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ABSTRAK 

Ma’rifah, Siti. Nim:210 213 115.  2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Praktik Gadai Kebun Kelapa  Di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok 
Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Skripsi. Jurusan Hukum 
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo. Pembimbing Dr.Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. 
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Dari sekian banyak bentuk muamalah yang sering terjadi dimasyarakat 

adalah gadai. Gadai merupakan suatu bentuk muamalah yang telah diatur dan 

dianggap penting oleh fiqh. Karena dalam gadai terdapat nilai-nilai luhur yang 

bisa dijadikan alat untuk membantu meringankan beban orang lain. Akan tetapi 

banyak juga dari pelaku gadai yang melakukan tidak sesuai dengan ketentuan 

fiqh. Seperti terkjadinya wanprestasi atas pembayaran utangnya, seperti yang 

terjadi di Desa Jaya Bhakti. Gadai yang dilakukan dengan ketentuan-ketentuan 

fiqh diharapkan dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan curang dan 

tidak adil serta mampu mewujudkan kemaslahatan umat. Dari latar belakang di 

atas terdapat suatu permasalahan yang dianggap penting dan perlu dikaji 

diantaranya,(1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai 

Kebun Oleh Penerima Gadai Kelapa di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok 

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam  

Terhadap Penyelesaian Wanprestasi di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok 

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. 

Menurut jenis peneliatian termasuk penelitian lapangan. Adapun sumber 

data yang digunakan adalah sumber data lapangan. Sedangkan penggalian 

datanya, penulis kumpulkan dengan cara intervew, serta didukung dengan buku-

buku yang berkaitan secara langsung dengan pembahasan skripsi ini dan masih 

memiliki keterkaitan dengan jenis penelitian pendekatan kualitatif menggunakan 

metode analisis deduktif. 

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah. Pengambilan manfaat barang 

jaminan gadai kebun kelapa di Desa Jaya Bhakti tersebut boleh menurut jumhur 

fuqaha, tetapi ulama hanabila berpendapat lain dan tidak membolehkan 

memanfaatkan barang gadaian, karena yang bisa di manfaatkan hanya berupa 

hewan selain hewan tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin ra>hin. Untuk 

penyelesaian Resiko (wanprestasi) yang terjadi di Desa Jaya Bhakti termasuk 

praktik riba dan bertentangan dengan hukum Islam. Karena mengandung unsur 

penipuan ataupun ketidak keseswaian dari penjualan kebun yang di gadaikan 

tersebut, dan penerima gadai mempunyai keuntungan yang lebih besar, dari 

penjualan kebun kelapa milik penggadai tersebut. 



 

 

 

 



 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Maslah 

Allah SWT mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah 

dalam rangka menegakkan habl min Alla>h hubungan antara sesama manusia 

dalam rangka menegakkan habl min aI-Na>s. Yang keduanya merupakan misi 

kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di bumi.
1
 

Dalam hubungan antar sesama manusia, sangatlah berkaitan dengan 

harta. Karena ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia. 

Harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan merupakan salah 

satu dan merupakan perhiasan kehidupan manusia di dunia. Artinya bahwa 

harta mempunyai arti yang penting bagi kehidupan seseorang, sebab ia akan 

menemui kesulitan apabila di dalam hidupnya tidak mempunyai harta yang 

cukup.
2
 Dengan demikian sebagai sesama muslim harus saling menjaga harta 

masing-masing. 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai mahluk sosial kita tidak 

hanya kebutuhan rohani saja,  akan tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan 

jasmani. Seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunnya manusia harus berhubungan 

sesamanya dan sekitarnya. Inilah yang disebut bermuamalah. Seperti  

melakukan jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai menggadai, dan 

                                                             
1 Amir syarifuddin, Garis-garis Besar Fikih Edisi 1 Cetakan 2, (Jakarta: Kencana 2003), 

175 
2 Qomar Huda, Fiqih Muamalah, (Yokyakarta: Teras, 2011), 11. 
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lain-lain. Salah satu kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan manusia 

adalah gadai yang salah satu bentuk, Islam memerintahkan umatnya untuk 

saling tolong-menolong antara sesama manusia, agar satu sama lain dapat 

memenuhi kebutuhannya, dan saling meringankan beban antara sesama dan 

saling memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupmya. Bentuk 

tolong-menolong ini dapat dibentuk pemberian (hibah) atau dapat juga 

berbentuk pinjaman
3
 

Misalnya dalam bentuk pinjaman, ketika seseorang sedang mengalami 

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

ke Bank lalu dia mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhanya. 

Kendati demikian, Islam juga menjaga kepentingan kreditur atau pemberi 

pinjaman untuk jaminan atas hutangnya maka bisa saja diperlukan jaminan. 

Apabila debitur  tidak mampu melunasi pinjamanya, maka barang jaminan 

boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan 

istilah rahn atau gadai.
4
 

Gadai dalam bahas Arab disebut dengan aI-rahn. Gadai berarti pinjam-

meminjam uang di atas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai 

tanggungan (jaminan) jika telah jatuh tempo tidak di tebus maka barang itu 

menjadi hak orang yang memberi pinjaman. Dari pengertian tersebut dapat 

diambil pengertian bahwa praktik penggadaian barang terjadi dalam transaksi 

                                                             
3 Asnawi Mahfudz, Pembaharuan Hukum Islam, (Yokyakarta:  2010), 192 
4Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung 

unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga halnya 

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

dibebani kewajiban tambahan dengan membayarkannya kembali sebagai imbalan jangka waktu 

yang telah diberikan memberatkan pihak peminjam. Muhammad Sholikin Hadi, Pengadaian 

Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003).  
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utang piutang, orang yang menggadai barangnya disebut sebagai pihak 

peminjam dan orang yang menerima gadaian disebut dengan pemberi 

pinjaman. Barang gadaian yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman itu 

dijadikan barang jaminan yang dapat dijual oleh pemberi pinjaman jika pada 

jangka waktu yang telah ditentukan sipeminjam tidak dapat mengembalikan 

pinjamannya untuk melunasi hutang. Praktik gadai mengadai boleh dikatakan 

kegiatan yang tidak pernah sepi di masyarakat. Pelaksanaanya sepatutnya 

memenuhi dan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan.
5
 

Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh 

mengambil suatu manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun ra>hin 

mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik 

manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.
6
Untuk menjaga agar tidak 

ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, 

misalnya ketika akad gadai diucapkan, „‟Apabila ra>hin tidak mampu melunasi 

utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhu>n menjadi milik 

murtahin sebagai pembayar utang‟‟ ,sebab ada kemungkinan pada waktu 

pembayaran yang telah di tentukan untuk membayar utang harga marhu>n akan 

lebih kecil daripada utang ra>hin yang harus dibayar, yang mengakibatkan 

ruginya pihak murtahin. Sebalinya ada kemungkinan juga harga marhu>n pada 

waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahanya 

                                                             
5 H. Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer,  (Jakarta: PT. Karisma Putra Utama  2017),  

260. 
6 Hendi suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada  2005),  108. 
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daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak 

ra>hin.
7
 

   Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang 

menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. 

Murtahain tidak memiliki hak untuk memanfatkan marhu>n.  Marhu>n adalah 

barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan atas utang 

yang ada. Marhu>n harus bisa ditransaksikan, dalam arti, ia ada ketika akad 

sedang berlansung, dan bisa diserahterimakan. Selain itu, ia harus berupa harta 

(mal). Ulama sepakat bahwa serah terima (qardh) merupakan syarat utama 

dalam akad rahn, dan akan dikatakan sah jika memenuhi kriteria.
8
Namun 

dalam kasus lain, menurut pendapat pertama ini, si murtahin (penerima gadai) 

boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan itu kalau barang gadai itu 

menghendaki nafkah, seperti sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya,  hukum 

dibolehkan mengambil manfaat bagi penerima gadaian disebabkan 

konsekuensi dari pemeliharaan barang gadaian.  Terkait izin dari pemilik 

barang gadaian sangat penting bagi kebolehan pemanfaatan barang gadaian, 

Begitu juga dengan Ulama Ma>likiyah, jika hutang itu berupa pinjaman 

(qardh), maka pemanfaatan marhu>n identik dengan riba. Dimana jika ada 

pinjaman yang memberikan nilai manfaat, maka ia adalah riba.
9
 

                                                             
7 Ibid, 110 
8 Dimyauddin Djuwaini,  Pengantar Fiqih Mu‟amala, ( Yokyakarta: Pustaka Pelajar,  

2008), 264. 
9 Udin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Jakarta: PT. Karisma Putra Utama,  2017), 263. 
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Perlu dicatat, bahwa kebanyakan ulama‟ tidak membolehkan 

penggadaian memanfaatkan gadai, sekalipun pemiliknya mengizinkanya, 

sebab termasuk riba yang dilarang oleh Islam berdasarkan Hadith Nabi: 

َفَعًة فَ ُهَورِبًا   ُكلُّ قَ ْرٍض َخرَّ َمن ْ

Artinya:  Semua pinjaman yang menarik manfaat adalah  riba (Hadits 

riwayat Al- Hadits )
10

 

 

Tetapi menurut Ulama Hanafi, penggadai boleh memanfaatkan barang 

gadai atas izin pemiliknya, sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan 

kepada siapa saja yang dikendaki termasuk pengadai untuk mengambil 

manfaat barangnya. Dan itu bukan riba karena pemanfaatan barang gadai itu 

ditari/diperoleh melalui izin, bukan ditarik oleh pinjaman. 

Mahmud Syaltut dapat dapat menyetujui pendapat Ulama Hanafi 

tersebut di atas dengan catatan: izin pemilik itu bukan sekedar formalitas, 

tetapi bener-bener tulus iklas berdasarkan mutual undrestanding dan mutual 

help (saling mengerti dan saling menolong)
11

 

Salah satu bentuk pelaksanaan praktik gadai kebun kelapa yaitu yang 

terdapat di Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragri Hilir. Praktik 

gadai sawah sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat di Jaya Bhakti.  Praktik 

gadai kelapa di Jaya Bhakti  tersebut pada dasarnya adanya hutang piutang 

uang yang kemudian kebun kelapa sebagai barang jaminnannya. Lazimnya 

gadai kebun kelapa tersebut disertai dengan pemanfaatan kebun kelapa oleh 

penerima barang gadai. Dalam gadai ini ada batasan waktu untuk 

                                                             
10 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah,(Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 125. 
11 Ibid, 125 
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pengembalian uang nya secara pasti dengan jangka waktu 1 tahun untuk 

pengembalian uangnya, dan jika dalam jangka waktu 1 tahun kebun kelapa 

yang digadaikan belum diambil maka kebun kelapa tersebut akan menjadi 

milik penerima barang gadai. Dengan memperlihatkan kegiatan pelaksanaan 

gadai  di Jaya Bhakti diduga adanya ketidak adilan dan tidak sejalan dengan 

apa yang disyari‟atkan oleh hukum Islam.
12

 

Di Desa Jaya Bhakti sebagian penduduknya adalah petani yang mana 

setiap musim panen perbarisnya/2.250M, ketika panen bagus biasanya 

menghasilkan kelapa sebanyak 800 buah atau 8 kuwintal jika di buat kelapa 

bulat kelapa kopra menghasilkan 2,5 kwintal. Sedangkan untuk musim dalam 

kondisi yang buruk maka hanya menghasilkan 300 buah atau 3 kuwintal jika 

dibuat kelapa bulat dan jika dibuat kelapa kopra menghasilkan 70 kg saja.
13

 

Terkait dengan kasus yang ada di masyarakat di Jaya Bhakti  

kecamatan Enok kabupaten Indragiri Hilir, seperti ra>hin jika sudah 

menggadaikan marhu>n maka ra>hin tidak berhak memanfaatkan gadaiannya 

tersebut. Seperti bapak sutek menggadaikan kebun sebanyak 3 baris dan 

perbarisnya/2.250M dalam 3 baris tersebut jika diuangkan menjadi 30.000.000 

juta. Tetapi disini bapak sutek awalnya meminjam 15.000.000 juta dengan 

jaminan kebun 3 baris tersebut, tetapi bapak sutek tidak bisa mengambil kebun 

kelapa tersebut sampai dengan batas waktu yang telah disepakati. Selanjutnya 

bapak sutek mau tidak mau harus menyerahkan kebun kelapa tersebut kepada 

                                                             
12Hukum Islam yang dimaksud adalah hukum Islam yang bersumber pada nash al-Quran 

dan hadits serta bersumber pada ijtihad para ulama. Lihat Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam 

Tentang Wakaf Ijarah Sirkah, (Bandung: AL-Ma‟arif, 1987), 24.  
13 Agus Salim, Wawancara, 22 September 2018 
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abdul manan sebagai tebusan uang yang telah dipinjam bapak sutek, kemudian 

bapak abdul manan memberi uang 10.000.000 juta lagi sebagai tambahan 

kebun kelapa yang telah menjadi hak milik bapak abdul manan. Sebenarnya 

jika pemilik kebun menjual kebunnya kepada pihak lain dia bisa mendapatkan 

untung yang lebih besar dari pada menjualnya kepada penggadai, namun 

karena terikat dengan perjanjian hutang pemilik kebun terapaksa menjualnya 

kepada pengadai dengan tidak mendapat keuntungan dibandingkan dengan 

menjualnya kepada pihak lain
14

 

Akan tetap di Jaya Bhakti  ini nampaknya kurang sesuai, karena orang 

yang menerima gadai itu memanfaatkan barang gadaian dengan semauanya 

sendiri dan  ditentukan batas waktu. Si penerima gadai menguasai secara 

penuh barang yang digadaikan dan hasil dari kebun kelapa tersebut diambil 

oleh sipenerima gadai, sampai si pengadai bisa mengembalikan uang yang 

dipinjamnya, penggadai merasa dirugikan karena sipenggadai tidak bisa 

memanfaatkan barang gadaiannya untuk bisa mengembalikan uang yang telah 

di pinjamanya, walaupun di awal transaksi gadai dilakukan dengan cara suka 

sama suka, akan tetapi berjalannya waktu kebun kelapa si penggadai menjadi 

tua dan berkurang hasilnnya karena sipenerima gadai tidak merawat dengan 

baik barang gadaian tersebut.
15

Dalam gadai, barang jaminan biasanya di 

manfaatkan oleh pemilik barang (ra>hin), sedangkan barang gadai biasanya 

dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai (murtahin). 

                                                             
14 Hasil Wawancara dengan saudara Sutek, Sabtu 22 September , 2018 
15 Hasil wawancara saudara muslimin, 12 september,  2018. 
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Oleh sebab itu penulis tertarik untuk  membuat skripsi dengan judul: 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kelapa di Desa Jaya 

Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis dapat 

merumuskan beberapa rumusan masalah yang dapat menjawab masalah-

masalah yang ada antara lain: 

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan manfaat Gadai 

Kebun Kelapa di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi 

Riau? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian wanprestasi 

dalam praktik Gadai Kebun kelapa di Kecamatan Enok Kabupaten 

Indragiri Hilir Provinsi Riau? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tinjauan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian di 

Jaya Bhakti adalah: 

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jenis pengambilan 

manfaat  untuk gadai kebun kelapa di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok 

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam  terhadap penyelesaian 

wanprestasi gadai kebun kelapa yang paling tepat di Desa Jaya Bhakti 

Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. 

D. Pemanfaatan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan 

ilmu pengetahuan, Ilmu di bidang hukum Keperdataan khususnya di 

bidang hukum Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum 

bagi Penulis khususnya pemahaman pada bidang Ilmu pengetahuan 

hukum Islam. 

b. Sebagai bahan Informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi 

yang akan menulis tentang pemanfaatan gadai kebun kelapaditinjau 

dari Hukum Islam. 

c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana mahasiswa 

bidang hukum  (S.H) pada program Fakultas Syari‟ah. 

E. Kajian  Pustaka 

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur 

yang ada, memang sudah ada beberapa yang melakukan penelitian terhadap 

gadai kebun, yaitu: 

Nirwana, dengan judul”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan 

Manfaat Barang Gadaian Kebun Karet Di Desa Sukaraja Kecamatan 

Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir” dengan rumusan? 

Bagaimana pengambilan manfaat dari gadai kebun karet di desa sukaraja 

Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komaling Ilir? Dalam 

penelitian ini kami ini menggunakan jenis penelitian lapangan(field researct) 

dengan metode interview ataupun wawancara dengan masyarakat secara 

langsung. Sedangkan sumber data yang dikumpulkan adalah berupa sumber 
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data primer dan sumber data sekunder. Kemudian data tersebut dianalisa 

dengan menggunakan metode dekskriftip analitik, yaitu mengumpulkan data-

data yang telah ada kemudian data-data tersebut diklompokan kedalam 

katagori-katagori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan 

dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dengan 

menggunakan teori hukum Islam. Pendekatan yang kami gunakan adalah 

pendekatan secara normatif, yaitu dengan mengkaji data yang ada di 

masyarakat di Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan 

Komaling Ilir untuk kemudian kami analisis berdasarkan norma-norma yang 

terkandung dalam hukum Islam.
16

 

Dalam masalah gadai, Islam mengaturnya seperti yang telah di 

ungkapkan oleh ulama fiqih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum 

maupun tentang pemanfaatnya barang gadai oleh penerima gadai yang semua 

itu dapat dijumpai dalam kitb-kitab fiqh. Namun dalam pelaksanaanya sendiri, 

tidak menutup kemungkinan akan adanya penyimpangan dalam akad maupun 

dalam pemanfaatnya barang jaminan dalam aturan yang telah ada dalam 

hukum Islam. Selanjutnya penyusun akan menggambarkan pelaksanaan 

praktek pemanfaatan gadai Kebun Karet Di Desa Sukaraja Kecamatan 

Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sudah menjadi tradisi 

bagi masyarakat dusun setempat menggadaikan kebun karetnya. 

Dari penyusunan ini menunjukkan bahwa praktik gadai kebun karet 

yang dilakukan masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam 

Kabupaten Ogan Kemering Ilir, dalam melakukan akad mereka melakukan 

                                                             
16 Nirwana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaan Barang Gadai Kebun 

Karet,(Palembang: Universitas negri Raden Fatah 2017) 
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secara lisan. Kemudian dalam tinjauan hukum Islam pada pelaksanaan 

akadnya tidak memenuhi syarat gadai yang berkaiatan dengan sighot 

sebagaimana yang telah ditetapkan hukum Islam. Dengan memperhatikan 

kegiatan pelaksanaan gadai di Desa Sukaraja diduga adanya ketidak adaila dan 

tidak sejalan dengan apa yang disyari‟atkan oleh Islam. 

Zia Ulhaq, dengan judul” Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem 

Gadai Sawah(Study kasus Di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten 

Pangandaran Provinsi Jawa Barat), dengan rumusan,  Bagaimana pandangan 

hukum Islam terhadap praktik gadai sawah. Dalam penelitian kami ini 

menggunakan jenis penelitian lapangan (field researct) dengan metode 

interview ataupun wawancara dengan masyarakat secara langsung. Sedang 

pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan secara normatif, yaitu 

dengan mengkaji data yang ada di masyarakat di Desa Cirapuan untuk 

kemudian kami analisis berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam 

hukum Islam.
17

 

Dalam masalah gadai, Islam mengaturnya seperti yang telah 

diungkapkan oleh Ulama‟ fiqih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum 

maupun tentang pemanfaatnya barang gadai oleh penerima gadai yang semua 

itu dapat dijumpai dalam kitb-kitab fiqh. Namun dalam pelaksanaanya sendiri, 

tidak menutup kemungkinan akan adanya penyimpangan dalam akad maupun 

dalam pemanfaatnya barang jaminan dalam aturan yang telah ada dalam 

hukum Islam. Selanjutnya penyusun akan menggambarkan pelaksanaan 

praktik gadai tanah sawah yang ada didusun Cirapuan Desa Sindang Jaya 

                                                             
17 Zia Ulhaq, Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah,(Surakarta: 

Universitas Muhamadiyah, 2014) 
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Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangendaran. Sudah menjadi tradisi bagi 

masyarakat Dusun setempat menggadaikan tanah sawah. 

Ahmad Mufidin, dengan judul „‟ Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pemanfaatan Gadai Sawah, (Stady kasus di Desa Warungpreng, Kecamatan 

Warungpreng Kabupaten Pemalang), dengan rumusan. Bagaimanakah praktik 

pemanfaatan gadai sawah oleh murtah}in. Dalam penelitian ini kami 

mengunakan jenis penelitian lapangan adapun yang menjadi subjek penelitian 

disini adalah pemilik sawah atau pemberi gadai (ra>hin) dan penerima gadai 

(murtah}in). Penelitian ini menggunakan teknik non probablity sampling yaitu 

pengambikan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan 

untuk dipilih sebagai anggota sampel. Pengambilan sampel ini dengan 

porposive sampling yaitu untuk  teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu atau dengan menetapkan ciri sesuai dengan 

tujuan yaitu warga masyarakat. 

Praktik gadai sawah yang dilakukan di Desa Warungpreng ada dua 

yaitu praktik gadai dengan hasil untuk pemberi gadai (ra>hin) dimana ra>hin 

hanya menjadikan barang gadai (sawah) sebagai jaminan saja sampai ra>hin 

bisa membayar hutngnya dengan jangka waktu yang ditentukan. Praktik gadai 

tersebut sesuai dengan syari‟at Islam, selain tidak ada pihak yang dirugikan 

juga adanya sikap saling tolong-menolong. Sedangkan praktik gadai dengan 

hasil untuk penerima gadai (murtah}in) artinya murtah}in memilikki hak 

sepenuhnya atas barang yang digadaikan (sawah) selama hutang  belum bisa 



13 
 

 

dibayar oleh pihak yang berhutang (ra>hin), dan pihak yang berpiutang 

(murtah}in) mengabil manfaat sepenuhnya.
18

  

Hal tersebut dilakukan karena semata-mata karena adanya kebutuhan 

yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya, sedang barang satu-

satunya barang yang memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi yaitu 

dengan cara mengadaikan sawah mereka.
19

 Berdasarkan uraian di atas maka 

dipandang untuk perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

permasalahn di atas karna mayoritas penduduk beragama Islam dan penulis 

akan melakukan penelitian secara detail tentang pembahasan tersebut dengan 

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kelapa di Desa 

Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. 

F. Metode Penelitian 

Suatu karya dapat dikatakan sebagai karya ilmiah untuk mendukung 

penulis skripsi sehingga mempunyai bobot ilmiah, maka diperlukan metode 

yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan agar peneliti ini 

mempunyai relevansi dalam tiap babanya sehingga mudah untuk dipahami. 

Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah:   

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk 

dalam jenis penelitian lapangan. Yakni penelitian yang dilaksanakan 

dengan cara terjun langsung ketempat objek penelitian, guna memperoleh 

                                                             
18 Ahmad Mufid, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah,( 

Pemalagan: IAIN Porwakerto, 2017). 
19 Ibid,4 
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data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.
20

 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan 

pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan 

pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh, dimana 

cara atau proses, waktu dan keadaan yang berkaitan dengan memakai 

metode survai yang dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan 

dari sampel untuk mewakili keseluruhan objek.
21

  Pendekatan kualitatif 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitia. 

2. Kehadiran Penelitian 

Dalam penelitian ini, berfungsi sebagai pengamatan penuh, peneliti 

melakukan penagamatan langsung dengan melihat tata cara dalam 

melakukan gadai kebun tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan 

wawancara kepada pemberi pinjaman uang gadai (toke) dan petani yang 

menggadaikan kebunnya. 

3. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang 

berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan 

diteliti.
22

 Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan objek adalah 

peminjaman uang kepada pengadai (toke) dengan menggunakan jaminan 

                                                             
20 Muhammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Galia Indonesia, 1991), 63.  
21 Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press,  2010), 10 
22 Afifudin dan Beni Ahmad Saibani, Metode Penelitian Kualitatif ( Bandung: Pustaka 

Setia, 2009),  91. 
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kebun kelapa yang berada di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok 

Kabupaten Indragiri Hilir. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena yang 

melakukan gadai kebun kelapa hanya  terdapat di Jaya Bhakti. 

4. Data  

Adapun data penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang 

menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah: 

a. Data tentang pengambilan manfaat Gadai Kebun Kelapa di Kecamatan 

Enok Kabupeten Indragiri Hilir Provinsi Riau. 

b. Data tentang penyelesaian wanprestasi dalam praktik Gadai Kebun 

Kelapa di Kecamatan Enok Kabuparen Indragiri Hilir Provinsi Riau.   

5. Sumber data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

sumber data responden (obyek penelitian), yakni bapak misri, abdul 

manan ibu lina dan ibu nurbaiti selaku istri dan saksi, abdul somad, 

trinoto, sulaiaman, zainul  dan bapak sutek selaku murtahin. Sumber data 

pendukung adalah melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian.
23

Yang melakukan penggadaian 

kebun kelapannya kepada penggadai dari Desa Jaya Bhakti Kecamatan 

Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini pihak yang melakukan 

perjanjian gadai kebun kelapa dengan masalah yang teliti, pegadaian 

                                                             
23

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

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

berhubungan dengan gadai. Saufudin Azwar,  Metodologi Penelitian  (Yokyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2001), 91.  
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kebun kelapa dan terjadi wanprestasi dalam melakukan penggadaian 

tersebut. 

6. Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan penulis adalah: 

a. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah suatu metode pengukuran data untuk 

mendapatkan data tentang pinjaman uang kepada penggadai (toke)dan 

menggunakan jaminan kebun kelapa, yaitu dengan cara melakukan 

pengamatan langsung secara seksama dan sistematis, dengan 

menggunakan alat indra (indra mata, telinga, hidung, tangan dan 

pikiran).
24

 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Disisni 

peneliti menggunakan pengamatan penuh yaitu pengamatan dan 

pencatatan yang dilakukan terhadap kejadian ditempat yang terjadi 

atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berbeda bersama 

objek yang diselidiki. Dalam penelitian ini peneliti melihat kejadian 

langsung yang dilakukan oleh bapak sutek  (pemilik kebun), dan abdul 

manan  (penggadai) mereka melakukan kesepakatan untuk melakukan 

penggadain kebun tersebut. Dalam hal ini agar mendapat hasil yang 

                                                             
24 Zainul Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Intrumentasi(Yokyakarta:Graha Ilmu, 

2009), 04. 
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maksimal, dengan cara melakukan pengamatan langsung bagaimana 

praktik tersebut terjadi.
25

 

b. Wawancara  

Wawancara yaitu komunikasi secara langsung antara peneliti 

dan responden yang terdiri atas penggadai dan yang mengadaikan 

kebunya atau dalam kata lain orang yang menjadi pelaku transaksi. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tersetruktur, yaitu pedoman wawancara yang dilakukan 

secara terencana, runtut, dari awal sudah diketahui informan yang akan 

digali.
26

 

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data terkait penggadaian 

kebun kelapa tersebut dari informan secara langsung, yang dimaksud 

sebagai informan adalah subyek yang terlihat dalam transaksi gadai 

kebun dengan pengambilan keuntungan dan manfaat di Desa Jaya 

Bhakti.   

7. Teknik Pengolahan dan Analisi Data  

Agar data yang diperoleh nantinya dapat mengarah pada sasaran, 

disini penulis menggunakan teknik sebagai berikut: 

                                                             
25

Motode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dan pengamatan dan 

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

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

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

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

waktu tertentu untuk memperoleh data dan gambaran tentang praktik penentuan upah penggadai di 

Desa Jaya Bhakti. Lihat Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kreatif (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2002), 123.  
26 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi(Mixed Methods), 

(Bandung: Alfabeta,2013), 97. 
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a. Editing :pemerikasaan kembali data yang dikumpulkan baik segi 

relansinya, kejelasan, makna kelarasan antara satu dengan yang lainnya 

dan keragaman masing-masing data. 

b. Organizing :data yang terkumpul disusun secara sistematis dalam 

bentuk paparan sebagaimana yang telah direncanakan sesuai dengan 

rumusan maslah. 

c. Penemuan Hasil: yaitu dengan jalan melakukan Analisis lanjutan tahap 

lanjut pengorganisasian data yang telah dilakukan dengan dasar kaidah, 

teori, dalil, kesimpulan yang sesuai dengan rumusan maslah. 

Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, 

sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil 

penelitian. Analisis disini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian 

melalui teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya. Dengan demikian 

diharapkan menemukan suatu pemikiran yang baru atau mungkin 

menguatkan yang suda ada, berkkenaan dengan gadai kebun dengan 

keuntungan dan manfaat di ambil pemilik gadai. 

Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan 

metode induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan menggunakan 

kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari riset, kemudian diahiri 

dengan kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi.
27

 

8. Pengecekan Keabsahan Data  

                                                             
27 Sutreno Hadi, Metodoligi Research( Yokyakrta: Andi Ofsett, 2004), 47.  
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Keabsahan dalam suatu peneliti ditentukan dengan menggunakan 

kualitas data. Kredibitasi data dapat ditentukan dengan beberapa teknik 

agar keabsahan data dapat dipertangungjwabkan. Dalam penelitian ini 

untuk menguji kredibitas data menggunakan teknik sebagi beriku: 

a. Perpanjangan pengamatan  

Peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan 

pengumpulan data tercapai. Perpanjang pengamatan penelitian akan 

memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang 

dikumpulkan.
28

 Dengan perpanjang pengamatan ini, peneliti mengecek 

kembali apakah data yang telah diberikan selama ini telah dicek 

kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak 

benar, maka pemulis melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan 

mendalam sehingga diperoleh data yang asli kebenarannya.  

Dalam perpanjang pengamatan ini peneliti kembali kelapangan 

kembali utuk memastikan data yang diperoleh sudah benar atau masih 

ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan.  

b. Ketekunan pengamatan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis. 
29

Meningkatakan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-

                                                             
28 Lexi Meleong, Metode Penelitian Kualitatif ( Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 

2002), 248. 
29Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi(Mixed 

Methods)(Bandung: Alfabeta, 2013), 272. 
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soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau 

tidak. Demikian pula dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti 

dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa 

yang diamti. 

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data 

yang diperoleh dapat beber-bener akurat. Untuk meningkatkan 

ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai 

referensi buku mauapun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi 

yang terkait dengan jual beli. 

c. Trianggulasi 

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu  yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data.
30

 

Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas itu diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

trianggulasi teknik pengumpulan data dan waktu. 

Pada penelitian ini peneliti mengunakan trianggulasi sumber. 

Demikian peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, 

mebandingakan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan 

memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan 

pertimbangan. Dalam hal ini penliti membandingkan hasil observasi 

                                                             
30 Lexi Meleong, Metode Penelitian Kualitatif ( Bandung: PT.Remaja Rosda Karya,  

2002), 178. 
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dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil 

wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diahiri dengan 

menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.  

G. Sistematika Pembahasan 

Supaya untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, dan 

mudah dipahami permasalahannya dengan teratur dan sistematis, maka 

penulis mengklompokkan menjadi V bab, semua itu merupakan suatu 

pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, maka 

untuk lebih jelasnya penilis kemukakan sistematika pembahasan tertsebut 

adalah sebagai tersebut 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi 

yang menguraikan latar belakang tibulnya masalah., rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

metodologi penelitian (yang terdiri dari: jenis penelitian, 

kehaddiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengolahan data, 

metode analisis data), dan sistematika pembahasan. Bab ini 

merupakan bab awal yang mengantarkan pembahasan pada bab-

bab berikutnya sebab dari bab pertama ini  telah ditemukan 

permasalahan-permasalahan peneliti. 

BAB II:  KONSEP RAHN DALAM HUKUM ISLAM 

Dalam bab ini, membahas data-data objek penelitian secara 

komperhensif berisikan penelitian literatur mengenai pemaparan 
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secara umum tentang gadai (rahn) dan diantaranya membahas 

tentang pengertian, dasar hukum, rukun, syarat gadai, pemanfaatan 

barang gadai dan pendapat ulama‟ . 

BAB III: PRAKTEK GADAI KEBUN KELAPA DI DESA JAYA 

BHAKTI KECAMATAN ENOK  KABUPATEN INDRAGIRI 

HILIR PROVINSI RIAU. 

Bab ini membahas tentang penyajian dan lapangan dan temuan 

penelitian yang meliputi keadaan umum dari Desa Jaya Bhakti 

Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang 

merupakan lokasi penelitian, data tentang gadai,  akad, dan status, 

pengambilan manfaat, kepemilikan dan resiko (wanprestasi) pada 

gadai kebun kelapa. Data ini menjadi sangat penting karena 

merupakan masalah inti yang hendak diketahui hukumnya dalam 

konsep hukum Islam. 

BAB IV:  ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI 

KEBUN KELAPA DI DESA JAYA BHAKTI KECAMATAN 

ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU 

Bab ini menganalisis dari permasalahan penelitian yang berisi 

tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengambilan manfaat 

kebun kelapa di Desa Jaya Bhakti . Dan tinjauan hukum Islam 

terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktek gadai kebun 

kelapa di Desa Jaya Bhakti untuk mengetahui apakah penyelesaian 

wanprestasi itu tidak diperbolehkan dalam Islam. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan akhir dan jawapan dari rumusan 

masalah. Selain itu juga berisikan saran-saran dari penulis yang 

bermanfaat untuk para pihak, serta dicantumkan lampiran-

lampiran. 

  

  



 

24 

BAB II 

KONSEP RAHN DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Rahn 

1. Pengertian Rahn 

Dalam fiqih muamalah, perjanjian rahn disebut dengan rahn, istilah 

rahn secara bahasa berarti” menahan”. Maksudnya adalah menahan 

sesuatu untuk dijadikan jaminan hutang.
31

Rahn dalam bahas Arab di sebut 

dengan rahn. Rahn berarti pinjam-meminjam uang di atas waktu tertentu 

dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan (jaminan) jika telah jatuh 

tempo tidak di tebus maka barang itu menjadi hak orang yang memberi 

pinjaman
32

. Rahn menurut istilah menjadikan sesuatu benda bernilai 

menurut pandangan syara‟ sebagai tanggungan utang,  dengan adanya 

tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima
33

. 

Pengertian rahn menurut hukum syara‟ adalah menjadikan sesuatu barang 

yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara‟ sebagai jaminan 

hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagaian 

utang dari utang terebut.
34

 

                                                             
31 Burhanuddin, Aspek Hukum Lembaga Kuangan Syari‟ah(Yokyakrta:Graha Ilmu, 

2010), 69 
32 Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer, (Jakarta: PT. Karisma Utama, 2017), 260.  
33

Gadai menurut istilah merupakan akad utang dimana terdapat suatu barang yang 

dijadikan penanguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual 

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

Algensindo, 1994), 309.  
34 Muhammad dan Sholikin Hadi, Pegadaian Syari‟ah(Jakarta: Slemba Diniyah, 2003), 

60. 
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Menurut Zainuddin dan Jamhari, rahn adalah menyerahkan benda 

berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau 

tanggungan dalam utang piutang. Borg adalah benda yang dijadikan 

jaminan. Benda yang dijadikan borg ini akan diambil kembali setelah 

utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan 

utang belum dibayar, maka borg ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan 

cara dijual sebagai bayaran jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang 

yang berhutang.
35

  Dalam hal Rahn Gufron A. Mas‟adi, mengemukakan 

bahwa yang dimaksud Ar-rahn (Rahn) adalah sebuah akad utang piutang 

yang diseratai dengan jaminan (atau angunan). Sedangkan didalam 

syariah, Ar-rahn itu berarti memegang sesuatu yang mempunyai nilai, bila 

pemberian itu dilakukan pada waktu terjadinya utang. 
36

 

Dalam Fiqih Sunnah, menurut bahasa rahn adalah tetap dan lestari, 

seperti juga dinamai al-habs}u artinya penahanan, seperti dikatakan: 

Ni‟matun Rahi>nah, artinya karunia yang tetap dan dilestari. Sedang 

menurut Syara‟ apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia 

menjadikan barang miliknya baik berupa barang yang tak bergerak atau 

berupa ternak berada dibawah kekuasaan (pemberi pinjaman) sampai ia 

melunasi utangnya.
37

  

Rahn dalam hukum Islam dilakuakan secara sukarela atas dasar 

tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan rahn 

                                                             
35Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Al-Islam 2. Mu‟amalah dan 

Ahklaq(Bandung:Pustaka Setia, 1999), 21. 
36 Rahman I, Mu‟amalah syari‟ah III, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 1996),72.  
37 Ibid. Hal 150  
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dalam hukum perdata, disamping  berprinsip tolong menolong juga 

menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang 

ditetapkan di muka. Dalam hukum Islam tidak dikenal ”bunga uang”, 

dengan demikian dalam transaksi rahn  (rahn syari‟ah) pemberi rahn 

tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang telah 

diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima rahn 

untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan marhu>n 

(barang jaminan/angunan.)
38

 

                        

          

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-Nya.”
39

 
 

Rahn ini diatur dalam buku II Titel 20 pasal 1150 sampai dengan 

pasal 1161 KUHPerdata. Menurut pasal 1150 KUHPerdata pengertian dari 

rahn adalah suatu hak yang diperoleh seseorang direktur atas suatu barang 

bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan 

kepadannya oleh dibetur atau orang lain atas namanya untuk menjamin 

suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk 

mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada 

kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang 

                                                             
38 Prum Pergadaian, Manual Oprasi Unit Layanan Gadai Syari‟ah, hal. 1 dan 2 
39

QS. Al-Maidah Ayat 2  
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tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, 

biay-biaya mana harus didahulukan. 
40

 

Pengertian rahn menurut hukum positif yang tercantum dalam 

Burgerlijik Wetbook (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah 

suatu hak yang diperoleh oleh seseorang berpiutang atas sesuatu barang 

bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau 

orang lain atas namanya dan yang memeberikan kekuasaan kepada si 

berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara 

didahulukan daripada orang yang berpiutang lainya, dengan pengecualian 

barang untuk melelang barang tersebut dan biaya mana yang harus 

didahulukan (pasal 1150 KUHPerdata). 

Pengertian rahn menurut hukum adat yaitu menyerahkan tanah 

untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan 

ketentuan penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan 

jalan menembusnya kembali.
41

  

2. Dasar hukum rahn 

Rahn hukumnya jaiz (boleh) menurut Alquran, As-Sunah dan 

ijma‟. 

a. Dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

                                                             
40 Ardian Sutedi, Hukum  Gadai Syariah,01 
41 Abdul Ghofur Ansori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yokyakrta: 

Citra Media, 2006), 75-76.  
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Artinya: “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah, jual beli, 

hutang piutang atau sewa menyewa tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memeproleh seseorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan (barang) yang dipegang 

(yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu 

mempercayainya sebagain yang lain, maka hendaklah yang 

mempercayainya itu menunaikan amantnya (hutangya) dan 

hendaknya ia bertakwa kepada Allah tuhanya, dan jaganlah 

kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang 

siapa menyembunyikanya, maka sesungguhnya ia adalah 

orang ya ng berdosa hatinya: dan Allah maha mengetahui 

apa yang sedang  kamukerjakan.”
42

 

 

Para ulama‟ telah sepakat bahwa rahn itu boleh, mereka tidak 

pernah mempertentangkan kebolehannya. Demikian pula landasan 

hukumnya, jumhur berpendapat bahwa rahn itu disyariatkan pada 

waktu tidak berpergian dan waktu berpergian. Hal ini berorentasi 

terhadap perbuatan Rasul saw. yang dilakukan terhadap orang Yahudi 

dan Madinah. 

Mujahid, Adh Dahhak dan semua penganutnya/pengikutnya 

Mazhab Az-Zahiri berpendapat, bahwa rahn itu tidak disyaratkan 

kecualai pada saat berpergian. Keterkaitan antara utang-piutang 

dengan rahn, adalah diantara peminjam tidak terjadi saling percaya, 

atau kepercayaan tersebut disertai dengan syarat. Atau untuk 

menguatkan kepercayaan diantara keduanya maka di situlah fungsi 

                                                             
42 Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 49 
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dari rahn. Jadi, selama keduanya saling percaya, maka rahn tersebut 

tidak merupakan dianjurkan, dalam arti akad pinjam-meminjam 

tersbut tetap sah , meskipun tanpa disertai barang rahn.
43

 

Sedangkan landasan dari hadith Rasulullah saw. diterangkan 

bahwa suatu hari beliau pernah membeli makanan tidak secara kontan 

dari seorang Yahudi dengan menukar baju besinya sebagai angunan 

(jaminan) sebgaimana yang diriwayatkan al-Bukhari, Nasa‟i, dan Ibnu 

Majah dari Anas r,a. berikut ini:  

b. As-Sunnaah 

Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang 

Yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang Yahudi berkata: 

َها قَااَ  ِ ْشتَ َرى َرُسْوُا   ِا َصلَّى   اُ َ َلْيِه َوَسلََّم  . َ ْ  َ ا ِ َ َة َرِ َ    اُ َ ن ْ
 .         ِمْ   َ ُهْوِ ٍى َ َعاًمابَِنِ ْيَ ٍةَوَرَ َنُه ِ ْرَ هُ 

 

 

       Dari Aisyah r.a. katanya. Rasuullah saw  membeli dari orang 

Yahudi makanan dengan tempo lalu beliau menggadainya dengan 

pakaian besinya.
44

 

  

       Dari Hadith diatas dapat  dipahami bahwa agama Islam 

tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non-Muslim dalam 

bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar 

utangnya sekalipun kepada orang non-Muslim.  

 

                                                             
43 Ardian Sutedi, Hukum Gadai Syariah,26 
44

 Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Terjemahan Shohih 

Bukhari,(Semarang: CV. Asy Syifa),  vol. 3, 228. 
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3. Ijma‟ Ulama‟ 

Pada dasarnya para ulama telah sepakat bahwa rahn itu boleh. Para 

ulama‟ tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula 

landasan Hukumnya,. Jumhur ulama berpendapat bahwa rahn 

disyari‟atkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu 

berpergian.
45

 

B. Rukun dan Syarat Sah Rahn 

Sebelum dilakukan rahn, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad 

menurut Mustofa az-Zarqa‟ adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh 

dua pihak atau beberapa  pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri.  

Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. 

Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam 

suatu akad. 

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn hanya satu yaitu, sighoh 

karena ia sebagai hakikat transaksi. Adapun selain sighoh, bukan termasuk 

subtansi rahn. Demikian ini berangkat dari pendapat mereka tentang transaksi 

secara keseluruhan. 
46

 

Rukun dan syarat sahnya perjanjian rahn adalah sebagai berikut: 

1. Rukun Rahn 

Rahn memiliki empat unsur, yaitu ra>hin, murtah}in, marhu>n dan 

marhu>n bih. Ra>hin adalah orang yang memberikan rahn, murtah}in adalah 

orang yang menerima rahn, marhu>n atau ra>hin adalah harta yang 

                                                             
45 Muhammad, pegadaian syariah. 52 
46 Muhammad bin Ibrahim, Ensiplokedi Fiqih Muamalah,( Yokyakarta:  Maktabah Al- 

Hanifah, 2004) , 175. 
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digadaikan untuk menjamin hutang, dan marhu>n bih adalah hutang. Akan 

tetapi untuk menetapkan rukun rahn. Hanafiah tidak melihat kepada unsur 

empat tersebut, melainkan melihat pada penyataan yang dikeluarkan oleh 

para pelaku rahn, yaitu ra>hin dan murtah}in. Oleh karena itu, seperti halnya 

dalam akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan bahwa rukun rahn 

adalah ijab dan qabul yang dinyatakan oleh ra>hin dan murtah}in.
47

 

Para Ulama‟ berbeda pendapat dalam menetapkan rukun ra>hin 

menurut juhur Ulama rukun ra>hin itu ada empat, yaitu: 

a. Orang yang berakat (ra>hin dan murtah}in) 

b. Sighat (lafadz} ija>b dan qabu>l) 

c. Utang (marhu>n bih) 

d. Harta yang dijadikan jaminan (marhu>n) 

2. Syarat –syarat rahn 

Para ulama‟ fiqih menyusunnya sesuai dengan rukun ra>hin itu 

sendiri: dengan demikian syart-syarat rahin adalah sebagai berikut: 

a. Syarat yang terkait dengan yang berakat ( ra>hin dan murtah}in ) adalah 

cakap bertindak hukum. Menurut jumhur Ulama adalah orang yang 

telah balig dan berakal. Sedangkan menurut uama hanafiah kedua 

belah pihak berakad dan tidak disyaratkan balihg, tetapi cukup berakal 

saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak yang mumayyiz} boleh 

melakukan akad rahn asal mendapat persetujuab dari walinya. 

b. Syarat yang terkait dengan utang ( marhu>n bih) 

                                                             
47 Ahmad Wardi muslich, fiqih mu‟amalah, ( Jakarta: AMZAH, 2015), 290. 
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1. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang 

memeberikan hutang. 

2. Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan. 

3. Hutang itu jelas dan tertentu. 

c. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan barang jaminan 

(marhu>n ) menurut ulama fiqih syarat-syaratnya sebagai berikut: 

1. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya senilai dengan utang. 

2. Berharga dan boleh dimanfaatkan. 

3. Jelas dan tertentu. 

4. Milik sah yang berhutang. 

5. Tidak terkait dengan hak orang lain. 

6. Merupakan harta utuh. 

7. Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaat.
48

 

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Rahn 

Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa pihak ra>hin dan murtah}in 

mempunyai  hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan 

kewajibannya adalah sebagi berikut: 

1. Hak dan kewajiban murtah}in 

a. Hak pengadai ( Ra>hin) 

1) Ra>hin berhak mendapatkan pembiayaan atau dan jasa penitipan. 

2) Ra>hin berhak menerima kembali harta benda yang di gadaikan 

sesudah melunasi utangnya. 

                                                             
48 Abdul Rahman Gha zaly, dkk, op, cit. 266-268  
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3) Ra>hin berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan atau 

hilangnya harta benda yang digadaikan. 

4) Ra>hin berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda rahn 

sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya. 

b. Kewajiban Ra>hin. 

1) Ra>hin berkewajiban melunasi marhu>n bih yang tekah diterimanya 

dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain 

yang telah disepakati. 

2) Pemeliharaan marhu>n pada dasarnya menjadi kewajiban ra>hin. 

Namun jika dilakukan oleh murtahin, maka biaya pemeliharaan 

tetap menjadi kewajiban ra>hin. Besar biaya tidak boleh ditentukan 

bedasarkan jumlah pinjaman. 

c. Hak penerima rahn (Murtah}in) 

1) Penerima rahn (murtah}in) mendapatkan 

biaya administrasi yang telah dikeluarkan untuk menjaga 

keselamatan harta benda rahn (Marhu>n) 

2) Murtah}in mempunyai hak menahan marhu>n 

sampai utang ra>hin dilunasi. 

3) Penerima rahn berhak menjual marhu>n 

apabila ra>hin pada saat jatuh tempo tidak dapat melunasi 

kewajiban. Hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi 

marhu>n bih dan sisanya dilembalikan kepada ra>hin.
49

 

                                                             
49 Ardian Sutedi, Hukum  Gadai Syariah, 62-63  
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d. Kewajiban Murtah}in 

D. Pemanfaatan Marhun Oleh Murtahin 

Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang oleh 

pihak murtah}in. Jumhur ulama berpendapat bahwa pada dasarnya 

murtah}in tidak boleh memanfaatkan barang yang dijadikan angunan oleh 

ra>hin. Sementara itu menurut kelompok Hana>bilah, murtah}in dapat 

memanfaatkan barang yang dijadikan angunan oleh ra>hin, kalau angunan 

tersebut berupa binatang atau benda lain yang memerlukan biaya, seperti 

kuda atau unta.
50

 

Namun hasil dari barang angunan akan menjadi hak (milik) murtah}in 

apabila memenuhi tiga syarat: 

1) Hutang ra>hin disebabkan oleh jual beli, bukan oleh hutang piutang, 

Misalnya seseorang membeli rumah atau mobil dengan 

pembayaran kredit, kemudia dia (pembeli) memberikan barang lain 

sebagai angunan, maka murtah}in dapat memanfaatkan barang 

tersebut. 

2) Murtah}in mensyaratkan manfaat barang angunan tersebut 

untuknya. 

3) Masa pengambilan manfaat barang angunan oleh murtah}in harus 

ditentukan dengan jelas. 
51

 

E. Pemanfaatan Marhun Oleh Rahin 

                                                             
50

Qomarul Huda, Fiqih Muamalah,  (Yokyakarta:Teras, 2011). 96 
51Ibid 97. 
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Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan kabun sebab hal 

itu akan menyebabkan kebun hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk 

mengambil faedah ketika berlangsungannya rahn. Dan saiapa saja yang berhak 

memanfaatkan murtah}in. 

Jumhur fuqoha berpendapat bahwa murtah}in tidak boleh mengambil 

suatu manfaat barang-barang rahn tersebut, sekalipun ra>hin mengizinkannya, 

karena hal ini termasuk pada utang yang dapat menarik manfaat, sehinga bila 

dimanfaatkan termasuk riba. 

Menurut Imam Ahmad, Ishak, Al-Laist, danal-Hasan, jika barang rahn 

berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat 

diambil susunya, maka penerima rahn dapat mengambil manfaat dari kedua 

benda rahn tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan 

selama kendaraan atau binatang itu ada padanya. Rasul bersabda:  

ِ َذ  َكانَا َمْرُ ونًا َوَلََبُ  لدَّرِّ ُ ْ َرُب ِ َذ  َكانَا َمْرُ ونًا َوَ َلى لَِّذي  َ رَْكُب  لظَُّهُر  ُ ْر َكُب 
 َوَ ْ َرُب نَ َفَ ُتهُ 

Artinya:„„Binatang tunggangan boleh di tunggangi karena pembiayannya 

apabila di gadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum 

karena pembiayaanya bila digadaikan bagi orang yang memegang 

dan meminumnya wajib memberi biaya.
52

” 

 

Pengambilan manfaat pada benda-benda rahn diatas di tentukan 

kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang 

barang-brang rahn seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang 

barang rahn berkewajiban memberi makanan bila barang rahn itu adalah 

hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa 

                                                             
52 Hendi Suhendi,  Fikih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, 2008), 109. 
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kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan 

terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya. 

Adapun mengenai boleh atau tidaknya marhu>n diambil manfaatnya, 

beberapa ulama berbeda pendapat. Terkait terletak pada pemanfaatan marhu>n 

tersebut sudah mendapat izin baik dari ra>hin ataupun murtah}in, di jelaskan 

pendapat 4 mazhab.
53

 

1. Ulama‟ Hanafiyah 

Ulama‟ Hanafiya  berpendapat bahwa murtah}in tidak berhak 

memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka, tidak boleh bagi yang 

menerima rahn (murtah}in) untuk mengabil manfaat dari barang gadaian. 

Oleh karena itu, tidak boleh ia mempergunakan binatang gadaian, 

menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak boleh 

memberi pinjaman selama barang gadaian itu masih dalam gadaian, 

kecuali atas seizin orang yang menggadaikan (ra>hin). Karena itu, segala 

manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya 

menjadi hak ra>hin (orang yang mengadaikan).   

a. Pertama, Hadith Rasulullah Saw: 

َ ْ  َأِب ُ َر ْ رََة َرِ َ   اُ َ ْنُه قَاَا قَاَا َرُسوُا  ِا َصَل   اُ َ َلْيِه َوَسلََّم  لرَّْ ُ  
 ُ رَْكُب بِنَ َفَ ِتِه ِ َذ َكانَا َمْرُ وَن َوَلََبُ  لدَّرِّ ُ ْ َرُب بِنَ َفَ ِتِه ِ َذ  كضانَا َمْرُ ْونًا َوَ َلى 

  لذِّي  ركب و  رب  لنف ة
Artinya : ”Dari Abu Hurairah r,a. Ia berkata : Rasulullah Saw, 

bersabda: barang jaminan itu boleh dinaiki/ dikendarai 

dengan nafkahnya, air susu yang mengalir itu boleh 

diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas 

                                                             
53 Ardian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, 40  
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orang yang mengendarai dan minum wajib memeberikan 

nafkah, “(HR, Bukhari). 
54

 

 

Ada yang memperbolehkan untuk memanfaatkan jika 

diizinkan oleh ra>hin. Tetapi sebagian lainnya tidak memperbolehkannya 

sekalipun ada izin, bahkan mengatagorikannya sebagai riba.
55

 

b. Kedua,  menggunakan alasan dengan akal. Sesuai dengan fungsinya 

marhu>n sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi murtah}in, maka 

marhu>n dikuasai murtah}in. Dalam hal ini Ulama‟ Hanafiyah 

berpendapat, yaitu apabila marhu>n dikuasai ra>hin, berarti keluar dari 

tangannya dan marhu>n tidak ada artinya. Sedang apabila marhu>n 

dibiarkan tidak dimanfaatkan murtah}in, maka berarti menghilangkan 

manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya 

untuk pemeliharaannya. Kemudian, jika setiap saat ra>hin harus datang 

kepada murtah}in untuk memelihara dan mengambil manfaatnya.   

2. Imam Sya>fi’i 

Imam Sha>fi’i mengatakan bahwa manfaat dari barang jaminan 

adalah hak rahn, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi 

murtah}in. Pandangan Imam Sya>fi’i tersebut sangat jelas bahwa yang 

berhak mengambil manfaat barang jaminan adalah ra>hin dan bukan 

murtah}in, walaupun barang ada dibawah kekuasaan murtah}in.  

                                                             
54 Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Terjemahan Shohih 

bukhari,(Semarang: CV. Asy Syifa),  vol. 3, 539-540  
55 Rahmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah ( Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), 174. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yang berhak mengambil 

manfaat dari marhu>n adalah ra>hin tersebut, bukan murtah}in, walaupun 

marhu>n berada dibawah kekuasaan murtah}in.  

Alasan yang digunakan Imam Sya>fi’iyah adalah sebagai berikut: 

a. Pertama, Hadith Nabi Saw: 

الَ ُ ْغَلُق  لرَّْ ُ  ِمْ  َصاِحِبِه . َ ْ  َ ِب َ َر ْ رََة َ ِ   لنَِّ ِّ َصلَّى  اُ َوَسلََّم قَااَ 
  لَِّذى َرَ َنُه َلُه َ َنَ ُه َو َ َلْيِه َ َرُمهُ 

Artinya “ Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, dia bersabda. Gadaian 

itu tidak menutup akan yang punya dari pemanfaatan barang 

itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib 

mempertanggungajawabkan segalanya (kerusakan dan 

biaya)
56

 

   

Hadith tersebut, menjelaskan bahwa ra>hin boleh mengambil 

manfaat dari marhu>n selama pihak ra>hin menanggung biaya 

pemeliharaanya.  

b. Kedua, Hadith Nabi Saw 

. َ ْ  َأِب ُ َر ْ رََة َرِ َ   اُ َ ْنُه َ ْ   لنَِّ ِ َصَلى  اُ َ َلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َكانَا  َ ُ واُ 
  لرَّْ ُ   ُ رَْكُب بِنَفَ ِتِه َوُ ْ َرُب َلََبُ  لدَّ رِّ ِ َذ  َكانَا َمْرُ ونَا

 

Artinya:“Dari Abu Hurairah r,a. Dari Nabi saw. Bahwasanya beliau 

bersabda: Barang jaminan boleh dinaiki/kendarai, dan air 

susu yang mengalir itu boleh diminum apabila 

digaidaikan.”
57

 

 

                                                             
56 Imam Daruquti, Sunan Daruquti, (Bairut: Darul Fikri, 1994), 26. 
57 Shahih Bukhari, Terjemahan Shohih Bukhari( Semarang: CV. Asy Syifa‟),  vol,3, 539 
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Berdasarkan hadith tersebut, maka Ulama‟ Sya>fi’iyah 

berpendapat bahwa marhu>n itu tidak lain sebagai jaminan ataupun 

kepercayaan atas murtah}in. 

Kepemilikan marhu>n tetap ada pada ra>hin. Karenanya, 

manfaat atau hasil dari marhu>n itu milik ra>hin. Kemudian As-

sya>fiiyah menjelaskan tassaruf yang dapat mengurangi harga marhu>n 

adalah tidak sah, kecuali atas izin murtah}in. Oleh karena itu, tidak 

sah bagi ra>hin menyewakan marhu>n, kecuali ada izin dari murtah}in. 

Selanjutnya apabila murtah}in mensyaratkan bahwa manfaat marhu>n 

itu bagian yang disebutkan dalam akad, maka akad itu rusak/ tidak 

sah. Sedangkan apabila mensyaratkannya sebelum akad, maka hal itu 

dibolehkan.
58

 

3. Ulama‟ Ma>likiyah  

Menurut Ulama‟ Ma>likiyah, berpendapat hasil dari marhu>n dan 

segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak ra>hin. 

Hasil gadian itu adalah bagi ra>hin, selama murtah}in tidak mensyaratkan. 

Apabila murtah}in mensyaratkan bahwa hasil marhu>n itu untuknya, maka 

hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu : 

a. Utang disebabkan jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini dapat 

terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh (tidak 

dibayar kontan), kemudian orang tersebut memintai gadai dengan suatu 

barang sesuai dengan utangnya, maka hal itu dibolehkan: 

                                                             
58 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,(Galia Indonesia, 2012), 

203. 
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b. Pihak murtah}in mensyaratkan bahwa manfaat dari marhu>n adalah 

untuknya. 

c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus 

ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas 

waktunya, maka menjadi batal dan tidak sah. Alasan Ulama‟ Ma>likiyah 

sama dengan alasan Ulama‟ Sya>fiiyah, yaitu Abu Hurairah dan Ibnu 

Umar. Mengenai hak murtah}in hanya menahan marhu>n yang berfungsi 

sebagai bahan jaminan. Sedangkan apabila membolehkan murtah}in 

mengambil manfaat dari marhu>n, berarti membolehkan mengambil 

manfaat dari barang yang bukan miliknya, sedangkan hal itu dilarang 

oleh syar‟. 

Pendapat Selain itu, apabila murtah}in mengambil manfaat dari 

marhu>n, sedangkan marhu>n itu sebagai jaminan utang, maka hal ini juga 

tidak dibolehkan. 

Apabila pendapat Ulama‟ Ma>likiyyah tersebut adalah bahwa yang 

berhak mengambil manfaat dari marhu>n adalah dari pihak ra>hin, namun, 

pihak murtah}in pun dapat mengambil manfaat dari marhu>n itu dengan 

syarat yang telah disebutkan di atas.
59

  

4. Ulama‟ Hana>bilah 

Ulama‟ Hana>bilah berbeda dengan jumhur, mereka berpendapat, 

jika borg berupa hewan, murtah}in boleh memanfaatkan seperti 

mengendarai atau mengambil sususnya sekedar menganti biaya, meskipun 

                                                             
59 Ardian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, 41-42 
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tidak diizinkan oleh ra>hin. Adapun borg selain hewan, tidak boleh 

dimanfaatkan, kecualai atas izin ra>hin.
60

 

Pendapat yang dikemukakan oleh Ulama‟ Hana>bilah adalah 

marhu>n ada kalanya hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, dan ada 

kalanya bukan hewan, maka apabila marhu>n berupa hewan yang dapat 

ditunggangi, maka pihak murtah}in dapat mengambil manfaat marhu>n 

tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang 

mengadaikan.  

Dalam kondisi sekarang, maka akan lebih tepat apabila marhu>n 

berupa hewan itu di-qiyas-kan dengan kendaraan. Illatnya yang disamakan 

adalah hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat 

dinaiki, dan diperah susunya, dapat di-illatkan dengan digunakannya 

kendaraan itu untuk hal yang “ menghasilkan”, dengan syarat tidak 

merusak kendaraan itu. Hal yang dapat dipersamakan illat-nya adalah” 

hasilnya” yaitu apabila hasilnya susu, maka kendaraan hasilnya uang.
61

 

Selanjutnya syarat bagi murtah}in untuk mengambil manfaat 

marhu>n yang bukan berupa hewan adalah sebagai beriku: 

a. Ada izin dari penggadai ra>hin 

b. Adanya gadai bukan sebab mengutangkan. 

 Sedangkan apabila marhu>n itu tidak dapat diperah dan tidak dapat 

di tunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian: 

                                                             
60 Rahmad Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA), 174. 
61 Ardian Sutedi, Hukum Gadai Syariah,42-43  
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a. Apabila marhu>n berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai 

khadam (pembantu) 

b. Apabila marhu>n bukan hewan, seperti rumah, kebun, sawah, dan 

sebagainya, maka tidak boleh manfaatkannya.
62

 

Adapun yang menjadi  alasan bagi Imam Ahmad atas pendapatnya 

yaitu, adalah sebagai berikut: 

a. Kebolehan murtah}in mengambil manfaat barang jaminan yang dapat 

ditunggangi dan diperah. Hadith tersebut membolehkan murtah}in untuk 

memanfaatkan barang jaminan atas seizin dari ra>hin dan nilai 

pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah 

dikeluarkannya untuk barang tersebut: 

b. Tidak boleh murtah}in mengambil manfaat barang selain barang yang 

dapat ditunggangi dan diperah susunya. 

Penjelasan yang telah disampaikan diatas, tidak dijumpai 

keterangan secara langsung mengenai masalah gadai-menggadai tanah 

ataupun kebun, baik dalam Alquran ataupun dalam sunnah. Abu Zakariya 

Muhyidin Ibn Sharf al-Nawawi menyatakan bahwa gadai-menggadai tanah 

garapan atau kebun kelapa tidak bisa dianalogikan pada hewan, karena 

hewan termasuk benda gerak. Sedang tanah dan kebun termasuk benda 

tidak bergerak.
63

 

  

                                                             
62 Ibid, 43 
63

 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Galia Indonesia, 2012), 

203. 
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BAB III 

PRAKTIK GADAI KEBUN KELAPA DI DESA JAYA BHAKTI 

KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  

PROVINSI RIAU 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Desa Jaya Bhakti 

            Luas wilayah Desa Jaya Bhakti secara keseluruhan + 29 KM. Yang 

terdiri dari 8 RW dan kemudian dibagi 6 parit diantaranya: 

a. Parit Sibun 

b. Parit Surau 

c. Parit Marzuki 

d. Parit Sai Pinang 

e. Parit Padi-Padi 

f. Parit Kadir
64

 

   Di Desa Jaya Bhakti tersebut terdapat 7 bangunan masjid dan 12 

mushola. Dengan jumlah penduduk pada bulan oktober 2018 sebanyak 2. 

428 jiwa, untuk 1.270 untuk penduduk laki-laki dan 1.158 perempuan. 

Lebih banyak jumlah penduduk laki-lakinya. Desa Jaya Bhakti adalah 

suatu Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Enok.
65

 Adapun 

batas-batas wilayah Desa adalah sebagai berikut: 

 

                                                             
64 Lihat Transkip 01/W-1/F-2/01-X/2018 
65Lihat Transkip  02/W-1/F-2/05-V/2018 
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Sebelah Barat  : Desa Sai Rukam ( Kecamatan Enok) 

Sebelah Timur  : Desa Sai Ambat (Kecamatan Enok) 

Sebelah Utara  : Desa Sai Intan ( Kecamatan Enok) 

Sebelah Selatan  : Sungai Enok ( Kecamatan Enok)
66

 

2. Keadaan Pendidikan Desa Jaya Bhakti 

Dalam hal tingkat pendidikan, di Desa Jaya Bhakti termasuk dalam 

kategori sedang-sedang saja, yaitu rata-rata tingkat pendidikannya adalah 

SMP (Sekolah Menengah Pertama) SMA (Sekolah Menengah Atas) dan 

sebagian juga ada yang sampai tingakat perguruan tinggi.
67

 

3. Keadaan Agama Desa Jaya Bhakti 

Sedangkan dari segi keagamaan, di Desa Jaya Bhakti termasuk 100% 

pemeluk agam Islam, tetapi jika dilihat dari mutu keagamaannya didalam 

mengamalkan masih kurang. Ini  bisa dilihat dari masjid maupun mushola -

mushola terdekat, dan bisa dilihat juga pada waktu shalat jum‟at kaum laki-

laki khususnya, sebagian belum bergerak hatinya untuk mengikuti sholat 

jum‟at.
68

 

Kemudian untuk masalah perekonomiannya masyarakat di Desa Jaya 

Bhakti  mayoritas penduduknya sebagai petani kelapa namun ada sebagian ada 

yang berprofesi PNS (Pegawai negri sipil), pedagang, nelayan, wiraswasta dan 

adanya home industri yang membuat makanan khas desa Jaya Bhakti yaitu 

Amplang (adalah makanan yang terbuat dari bahan dasar berupa udang) serta 

                                                             
 

67 Lihat Transkip 03/1-W/F-1/25-X/2018 
68 Lihat transkip 04/O/F-2/015-X/2018 
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kerajinan menganyam tikar (adalah bahan dasar yang terbuat dari pandan). 

Penghasukan penduduk Desa Jaya Bhakti sangat beragam diantaranya yaitu : 

kopra, sawit, pinang dan ikan. 
69

 

Di Desa Jaya Bhakti terdapat beranekaragam suku atau bahasa karena 

merupakan daerah transmigrasi. Diantara suku dan bahasanya adalah: Banjar, 

Jawa, Melayu, Bugis,  Batak dan Minang. Tetapi mayoritas yang dipakai 

adalah bahasa Melayu karena Riau bahasa yang digunakan adalah bahasa 

Melayu. 

B. Praktik Gadai Kebun Kelapa di Desa Jaya Bhakti  

Gadai (Rahn) berawal dari para petani kelapa yang sangat 

membutuhkan uang untuk kepentingan berbagai macam kebutuhan sehari-hari 

diantaranya: biaya sekolah anak, membeli materi untuk membangun rumah 

dan keperluan konsumsi. Alasan para petani berhutang kepada toke 

(penggadai) adalah karena untuk meminjam uang kepada Bank itu tempatnya 

jauh, belum lagi persyaratan yang sangat banyak, sedangkan uang tersebut 

untuk keperluan yang mendadak maka karena sudah mendapat kepercayaan 

dari toke (penggadai) dan itu cepat mendapat uang maka petani 

menyetujuinnya. 

Dalam aqad
70

 peminjam uang tersebut, toke  (murtah}in) kelapa 

memberikan satu persyaratan kepada para petani yaitu mereka mau memberi 

                                                             
69 Lihat Transkip 06/1-W/F-1/07-IV/2018 
70

Dalam terminologi hukum Islam , akad diartikan sebagai pertalian antara ijab dan qabul 

yang dibenarkan oleh syara (bahwasanya setia akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 

syariat Islam) yang menimbylkan akibat hukum bagi objeknya. Pengertian akad yang tersebut 

merupakan atau perbuatan atau tindakan hukum, maksudnya ialah bahwa dengan dilakukannya 

akad tersebut maka akan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait 
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pinjaman uang, asalkan jika kebun gadai sudah jatuh tempo sesuai 

kesepakatan dan si pemilik kebun (ra>hin) tidak bisa mengambil maka kebun 

tersebut menjadi milik murtah}in, dan murtah}in menganti kerugian ataupun 

kurangan dari kebun tersebut setengah dari harga pasaran sepenuhny  kepada 

pemilik kebun, murtah}in tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam 

perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut 

selaknya.
71

 

Yang melakukan akad gadai yaitu kedua belah pihak yang berakad 

yaitu pemilik kebun dan penggadai di Desa Jaya Bhakti. Biasanya dengan 

ditanya untuk keperluan apa dan jumlah hasil panen biasanya mendapat 

berapa kuwintal
72

, dan kebunnya ada berapa tempat. Pernyataan ijab yang 

petani lakukan dengan menggunakan bahasa indonesia yaitu” pak saya mau 

minjam uang 15.000.000 juta untuk keperluan biaya anak sekolah, dan  

hajatan. Kami berhutang ini menggunaan jaminan sawah 3 baris dan 

perbarisnnya/2.250M, karena kami tidak ada biaya untuk mengerjakan atau 

menggarap sawah maka sawah tersebut bisa digunakan yang di mulai hari ini.  

                                                                                                                                                                       
baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan akad tersebut. Akad ini kemudian akan 

mengalami pengelompikan berdasarkan kategori tertentu. Salah satu pengelompokan yang 

dimaksudkan adalah berdasarkan segi penamaan yang dinyatakan oleh syara‟, yang dibedakan 

menjadi akad musammah dan ghoiru musammah , akad musammah merupakan sejumlah akad 
yang disebutkan oleh syara‟ dengan terminologitertentu beserta akibat hukumnya, diantara jenis 

akad musammah adalah akad rahn, akad ghoiru musammah adalah akad yang mana syara‟ tidak 

menyebutkan dengan terminologi tertentu dan tidak pula mnerangkan akibat hukum yang 

ditimbulkannya, berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan, 

diantara akad ghoiru musammah adalah akad istishna. Lihat Gufron . A, Mas‟adi, Fikih Muamalah 

Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persaja,  2002), 75-77.   
71Liahat Transkip  07/1-W/F-1/11-X/2018 
72 Musim panen kelapa yang kedua dinamakan musim panen  sudah memasuki trip panen, 

musim trip panen yaitu sudah masuknya panen setlah panen yang pertama.   
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Lalu bapak abdul manan membalas dengan menjawab. “ iya saya 

menerima kesepakatan ini. Dan semoga hutang tersebut bisa benar-benar 

dimanfaatkan oleh bapak sutek.
73

 

Dalam perjanjian tersebut pak sutek dan pak abdul manan bersepakat 

bahwa pak sutek akan dipinjami uang 15.000.000 juta lalu pak sutek juga 

menyerahkan kebun kelapannya sebagai jaminan. Pada perjanjian itu akan 

dikembalikan hutang pak sutek dalam waktu satu tahun.
74

 

Pembagian hasil dari hasil panen disini sesuai dengan kesepakatan 

masih-masing pihak. Seperti yang dilakukan oleh bapak sutek selaku petani, 

ketika musim penghujan baiaya panen lebih sedikit dan sekedarnya dari 

penerima gadai, dikarenakan ketersediaan air maka pembagian hasil panen 

separuh untuk masih-masing pihak. Namun ketika musim kemarau karena 

biaya panen kelapa lebih banyak sehingga pembagiannya sepertiga untuk 

murtah}in dan dua pertiga untuk Ra>hin (petani). 

Dalam mekanisme gadai kebun dengan sistem pegadaian ini, pengadai 

(toke) harus punya kepercayaan terlebih dahulu kepada  petani. Yaitu dengan 

menjual beberapa kali kepada pengadai (toke) untuk mendapat kepercayaan 

(toke) tersebut. Setelah itu toke mau meminjamkan uang kepada petani sesuai 

dengan hasil yang dipat, dengan begitu pemilik kebun akan mudah mendapat 

                                                             
73 Wawancara Bapak Sutek pada tanggal 30 Oktober 2018   
74 Konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang kekurangan 

dana kepada yang kelebihan dana dengan meminjamkan barang yang ia miliki sebagai jaminan 

sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjmkan dana. Hak gadai merupakan 

hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain, yang telah menerima uang gadai 

daripadanya. Selama uang itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuassai oleh 

pihak yang memberi uang ( pemegang gadai). Lihat Edy Ruchyat, Pelaksanaan Landerform dan 

Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No 56 (prp) Tahun 1996 (Bandung: Amrico, 1983), 66.  
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pinjaman kepada toke, jika jumlah uang yang dipinjam lebih besar dari pada 

umumnya maka terdapat jaminan, dan jaminan itu berupa kebun jika sewaktu-

waktu pemilik kebun tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut maka 

kebun tersebut akan diambil oleh penggadai (toke),  dan di beri uang sebagai 

kekurangan dari harga kebun tersebut. Intinya transaksi semacam ini tentunya 

sangat humanis yang dilakukan oleh para pihak. Artinya prisip muamalah 

yang mengandung nilai tolong menolong tentunya dapat diwujudkan.
75

 

Mau tidak mau pemilik kebun harus menyerahkan kebun jaminan 

utang tersebut, dan berapapun uang yang diberikan dari toke (penggadai) 

kepada pemilik kebun ditrimanya karena itu kesempatan bagi toke (penggadai) 

untuk mendapatkan keuntunggan lebih besar dari penjualan kebun tersebut.
76

 

Memang hasil dari pertanian belum tentu dapat dipercaya. Sebab itu 

masyarakat Desa Jaya Bhakti memerlukan waktu sekitar empat bulan baru 

memenuhi hasil panen kelapa. Tidak jarang ketika memerlukan kebutuhan 

yang bersifat mendadak, rata-rata mereka menggadaikan kebun kelapa 

tersebut.   

1. Praktik Pemanfaatan Gadai Kebun Kelapa 

Manfaat barang jaminan dalam proses gadai suatu kewajiban yang 

harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dalam transaksi gadai. Sebagai 

murtah}in keuntungan dari hasil barang yang di gadai merupakan hal utama 

dalam proses akad penggadaian yang berlangsung. Pemanfaatan barang gadai 

sendiri tidak hanya mengutamakan pada keuntungan individual tetapi juga 

                                                             
75 Wawancara dengan Iwan Kurniawan selaku pihak yang berhutang.10 Oktober 2018. 
76  Lihat Transkip 06 /1-W/F-1/10-8/2018  
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keuntungan bersama antara murtah}in dan ra>hin, agar tidak terjadi kerugian 

antara salah satu pihak diperlukan planning yang baik dari awal perjanjian 

agar mencapai finishing yang tepat kedua belah pihak. 

Dalam bermuamalah sistem gadai digunakan barang jaminan yang 

dijadikan sebagai barang kepercayaan utang yang ditahan oleh pihak 

murtah}in. Barang jaminan bisa berupa apa saja yang sekiranya barang jaminan 

tersebut mempunyai nilai harta. Barang tersebut bisa berupa barang bergerak. 

Sebagaimana yang dilakukan masyarakat di Desa Jaya Bhakti, barang yang 

dijadikan jaminan berupa kebun kelapa yang merupakan barang yang tidak 

bergerak. Yaitu barang yang tidak bisa dibawa kemana-mana melainkan tetap 

di tempat tersebut. 

Di Desa Jaya Bhakti sebagian penduduknya adalah petani yang mana 

setiap musim panen perbarisnya/2.250M, ketika panen bagus biasanya 

menghasilkan kelapa sebanyak 800 buah atau 8 kuwintal jika di buat kelapa 

bulat kelapa kopra menghasilkan 2,5 kwintal. Sedangkan untuk musim dalam 

kondisi yang buruk maka hanya menghasilkan 300 buah atau 3 kuwintal jika 

dibuat kelapa bulat dan jika dibuat kelapa kopra menghasilkan 70 kg saja.
77

 

Dengan pendapatan hasil panen, jika dibandingkan dengan modal 

dalam rangka pembiayaan penggarpan kebun dari panen pertama kemasa 

panen selanjutnya itu membutuhkan waktu 4 bulan, petani hanya mendapatkan 

hasil yang pas-pasan. Bahkan banyak juga yang kekurangan biaya untuk 

                                                             
77 Lihat Traskip: 05/1-W/F-1/25-X/2018 
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menggarap lahan pertaniannya. Dan yang selalu siap diminta bantuan utang 

adalah para toke. 

Gadai kebun berawal dari para petani kelapa yang sangat 

membutuhkan uang untuk kepentingan berbagai macam kebutuhan sehari-hari 

diantaranya: biaya sekolah anak, membeli materi untuk membangun rumah 

dan keperluan konsumsi. Alasan petani menggadaikan kebunya kepada 

penggadai (toke) adalah karena untuk meminjam uang kepada Bank itu 

tempatnya jauh, belum lagi persyaratan yang sangat banyak, sedangkan uang 

tersebut untuk keperluan yang mendadak maka karena sudah mendapatkan 

kepercayaan dari penggadai (toke) dan itu cepat mendapat uang maka petani 

menyetujuinya. 

Begitulah transaksi gadai kebun kelapa yang ada di Desa Jaya Bhakti, 

hasil dari pohon kelapa tersebut di ambil oleh penerima gadai. Apabilan 

penggadai ingin menikmati hasil dari buah kelapa tersebut penggadai harus 

bisa mengembalikan uang yang di pinjam. 

Dari uraian diatas bahwa dapat diambil kesimpulan, bahwa mengenai 

pemanfaatan gadai kebun kelapa tersebut, pemanfaatan barang gadai sendiri 

tidak hanya mengutamakan pada keuntungan individual tetapi juga 

keuntungan bersama antara penerima gadai dan penggadai. Jadi dari pihak 

pemilik kebun sepakat bahwa selama 1 tahun kebun kelapanya berada pada 

penggadai dan bisa untuk dimanfaatakan, kemudian penggadai  menyetujui 

dan memanfaatan kebun tersebut dengan baik sesuai perjanjian.  
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 2.  Penyelesaian  Wanprestasi di Desa Jaya Bhakti 

Wanprestasi merupakan kata lain dari ingkar janji, yaitu ingkar janji 

dalam hal transaksi yang dilakukan oleh kudua belah pihak yang mengadakan 

suatu perjajian. Yang seharusnya perjanjian yang telah disepakati tersebut 

tidak boleh di langgar atau diingkari oleh sutu pihak. Menurut bapak sukarno 

ingkar janji (wanprestasi) ialah tidak terbayarnya apa yang menjadi 

kesepakatan diantara orang yang melakukan perjanjian.
78

Bapak trinoto 

berpendapat bahwa ingkar janji adalah  melaksanakan apa yang dijanjikannya 

tetapi tidak sebagaimana yang di janjikan
79

. Seperti tidak terbayarnya utang si 

ra>hin kepada murtahin. Ra>hin mau membayarnya tetapi tidak sebagaimana 

yang dijanjikan ra>hin terhadap murtah}in.
80

 Dari realita yang ada dimasyarakat 

Desa Jaya Bhakti memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan wanprestasi. 

Sesuai akad yang ada telah dipakai dari awal transaksi, gadai yang 

dilakukan di masyarakat di Desa Jaya Bhakti dilakukan karena sesuai dengan 

kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak begitupun juga dengan 

pengembaliannya juga sesuai perjanjian diawal, yaitu berupa kebun, ra>hin 

akan mengembalikan uang murtah}in apabila ra>hin sudah mempunyai uangnya.  

Apabila murtah}in membutuhkan uang sedangkan ra>hin belum bisa 

mengembalikannya maka ra>hin akan mencarikan orang ketiga yang mau 

mengganti uang murtah}in dengan pohon kelapa yang di gadaikan tersebut 

berpindah tangan kepada pihak ke tiga. Maka akad gadai antara ra>hin dengan 

                                                             
78 Lihat Transkipt 07/1-W/F-2/11-X/2018 
79 Lihat Traskip 08/1-W/F-1/15-X/2018 
80 Ibid. 
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pihak kedua berahir dan yang  terjadi adalah akad gadai baru antara ra>hin dan 

pihak ke tiga. 

Tetapi dalam kasus bapak Sutek penggadai di sini tidak bisa 

mengembalikan uang yang di pinjamnya dalam jangka waktu yang sudah 

disepakati dan si pemegang gadai penerima gadai tidak ada keringanan 

terhadap bapak sutek (penggadai). Ahirnya kebun kelapa masih tetap di 

tangan murtah}in untuk seterusnya, karena pohon kelapa tidak menghasilkan 

dan sudah mulai banyak yang rapuh maka penerima gadai mengambil alih 

kebun si ra>hin dengan harga jauh dari harga jual umumnya, walaupun untuk 

harga buah kelapa lebih murah dari tahun lalu tetapi untuk harga kebun tetap 

dalam harga yang tinggi, disinilah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan 

atau norma-norma yang sudah ada.  

Bapak sutek ra>hin diberi uang 25.000.000 juta padahal dari awal akad 

bapak sutek (ra>hin) menjual kebun kelapanya 30.000.000 juta jika di ahir 

perjaijian tidak bisa mengembalikan uangnya murtahin, tetapi ra>hin saat itu 

hanya meminjam 15.000.000 juta pada waktu itu harga kelapa masih tinggi 

kemudian dalam jangka waktu 1 tahun bapak sutek (ra>hin) tidak bisa 

mengembalikan uang 15.000.000 juta. Seharusnya murtah}in memberikan uang 

rahin 30.000.000 juta untuk penggalihan hak kebun kelapa tersebut tetapi 

disini murtah}in hanya membayar kebun  ra>hin  dengan nominal 25.000.000. 

juta saja ”saya iklas mbak uang saya di kembalikan segitu daripada uang saya 

tidak ada kembalian sama sekali” tegas bapak Sutek.
81

 

                                                             
81 Wawancara Bapak Sutek  12 September 2018 
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Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa mengenai resiko 

(wanprestasi) yang terjadi pada gadai kebun kelapa, apabila dari pihak 

penggadai tidak bisa mengembalikan pinjaman uangnya maka perkebunan 

kelapa tersebut menjadi milik penggadai. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI KEBUN 

KELAPA DI DESA JAYA BHAKTI KECAMATAN ENOK KABUPATEN 

INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU 

 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap  Pengambilan Manfaat Gadai Kebun 

Kelapa di Desa Jaya Bhakti  

            Rahn merupakan salah satu bentuk hutang guna memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Lalu orang yang berhutang mengrahnkan barangnya sebagai 

jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang 

mengrahnkan atau rahn tetapi dikuasai oleh penerima rahn yang berpiutang 

atau murtahin. 
82

 

Gadai kebun berawal dari para petani kelapa yang sangat 

membutuhkan uang untuk kepentingan berbagai macam kebutuhan sehari-hari 

diantaranya: biaya sekolah anak, membeli materi untuk membangun rumah 

dan keperluan konsumsi. Alasan petani menggadaikan kebunya kepada 

pengadai (toke) adalah karena untuk meminjam uang kepada Bank itu 

tempatnya jauh, belum lagi persyaratan yang sangat banyak, sedangkan uang 

tersebut untuk keperluan yang mendadak maka karena sudah mendapatkan 

kepercayaan dari penggadai (toke) dan itu cepat mendapat uang maka petani 

menyetujuinya. 

                                                             
82

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu mahluk yang memang secara  berkodrat hidup 

dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dapat memerlukan berbagai cara untuk memenuhi hajat 

hidupnya, salah satu caranya adalah dengan rahn. Lihat Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas Hukum 

Muamalah, Hukum Perdata Islam (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 1-3. 
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Menurut Imam Ahmad, Ishak, Al-Laist, Danal-Hasan, jika barang 

gadai berupa kendaraan yang dapat diperguna atau binatang ternak yang dapat 

diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua 

benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan 

selama kendaraan atau binatang itu ada padanya. Rasul bersabda:  

ِ َذ  َكانَا َمْرُ ونًا َوَلََبُ  لدَّرِّ ُ ْ َرُب ِ َذ  َكانَا َمْرُ ونًا َوَ َلى لَِّذي  َ رَْكُب  لظَُّهُر  ُ ْر َكُب 
 َوَ ْ َرُب نَ َفَ ُتهُ 

Artinya: „„Binatang tunggangan boleh di tunggangi karena pembiayannya 

apabila di gadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk 

diminum karena pembiayaanya bila digadaikan bagi orang yang 

memegang dan meminumnya wajib memberi biaya.
83

” 

 

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas di tentukan 

kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang 

barang-brang rahn seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang 

barang rahn berkewajiban memberi makanan bila barang rahn itu adalah 

hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa 

kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan 

terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya. 

Dalam aqad peminjaman uang tersebut, toke kelapa memberikan suatu 

persyaratan kepada petani yaitu mereka mau memberikan pinjaman uang, 

dengan syarat kebun kelapa sebagai jaminan jika peminjaman uang 

                                                             
83 Hendi Suhendi,  Fikih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja, 2008), 109. 
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nominalnya lebih besar,
84

 para petani pun menyetujui karena mereka sangat 

membutuhkan uang tersebut. 

Jika melihat ijab atau sighat yang dilakukan oleh bapak sutek dan 

bapak abdul manan bisa dinyatakan sah karena dihadiri oleh ra>hin dan 

murtahin dalam satu majelis. Yakni bapak sutek mendatangi ke rumah bapak 

abdul manan. Selain itu, ijab tersebut juga menjelaskan bahwa bapak sutek 

berhutang 15.000.000, dengan jangka waktu satu tahun dengan mengarahkan 

atau barang jaminan kebun kelapa 3 baris dan perbarisnya/2.250M. Lalu ia 

menyerahkan kebun kelapanya sebagai barang jaminan kepada bapak abdul 

manan.
85

Pada proses Ija>b qabu>l tersebut bapak abdul manan menerima bapak 

sutek dengan lafadz ”saya terima”. 

Meskipun tidak menggunakan surat perjanjian tertentu yang mengikat 

antara kedua belah pihak akan tetapi kedua belah pihak telah faham bahwa 

mereka telah melakukan akad perjanjian dan terdapat saksi.  

Dalam mekanisme gadai kebun dengan sistem pegadaian ini, toke 

(penggadai) harus punya kepercayaan terlebih dahulu kepada  petani. Yaitu 

dengan menjual beberapa kali kepada toke (penggadai) untuk mendapat 

kepercayaan toke tersebut. Setelah itu toke mau meminjamkan uang kepada 

petani sesuai dengan hasil yang didapat, dengan begitu pemilik kebun akan 

                                                             
84 Abdul Manan,Wawancara, 15 Oktober 2018 
85

Pemanfaatan kebun kelapa sebagai barang jaminan ada yang digarap oleh rahin, 

murtahin, maupun buruh tani sesuai bentuk rahn kebun yang terbagi menjadi tiga macam serta 

dalam pelaksanaan pemanfaatan kebun sama-sama terdapat akad muzara‟ah yang menyatu pada 

akad rahn. Hal ini sudah menjadi hal wajar di masyarakat Desa Jaya Bhakti, bahwa setelah akad 

dilaksanakan yang berhak memanfaatkan kebun adalah pihak-pihak yang disebutkan diatas sesuai 

bentuk rahn yang ada selama minimal satu tahun. Apabila dalam waktu tersebut rahin belum 

mengembalikan hutangnya, maka kebun tersebut masih dalam penguasaan murtahin sampai rahin 

melunasi hutangnya.   
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mudah mendapat pinjaman kepada toke, jika jumlah uang yang dipinjam lebih 

besar dari pada umumnya maka terdapat jaminan, dan jaminan itu berupa 

kebun jika sewaktu-waktu pemilik kebun tidak bisa mengembalikan uang 

pinjaman tersebut maka kebun tersebut akan diambil oleh toke (penggadai),  

dan pemilik kebun diberikan uang sebagai kekurangan dari harga kabun 

tersebut. 

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas di tentukan 

kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang 

barang-brang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan
86

. Pemegang 

barang gadai berkewajiban memberi makanan bila barang gadai itu adalah 

hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa 

kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan 

terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya. 

Pengambilan manfaat pada benda-benda rahn di atas ditentukan 

kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang 

barang-brang rahn seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang 

barang rahn berkewajiban memberi makanan bila barang rahn itu adalah 

hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa 

kendaraan. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan 

terhadap barang gadai yang ada pada dirinya. 

                                                             
86

Pemgambilan manfaat pada benda-benda rahn di atas ditekankan kepada biaya atau 

tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang rahn seperti di atas, punya 

kewajiban tambahan. Pemegang barang rahn berkewajiban memeberikan makanan bila barang 

rahnan itu berupa hewan.  Harus memberikan bensin apabila barang rahnan berupa kendaraan. 

Membersihkan dengan baik dan memeperbaikinya jika diperelukan bila pemegang barang rahnan 

berupa rumah. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang 

rahnan pada dirinya.  
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Adapun mengenai boleh atau tidaknya marhu>n diambil manfaatnya, 

beberapa ulama‟ berbeda pendapat. Terkait terletak pada pemanfaatan 

marhu>n tersebut sudah mendapat izin baik dari ra>hin ataupun murtahin, di 

jelaskan pendapat 4 madhhab. Untuk Jumhur mengatakan gadai hanya berhak 

dimanfaatkan oleh penggadai. Karena itu, segala manfaat dan hasil-hasil yang 

diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak ra>hin (orang yang 

mengadaikan). Tapi Ulama Hana>bilah berbeda pendapat mereka berpendapat, 

jika borg berupa hewan, penerima gadai boleh memanfaatkan seperti 

mengendarai atau mengambil sususnya sekedar menganti biaya, meskipun 

tidak diizinkan oleh ra>hin. Adapun borg selain hewan, tidak boleh 

dimanfaatkan, kecualai atas izin ra>hin 

Dari data tersebut penulis menganalisis praktik gadai kebun kelapa di 

Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok sudah sesuai dengan ketentuan dan 

diperbolehkan menurut jumhur ulama. Karena pemanfaatan yang dilakukan 

oleh penerima gadai (murtahin) sudah diizinkan kepada penggadai (ra>hin) dari 

awal pada saat ija>b qabu>l dan sama-sama menerima. Tetapi menurut 

khilafiyah mereka berpendapat, jika borg berupa hewan, murtahin boleh 

memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil sususnya sekedar 

menganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh ra>hin. Adapun borg selain 

hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecualai atas izin ra>hin. Dan diantara kedua 

belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Sementara itu, orang yang 

berhutang memberikan kekuasaan kepada penggadai atau murtahin sebagai 

jaminan hutangnya. Sebab yang lain, ra>hin sedang mengalami kekurangan 
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biaya untuk mengarap kebun kelapa sehingga dia memberi kekuasaan kepada 

murtahin untuk mengelola agar kebun kelapa tersebut terawat dan subur.
87

 

c. Pertama, Hadith Rasulullah Saw: 

َ ْ  َأِب ُ َر ْ رََة َرِ َ   اُ َ ْنُه قَاَا قَاَا َرُسوُا  ِا َصَل   اُ َ َلْيِه َوَسلََّم  لرَّْ ُ  
 ُ رَْكُب بِنَ َفَ ِتِه ِ َذ َكانَا َمْرُ وَن َوَلََبُ  لدَّرِّ ُ ْ َرُب بِنَ َفَ ِتِه ِ َذ  كضانَا َمْرُ ْونًا َوَ َلى 

 لذِّي  ركب و  رب  لنف ة 
Artinya : ”Dari Abu Hurairah r,a. Ia berkata : Rasulullah Saw, 

bersabda:”Barang jaminan itu boleh dinaiki/dikendarai 

dengan nafkahnya, air susu yang mengalir itu boleh 

diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas 

orang yang mengendarai dan minum wajib memberikan 

nafkah, “(HR, Bukhari). 
88

 

 

Hadith yang dibahas di atas mengenai pemanfaatan barang rahn dan 

murtahin membahas mengenai hanya boleh mengambil manfaat barang rahn 

tersebut sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.
89

Jadi barang jaminan bapak 

Sutek dimanfaatkan oleh penerima gadai yakni bapak abdul manan maka 

hanya boleh mengambil manfaat kebun kelapa tersebut sesuai dengan biaya 

oprasional atau pengolahan kebun kelapa yang dikeluarkan. Hal itu sesuai 

dengan hadith pemanfaatan barang rahn.
90

 

                                                             
87

Murtahin disebut juga dengan penerima gadai. Pemerima gadai bisa merupakan orang 

yang mempunyai uang banyak, Bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan 
modal dengan jaminan barang. Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Kauangan Syariah 

(Yokyakrta: Ekonimis, 2004), 160 
88

 Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah AI-Bukhari 

AI-Ju‟fiy, Sahih Al-Bukhari juz 3( Bairut: Darul Al-Fakr, 1983), 117. 
89Lihat Hadis mengenai Pemanfaatan Barang Rahn   
90Tunggangan (kendaraan) yang dirahnkan boleh dinaiki dengan menanggung biaya dan 

binatang ternak yang dirahnkan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang 

menggunakan kendaraan dan memerah susunya wajib menyediakan biaya perawatan dan 

pemeliharaan”, Abdullah  Muhammad bin Ismail bin Ibrahin bin Mughiram bin Brdizbah Al-

Bukhari AI-Ju‟fiy, Sahih Bukhari, Juz 3, 117. 
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Jika mengacu pada hadith di atas, bahwa barang rahn hanya boleh 

diambil dari kesesuaian pembiayaan kebun kelapa tersebut maka keuntungan 

yang didapat bapak abdul manan tidak sah atau riba
91

. Pasalnya dalam dasar 

pengrahnan itu sifatnya tolong menolong, bukan mencari keuntungan yang 

berlebih. 
92

 

                       

            

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-Nya.”
93

 

 

Sebagaimana rahn tanah pertanian yang banyak dilakukan oleh 

masyarakat di Desa Jaya Bhakti, sebenarnya  berawal dari adanya rasa ingin 

menolong dari pihak pembeli rahn, akan tetapi penolong yaitu pihak pembeli 

rahn juga tidak ingin dirinya dirugikan. Memang, pembeli rahn berdalih 

bahwa rahn kebun kelapa yang dilaksanakan dengan alasan menolong kerabat 

ataupun saudaranya yang sedang dalam kesusahan. 

Atas logika tersebut, akan diteliti lebih lanjut. Sebab para Ulama fiqih 

berpendapat yang berbeda-beda. Seperti Ulama sya>fi|iyah menyatakan bahwa 

                                                             
91

Riba adalah kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi 

yang secara tegas diharamkan bahkan pengharamnnya telah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. 

Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitor) 

bahkan meriusak akhlak dan moralitas manusia. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama 

Islam saja. Tetapi dalam agama-agama samawi njuga melarangnya bahkan mengutuk pelaku riba. 

Plato (427-347) misalnya termasuk orang yang mengutuk para pelaku pelipat gandaan uang. Lihat 

Muhammad dan R. Lukman Fauroni, Visi Alquran Tentang Etika dan Bisnis (Jakarta: Salemba 

Diniah, 2002), 152.   
92

AL-Qur‟an Surat Ar Ruum ayat 39   
93

QS. Al-Maidah Ayat 2  
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pemanfataan barang rahn tidak boleh dilakukan oleh murtahin. Karena 

barang rahn tersebut milik ra>hin meski ditangan ataupun dalam penguasaan 

murtahin.  

Untuk barang jaminan gadai kebun kelapa di Desa Jaya Bhakti 

Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Penulis 

menyimpulkan bahwa, barang jaminan gadai yang terjadi di Desa Jaya Bhakti 

tersebut termasuk praktik gadai yang memanfaatan jaminan,   untuk 

menjamin agar murtahin tidak mengalami kerugian atas barang rahn itu, 

maka hak murtahin harus dijaga jangan sampai menderita kerugian. Tetapi 

dalam hal ini hak ra>hin sebagai pemilik barang juga tidak boleh diabaikan. 

Jadi solusinya adalah bagi hasil antara ra>hin dan murtahin atas hasil panen 

kebun kelapa tersebut rahn tersebut setelah dikurangi biaya perawatan atau 

baiaya lainya. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam 

Praktik Gadai Kebun Kelapa di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok 

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. 

Gadai adalah menjadi suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis 

sebagai jaminan atas hutang yang dilakukan oleh sesorang dengan ketentuan 

bahwa dalam hal pihak yang meminjam itu wanprestasi
94

, maka memberikan 

hak kepada pihak yang meminjamkan untuk menjual barang jaminan tersebut 

dan diambil sevesar pokok yang ada. 

                                                             
94

Wanprestasi adalah berasal dari bahasa Belanda yaitu”wanprestatie” yang berarti buruk 

atau jelek. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapakan dalam 

perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena 

undang-undang. Ridwan Khairandi, Hukum Kontrak Indonesia (Yokyakarta:FH UII Press), 278-

279. 
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Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji 

kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu. Bila marhu>n hilang dibawah penguasaan murtahin, maka murtahin 

tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena 

kelalaian murtahin atau karena disia-siakan. Umpamanya murtain bermain-

main dengan api, lalu barang gadai itu terbakar, atau gudang tak dikunci, lalu 

barang itu hilang dicuri oleh orang lain, maka murtahin diwajibkan 

memelihara sebagaimana layaknya, apabila tidak demikian, ketika ada cacat, 

rusak atau hilang, maka menjadi tanggung jawa murtahin.  

Menurut ketentuan syari‟ah bahwa, apabila masa yang telah 

diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka orang yang 

berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya 

orang yang berhutang tidak punya kemauan dan atau kemampuan atau 

mengembalikan pinjamannya hendaknya ia memberi izin kepada pemegang 

gadai untuk menjual barang yang ia jadikan sebagai jaminan tersebut. 

Dari hasil penjualan setelah diambil uang sebesar hutang pokok yang 

ada, maka apabila terjadi sisa harus dikembalikan kepada pemberi gadai. Akan 

tetapi dalam hal terdapat kekurangan, maka pihak pemberi gadai masih 

mempunya kewajiban untuk membayar kekurangannya. 

Apabila murtahin membutuhkan uang sedang ra>hin belum bisa 

mengembalikannya maka ra>hin akan mencarikan orang ketiga yang mau 

mengganti uang murtahin dengan pohon kelapa yang di gadaiakan tersebut 

berpindah tangan kepada pihak ketiga. Maka akad gadai antara ra>hin dan 
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pihak kedua berakhir dan yang terjadi akad gadai baru antara ra>hin dan pihak 

ke tiga.  

Yang terjadi pada masyarakat Jaya Bhakti ketika murtahin wanprestasi 

terhadap pembayaran yang disepakati diawal, ra>hin hanya  merelakan atau 

menerima apa yang diberikan oleh murtahin kepada ra>hin. Ra>hin sudah 

menolaknya tetapi murtahin tetap tidak mau memenuhi akad  yang telah 

disepakati. Ahirnya ra>hin mengalah, mereka tidak mau hal ini menjadikan 

mereka (murtahin dan ra>hin) terjadi persengketaan. Itu terjadi karena unsur 

tolong menolong dan jika kekerabatan didaerah tersebut masih sangatlah 

kental. Meskipun ra>hin mengalami kerugian tetapi ra>hin iklas daripada 

uangnya tidak kembali sama sekali. 

Meskipun ra>hin mengiakan uang yang tidak semestinya, itu semua 

dilakukan supaya uang kembali meskipun tidak seberapa. Uang pengembalian 

tersebut hanya cukup untuk membeli kabun seper emapat saja 1/4 sedangkan 

pada perjanjian awal kebun yang diberikan sebesar 3 baris dan 

perbarisnya/2.250. 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa mengenai resiko 

(wanprestasi) yang terjadi pada gadai kebun kelapa, apabila dari pihak 

pennggadai tidak bisa mengembalikan pinjaman uangnya maka perkebunan 

kelapa tersebut akan menjadi milik penggadai.  

Menurut analisa penulis transaksi seperti ini bertentangan dengan 

ajaran fiqh, karena dalam kasus ini salah satu pihak merasa dirugikan yaitu 

pihak dari ra>hin, ra>hin merasa dirugikan karena murtahin dalam melakukan 
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pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal 

perjanjian, sedangkan dalam fiqh diantara keduanya tidak boleh ada salah satu 

pihak yang dirugikan. Hadith Nabi Saw: 

. َ ْ  َأِب ُ َر ْ رََة َرِ َ   اُ َ ْنُه َ ْ   لنَِّ ِ َصَلى  اُ َ َلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َكانَا  َ ُ واُ 
  لرَّْ ُ   ُ رَْكُب بِنَفَ ِتِه َوُ ْ َرُب َلََبُ  لدَّ رِّ ِ َذ  َكانَا َمْرُ ونَا

Artinya:“Dari Abu Hurairah r,a. Dari Nabi saw. Bahwasanya beliau 

bersabda: Barang jaminan boleh dinaiki/kendarai, dan air susu yang 

mengalir itu boleh diminum apabila digaidaikan”
95

 

 

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan 

kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi pemegang 

barang-barang gadai seperti di atas mempunyai kewajiban tambahan.. Manfaat 

benda angunan, seperti hewan yang ditunggangi atau diambil susunya, dapat 

diambil oleh murtah}in tanpa harus ada izin dari ra>hin. Pemanfaatannya hanya 

sebatas menunggangu atau mengambil susunya, sebagai kompensasi atas  

biaya pemeliharaan hewan yang dikeluarkannya. Sedangkan pemanfaatan 

dalam bentuk lain, seperti dijual atau diwakafkan, tidak dibolehkan.
96

 

Pembahasan mengenai pemanfaatan rahn ini terkait dengan wewenang 

penggunaan barang angunan oleh kedua belah pihak (ra>hin dan murtah}in). 

Dalam hal ini ra>hin atau murtah}in yang lebih berhak memanfaatkan barang 

angunan. 

 

                                                             
95

Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Al Bukhari, Terjemah Sohih Bukhari Jikid v, 

(Semarang: CV. Asy Syifa‟, 1993), 538.  
96Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yokyakarta: Teras, 2011), 98. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan  

Dari seluruh uaraian yang telah penulis paparkan, tentang praktek 

gadai kebun kelapa dengan sistem pemilik kebun tidak bisa memngembalikan 

uang pinjamannya kemudian pemilik kebun menjual kebunnya dengan harga 

yang jauh dari harga pasaran pada umumnya kepada penggadai di Desa Jaya 

Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa: 

Penulis telah menyelesaikan pembahasan terhadap Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok 

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Maka penulis mengambil 

kesimpulan: 

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan gadai kebun kelapa di Desa 

Jaya Bhakti Kecmatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. 

Tersebut termasuk praktik gadai yang memanfaatkan jaminan, itu sudah 

sesuai dengan hukum Islam dan dibolehkan menurut jumhur fuqaha. 

Karena penggadai (ra>hin) sudah mengijinkan kepada penerima barang 

gadai (murtah}in) untuk memanfaatkan kebun kelpa tersebut. Apabila 

sudah ada kesepakatan dn mendapat izin baik ra>hin maupun murtah}in. 

Tetapi ulama hanabila berpendapat lain dan tidak membolehkan 

memanfaatkan barang gadian, karena yang bisa di manfaatkan hanya 
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berupa hewan selain hewan tidak boleh di manfaatkan, kecuali atas izin 

ra>hin. 

Dalam hal ini pemanfaatan gadai kebun kelapa di Desa Jaya Bhakti 

diperbolehkan, karena sudah izin kepada pemberi gadai dan kedua pihak 

sudah menyepakati dan sama-sama tidak ada yang dirugikan. 

2. Penyelesaian wanprestasi dalam praktik gadai kebun kelapa tersebut belum 

sesuai dengan hukum Islam, karena dari pihak pemilik kebun tidak bisa 

mengambalikan pinjaman uangnya kepada penggadai, dari uraian di atas 

dapat diambil kesimpulan, bahwa mengenai resiko (wanprestasi) yang 

terjadi pada gadai kebun kelapa, di Desa Jaya Bhakti. Termasuk praktik 

riba dan bertentangan dengan hukum Islam. Karena mengandung unsur 

penipuan ataupun ketidak keseswaian antara penjual kebun yang 

digadaikan tersebut, dari penjualan kebun kelapa milik penggadai tersebut. 

Dalam kasus ini salah satu pihak merasa dirugikan yaitu dari pihak ra>hin, 

ra>hin merasa dirugikan karena murtah}in dalam melakukan pembayaran 

tidak sesuai dengan perjanjian yang telat disepakati di awal perjanjian, 

sedangkan dalam fiqh diantara keduanya tidak boleh ada salah satu pihak 

yang dirugikan. 

B. Saran-saran 

Dari semua pembahasan diatas penulis penulis mempunyai beberapa 

saran, yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan dan acuan 

bersama mengenai praktek gadai kebun kelapa: 
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1. Bagi masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam bertrnsaksi gadai 

kebun, agar semuanya terhindar dari transaksi yang tidak dibenarkan oleh 

syara‟. Karena pada adasarnya gadai tidak boleh disyarati dengan suatu 

apapun. 

2. Bagi penggadai dan penerima barang gadai seharusnya tidak mensyarati 

akad gadai, agar akad dalam gadai tidak rusak. 

3. Dan bagi pihak penggadai apabila sudah mampu hendaknya segera 

mengembalikan hutang pinjaman agar tidak menjadi wanpresati. 
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