinya : “Dari Abu Huraira r.a dari Nabi Saw. beliau bersabda : barang 
siapa yang melepaskan kesusahan orang Islam dari kesusahan-

kesusahan dunia, maka Allah melepaskan untuknya kesusahan dari 

beberapa kesusahan-kesusahan akhirat, barang siapa menutup 

(cela) orang Islam, maka Allah menutup cela untuknya di dunia 

dan akhirat. Allah selalu membantu hamba-Nya selagi hamba mau 

membantu saudaranya”.45
 

 

Ayat dan hadith di atas menerangkan bahwa Islam sangat mengajurkan 

kegiatan tolong-menolong, yaitu tolong-menolong yang dianjurkan dengan 

menggunakan cara yang tidak dilarang oleh agama. Selain itu, dijanjikannya 
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Agama, al-Qur‟an dan Terjemahanya, 112. 
45

Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, Terjemahan Sunan At Tirmidzi, Jilid III, terj. 

Moh Zuhri dkk (Semarang : Asy Syifa‟, 1992), 787.  
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dia kemudahan di dunia maupun akhirat bagi yang menolong orang yang 

berada dalam kesulitan. Dengan niat yang ikhlas Allah Swt. akan selalu 

memberi jalan bagi dia yang akan menolong sesama. Dengan dibiasakannya 

tolong-menolong maka hidup akan bermanfaat dan dapat memberikan 

ketenangan bagi orang lain. 

Selain itu dijelaskan pula pada hadith Rasulullah Saw :  

َلً  ُأْسرَِي  : َ   قَالَل اه َعَلْيِه َوَسَلمَ اََن النَِِ صَ  ََنِ  لَي ْ ْْ رَأَْيُت َمْكُت  ًاَعَلي  َاِ  ا
. ِِ الَ َل َقُ  اْلَ ْرِض أَْ َضُل ِمْن َصَلَقِ   ِ َ ْ ِر أَْم َا ِ َا َواْلَ ْرَض  َِ َما نَِيِ  َعَ رَ 

ََن الَسا ِئَل َقْل  : يَا ِجْ ِْيُل َما  َاُل  ََيْستَ ْ ِر َض  َ َيْستَ ْ ِرُض ِإ َ ِمْن قَالَ  ِِ
.  َيْسَ ُل َوِعْنَلُ  َواْلُمْستَ ْ ِر َض َحا َج ٍ   

Artinya : “Sesungguhnya Nabi Saw. bersabda, aku melihat tulisan diatas 
pintu surga pada malam isya‟ku, (pahala) sedekah dilipat 
gandakan delapanbelas kali. Aku bertanya, wahai jibril, apa yang 

menjadikan pinjaman utang lebih utama dari sedekah? Jibril 

menjawab, karena orang yang meminta (sedekah) terkadang 

meminta sesuatu yang telah ia miliki, sedangkan orang yang 

mencari pinjaman utang, tidak ia lakukan kecuali karena 

membutuhkan”.46
 

 
Qardh merupakan satu jenis pendekatan untuk mendekatkan diri 

kepada Allah Swt. Karena qardh berarti berlemah lembut kepada manusia, 

mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan 

memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.
47

 

Dari hadith diatas dapat disebutkan pembalasan itu lebih besar dari pada 

pembalasan sedekah. Karena pada biasanya orang yang berutang adalah orang 
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yang benar-benar berada dalam kesempitan. Sesungguhnya balasan itu adalah 

pahala.  

Bedasarkan pada dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam 

sangat menganjurkan umatnya untuk selalu tolong-menolong dalam hal-hal 

yang diridhai Allah Swt. Salah satunya adalah tolong-menolong dengan 

memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pihak yang 

menerima utang, dengan didasarkan niat yang tulus karena Allah Swt.
48

 

 

C. Rukun dan Syarat Qardh 

Utang piutang adalah salah satu transaksi umum, utang piutang bisa 

dikatakan sah bila terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Mengenai syarat dan 

rukun utang piutang Abdullah bin Muhammad At-Tayyar memberikan 

pemaparan bahwa rukun qardh ada tiga, yaitu. 

1. Si>ghat. 

2. „aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi). 

3. harta yang dihutangkan.
49

 

Adapun penjelasan rukun-rukun dan syarat-syaratnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Si>ghat 

Yang dimaksud Si>ghat adalah i>jab dan qabu>l. Tidak ada 

perbedaaan di kalangan fuqaha bahwa i>jab itu sah dengan semua lafazh 
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yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku memberimu utang” atau 

“Aku mengutangimu”. 

Demikian pula qabu>l sah dengan semua lafazh yang menunjukkan 

kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima” atau “Aku ridha” 

dan lain sebagainya.
50

 Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap 

barang-barang yang diperbolehkan syara‟.51
 Selain itu, qardh dipandang 

sah setelah adanya akad. Kata akad berasal dari bahasa arab al-„aqd 

jamaknya al-„uqud yang mempunyai arti mengikat atau janji.
52 

Akad 

berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik 

yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, utang 

piutang, gadai, dan sebagainya.
53

 

Sedangkan secaa istilah akad adalah menghubungkan suatu 

kehendak satu dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan 

adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Di samping itu, akad juga 

memiliki makna luas, yaitu kemantapan hati seseorang untuk harus 

melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain.
54

 

 

Disebutkan dalam QS. al-Maidah : 1  

 

.يَا أَيُ َ ا اَلِذْيَن  َمُن ا َأْوُ  ا  ِاْلُ ُ  دِ   
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.55
 

 

Ayat di atas menjelaskan keharusan menusia memenuhi janji baik 

antara seseorang dengan Allah Swt. Atau antara seseorang dengan hamba 

Allah, yaitu menyempurnakan, melengkapi, dan tidak mengurangi. 

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesempatan antara 

dua belah pihak yang ditandai dengan i>jab dan qabu>l. Dengan demikian 

i>jab dan qabu>l adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan 

suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, 

sehingga terhindar atau keluar dari ikatan yang tidak berdasarkan syara‟. 

Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian 

dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak 

didasarkan pada keridhaan syari‟ah Islam.56
 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam si>ghat al-aqad ialah : 

a. Si>ghat al-aqad harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam i>jab 

qabu>l harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian (bias), 

misalnya seseorang mengucapkan “aku serahkan benda ini”. Kalimat 

tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas, apakah benda 

tersebut sebagai pemberian, penjualan atau titipan.
57

 

b. Harus bersesuaian antara i>jab dan qabu>l. Tidak boleh antara berijab 

dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seseorang berkata, “aku 

serahkan benda ini kepadamu sebagi titipan”, tetapi yang 
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mengucapkan qabu>l berkata, “aku terima benda ini sebagai 

pemberian”, adanya kesimpangsiuran dalam i>jab dan qabu>l akan 

menimbulkan persengketaan.
58

 

c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, 

semacamnya, dan sifatnya.
59

 Selain itu juga harus menggambarkan 

kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak 

terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain 

karena dalam tija>rah harus saling ridha.
60

 

Berbagai aturan telah ditetapkan dalam hukum utang piutang untuk 

menjaga hak-hak dari kedua belah pihak. Salah satunya ialah paraturan 

yang ditetapkan dalam pengembalian. Mayoritas ulama berpendapat 

bahwa adanya tempo atau waktu dala qardh tidak diperbolehkan dan tidak 

mengharuskan hal itu, karena untuk mencegah terjerumusnya dalam riba>. 

Hal ini juga dikarenakan qardh merupakan utang secara secara 

kondisional, sedangkan kondisi tidak dapat dibatasi waktu, sehingga syarat 

tempo tidak harus dilakukan.
61

 

2. „aqidain 

Yang dimaksud dengan „aqidain (dua pihak yang melakukan 

transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Keduanya mempunyai 

syarat sebagai berikut : 
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a. Syarat-syarat bagi pemberi utang (muqrid) 

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah 

termasuk ahli tabarru‟ (orang yang boleh meberikan derma), yakni 

merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan yang 

baik dan yang buruk). Mereka beragumentasi bahwa utang piutang 

adalah transaksi memberi manfaat. Oleh karenanya tidak sah kecuali 

dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti shadaqah.
62

 

Muqrid disyaratkan juga orang yang benar-benar memiliki harta yang 

akan dihutangkan tersebut.
63

 

b. Syarat bagi pengutang (muqtarid) 

Sha>fi’i>yah mensyaratkan pengutang termasuk kategori orang 

yang mempunyai ahliyah al-mu’a>mlah (kelayakan melakukan 

transaksi) bukan ahliyah at-tabarru‟ (kelayakan memberikan derma). 

Adapun kalangan Ahnaf mensyaratkan pengutang mempunyai ahliya 

at-tasharrufat (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni 

merdeka, baligh, dan berakal sehat.
64

  

3. Harta yang diutangkan 

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagi berikut :  

a. Harta yang diutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya 

harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda 
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yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang sama 

barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
65

 

b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah 

mengutangkan manfaat (jasa).
66

 Akan tetapi, menurut kalangan 

Sha>fi’i >yah dan Ma>liki>yah, mereka tidak mensyaratkan harta yang 

diutangkan berupa benda sehingga boleh saja mengutangkan manfaat 

(jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka 

semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh 

diutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfat (jasa), 

seperti halnya benda pada umumnya. Pendapat yang diambil oleh Ibnu 

Taimiyyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya mengutangkan 

manfaat (jasa).
67

 

c. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan 

diketahui sifatnya. Demikin ini agar mudah membayarnya. Jika utang 

piutang tidak mempunyai syarat tiga ini, maka tidak sah. 
68

 

Selain penjelasan di atas, akad qardh (utang piutang) juga 

tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan tertentu, di mana 

hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Misalnya bagi pihak 

yang mengutangi untuk menetapkan syarat atas orang yang berutang 

berupa tambahan sewaktu pengembalian barang yang diperutangkan, 

hal demikian tersebut diharamkan. 
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Ulama‟ Hana>bilah dan Sha>fi’i >yah melarang qardh terhadap 

sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan qardh 

agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak, sebab 

qardh dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan atau 

mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah Saw pun 

melarangnya.
69

 Para ulama‟ telah sepakat bahwa jika menetapkan 

tambahan, lalu diambil, itu adalah riba>. Maka, wajib bagi setiap 

muslim waspada, barhati-hati dan mengikhlaskan niat dalam 

memberikan pinjaman dan dalam berbagai amal salih yang lain. 

Memberikan pinjaman bukan dimaksudkan untuk pengembangan 

nyata suatu harta, akan tetapi untuk taqarub kepada Allah Swt. 

Dengan menutup hajat orang yang sangat membutuhkan dan 

kemudian dikembalikan.
70

  

 

D. Konsekuensi Hukum Akad Qardh 

Setelah akad qardh terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, selanjutnya 

akan menetapkan konsekuensi hukum sebagai berikut. 

1. Hak Memiliki dan Status Akad 

Menurut qaul ashah, muqtaridl (pengutang) berstatus memiliki 

atas muqraddl (pemberi utang), terhitung sejak penerimaan muqradl, 
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sebagimana dalam akad hibbah. Sebab, sejak penerimaan tersebut, 

muqtaridl telah memiliki otoritas untuk mentasarufkan muqradl.
71

 

2. Utang Bersyarat  

Secara umum syarat atau klausul dalam akad qardlu ada tiga, 

yaitu  

a. Syarat Fasid Yang Mufsid  

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad qardlu yang 

memberikan pinjaman utang dengan keuntungan sepihak, muqridl 

(pemberi utang) saja. Seperti memberikan pinjaman utang dengan syarat 

mengembalikan dengan nilai lebih. Klausul demikian bisa membatalkan 

akad (mufsid), sebab spirit akad qardlu dibangun atas dasar prinsip 

tolong-menolong, sehingga akan sangat kontradiktif jika akad qardlu 

dimanfaatkan untuk kepentingan mencari keuntungan.
72

 

 

 

b. Syarat Fasid Tidak Mufsid 

Yaitu klausul yang disyaratkan dalam akad qardlu yang 

memberikan keuntungan sepihak, muqtaridl saja, atau menguntungkan 

kedua belah pihak, namun keuntungan pihak muqtaridl (pengutang) lebih 

besar dari pada muqridl (pemberi utang). Klausul ini juga termasuk 

syarat yang membatalkan akad qardlu (syarat mufsid), sebab dianggap 

menyalahi sistim dan konsekuensi akad qardlu, karena akad qardlu 
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adalah akad dengan sistim mengembalikan penggantinya secara sama, 

tidak kurang tidak lebih.
73

 

c. Syarat Shahih  

Yaitu klausul-klausul yang disyaratkan dalam akad qardlu hanya 

bersifat sebagai jaminan, seperti sayart gadai (rahn), syarat persaksian 

(isyahad), syarat ada penanggung jawab (kafil), dll. Sebab muatan 

klausul-klausul demikian hanya bersifat sebagai jaminan dan bukan 

keuntungan yang lebih, sehingga masih sejalan konsekuensi akad.
74

 

 

E. Pengambilan Manfaat Qardh 

Sistim pengembalian utang haruslah sebanyak yang dipinjamkan. 

Artinya, tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.
75

 Dibolehkan 

bagi si Muqrid (orang yang memberi utang) mengambil manfaat barang yang 

diutangkannya itu selama bukan semata-mata atas kerelaan dari yang 

berutang.
76

 Dalam sebuah hadith dinyatakan: 

ِل يْ َنَ  
َ
ُ َصّلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم ْام َ َقِل َم النَِِ ََ َُُا ِرُ  ْ ُن ِدثَارٍَعْن َجاِ رٍقَال   َِ َاْآ َ َر 

 َدَعا ِ ِي ْ َاٍن  َ َ َزَن ِ  َوزَاَد ِِ 
 

Artinya :“Telah dikabarkan padaku oleh Muharib ibnu Ditsar dari Jabir ra 

berkisah: “Ketika Rasulullah saw datang ke Madinah untuk 

membayar utangnya padaku, beliau meminta sebuah timbangan, 

kemudian beliau menimbang untukku dan memberi tambahan 

padaku”.77
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Dari hadith diatas menjelaskan bawasannya akad utang piutang 

merupakan akad yang dimaksudkan untuk tolong-menolong dengan sesama. 

Karena akad utang piutang bukan termasuk mu’a>malah mencari keuntungan. 

Seperti memberikan pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan dengan 

nilai lebih, klausul ini termasuk riba>.78
 Yang dimaskud dengan mencari 

keuntungan adalah kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang 

disyaratakan oleh muqrid (pemberi utang). Bukan dari orang yang mengutang 

(muqtarid). 

Menurut Ulama‟ Hana>fiyah, setiap qardh pada benda yang 

mendapatkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, 

dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanafaatan atau tidak diketahui adanya 

manfaat pada qardh.
79

 

Transaksi  utang piutang dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama 

manusia, menolong urusan kehidupan mereka, bukan bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan. Secara khusus transaksi utang piutang 

diperbolehkan dengan dua syarat : 

1. Utang piutang tidak meberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang 

dipersyaratkan) bagi muqrid, karena ada larangan dalam hadith Nabi 

Saw sebagai berikut : 

 

َفَ َ   َ ُ َ  َوْجٌه ِمْن ُوُجْ ِ  الِر  َا (اآر جه ال ي فى). ُ ُل قَ ْرٍض َجَر َمن ْ  
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Artinya: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan maka 

ia semacam dari riba”.
80

 

 

2. Akad utang piutang tidak digabungkan dengan akad lain seperti akad 

jual beli. Tarkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama‟ 

membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.
81

  

 Pendapat ulama‟ fiqh tentang qardh dapat disimpulkan bahwa 

qardh diperbolehkan dengan dua syarat : 

1. Tidak menjurumus pada suatau manfaat 

2. Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli.
82

 

 

F. Sistem Pembayaran Qardh 

Sistim pembayaran utang yang harus dilakukan muqtaridl adalah 

mengganti padanan muqradl apabila, muqradl berupa barang yang memiliki 

padanan (mitsli). Sebab, prinsip fundamental akad qardlu adalah, 

mengembalikan padanan muqridl. Disamping itu, pembayaran demikian 

merupakan sistim penggantian yang paling dekat atau sepadan dengan haknya 

muqradl. 

Sedangkan apabila muqradl berupa barang yang tidak memiliki 

padanan (mutaqawwim), maka terjadi perbedaan pendapat. Menurut satu versi, 

pembayaran dengan sistim mengganti padanan bentuknya, seperti utang 
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kambing dibayar dengan kambing lain yang sepadan. Dan menurut versi lain, 

dengan sistim mengganti nilai harganya.
83

 Dalam sebuah hadith dinyatakan : 

ْ ُهَر يْ َرَة َرِضَي اهُ َعْنُه اََن َرُجاً  َ َ ا َضي َرُسْ ُل اِه َعَلْيِه َوَسَلَم  َاَ  َعْن أَِِ
رًا  ْواَلُه  َِ ي ْ َِْْق َمَ ا ً َواْشََ ْغَلَظ َلُه  َ َ َم َاْصَحا ُُه  َ َ اَل َدُعْ ُ   َِاَن ِلَص ِحِب ا

ََُِل ِا َ اَْ َضَل ِمْن ِسِنِه قَاَل اْشتَ َرْوُ   َاَْع ُْ ُ  اِيَاُ   َِاَن َآي ْرَُ ْم   َاَْع ُ ُ  اِيَاُ  َوقَاَلْ اَ 
. َاْحَسَنُكْم َقَضااً   

 

Artinya :  “Dari Abu Huraira r.a. bahwa ada seorang lelaki menagih utang 

kepada Rasulullah Saw. ia berkata kasar terhadap beliau. Para 

sahabat merasa prihatin. Beliau besabda : Biarkanlah dia, karena 

memang bagi yang punya hak boleh berbicara. Lalu mereka 

meberikan untuk membayarnya, dan mereka berkata : Kami tidak 

mendapat kecuali yang lebih besar dari umur untanya. Beliau 

bersabda : Belilah dan berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik 

kalian adalah yan lebih baik dalam pembayaran hutang”.84
 

 

Berdasarkan hadith diatas dijelaskan bahwa penambahan ketika waktu 

pembayaran utang tanpa syarat. Dalam hal ini, diperbolehkan bagi si muqrid 

(orang yang memberi utang) selama bukan datang dari dia (muqrid) dan tidak 

pula disebutkan dalam perjanjian sebelumnya, tetapi semata-mata atas 

kerelaraan dari yang berutang. 

Menurut Ulama‟ Ma>liki>yah berpendapat bahwa muqrid tidak boleh 

memnfaatkan harta muqtarid, seperti naik kendaraan atau makan dirumah 

muqtarid, jika dimaksudkan untuk membayar utang muqrid, bukan sebagai 
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penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada muqrid. Jika 

dimaksudkan untuk menyicil utang.
85

 

Ulama‟ Sha>fi’i >yah dan Hana>bila melarang qardh terhadap sesuatu 

yang mendatangkan manfaat, seperti meberikan qardh agar mendapatkan 

sesuatu yang lebih atau lebih banyak sebab qardh dimaksudkan sebagai akad 

kasih sayang, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.
86

 

Karena tujuan utang piutang itu adalah untuk tolong-menolong meberi 

kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena di antara umat 

manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan.  
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BAB III 

  PRAKTIK UTANG PIUTANG DALAM USAHA PETERNAKAN BEBEK    

PETELUR DI DESA TANJUNGREJO KECAMATAN BADEGAN 

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Sejarah dan Gamabaran Umum Praktik Utang Piutang Dalam Usaha 

Peternakan Bebek Petelur 

Utang piutang merupakan suatu kegiatan yang lazim dilakukan atau 

dipraktikkan masyarakat guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Bahkan saat ini utang piutang dapat dilakukan dengan media berupa barang, 

uang ataupun yang lainnya. Adapun untuk cara pengembalian atau pelunasan 

utang juga bervariasi. Ada yang menggunakan media sejenis atau sama, selain 

itu juga, pelunasan dengan pencampuran yakni utang uang dibayar dengan 

gabah dan lain sebagainya. 

Dalam praktik utang piutang yang terjadi di Desa Tanjungrejo 

Kecamatan Bedegan Kabupaten Ponorogo, terdapat salah satu pihak, dimana 

pihak tersebut berperan sebagai pemberi utang kepada pihak yang 

membutuhkan bantuan utang. Pihak tersebut adalah Bapak Rumono, ia adalah 

seorang peternak dan juga pengepul telur-telur bebek. Bapak Rumono merintis 

usaha ternak bebek petelur pada tahun 2008, yang mana ia belajar berternak 

dari temannya. Dari hasil tersebut, Bapak Rumono sekarang sudah menjadi 

pengusaha dan sekaligus pengepul telur-telur bebek, baik dari ternak ia sendiri 

maupun hasil dari peternak lain.  
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Bapak Rumono memulai usaha bertenak bebek bertelur pada tahun 

2008. Sebelum berternak bebek petelur ia adalah petani. Untuk mencukupi 

kebutuhan keluarga, ia juga mendirikan usaha sampingan, yakni berternak 

bebek petelur dengan modal yang dipinjam dari saudaranya. Pada saat itu, ia 

hanya mampu membeli bibit bebek 200 ekor.  Bapak Rumono dalam 

menjalankan usaha ini sering kali mengalami kendala, karena 

pemeliharaannya yang gampang-gampang susah. Salah satu faktor 

penyebabnya adalah kesalahan dalam pemeliharaan yang sering membuat 

bebek stres, juga pada waktu musim pancaroba yang mengakibatkan 

produktifitas telur berkurang dan terkena penyakit. Selain itu, juga banyak 

tetangga yang marah-marah dikarena tidak nyaman adanya bau tidak sedap 

yang berasal dari kandang bebek tersebut. Berkat ketekunan dan kejeliannya 

dalam melihat peluang bisnis di linkungan tersebut, akhirnya Bapak Rumono 

bertekat memberikan pembelajaran bagi orang-orang yang mau usaha bebek 

petelur.
87

 

Pada tahun 2015,  Pak Rumono selain usaha ternak bebek petelur ia 

juga sudah menjadi pengepul telur-telur bebek. Dengan  modal ilmu dan 

modal pinjaman dari saudaranya, Bapak Rumono akhirnya menjadi pengepul.  

Menjadi pengepul tidak lah mudah sering kali ia harus bersaing dengan 

pengepul-pengepul lainnya. Dari ia beternak dan sukses akhirnya banyak 

orang-orang yang belajar ke pada Bapak Rumono dan menjual kembali hasil 
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peternakannya kepadanya.
88

 Agar usaha Pak Rumono tetap berjalan, ia 

melakukan sistim utang piutang kepada peternak agar mereka tetap menjual 

telur bebek kepadanya. Dengan menggunakan sistim utang piutang tersebut, 

banyak peternak yang berutang kepada Pak Rumono, misalnya Bapak Paeran, 

Bapak Edi, dan Bapak Mijan. Dalam satu minggu biasanya para peternak 

utang pakan 2-3 karung tergantung berapa jumlah bebek yang dipelihara.
89

 

Pihak yang berutang mangaku bahwa mereka berutang karena 

kekurangan modal usaha untuk membeli pakan bebek yang bervariasi, seperti 

konsentrat, bekatul super, dan juga karak agar produktifitas telur-telur bebek 

tidak menurun. Penggunaan pakan sebagai objek transaksi utang piutang 

dikarenakan tidak menyediakan utang berupa uang, supaya para peternak tetap 

menjalankan transaksi kepada Bapak Rumono. Dari hasil transaksi utang 

piutang tersebut, ia mengambil  keuntungan. Karena harga telur-telur bebek 

setiap minggunya tidak akan sama.
90

 

 

B. Akad Utang Piutang Dalam Usaha Peternakan Bebek Petelur di Desa 

Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo 

Akad yang terjadi pada kedua belah pihak antara pemberi utang 

dengan pihak berutang adalah tolong menolong. Pihak pemberi utang berniat 

untuk menolong pihak yang berkesusahan dengan memberikan utang yang 

berupa objek pakan konsentrat bebek petelur. Adapun pada saat akad terjadi, 
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Bapak Rumono menetapkan persyaratan bahwa dalam pelunasan atau 

pengembalian utang nanti harus menggunakan telur-telur bebek. Tempat 

terjadinya transaksi akad utang piutang antara pengepul dengan peternak, 

yaitu di rumahnya Pak Rumono. Pernyataan i>jab yang dilakukan oleh pihak 

berutang menggunakan kelimat bahasa jawa sehari-hari, yakni sebagai berikut 

“Aku utang pakane” dalam bahasa Indonesia “Aku pinjam Pakannya”. 

Sedang qabu>l dari Bapak Rumono yakni “Iyo pirang sak, tapi sok nak balekne 

utang gawe telur bebek” dalam bahasa Indonesia “Iya Berapa Karung, tapi 

besok kalau mau melunasi hutang pakek telur bebek”. 

Bapak Paeran menjelaskan alasan ia berutang kepada pengepul 

dikarenakan caranya yang sederhana dan mudah, berbeda dengan utang ke 

Bank ataupun Koperasi yang harus meninggalkan jaminan dan juga adanya 

bunga yang ia harus bayar. Jika dengan pengepul mereka hanya bermodal 

saling percaya, karena pengepul merupakan orang yang mereka kenal dan juga 

sudah memberikan ilmu dalam usahanya. 

“Mengapa Bapak berutang kepada pengepul?” 

“Utang ke Pengepul gak ribet mas gampang, tidak memakai 
jaminan. Beda dengan utang di Bank ataupun Koperasi yang 

harus ada jaminan dan  bunga yang dibayar”. 

“kalau gitu utang dengan pengepul itu hanya bermodal 

kepercayaan saja Pak?” 

“iya mas, mergo kan aku biyen seng warai usaha Pak Rumono, 

tidak mungkin nak gak tak bayar”.91
  

 

Alasan Bapak Edi berutang kepada pengepul karena persyaratannya 

sangat mudah tidak perlu kesana kemari. Utang kepada pengepul bisa 

langsung datang kerumahnya atau pada waktu pembelian telur bisa langsung 
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bilang kalau mau utang pakan.
92

 Berbeda dengan utang ke Bank maupun 

Koperasi yang memperlukan banyak persyaratan yang harus dipenuhi.
93

  

Sedangkan alasan Bapak Mijan, selain caranya mudah tidak perlu 

menggunakan persyaratan yang rumit, berutang kepada pengepul sangat 

membantu dalam mekanisme usaha ternak bebek petelurnya. Tanpa 

meninggalkan pekerjaan lain, pengepul dengan kerendahan hatinya mau 

mengantarkan pakan bebek kepada para peternak yang membutuhkan. 

“Mengapa Bapak berutang kepada pengepul?” 

“penak mas gak ruwet, tidak mondar-mandir,cidak, tinggal 

kerumahe, kadang tinggal telefon ngono yo gelem ngeterne”.94
 

 

Dari penjelasan para peternak yang berutang, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa yang melatar belakangi peternak berutang kepada 

pengepul, karena mereka kekurangan modal untuk membeli pakan dalam 

menjalankan usahanya. 

 Selain itu, caranya yang mudah seperti tanpa adanya jaminan, 

pengepul juga dapat memberi pinjaman beberapa karung pakan yang 

dibutuhkan para peternak, dan menjadi alasan para peternak lebih memilih 

utang ke pengepul dari pada ke lembaga keuangan. 

Akad yang terjadi antara peternak bebek petelur dengan pengepul 

adalah utang piutang. Dimana peternak adalah pihak yang berutang dan 

pengepul adalah pihak yang pemberi utang. Para peternak yang berutang 

adalah Bapak Paeran, Bapak Edi, dan Bapak Mijan. Akad terjadinya utang 
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piutang tersebut berada di kediaman Pak Rumono. Ada juga yang pada saat 

pengepul datang untuk membeli telur di rumahnya peternak pada saat itu juga 

akad terjadi. 

“Bagaimana cara para peternak berutang kepada Bapak?” 

“kebanyakan mereka datang ke rumah mas, kadang pada waktu 
saya datang kerumah peternak untuk membeli telur-telur 

bebeknya, pada saat itu juga peternak bilang kalau mau utang 

pakan”.
95

 

 

Bapak Rumono menyebutkan bahwa usaha yang ia rintis ini adalah 

usaha tolong-menolong dalam hal membantu para peternak yang kekurangan 

modal untuk membeli pakan. Peternak yang berutang tinggal menyebutkan 

berapa karung yang ia butuhkan. Ia juga menjelaskan bawasannya ada 

pembukuan dalam utang piutang. Walaupun hanya pengepul yang memiliki 

pembukuan tersebut, hal tersebut dijadikan bukti mu’a>malah ini. Dalam hal ini 

peternak dan pengepul tidak ada masalah menganei pembukuan, karena kedua 

pihak sudah saling percaya.
96

 

 

 

C. Pengembalian Utang Piutang Dalam Usaha Peternakan Bebek Petelur 

di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo 

Mekanisme utang piutang yang dilakukan antara pihak pengepul dan 

para peternak bebek petelur adalah utang pakan dengan pengembalian berupa 

telur. I>jab dan qabu>l dilakukan pengepul dan peternak bebek petelur. I>jab 
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dikatakan oleh pihak pengutang. Dan qabu>l diucapkan oleh pengepul, dalam 

i>jab dan qabu>l pihak pemberi utang memberikan syarat bahwa pengembalian 

utang harus menggunakan telur bebek, dengan adanya syarat tersebut, 

peternak harus menjual semua hasil ternaknya kepada pemberi utang.  

“Bagaimana cara pengembalian utang tersebut pak?” 

“nak mbalikne gawe telur bebek mas, nanti telur-telur itu ditakar 

apakah masuk takaran telur bebek A (besar) atau takaran telur 

bebek B(kecil) dengan biasanya di hargai di bawah harga 

pasaran pada hari itu dan digunakan sebagai pengembalian 

utang saya”. 

“Apakah Bapak tidak keberatan dengan hal tersebut?” 

“Mau gimana lagi mas, kadang juga mau jual ke pengepul lain 

karena harganya lebih tinggi, tetapi usaha saya berjalan karena 

saya bisa utang pakan ke padanya”.97
 

 

Dijelaskan oleh Bapak Paeran selama telur-telur bebek tersebut dijual 

ke pada Bapak Rumono, selama itu juga ia melakukan transaksi utang piutang 

kembali. Ketika peternak utang pakan, pengepul mensyaratkan, yaitu selain 

telur-telur dijadikan pengembalian utang, juga harus menjual telur-telur 

bebeknya kepada pengepul tersebut. Artinya penjualan semua telur-telur 

bebek harus melalui pengepul yang mengutangi. 

“Bagaimana perjanjian yang terjadi antara peternak dengan 
pengepul pak?” 

“kan saya utang pakan mas, jadi perjanjiannya saya haru 
melunasinya nanti dengan telur-telur bebek mas, selain itu mas, 

pengepul juga mengatakan bahwa semua telur-telurnya harus 

dijual ke padanya”. 

“Apakah ada penetapan jatuh temponya dalam pengembalia utang 
pak?” 

“Gak ada mas, pengembalian secara kondisional”.98
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Pengembalian dilakukan secara kondisional yaitu, pengepul setiap 

minggunya akan datang ke rumah para peterna bebek petelur, dengan 

membawa mobil pik up, tempat telur, dan juga takaran telur yang digunakan 

untuk memisahkan antara takaran telur bebek A (besar) yang nantinya akan 

dijual kembali ke distributor, dan takaran telur bebek B (kecil) yang akan 

dijual ke warung dan penjual jamu. Dalam takaran telur ada 3 lubang, tetapi 

yang digunakan oleh pengepul adalah lubang yang tengah. Adapun kriteria 

yang masuk takaran telur bebek A (besar), yaitu jika telur tesebut tidak masuk 

dalam lubang sesak, maka masuk takaran telur bebek A (besar), dan jika telur 

di masukan ke lubang tersebut ngeplong, maka masuk takaran telur bebek B 

(kecil). 

“Bagaimana cara pengambilan telur sebagai pelunasan utang 

pak?” 

“Biasanya kalau saya setiap minggunya keliling bawa mobil pik up 
mas, dan juga mendatangi peternak yang punya utang pakan 

kepada saya, kemudian saya akan menakar telur-telur itu dengan 

wadah telur, wadah telur ada 3 lubang tetapi kebanyak pengepul 

dan juga saya mengunakan lubang yang tengah, jika telur 

tersebut tidak masuk atau sesak maka masuk takaran telur bebek  

A (besar) dan jika ngeplong maka masuk takaran telur bebek B 

(kecil)”.99
   

 

Dari transaksi utang piutang tersebut, pengepul membeli telur-telur 

para peternak yang berutang dibawah harga pasaran.
100

 Misal, pada saat itu 

salah seorang peternak mempunyai utang kepada pengepul 3 karung per-

karungnya diharagai Rp. 385.000,- sedangkan jika pada saat beli per-

karungnya hanya Rp. 383.000,-. Pada saat pengembalian utang, harga takaran 
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telur bebek A (besar) Rp. 2.000,-, dan untuk takaran telur bebek B (kecil) Rp. 

1150,-. Sedangkan pada saat itu, harga pasarannya untuk takaran telur bebek 

A (besar) Rp. 2100,-, dan untuk takaran telur bebek B (kecil) Rp. 1300,-.
101

 

Penetapan harga tersebut hanya dilakukan oleh pengepul saja, tanpa 

melakukan tawar-menawar dengan para peternak. Menurut Bapak Mijan, 

selaku pengutang hal tersebut memang disadari semua peternak yang 

berutang, akan tetapi mereka tidak dapat menolaknya, karena peternak juga 

merasa berutang budi kepada pengepul, dan juga menyadari bahwa usahanya 

dapat berjalan karena bantuan pengepul. 

“Bagaimana penetapan harga telur sebagai pengembalian utang 
pak?” 

“ya harga telurnya dihargai dibawah harga pasaran mas sama 

pengepulnya” 

“Jadi, hanya pengepul saja yang menetapkan harga telur yang 
digunakan sebagai pengembalian utang pak?” 

“Iya mas, la mau gimana lagi, arep nolak ora penak mas, usaha 

saya berjalan juga berkat bantuannya”.102
 

 

Sama halnya Bapak Paeran juga menjelaskan bahwa memang harga 

jual telur bebek untuk pengembalian utang tetap beda dari harga jual biasa. 

Namun, agar usahanya sama-sama berjalan hal itu di anggap wajar oleh para 

peternak. Walaupun peternak merasa rugi dalam hal tersebut, bahkan kadang 

ada keinginan untuk menjual ke pengepul lain dikarenakan harga yang lebih 

tinggi, tetapi para peternak tidak berani, karena ditakutkan nanti tidak bisa 

berutang kepada Pak Rumono lagi.
103
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Bapak Rumono menjelaskan bahwa harga telur-telur bebek setiap 

minggunya tidak sama atau tidak stabil. Faktor yang menyebabkan naik 

turunnya harga telur-telur bebek adalah faktor pancaroba (alam).
104

  

Penulis dapat menyimpulkan transaksi utang piutang yang terjadi 

antara peternak dengan pengepul telur bebek memberikan timbal balik bagi 

kedua pihak. Peternak dapat berjalan usahanya karena pinjam pakan ke pada 

pengepul. Pengepul memiliki telur-telur bebek yang nantinya akan dijual 

kembali ke distributor. Walaupun peternak yang berutang merasa dirugikan 

karena harga telur yang digunakan sebagai pengembalian utang sama 

pengepul dihargai dibawah harga pasaran. 
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BAB IV 

TINJAUAN FIQIH QARD TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG 

DALAM USAHA PETERNAKAN BEBEK PETELUR DI DESA 

TANJUNGREJO KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Tinjauan Fiqh Qard Terhadap Akad Utang Piutang Dalam Usaha 

Peternakan Bebek Petelur di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan 

Kabupaten Ponorogo 

Dalam Islam utang piutang secara istilah al - qardh, secara etimologi 

qardh berarti  َ  َْ  َْ  (potongan). Harta yang diberikan kepada muqtarid (yang 

diajak akad qardh) dinamakan qardh, sebab merupakan potongan dari harta 

muqrid (orang yang membayar).
105

Adapun qardh secara terminologis adalah 

memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan 

mengembalikan ganti dikemudian hari.
106

  

Di dalam bermu’a>malah Islam mengatur utang piutang sesuai dengan 

syara’. Dalam hal ini Islam mengatur rukun dan syarat utang piutang (qardh) 

sebagai berikut. 

4. Si>ghat ( i>jab dan qabu>l). 

5. „aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi). 

6. harta yang diutangkan.
107

 

Adapun penjelasan rukun-rukun dan syarat-syaratnya adalah sebagai 

berikut: 
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4. Si>ghat 

Yang dimaksud Si>ghat adalah i>jab dan qabu>l. Tidak ada 

perbedaaan di kalangan fuqaha bahwa i>jab itu sah dengan semua lafazh 

yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku memberimu utang” 

atau “Aku mengutangimu”. Demikian pula qabu>l sah dengan semua 

lafazh yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku 

menerima” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.
108

 Qardh dipandang 

sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperbolehkan 

syara‟.109
 Selain itu, qardh dipandang sah setelah adanya akad.

 110
 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam si>ghat al-aqad ialah : 

d. Si>ghat al-aqad harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam 

i>jab qabu>l harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian 

(bias), misalnya seseorang mengucapkan “aku serahkan benda 

ini”. Kalimat tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas, 

apakah benda tersebut sebagai pemberian, penjualan atau titipan.
111

 

e. Harus bersesuaian antara i>jab dan qabu>l. Tidak boleh antara berijab 

dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seseorang berkata, 

“aku serahkan benda ini kepadamu sebagi titipan”, tetapi yang 

mengucapkan qabu>l berkata, “aku terima benda ini sebagai 
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pemberian”, adanya kesimpangsiuran dalam i>jab dan qabu>l akan 

menimbulkan persengketaan.
112

 

f. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, 

semacamnya, dan sifatnya.
113

 Selain itu juga harus menggambarkan 

kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak 

terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang 

lain karena dalam tija>rah harus saling ridha.
114

 

Akad dalam kegiatan mu’a>malah menempati posisi yang sangat 

penting, karena akad ini yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak 

yang terlibat dalam kegiatan mu’a>malah, baik di masa sekarang maupun di 

masa yang akan datang. Karena dasar dari kedua belah pihak yang 

melakukannya, seperti halnya utang piutang seakan telah menjadi kebutuhan 

sehari-hari manusia. Karena sudah sewajarnya ada pihak yang kekurangan dan 

ada pihak yang berlebihan dalam hartanya. Ada pihak yang mengalami 

kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pihak yang tengah 

dilapangkan rezekinya. Keadaan seperti inilah yang mendorong manusia untuk 

berutang kepada orang-orang yang mampu. Islampun mengizinkan mu’ama>lah 

ini dengan beberapa rambu-rambu agar dapat berjalan dengan ketentuan 

Islam. 

Kegiatan mu’a>malah yang terjadi antara pengepul dengan peternak 

bebek petelur di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo 
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adalah transaksi utang piutang (qardh). Dimana pengepul menghutangkan 

pakan bebeknya kepada peternak yang membutuhkan. Utang piutang ini 

diperbolehkan sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah 245 

sebagai berikut:  

  َوالَلُه ۚ  َمْن َذا اَلِذي يُ ْ ِرُض الَلَه قَ ْرًضا َحَسًنا  َ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَ ا ًا َ ِ رًَة 
.يَ ْ ِ ُض َويَ ْ ُسُط َوإِلَْيِه  ُ ْرَجُ  ن      

 

Artinya :“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepadea Allah, pinjaman 

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

melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat-ganda yang 

banyak”.
115

 

 

Dalam kegiatan mu’a>malah, hal yang paling mendasar adalah akad. 

Akad merupakan salah satu penghubung suatu kehendak antara kedua belah 

pihak yang bertransaksi yang menyebabkan adanya kewajiban untuk 

melakukan suatu hal. Selain itu, akad mengandung aturan-aturan yang mana 

harus dilakukan para pihak sampai selesainya perjanjian tersebut. Qardh 

dipandang sah apabila terpenuhinya semua rukun dan syarat. Rukun dalam 

qardh adalah „aqidain (pihak yang melakukan transaksi), muqrad (objek 

akad), dan si>ghat (i>jab dan qabu>l). 

5. „aqidain 

Yang dimaksud dengan „aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) 

adalah pemberi utang dan pengutang. Keduanya mempunyai syarat sebagai 

berikut : 

c. Syarat-syarat bagi pemberi utang (muqrid) 
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Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi utang adalah termasuk 

ahli tabarru‟ (orang yang boleh meberikan derma), yakni merdeka, 

baligh, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang 

buruk). Mereka beragumentasi bahwa utang piutang adalah transaksi 

(memberi manfaat). Oleh karenanya, tidak sah kecuali dilakukan oleh 

orang yang sah amal kebaikannya, seperti shadaqah. 
116

 

d. Syarat bagi pengutang (muqtarid) 

Sha>fi’i>yah mensyaratkan pengutang termasuk kategori orang yang 

mempunyai ahliyah al-mu’a>mlah (kelayakan melakukan transaksi) bukan 

ahliyah at-tabarru‟ (kelayakan memberikan derma). Adapun kalangan 

Ahnaf mensyaratkan pengutang mempunyai ahliya at-tasharrufat 

(kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, 

dan berakal sehat.
117

  

Diketahui di dalam praktik bahwa pihak-pihak yang melakukan 

transaksi utang piutang adalah orang-orang dewasa yaitu para peternak bebek 

petelur maupun pengepul. Para peternak bebek petelur seperti Bapak Edi 

berusia 35 tahun, Bapak Mijan berusia 46 tahun, Bapak Paeran berusia 35 

tahun, dan pengepul Bapak Rumono berusia 45 tahun, mereka adalah orang-

orang yang cakap hukum. Dalam hal ini, peternak sebagai pengutang 

(muqtarid) dan pengepul sebagai pemberi utang (muqrid). 

6. Harta yang diutangkan 

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagi berikut :  
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d. Harta yang diutangkan berupa harta yang ada padanannya, 

maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak 

banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, 

barang sama barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan 

dihitung.
118

 

e. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah 

mengutangkan manfaat (jasa).
119

 Akan tetapi, menurut kalangan 

Sha>fi’i >yah dan Ma>liki>yah, mereka tidak mensyaratkan harta yang 

diutangkan berupa benda sehingga boleh saja mengutangkan manfaat 

(jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka 

semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh 

diutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfat (jasa), 

seperti halnya benda pada umumnya. Pendapat yang diambil oleh 

Ibnu Taimiyyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya 

mengutangkan manfaat (jasa).
120

 

f. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan 

diketahui sifatnya. Demikin ini agar mudah membayarnya. Jika 

utang piutang tidak mempunyai syarat tiga ini, maka tidak sah.
121

 

Akad yang terjadi antara pengepul dengan peternak bebek petelur 

adalah pengepul memberikan utang berupa pakan bebek, dan 

pengembaliannya menggunakan telur bebek. Pengepul mensyaratkan 
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penjualan telur bebek harus kepadanya. Ketika pengutang sekali saja menjual 

telur bebeknya ke pengepul lain, maka pengepul tidak mau mengutanginya 

lagi.  

Jika dilihat dari praktik di lapangan, syarat dari dua rukun qardh 

terpenuhi, yaitu „aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) dan muqrad 

(harta yang diutangkan). Pihak-pihak yang bertransaksi tergolong orang-orang 

yang cakap dalam hukum. Sedangkan harta yang diutangkan pakan bebek 

yang sudah diketahui beratnya per-karungnya, sehingga terpenuhinya syarat 

bahwa yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbedaan 

yang mengakibatkan perbedaan nilai. Akan tetapi ada satu rukun yang tidak 

terpenuhinya syaratnya yaitu i>jab dan qabu>l.   

Dalam praktiknya, pengepul bersedia mengutangi para peternak bebek 

petelur dengan syarat penjualan semua telur bebeknya harus selalu kepada 

pengepul tersebut, tidak boleh dijual kepada pengepul lain. Jika dijual kepada 

pengepul lain, maka pengepul yang mengutangi tidak akan mengutangi 

peternak tersebut lagi. Ketika waktu melakukan utang piutang hanya sekedar 

melakukan akad utang piutang, tanpa di ketahui harga pakan per-karungnya. 

Sedangkan jika dilihat dari teori fiqh qard, tidak boleh adanya syarat 

dalam akad qardh yaitu, pengepul bersedia mengutangi para peternak bebek 

petelur dengan syarat penjualan semua telur bebeknya harus selalu kepada 

pengepul tersebut, tidak boleh dijual kepada pengepul lain. Dan tidak boleh 

adanya usur gharar dalam akad qard artinya, dalam i>jab qabu>l harus di 

jelaskan mengenai harga pakan per-karungnya agar mudah untuk 
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membayarnya utangnya.  Karena hal tersebut termasuk sebab-sebab batalnya 

sebuah akad atau i>jab qabu>l. Akad adalah perbuatan seseorang atau lebih 

dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. I>jab adalah pernyataan pihak 

pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan. Sedangkan qabu>l adalah 

pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Jadi i>jab dan qabu>l itu diadakan 

dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang 

dilakukan kedua belah pihak yang bersangkutan. Agar suatu akad dipandang 

terjadi, harus diperhatikan rukun dan syarat-syaratnya. Qard adalah akad yang 

berguna untuk saling membantu dengan sesame, sehingga akad yang terjadi 

antara pengepul dan para peternak bebek petelur di Desa Tanjungrejo 

Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo menurut analisis penulis tidak 

sesuai dengan fiqh qard. 

Menurut penulis agar akad tersebut sesuai dengan fiqh qard, sebaiknya 

akad antara pengepul denga para peternak bebek petelur tidak disyaratkan dan 

juga sebaiknya di awal akad ada kejelasan tentang harga pakan bebek petelur 

per-karungnya, agar hal tersebut tidak termasuk unsur gharar, karena hal 

tersebut termasuk sebab-sebab batalnya sebuah akad atau i>jab qabu>l. Sebagai 

solusi pengepul sebaiknya memberikan modal (pakan bebek petelur) kepada 

peternak untuk menjalankan usahanya dengan akad mudarabah, yaitu 

pengepul meberikan modal (pakan bebek petelur) kepada peternak, kemudia 

hasil dari penjualan telur bebek ada bagi hasil diantara pengepul dengan 

peternak. Mengingat qardh adalah akad tolong-menolong. Dan juga agar tetap 
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bernilai ibadah kepada Allah Swt dengan jalan memberi pertolongan kepada 

pihak yang berutang. 

 

B. Tinjauan Fiqh Qard Terhadap Pengembalian Utang dalam Usaha 

Peternakan Bebek Petelur di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan 

Kabupaten Ponorogo 

Dalam kegiatan bermu’a>malah, sering kita ketahui bawasannya utang 

piutang sudah melekat dikehidupan sehari-hari manusia. Adanya transaksi 

utang piutang karena adanya pihak yang mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhannya, Keadaan seperti inilah yang mendorong manusia 

untuk berhutang kepada orang-orang yang mampu. Islam pun mengizinkan 

mu’a>malah ini dengan beberapa rambu-rambu agar dapat berjalan dengan 

ketentuan Islam. Orang yang berutang berkewajiban mengembalikan utang 

kepada orang yang mengutanginya. 

Dalam pengembalian utang haruslah sebanyak yang dipinjamkan. 

Artinya, tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.
122

 Dibolehkan 

bagi si Muqrid (orang yang memberi utang) mengambil manfaat barang yang 

diutangkannya itu selama bukan semata-mata atas kerelaan dari yang 

berutang.
123

 Dalam sebuah hadith dinyatakan: 

ِل يْ َنَ  
َ
ُ َصّلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم ْام َ َقِل َم النَِِ ََ َُُا ِرُ  ْ ُن ِدثَارٍَعْن َجاِ رٍقَال   َِ َاْآ َ َر 

 َدَعا ِ ِي ْ َاٍن  َ َ َزَن ِ  َوزَاَد ِِ 
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Artinya :“Telah dikabarkan padaku oleh Muharib ibnu Ditsar dari Jabir ra 

berkisah: “Ketika Rasulullah saw datang ke Madinah untuk 

membayar utangnya padaku, beliau meminta sebuah timbangan, 

kemudian beliau menimbang untukku dan memberi tambahan 

padaku”.124
 

 

Dari hadith diatas menjelaskan bawasannya akad utang piutang 

merupakan akad yang dimaksudkan untuk tolong-menolong dengan sesama. 

Karena akad utang piutang bukan termasuk mu’a>malah mencari keuntungan. 

Seperti memberikan pinjaman hutang dengan syarat mengembalikan dengan 

nilai lebih, klausul ini termasuk riba>.125
 Yang dimaskud dengan mencari 

keuntungan adalah kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang 

disyaratakan oleh muqrid (pemberi utang). Bukan dari orang yang mengutang 

(muqtarid).  

Pada saat pembayaran utang yang harus dilakukan muqtaridl adalah 

mengganti padanan muqradl apabila, muqradl berupa barang yang memiliki 

padanan (mitsli). Sebab, prinsip fundamental akad qardlu adalah, 

mengembalikan padanan muqridl. Disamping itu, pembayaran demikian 

merupakan sistim penggantian yang paling dekat atau sepadan dengan haknya 

muqradl. 

Sedangkan apabila muqradl berupa barang yang tidak memiliki 

padanan (mutaqawwim), maka terjadi perbedaan pendapat. Menurut satu versi, 

pembayaran dengan sistim mengganti padanan bentuknya, seperti utang 
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kambing dibayar dengan kambing lain yang sepadan. Dan menurut versi lain, 

dengan sistim mengganti nilai harganya.
126

  

Diwajibkan kepada orang yang berutang mengembalikan atau 

membayar piutang itu pada waktu yang telah ditentukan dengan barang serupa 

atau dengan seharga.
127

 Ulama‟ Ma>liki>yah berpendapat bahwa boleh 

mensyaratkan waktu, karena kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh 

untuk menentukan kesepakan dalam akad.
128

 Apabila qardh ditentukan 

waktunya sampai waktu tertentu, ia (pemberi qardh) tidak berhak menuntut 

sebelum masanya tiba.
129

 

Diketahui bawah yang terjadi di lapangan waktu pengembalian tidak 

ditentukan saat berakad. Begitu juga waktu pengambilan (jual beli) telur bebek 

antara pengepul dengan para peternak bebek telur yang berutang, karena 

waktu disesuaikan dengan kondisi para pihak. Pertama, pengepul akan 

mendatangi para peternak dengan membawa takaran telur dimana takaran telur 

tersebut digunakan untuk memisahkan antara telur yang besar (telur A) dan 

kecil (telur B). Dalam hal ini pengepul akan datang setiap 1 minggu sekali 

atau lebih untuk mengambil telur bebek. Karena waktu pengambilan telur 

tidak ditentukan, dan juga harga pakan per-karung tidak disebutkan saat 

berakad. Peternak baru akan mengetahui harga pakan per-karungnya saat 

pengepul mengambil telur bebek tersebut.  
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Mayoritas ulama‟ berpendapat bahwa adanya tempo waktu dalam 

qardh (utang piutang), tidak diperbolehkan dan tidak mengharuskan hal itu, 

karena untuk mencegah terjerumusnya dalam riba>.130
 Hal ini juga dikarenakan 

qardh merupakan utang secara kondisional, sedangkan kondisional tidak dapat 

dibatasi dengan waktu, sehingga syarat tempo tidak harus dilakukan.
131

  

Harga adalah sesuatu yang direlakan dalam kegiatan bermu’a>malah, 

baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga 

dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang 

berakad.
132

 

Pada saat pengembalian utang, harga telur bebek dalam transaksi utang 

piutang pada usaha peternakan bebek petelur di Desa Tanjungrejo hanya 

ditentukan oleh satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi utang (pengepul). 

Dari hasil wawacara penulis dengan para pengutang, mereka memang 

menyayangkan hal tersebut, karena telur bebek yang dijual melalui pengepul 

yang mengutanginya dihargai di bawah harga pasaran. Akan tetapi, pihak 

pengutang tidak bisa ikut campur dalam hal penetapan harga. Karena, mereka 

menyadari bahwa usahanya dapat berjalan karena bantuan para pengepul. 

Misalnya, pada saat pengembalian utang itu pengepul mendatangi 

rumah peternak yang mempunyai utang kepadanya. Pada saat itu harga telur 

bebek untuk takaran telur bebek A (besar) yaitu Rp. 2.000,-, dan untuk takaran 
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telur bebek B (kecil) yaitu Rp. 1.150. Seharusnya pada waktu itu harga 

pasaran telur bebek untuk takaran telur bebek A yaitu Rp. 2.100,-, dan untuk 

takaran telur bebek B yaitu Rp. 1.300,-.
133

 

Dalam harga alami, para pedangan boleh menjual barangnya sesuai 

dengan harga wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.
134

 Mencari 

keuntungan dalam bisnis memang diperbolehkan. Bahkan tidak ada batasan 

pengembilan keuntungan selama tidak mengandung unsur-usur keharaman 

dan kezaliman untuk mencapai keuntungan tersebut. Telah disebutkan dalam 

QS. al-Nisa‟ : 29 : 

ََرًة َعْن  َ رَاِض  َنُكْم  ِا ْلَ ِ ِل ِإ َ َأْن َ ُكْ َن ِِ يَ َيُ َ اَلِذ ْيَن َااَمنُ ْ  ا َ  َْ  ُ ُلْ ا أَْمَ ا َلُكْم  َ ي ْ
.ِمْنُكمْ   

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”.135
 

 

Dapat dipahami dari ayat diatas, bahwa dalam bermu‟amalah haruslah 

didasari dengan kerelaan pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam praktik ini 

pihak tersebut adalah pengepul dengan peternak bebek petelur. Dengan 

adanya kerelaan atau prinsip suka sama suka maka hak-hak para pihak tetap 

dilindungi. 

Menurut ulama‟ Hana>fiyah, setiap utang piutang pada benda yang 

mendatangkan keuntungan (tambahan) diharamkan jika memaki syarat. Akan 

tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaantan (tambahan) atau 
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diketahui adanya keuntungan pada utang piutang tersebut.
136

 Ulama‟ 

Sha>fi’i >yah dan Hana>bilah melarang qardh terhadap sesuatu yang 

medatangkan keuntungan (tambahan), seperti qardh agar mendapat sesuatu 

yang lebih baik atau yang lebih banyak sebab qard dimaksudkan sebagai akad 

kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.
137

 

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak untuk megambil 

yang lebih baik, qardh, tidak dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi si muqrid 

(orang yang mengutangi) untuk megambilanya,
138

 sebab Rasulullah Saw. 

pernah memeberikan unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki dari pada 

unta yang di ambil beliau Saw. Sebagai sabda Nabi Saw : 

ْ ُهَر يْ َرَة َرِضَي اهُ َعْنُه اََن َرُجاً  َ َ ا َضي َرُسْ ُل اِه َعَلْيِه َوَسَلَم  َاَ ْغَلَظ َلُه  َعْن أَِِ
رًا  َاَْع ُ ُ  اِيَاُ   ْواَلُه  َِ ي ْ َِْْق َمَ ا ً َواْشََ  َ َ َم َاْصَحا ُُه  َ َ اَل َدُعْ ُ   َِاَن ِلَص ِحِب ا

ََُِل ِا َ اَْ َضَل ِمْن ِسِنِه قَاَل اْشتَ َرْوُ   َاَْع ُْ ُ  اِيَاُ   َِاَن َآي ْرَُ ْم َاْحَسَنُكْم َقَضااً  . َوقَاَلْ اَ   

 

Artinya :  “Dari Abu Huraira r.a. bahwa ada seorang lelaki menagih utang 
kepada Rasulullah Saw. ia berkata kasar terhadap beliau. Para 

sahabat merasa prihatin. Beliau besabda : Biarkanlah dia, karena 

memang bagi yang punya hak boleh berbicara. Lalu mereka 

meberikan untuk membayarnya, dan mereka berkata : Kami tidak 

mendapat kecuali yang lebih besar dari umur untanya. Beliau 

bersabda : Belilah dan berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik 

kalian adalah yang lebih baik dalam pembayaran hutang”.139
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Selain itu dijelaskan pula pada hadith Rasulullah Saw : 

ِل يْ َنَ  
َ
ُ َصّلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم ْام َ َقِل َم النَِِ ََ َُُا ِرُ  ْ ُن ِدثَارٍَعْن َجاِ رٍقَال   َِ َاْآ َ َر 

 َدَعا ِ ِي ْ َاٍن  َ َ َزَن ِ  َوزَاَد ِِ 
 

Artinya :“Telah dikabarkan padaku oleh Muharib ibnu Ditsar dari Jabir ra 

berkisah: “Ketika Rasulullah saw datang ke Madinah untuk 
membayar hutangnya padaku, beliau meminta sebuah timbangan, 

kemudian beliau menimbang untukku dan memberi tambahan 

padaku”.140
 

 

Pendapat ulama‟ fiqh bahwa qardh (utang piutang) diperbolehkan 

dengan syarat yaitu, utang piutang itu tidak meberikan nilai tambahan (bonus 

atau hadiah yang dipseryaratkan) bagi muqrid.
 141

 Tarkait dengan bonus atau 

hadiah, mayoritas ulama‟ membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.142
 

Karena ada larangan dalam hadith Nabi Saw sebagai berikut :  

 

َفَ َ   َ ُ َ  َوْجٌه ِمْن ُوُجْ ِ  الِر  َا (اآر جه ال ي فى). ُ ُل قَ ْرٍض َجَر َمن ْ  

 
Artinya : “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan maka 

ia semacam dari beberapa macam riba”.143
 

 

Dari pemaparan di atas, dapat penulis pahami bahwa pengembalian 

utang piutang pada usaha peternakan bebek petelur di Desa Tanjungrejo 

Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan fiqh qard. Hal 

itu karena, dalam utang piutang tersebut pihak pemberi utang mengambil 

keuntungan tanpa ada kesepakatan maupun musyawarah dalam penetapan 

                                                           
140Abu Abdur Rahmat Ahmad An Nasa‟iy, Terjemah Sunan An Nasa‟iy Jilid IV, terj. Bey 

Arifin, Yunus Ali Al Muhdhor dan Ummu Maslamah Rayes (Semarang: Asy Syifa‟, 1993) 458. 
141

Ibid.  
142

Dimyauddin, Pengantar Fiqih Muamallah, 256. 
143

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2002), 97. 
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harga telur bebeknya. Hal ini dalam Islam tidak diperbolehkan karena 

termasuk riba>. Disebut riba> karena mengambil keuntungan dari pembelian 

telur bebek dibawah harga pasaran dan didasari dengan potongan utang.  

Sebaiknya dalam penetapan harga maupun penetapan dalam 

pengembalian utang dilakukan secara musyawarah, tidak dilakukan oleh satu 

pihak. Sehingga dapat ditemukan titik terang yang diinginkan pengepul 

maupun peternak. Dan seharusnya pengepul tetap menghargai telur bebek 

sesuai dengan harga pasaran. Karena dengan memberikan harga pasaran 

pengepul sudah mendapatkan keuntungan, yaitu ketika telur bebek sudah 

dijual nantinya ke distributor. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari seluruh pembahsan scripsi ini, penulis akhirnya dapat megambil 

kesimpulan sebagi berikut : 

1. Akad utang piutang di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten 

Ponorogo tidak sesuai dengan fiqh qard. Karena ada satu rukun yang tidak 

terpenuhi syaratnya dalam i>jab qabu>l yaitu, adanya syarat dalam akad 

qardh. Syarat tersebut ditetapkan oleh pihak yang mengutangi dalam 

berakad. Syarat tersebut berupa, pengepul akan mengutangi peternak, 

asalkan penjualan semua telur-telur bebek harus melalui pengepul tersebut. 

Dan ketika waktu melakukan utang piutang hanya sekedar melakukan akad 

utang piutang, tanpa ada kejelasan mengenai harga pakan bebek petelur 

per-karungnya. Hal ini termasuk unsur gharar, yang mengakibatkan sebab-

sebab batalnya sebuah akad atau i>jab qabu>l. 

2. Pengembalian utang dalam usaha peternakan bebek petelur di Desa 

Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan 

fiqh qard. Karena dalam utang piutang tersebut pihak pemberi utang 

mengambil untung tanpa ada kesepakatan maupun musyawarah dalam 

penetapan harga telur bebeknya. Di dalam Islam hal tersebut tidak 

diperbolehkan karena termasuk riba>. Disebut riba> karena mengambil 
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keuntungan dari pembelian telur bebek di bawah harga pasaran dan didasari 

dengan potongan utang.  

 

B. Saran 

1. Dilihat dari praktik yang ada di lapangan, menurut penulis sebaiknya dalam 

akad yang digunakan antara pengepul dengan peternak bebek petelur 

adalah akad kerjasama (mudarabah). Dimana pengepul memberikan modal 

berupa pakan, dan keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan 

bersama (bagi hasil). 

2. Penggunaan telur bebek sebagai peluasan utang hanya menguntungkan 

sepihak saja, pelunasan utang sebaiknya menggunakan uang. Mengingat 

harga telur bebek setiap minggunya berbeda-beda. Jika pelunasan utang 

menggunakan telur bebek maka lebih baik harga yang diberikan tidak di 

bawah harga pasaran, hendaknya dilakukan secara musyawarah tidak 

dilakukan secara sepihak. Karena pengepul juga sudah mendapatkan 

keuntungan, yaitu memiliki telu-telur bebek yang bisa dijual kembali ke 

distributor yang nanti juga akan mendapatkan laba dari penjualan telur-telur 

bebek tersebut. 

3. Tata cara utang piutang sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan hukum 

Islam dan kesepakatan antara kedua pihak yang berakad, agar tidak ada 

pihak yang merasa terpaksa ataupun dirugikan. Sebagai mahkluk sosial 

yang membutuhkan pertolongan orang lain, sebaiknya memberikan bantuan 

atau pertolongan dengan niat dari hati yang ikhlas dan tulus tanpa 
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mengaharapkan atau memikirkan imbalan yang akan diterima atas bantuan 

tersebut. Oleh karena itu, masing-masing pihak lebih memperdalam lagi 

ilmu keagamaan agar tidak mengalami kekeliruan dalam bertindak. 
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