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ABSTRAK 

 

 

Mutmainah, Siti. 2017.Prespektif Hukum Islam dan Mas}lah}ah Ma>liyah Terhadap 

Tradisi “Titip Gula”Di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 

.Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo, Pembimbing Dr.H. Agus Purnomo.M.Ag. 

 

Kata Kunci :wadi>’ah, mas}lah}ah, harta. 

 

Wadi>’ah adalah barang titipan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain 

untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Dalam praktek penitipan gula 

yang ada di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ini penitip 

menitipkan barang berbentuk gula putih yang sudah dikemas dalam plastik 

kilonan dan penitip barang akan mengambilnya ketika penitip membutuhkan 

walaupun dalam keadaan harga tinggi, baik secara keseluruhan barang diambil 

atau sebagian (berangsur-angsur). 

Berdasarkan fenomena tersebut penulis bermaksud menganalisis peristiwa 

ini dari sudut pandang perspektif hukum Islam dan mas}lah}ah ma>liyah. Adapun 

rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana perspektif hukum Islam 

terhadap transaksi tradisi “titip gula” di Desa Sobrah Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun dan bagaimana mas}lah}ah ma>liyah terhadap tradisi “titip gula” 

di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. 

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, 

sehingga penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Analisis dengan metode deduktif dengan pengolahan 

menggunakan editing, organizing, dan penemuan hasil riset. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi dalam praktek titip gula 

yang di lakukan masyarakat Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 

menggunakan akadwadi>’ah yadh dhamanah dan telah sesuai syarat dan rukunnya. 

Dalam praktek titip gula yang dilakukan masyarakat Desa Sobrah Kecamatan 

Wungu Kabupaten Madiun telah benar-benar mendatangkan keuntungan bagi 

orang yang berakad. Dalam praktik ini antara penitip dan penerima titipan 

mendapatkan manfaat mas}lah}ah yang diambil. Dari penitip mas}lah}ah yang di 

dapat adalah mendapat tempat untuk menitipkan barangnya sehingga gulanya 

tetap dalam jumlah yang sama walau berapapun jangka waktunya dan gula yang 

diambil dalam kondisi yang baik. Bagi penerima titipan mas}lah}ah yang didapat 

adalah mendapat modal berupa gula putih yang menimbulkan uang kas pemilik 

toko tidak berkurang untuk pembelian gula putih sehingga bisa digunakan untuk 

membeli (kolakan) bahan yang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Muamalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. 

Pada dasarnya aspek hukum Islam yang bukan kategori ibadah, seperti sholat, 

puasa, dan haji dapat disebut sebagai muamalah. Karena itu masalah perdata 

dan pidana pada umumnya digolongkan pada bidang muamalah. Namun 

dalam perkembangan selanjutnya, hukum Islam di bidang muamalah dapat 

dibagi dalam  2 garis besar yaitu Munakahat(perkawinan) dan Jinayat (pidana). 

Muamalah dalam arti khusus hanya berkaitan dengan bidang ekonomi 

dan bisnis dalam Islam. Secara umum muamalah bertujuan untuk mengatur 

segala transaksi yang dilakukan oleh manusia agar sesuai dengan kaidah dan 

hukum Islam yang ditetapkan.
1
 

Permasalahan muamalah selalu dan tetap berkembang tetapi perlu 

diperhatikan agar tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak tertentu yang 

disebabkan oleh adanya tekanan atau tipuan dari pihak lain. Segala bentuk 

transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperboehkan dalam hukum Islam 

asalkan tidak ada sebab pengharamannya. Agama Islam juga memberikan 

pedoma hidup kepada manusia secara mnyeluruh meliputi segala aspek 

kehidupannya yang diantaranya yaitu aspek aqidah, ibadah, akhlak dan 

kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan 

                                                           
1
 Qomarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 1-2. 
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jasmani baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan 

masyarakatnya. Selain itu, agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya 

untuk hidup saling tolong menolong, dan selalu berbuat kebaikan terhadap 

sesamanya terutama bagi yang membutuhkan. 

Macam dari tolong-menolong ini bisa berupa apa saja yang dibutuhkan 

masyarakat yang menurut Islam juga dperbolehkan, mengamanahkan dengan 

tujuan mengamankan barangnya kepada pihak lain. Salah satu bentuk 

perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah dalam hal ini adalah 

titipan, sebagaimana lazimnya, titipan adalah murni akad tolong menolong. 

Praktek ini memberikan makna tolong menolong dengan bentuk amanah atas 

barang dan praktek ini sebagai upaya untuk menjadikan hubungan social 

ekonomi lebih erat. 

Tradisi “Titip Gula” yang sudah dikenal oleh masyarakat Desa Sobrah 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ini merupakan bentuk titipan yang 

barangnya berbahan pokok tertentu yang sesuai pada umumnya atau yang 

telah disepakati kebanyakan masyarakat Desa Sobrah  yaitu salah satunya gula. 

Barang (gula) yang dititipkan yaitu perolehan dari acara hajatan masyarakat. 

Banyak masyarakat menitipkan barang berupa gula dengan sistem 

pengambilan sesuai kemauan pemilik  bahan pokok (gula) dan tidak sedikit 

yang mengambil barangnya ketika harga bahan naik. Praktek ini terjadi karena 

dalam masyarakat di Desa Sobrah ini menganggap jika barang sebagian 

dititipkan maka harta yang mereka miliki tidak akan berkurang atau terpakai 

pada saat ini sepenuhnya atau semuanya. Desa Sobrah merupakan desa yang 
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tidak begitu dekat dengan wilayah perkotaan, masyarakat desa Sobrah 

mayoritas bekerja sebagai buruh tani yang kerjanya musiman. Maka praktek 

seperti ini yang mereka lakukan agar harta tidak habis pada awal mendapatkan, 

karena sebagian masyarakat belum banyak yang mempercayakan hartanya 

kepada bank. Berdasarkan kondisi seperti ini maka praktek menitip barang 

berupa bahan pokok gula ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Sobrah 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Sehingga tradisi “titip gula” ini 

muncul dan menjadi kegiatan yang sering atau bahkan pasti dilakukan oleh 

masyarakat Desa Sobrah Kecamatan Madiun setelah selesai acara hajatan 

untuk menitipkan  sebagian  barangnya pada toko . 

Transaksi dari tradisi “titip gula” terjadi ketika masyarakat telah selesai 

acara hajatan dan mendapatkan barang seperti bahan pokok gula, mie, beras 

dan lain-lain. Dari banyaknya harta atau barang yang mereka dapatkan dalam 

acara hajatan sehingga  mereka berpikiran untuk menitipkan sebagian 

barang.nya tersebut, yang mana jenis barangnya telah disepakati oleh pihak 

yang bersangkutan.  Namun dalam praktek penitipan barang di Desa Sobrah 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun  ini yang sering dititipkan dan 

disepakati para pihak terutama pihak yang dititipi atau toko adalah jenis 

barang atau bahan pokok gula. Setelah para pihak menyetujui maka barang 

akan diserahkan  kepada toko yang di inginkan oleh pemilik barang (gula) dan 

sesuai perjanjian atau kesepakatan oleh para pihak barang akan diambil ketika 

dibutuhkan.  Sebagian besar pemilik barang (gula) yang menitipan barangnya 

pada toko  mereka mengambil  ketika harga barang (gula)  naik.  
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Titipan merupakan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya 

supaya dijaganya. Titipan adalah murni akad tolong menolong dimana dengan 

alasan tertentu pemilik harta memberikan amanah kepada orang yang dititipi 

untuk menjaga dan memelihara hartanya. Seseorang yang mempunyai harta 

berkeinginan untuk menyerahkan kepada orang lain tidak untuk dikuasai, akan 

tetapi untuk dipelihara karena ada suatu hal. Tidak ada ketentuan alasan 

kenapa akad wadiah dilakukan. Namun yang pasti seseorang mempunyai hak 

penuh atas harta untuk dititipkan kepada orang lain.
2
 

Menurut penuturan salah satu penitip titipan barang (gula) dengan 

maksut untuk menghimpun harta berbentuk gula ini sehingga ketika nanti 

mereka membutuhkan kapan saja bisa diambil meskipun jangka waktunya 

lama sampai berbulan-bulan bahkan sampai tahunan tanpa membeli gula lagi 

saat membutuhkan. Namun tidak semua pemilik toko menerima barang titipan 

berbentuk gula ini dalam jumlah yang banyak sebagian toko membatasi 

jumlah barang yang ingin dititipkan karena pemilik toko takut kalau penitip 

barang (gula) ingin diambil semua secara keseluruhan ketika harga naik.  

Penulis tertarik meneliti salah satu praktek yang sering dilakukan oleh 

masyarakat Desa Sobrah Kecamatan Wungu Madiun yang menurut penulis 

mengandung unsur tolong-menolong yaitu pertama pemilik barang datang 

kepada pemilik toko dan menawarkan untuk penitipan barang (gula) dengan 

jumlah yang akan disepakati para pihak. Apabila jumlah barang tidak diterima 

semua oleh toko 1 maka pemilik barang menitipkan juga pada toko yang lain. 

                                                           
2
 M.Yazid Afandi, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 193. 
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Setelah sepakat barang diambil pemilik toko atau ada yang diantar oleh 

pemilik gula pada toko (penjual), penjual tidak hanya menyimpan saja 

terhadap barang itu tetapi menjualnya dahulu.  Lalu pemilik barang (gula) 

akan mengambilnya jika ia memerlukan barangnya itu dan kembali dengan 

jumlah yang sama.  

Penerima titipan gula dalam hal ini mendapat modal berbentuk gula 

putih, bisa dibuktikan bahwa gula yang dititipkan tidak hanya begitu saja 

disimpan namun akan dijual pada masa sekarang sehingga penerima titipan 

tidak memerlukan stok barang atau membeli (kulakan) dengan pengurangan 

uang pemilik toko selaku penerima titipan, dari sinilah sudah diketahui bahwa 

penerima mendapat modal berbentuk gula putih, namun ketika suatu  saat 

barang diambil oleh pemilik barang maka penerima titipan harus siap 

memberikan gula meskipun harga berubah ataupun barang diganti dengan 

yang baru. Gula putih sudah pasti ketika diambil keadaan baru karena gula 

yang telah dititipkan sudah dijual terlebih dahulu. Karena tidak mungkin jika 

gula putih disimpan terus menerus mengingat barang yang mudah rusak atau 

busuk. 

Praktik titip gula putih yang ada di Desa Sobrah ini dianggap sudah 

biasa dan tetap berjalan meskipun ada diantara masyarakat yang belum 

sepenuhnya menerima karena suatu anggapan yaitu menimbulkan kerugian 

bagi penerima titipan, namun kenyataannya bahwa penerima mendapat 

keuntungan yaitu dapat atau tetap bisa menjalankan bisnis tokonya tanpa harus 

mengeluarkan uang untuk kulakan sehingga uangnya bisa digunakan untuk 
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yang lainnya. Namun tidak semua masyarakat bependapat seperti yang telah 

dipaparkan diatas. Dalam praktik ini masyarakat terdapat perbedaan pendapat 

mengenai bagaimana penilaiannya terhadap transaksi yang dilakukan. 

Dari transaksi penitipan bahan pokok berbentuk gula seperti di atas, 

penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana praktik penitipan 

menurut hukum islam, sehingga menjadi pembahasan dalam penyusunan 

skripsi yang berjudul “Studi Perspektif Hukum Islam dan Maslahah Maaliyah 

Terhadap Tradisi “Titip Gula” di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten 

Madiun. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memahami judul yang akan disajikan, maka penulis akan 

mengemukakan beberapa istilah pebting untuk memberikan pengertian tentang 

hal-hal atau makna yang terkandung di dalam judul, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada nash al-Qur‟an dan 

hadits serta bersumber pada pendapat para ulama yang termuat dalam 

kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer.
3
 

2. Mas}lah}ah adalah memelihara tujuan syara‟ dengan cara menolak segala 

sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.
4 

3. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang 

masih dijalankan dimasyarakat atau anggapan bahwa cara-cara yang telah 

ada merupakan yang paling baik dan benar.
5
 

                                                           
3
 Abdul Wahab Khalaf, kaidah-kaidah Hukum Islam (Yogyakarta: Rajawali press, 1991), 157. 

4
 Muhammad Hasbi ash-Shidieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan bintang, 1990), 329 
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4. Titip gula yaitu kegiatan yang sering dilakukan masyarakat Desa Sobrah 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun setealah acara hajatan dan diambil 

ketika si pemilik harta menghendaki. 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis ungkapkan 

sebelumnya, maka penulis ingin meneliti berbagai hal yang berkaitan dengan 

tradisi “Titip Gula” yang terjadi di Desa Sobrah Kecamatan Wungu dengan 

berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi tradisi “titip gula” di 

Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun? 

2. Bagaimana tinjauan maslahah terhadap tradisi “titip gula” di Desa Sobrah 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun? 

D. Telaah Pustaka 

Titipan merupakan akad atau transaksi yang biasa dipakai masyarakat 

untuk mengamankan harta mereka pada lain pihak. Hal ini sudah merupakan 

sebuah tradisi bagi mereka yang sedang membutuhkan jasa seperti ini. 

Sepanjang pengetahuan penulis belum begitu banyak skripsi yang membahas 

tentang penitipan bahan pokok sekaligus penetapan harga yang berbeda.  

Adapun skripsi yang mendekati pembahasan tentang pembahasan dari 

skripsi ini yaitu skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli 

bahan pokok sebagai pelunasan hutang dalam acara hajatan di Dusun Beketok 

Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, dengan 

                                                                                                                                                               
5
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 

1208. 
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rumusan masalah, bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadah akad jual beli 

bahan pokok sebagai pelunasan hutang dan penetapan harga pada praktek jual 

beli bahan pokok sebagai pelunasan hutang dalam acara hajatan di Dusun 

Beketok  Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Madiun?. 

 Kesimpuan dari skripsi ini terdapat transaksi jual bei bahan pokok 

yang dilakukan ketika akan ada acara hajatan. Jual beli tersebut dilakukan 

pembeli dengan datang langsung ke toko bahan pokok untuk memesan bahan 

pokok yang dibutuhkan. Sebagai tanda jadi jual beli tersebut para pembeli 

bahan pokok menyerahkan sejumlah uang muka kepada penjual. Pihak toko 

akan mengantarkan bahan pokok yang telah dipesan pembeli sebelum acara 

hajatan. Setelah acara hajatan selesai bahan pokok yang masih tersisa dan 

yang diperoleh dari acara hajatan dijual ke pemilik toko untuk melunasi 

hutang.
6
  

Skripsi yang ditulis oleh Anis Mahmudah dengan judul “ Studi 

Komperatif Tentang Simpanan Giro Wadiah Pada Perbankan Syariah dan 

Perbankan Konvensional”,  tahun 2003. 

Hasil penelitian  tersebut adalah giro wadi>’ah pada perbankan Syariah 

berbentuk simpanan dengan aqad wadi>’ah yad dhama>nah yang disajikan 

sebagai wujud kepercayaan atau amanat yaitu pemberian amanat dari yang 

punya harta (nasabah) kepada yang dipercaya dalam hal ini adalah bank untuk 

menjaga amanat tersebut. Imbalan jasa berupa bonus dan bonus ini tidak 

                                                           
6
 Masfufah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Pokok Sebagai Pelunasan Hutang 

Dalam Acara Hajatan Di Dusun Beketok Desa Banjarasari Kulon kec.Dagangan Kab.Madiun, 

(Skripsi, STAIN Ponorogo: 2013), 6. 
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dijanjikan d awal aqad dan besarnya tidak ditentukan secara tepat tapi 

dipersentasikan pada keuntungan bank .
7
 

Begitu juga skripsi yang ditulis oleh Kamaliatul Hasanah dengan judul 

“Tinjauan Fiqh Terhadap Jasa Penitipan Barang di CV . PO “Hikmah 

Sugeng Mujayyin” jl Trunojoyo no. 34 Tambak Bayan Ponorogo”. 

Hasil penelitian tersebut Penitipan barangdi CV. PO Hikmah Sugeng 

Mujayyin” adalah akad yang digunakan telah sesuai dengan fiqh Islam. 

Dengan berdasarkan Syarat sahnya tidak menyalahi fiqh. Faktor-faktor 

kehilangan atau kerusakan barang yang dititpkan  dilihat dari penyebabnya 

dan siapa yang telah  lalai .
8
 

Dari judul skripsi di atas terdapat perbedaan dengan judul skripsi yang 

penulis angkat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Titip 

Gula” di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Dari segi 

pokoknya sama namun prakteknya setelah acara hajatan selesai barang 

dititipkan kepada pihak toko yang di inginkan lalu diambil ketika harga naik 

atau pemilik gula membutuhkan. 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis 

adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan 

masalah yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, yaitu: 

                                                           
7

 Anis Mahmudah, Studi Komperatif tentang Simpanan Giro Pada Perbankan Syariah dan 

Perbankan Konvensional, (Skripsi, STAIN Ponorogo: 2003), 5 
8
 Kamaliatul Hasanah, Tinjuan Fiqh Islam Terhadap Jasa Penitipan Barang di CV. PO “Hikmah 

Sugeng Mujayyin” jl Trunojoyo No. 34 Tambak Bayan Ponorogo, (Skripsi: STAIN PONOROGO, 

2007), 5. 
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1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi 

tradisi “Titip Gula” di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Madiun. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan maslahah terhadap tradisi “titip 

gula” di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Madiun. 

F. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan agar bermanfaat dan berguna bukan 

hanya bagi penulis secara pribadi, tetapi juga berguna sebagai salah satu 

sumbangan pemikiran bagi orang lain yang dapat dilihat dari dua segi: 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir umat tentang 

Hukum Islam. 

b. Sebagai penambahan informasi dan wawasan pengetahuan tentang 

titipan khususnya mengenai titip gula . 

c. Untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang titipan menurut 

hukum Islam. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai pemecahan suatu masalah 

yang terkait dengan titipan khususnya mengenai titipan gula menurut 

Hukum Islam. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi 

Islam bagi mahasiswa Jurusan Syariah pada umumnya, dan kepada 

Program Studi Muamalah pada khususnya. 
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G. Metodologi  Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian (Field 

Research) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan 

secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada suatu saat di 

tengah  masyarakat.
9
 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya 

pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala-

gejala yang ada dalam kehidupan manusia.
10

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Sobrah Kecamatan Wungu 

Madiun. Penulis mengadakan penelitian di desa Sobrah karena di desa 

inilah praktek tradisi “titip gula” itu terjadi dan sudah menjadi suatu 

kebiasaan yang unik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sobrah. 

3. Data dan sumber data 

Dalam  penelitian  ini untuk mengetahui dan memecahkan masalah 

pokok, penulis membutuhkan data-data: 

a. Data tentang akad  penitipan gula yang dilakukan kebanyakan 

masyarakat Desa Sobrah Wungu Madiun bersumber dari para pihak 

yang bersangkutan yaitu pemilik toko dan orang yang menitipkan 

barang. 

                                                           
9
 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6. 

10
 .,Ibid, 9. 
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b. Data tentang perbedaan harga ketika pengambilan barang yang 

bersumber dari para pihak yang bersangkutan yaitu para penitip barang 

dan  pemilik toko. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan penelitian guna memperoleh data-data yang 

dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

metode yang terdiri dari: 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu salah satu teknik yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data dan  informasi yang akurat berkaitan 

dengan masalah yang ingin diteliti.
11

 Metode pengambilan data dengan 

cara peneliti secara langsung bertanya kepada subyek atau  pelaku  

yang terlibat dalam  kegiatan  penitipan  barang di desa Sobrah. 

b. Observasi 

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data 

yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati dan 

pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ingin di teliti.
12

 

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke desa Sobrah 

serta melakukan pencatatan terhadap semua yang terkait dengan  

informasi mengenai penitipan barang (gula). 
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 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 176. 
12

Cholid Narbuko & Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 70. 
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5. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai 

menghimpun data di lapangan, yaitu memeriksa kembali semua data 

yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan 

makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan 

keseragaman satuan/kelompok kata.
13

 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistemasikan data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan 

sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. 

c. Penemuan hasil riset yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori-teori, dalil-

dalil dan lain2, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan 

obyektif.
14

 

6. Teknik Analisa Data  

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh, penulis 

menggunakan metode berfikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta 

khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau 

peristiwa-peristiwa yang konkrit itu digeneralisasikan yang mempunyai 

sifat umum. Induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan 

ilmu pengetahuan dengan mengemukakan beberapa kenyataan yang 

bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
15

 

                                                           
13

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psokologi 

UGM, 1987), 42. 
14

 Singarimbun dkk, Metodologi Penelitia Survey (Jakarta: LP3IES, 1981), 191. 
15

 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 57. 



14 
 

H. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan 

menguraikan pembahasan ini kedalam beberapa bab yakni menjadi lima bab, 

masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab semuanya itu 

merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara sub bab 

satu dengan bab yang lainnya, yang sistematika pembahasannya sebagai 

berikut: 

Bab I :  PENDAHULUAN  

Bab I sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang akan 

dibahas. Terdiri dari latar belakang masalah, yaitu untuk 

menjelaskan atau menguraikan problem akademik yang mendorong 

mengapa kegiatan ini perlu untuk diteliti oleh peneliti. Kemudian 

penulis membahas mengenai penegasan istilah, yaitu poin yang 

menguraikan atau menununjukan kata-kata apa saja yang perlu 

penjelasan yang dalam oleh peneliti. Selanjutnya rumusan masalah, 

yaitu poin yang sangat penting karena peneliti melakukan kegiatan 

penelitian harus disertai dengan rumusan masalah yang dibuat untuk 

memandu peneliti mengerjakan penelitian ini. Selanjutnya tujuan 

penelitian dan kegunaan penelitian, yaitu untuk mengetahui dapat 

atau tidaknya penelitian inimenghasilkan temuan, baik yang bersifat 

teoritis maupun bersifat praktis. Lalu memaparkan lokasi penelitian 

yaitu di mana peneliti melakukan penelitian kemudian telaah  

pustaka, yaitu menunjukan beberapa karangan atau karya orang lain 
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yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian metode 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab II : WADI>>>> >>>>’AH  DALAM HUKUM ISLAM 

Bab II untuk menengahkan kerangka acuan teori yang 

digunakan sebagai alat analisis penelitian praktik titip gula yang 

pada dilakukan oleh masyarakat desa Sobrah Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun. Penulis memberi judul Tinjauan Hukum Islam 

terhadap praktik tradisi “Titip Gula” . Praktik yang dilakukan 

kebanyakan masyarakat desa Sobrah ini merupakan praktik yang 

berlandaskan dengan sifat saling tolong-menolong. Pada bab ini, 

penulis memaparkan teori yang terdiri dari pengertian wadi>’ah, dasar 

hukum wadi>’ah, macam-macamwadi>’ah, rukun wadi>’ah dan syarat 

wadi>’ah. Penulis juga memaparkan mengenai teori harga. Dengan 

adanya teori yang disebutkan penulis tersebut bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana aturan-aturan dalam Islam sehingga dapat 

menjadikan rujukan mengenai praktik yang diteliti oleh peneliti. 

BAB III: PRAKTEK TERHADAP TRADISI “TITIP GULA” DI TOKO 

SOBRAH MADIUN 

Bab ini berisi mengenai data yang dibutuhkan peneliti yaitu 

data lokasi penelitian seperti data letak geografis, keadaan 

keagamaan lokasi penelitian, keadaan sosial dan keadaan budaya 

Desa Sobrah Kec.Wungu Kab.Madiun, untuk mendeskripsikan 

fakta-fakta hasil temuan yang terjadi di lapangan yang meliputi : 
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Gambaran Umum tentang penitipan (wadi>’ah) yang dilakukan 

masyarakat sebagai bentuk tolong menolong, pelaksanaan akad 

antara pemilik barang (gula) dengan  toko . 

BAB IV:ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI “TITIP GULA” 

DI DESA SOBRAH KECAMATAN WUNGU MADIUN 

Bab ini merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini 

yang meliputi: analisa terkait akad penitipan barang dalam tradisi 

“titip gula” Di Desa Sobrah Kec. Wungu Kab. Madiun, dan analisa 

mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai 

kesenjangan atau perbedaan  harga barang awal dan akhir (ketika 

barang diambil). 

BAB V:  PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang kesimpulan, saran-

saran dan diakhiri penutup. Penulis memaparkan hasil analisis 

anatara teori dan praktek yang terjadi di lapangan, apakah kegiatan 

tradisi titip gula di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten 

Madiun sesuai atau boleh dalam hukum Islam atau tidak. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PENITIPAN 

MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Barang Titipan (Wadi>><’ah)  

1. Pengertian Barang Titipan (Wadi>’ah) 

Barang titipan (al-wadi>’ah), secara bahasa ialah sesuatu yang 

ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya, berarti bahwa al-

wadi>ah ialah memberikan. Makna yang kedua al-wadi>ah dari segi bahasa 

ialah menerima seperti seorang berkata “awda’tuhu” artinya „aku 

menerima harta tersebut darinya. Makna wadi>’ah memiliki arti, yaitu 

memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Sedangkan 

menurut istilah, al-wadi>’ah sebagaimana dijelaskan ulama Ma>liki>yyah, al-

wadi>’ah memiliki dua arti pertama: 

ِعَباَرٌة َعْن تَ وِْكْيٍل َعَلى ُُمَرَِّد ِحْفِظ اْلَماِل 
“Ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad.” 

Arti yang kedua yaitu:  

  اْلَمْمُلْوِ  الَِّ   َ ِ  ُّح  َ ْ ُلُ  ِاَ  اْلَمْودُ ِ  ِ ِعَباَرٌة َعْن  َ ْ ِل ُُمَرٍَّد ِحْفِظ اللَّْ  
“Ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad 

sah dipindahkan kepada penerima titipan.”.
16

  

Menurut Hanafiah, al-wadi>ah berarti al-ida’  yaitu „ibarah 

seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara 
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 Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 237. 
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jelas . Makna yang kedua, al-wadi>ah ialah sesuatu yang dititipkan yaitu 

sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya. 

Menurut Sya>fi’i >yah, yang dimaksud dengan al-wadi>ah ialah akad yang 

dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang ditipkan. Menurut H}anabillah, 

yang dimaksud dengan al-wadi>ah ialah titipan perwakilan perwakilan 

dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas. Menurut Zuhaily, wadi>ah 

adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki 

seseorang dengan cara tertentu. 

Menurut ittifaq ulama, titipan adalah amanah dan merupakan 

ibadah yang berpahala dalam menjaganya. Orang yang menerima titipan 

tidak wajib mengganti rugi, kecuali kalau ia melalaikan dan tidak boleh 

menahan ketika atau sewaktu-waktu barang akan diambil pemiliknya.
17

 

Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES) 

mendefinisikan wadi>’ah: ”Wadi>’ah adalah penitipan dana antara pihak 

pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga 

dana tersebut”. Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

wadi>’ah adalah barang titipan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain 

untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Dalam konteks sekarang, 

pihak yang menerima titipan dapat mendayagunakan barang tersebut untuk 

kepentingan bisnis.
18
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 Ach. Khudori Soleh, Fikih kontekstual (Jakarta: PT. Pertja, 1999),85. 
18

 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 180. 
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 Dari definisi-definisi al-wadi>ah tersebut, dapat dipahami bahwa al-

wadi>’ah adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipan 

suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana mestinya.
19

 

2. Dasar Hukum  

Titipan (al-wadi>’ah) adalah kepercayaan (ama>nah) yang harus 

dijaga dan dipertanggungjawabkan. Konsep ini bermula dari firman Allah 

dalam Q.S al-Baqarah ayat 283 dan hadits Rasulullah Saw.  

Menerima titipan tidak serta merta dihukumi sunnah bagi siapa 

saja, namun dapat diklasifikasikan dengan melihat kapasitas kepercayaan 

orang tersebut, apabila ia bisa dipercaya untuk memegang amanah maka 

hukumnya sunah dan bila ia tidak bisa dipercaya untuk memegang dan 

menjaga amanah maka tidak sunah. Wadi>’ah merupakan amanat yang 

ditanggung oleh pihak yang menerima titipan. Hal ini berdasarkan pada 

perincian ulama mengenai tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh 

pihak yang menerima titipan. Sebagaimana bila terjadi kerusakan atau 

kehilangan pada barang titipan, maka perlu memilah factor dan 

penyebabnya.
20

 

Al-wadi>’ah merupakan salah satu bentuk akad yang bertujuan 

untuk membantu sesama  manusia dalam kelangsungan hidupnya,  maka 

ulama fiqih sepakat bahwa akad wadi’>ah ini di hukumi sunah mereka 

menyepakati hukum wadi>’ah sunah karena para ulama mempunya alasan 

dengan melihat dari beberapa firman Allah yaitu:  
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 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 205. 
20
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a. Firman Allah, QS. An-Nisa‟ (4): 29 :
21 

                       

         … 

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ( tidak 

benar ), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas 

dasar suka sama suka diantara kamu… 

 

b. Firman Allah, QS. Al.-Baqarah (2) 275 :
22

 

  …            … 

Artinya: … ”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba” 

c. Firman Allah, QS. Al-Baqarah (2) 283 :
23

 

…                         

 

Artinya: “… maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 

lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya…”. 

 

d. Firman Allah, QS. An- Nisa (4) 58 : 

                   … 

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya…” 
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22
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23
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e. Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 2: 

  …                     

           . 

Artinya: “…dan tolong-menolonglah kamu dalam (kebajikan) dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran, dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 

siksa-Nya”.
24

 

 

Jadi perjanjian penitipan hukumnya adalah jaiz atau boleh. Secara 

hukum taklifi, menerima wadi>’ah dapat diperinci sebagai berikut: 

a. Sunat, apabila pihak penerima titipan berkeyakinan dan percaya diri 

bahwa dirinya sanggup atau mampu untuk menjaga barang titipan 

sebagaimana mestinya. 

b. Wajib, Yaitu ketika orang yang dititipi memiliki kriteria di atas. Dan 

tidak ada orang lain yang amana. Akan tetapi, hukum wajib di sini 

hanya dalam pengertian, sebatas wajib menerima titipan (ashlu al-

qabu>l), bukan sekaligus wajib memberikan pengorbanan ekonomis. 

Maksudnya orang yang dititipi wajib menerima, namun kerugian 

ekonomis yang ia derita akibat menjaga titipan, tidak wajib ia berikan 

secara gratis, sehingga ia tetap berhak menuntut ganti rugi kepada 

pihak yang menitipkan. Konsekuensi wajib menerima ini adalah 

berdosa jika menolaknya, akan tetapi tidak ada kewajiban tanggung 

jawab apabila barang titipan mengalami kerusakan akibat 
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penolakannya, sebab tidak ada aksi perusakan secara konkret yang ia 

lakukan. 

c. Mubah, yaitu ketika seseorang mengetahui dan sadar bahwa ia tidak 

mampu atau tidak percaya diri untuk menjaga barang titipan dan orang 

yang menitipkan mengetahui keadaan tersebut namun tetap menitipkan 

kepadanya. 

d. Haram, apabila si penerima titipan tidak mampu untuk menjaga barang 

titipan sebagaimana mestinya dan takut akan menyia-nyiakan harta 

maka ia tidak boleh menerima harta titipan. 

e. Makruh, apabila si penerima merasa mampu untuk menjaga barang 

titipan itu, akan tetapi dia merasa was-was apakah nantinya dia dapat 

berlaku amanah terhadap barang titipan yang diamanahkan 

kepadanya.
25

 

Landasan dari ijma‟ adalah kesepakatan ulama. Ulama bersepakat 

mengenai diperbolehkannya wadi>’ah, karena umumnya masyarakat sangat 

membutuhkan akad wadi>’ah. Adanya wadi>’ah sangat membantu dalam 

menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Di Indonesia, akad 

wadi>’ah mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390.
26

 

3. Macam-macam al-wadi>ah 

Akad pola titipan ada dua yaitu; wadi>ah yad ama>nah dan wadi>ah 

yad dhama>nah. Pada awalnya, wadi>ah muncul dalam bentuk yad al-
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26
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ama>nah kemudian dalam perkembangannya memunculkan yadh 

dhama>nah. 

a. Titipan wadi>ah yad ama>nah 

Secara umum wadi>ah adalah titipan murni dari pihak penitip 

(mu>waddi’) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan 

(mustawda’) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun 

badan hukum, tempat barang yang ditipkan harus dijaga dari kerusakan, 

kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja 

penyimpan menghendaki.
27

 

Barang atau asset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga 

yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang 

berharga lainnya. Dalam hal ini pada dasarnya pihak penyimpan 

sebagai penerima kepercayaan adalah yad al-ama>nah , yang berarti 

bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam 

penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/asset titipan, 

selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang 

bersangkutan dengan barang asset titipan. Jika menggunakan prinsip 

ini maka pihak penyimpan tidak boleh menggunakannya atau 

memanfaatkan barang yang telah dititipkan kepadanya, ia hanya 

berhak menjaga barang titipan tersebut. Selain itu juga barang asset 

atau barang titipan tidak boleh dicampur adukkan dengan barang asset 

yang lain, harus dipisahkan untuk masing-masing barang asset. 
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Dengan konsep wadi>’ah yad al ama>nah pihak yang menerima 

titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang 

yang dititipkan pihak penerima titipan dapat membebankan biaya 

kepada penitip sebagai biaya penitipan.
28

 

b. Titipan wadi>’ah yad dhama>nah 

Wadi’ah yadh dhama>nah adalah akad titipan di mana penerima 

titipan adalah trustee yang sekaligus peminjam, keamanan asset yang 

dititipkan penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala 

kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan tersebut.
29

 

Dari prinsip yadh ama>nah „tangan amanah‟ kemudian 

berkembang prinsip yadh dhama>nah „tangan penanggung‟ yang berarti 

bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan 

ataupun kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan. Dalam hal 

ini berarti bahwa pihak penyimpan adalah yang sekaligus penjamin 

keamanan barang/asset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak 

penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk 

mempergunakan barang atau asset yang dititipkan tersebut untuk 

aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak 

penyimpan akan mengembalikan barang/asset yang ditipkan secara 

utuh pada saat penyimpan menghendaki.
30

 Wadi>’ah jenis ini memiliki 

karakteristik berikut ini: 
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29
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1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan 

oleh penerima titipan. 

2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut 

tentu dapat menghasilkan manfaat, sekaligus demikian, tidak ada 

keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil 

pemanfaatan kepada si penitip. 

Dengan menggunakan prinsip ini penyimpan boleh 

menggunakan barang yang dititipkan kepadanya dengan tujuan yang 

produktif begitu juga barang boleh dicampurkan dengan barang/asset 

yang lain. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh 

dari pemanfaatan asset titipan dan bertanggung jawab penuh atas 

resiko kerugian yang mungkin timbul. 
31

. 

4. Rukun dan syarat al-wadi>’ah 

a. Rukun al-wadi>’ah 

Menurut H}ana>fiyah rukun al-wadi>ah ada satu, yaitu ija>b dan 

qabu>l, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk 

rukun. Menurut H}ana>fiyah dalam shi>gat ija>b dianggap sah apabila ija>b 

tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas maupun dengan 

perkataan yang samar. Hal ini juga berlaku pada qabu>l disyaratkan 

bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukallaf. Tidak 

sah apabila menitipkan dan menerima benda titipan orang gila atau 

anak yang belum dewasa dalam artian dapat membedakan mana yang 
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baik dan buruk. Menurut Sya>fi’iyyah al-wadi>’ah memliki 3 rukun, 

yaitu  

1) Barang yang dititipkan 

2) Orang yang menitipkan  

3) Orang yang menerima titipan  

4) Shi>gat ija>b dan qabu>l al-wadi>’ah.
32

 

b. Syarat-syarat al-wadi>’ah 

Adapun syarat-syarat al-wadi’>ah adalah sebagai berikut: 

1) Syarat penitip dan penyimpan harus orang yang bebas melakukan 

transaksi/tidak terikat), yakni bukan anak-anak, orang gila, tidak 

bebas dalm membelanjakan hartanya karena bodoh tidak mengerti 

nilai uang. 

2) Syarat barang titipan harus berupa barang yang dianggap mulia 

atau baik menurut peninjauan syariat sekalipun tidak mempunyai 

nilai jual/ekonomis. 

3) Syarat serah terima dalam akad wadi>’ah bisa berupa ucapan dari 

salah satu kedua belah pihak serta tidak ada penolakan dari pihak 

satunya.
33

 

5. Tentang Jaminan  

Pada dasarnya penitipan barang merupakan perjanjian yang dibuat 

dengan sifat kepecayaan, sehingga tidak mesti ada jaminan. 

Konsekuensinya apabila barang yang dititipkan musnah atau rusak, tidak 
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ada kewajiban bagi pihak penerima barang titipan untuk menggantinya 

kepada pihak penitip, terkecuali apabila musnah atau rusaknya barang itu 

disebabkan kelalaian pihak penerima titipan. Apabila pihak yang dititipi 

meninggal dunia, maka ahli warisnya berkewajiban untuk mengembalikan 

barang yang dititipkan tersebut. Dan apabila si penitip tidak diketahui 

keberadaannya, maka barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan untuk 

kemaslahatan umat Islam.
34

 

6. Ketentuan al-wadi>’ah 

a. Ketentuan penyimpanan dan pemeliharaan barang titipan 

1) Mustawdi’ boleh meminta kepada pihak lain yang dipercaya untuk 

menyimpan barang titipan 

2) Mustawdi’ harus menyimpan barang titipan pada tempat yang 

layak dan pantas. 

3) Jika Mustawdi’ terdiri dari beberapa orang dan barang titipan tidak 

dapat di bagi- bagi maka salah satu orang dari mereka dapat 

menyimpannya sendiri dengan adanya persetujuan dari beberapa 

orang atau bisa dengan cara menyimpan barang titipan secara 

bergantian. 

4) Jika wadi>’ah bih dapat dipisah-pisahkan maka masing-masing 

mustawdi’ dapat membagi-bagi barang titipan dengan sama sama 

besarnya, sehingga masing-masing pihak menyimpan bagiannya. 

Setiap pihak yang menyimpan bagian dari wadi>’ah bih tersebut 
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tidak bisa memindahkan barangnya atau melepas tanggung jawab 

penjagaan barang kepada pihak lain tanpa izin dari muwaddi‟. 

5) Jika muwaddi’ tidak diketahui keberadaannya, mustawdi’ tetap 

harus menyimpan wadi>’ah bih sampai diketahuinya bahwa 

muwaddi telah dibuktikan ada. Mustawdi’ dibolehkan 

memindahtangankan barang titipan tersebut dengan mendapat 

persetujun pengadilan. 

6) Jika barang yang dititipkan merupakan barang yang rusak ketika 

disimpan lama, maka mustadi’ berhak untuk menjualnya, serta 

hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah. Jika harta tidak 

dijual dan rusak, maka mustawdi’ tidak wajib mengganti kerugian. 

7) Jika wadi>’ah bih atau barang titipan memerlukan biaya perawatan 

dan pemeliharaan maka mustaudi’ harus menanggung biaya 

perawatan tersebut. Apabila mustaudi‟ tidak diketahui 

keberadaannya, maka mustaudi’ dapat memohon kepada 

pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna 

kepentingn muwaddi’. 

8) Jika mustawdi’ mencampurkan wadi>’ah bih dengan harta lainnya 

yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin muwaddi’, 

maka mustawdi’ dinyatakan bersalah. Namun jika muwaddi’ 

mencampurkan wadi>’ah bih dengan harta yang lain dengan izin 

muwaddi’ atau  tidak sengaja tercampur dengan harta lain sehingga 

membuat mustawdi tidak dapat membedakan barang titipan 
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tersebut maka kerusakan yang terjadi pada harta tersebut bukan 

tanggung jawab mustawdi’. 

9) Mustawdi’ tidak bisa memindahkan barang titipan kepada pihak 

lain tanpa seizin muwaddi’. 

b. Ketentuan pengembalian wadi>’ah bih  (barang titipan) 

1) Muwaddi’ dapat mengembalikan kembali barang titipan sesuai 

ketentuan akad dan setiap biaya yang berkaitan dengan 

pengembalian wadi’>ah bih menjadi tanggung jawab muwaddi’. 

2) Apabila mustawdi’ meninggal dunia maka ahli waris harus 

mengembalikan wadi>’ah bih dan mustawdi’ bertanggung jawab 

atas kerusakan barang sebelum dikembalikan. 

3) Segala sesuatu yang dihasilkan oleh wadi>’ah bih merupakan milik 

muwaddi’. 

4) Apabila muwaddi’ tidak diketahui keberadaan, mustawdi’ harus 

mengembalikan barang titipan kepada keluarga muwaddi’, setelah 

mendapat penetapan pengadilan. Jika mustawdi’ memberikan 

barang tanpa persetujuan pengadilan maka ia harus menanggung 

kerugian akibat perbuatan itu. 

5) Jika mustawdi’ meninggal dunia dan sebagian harta 

peninggalannya merupakan wadi>’ah bih, maka ahli warisnya wajib 

mengembalikan harta tersebut kepada muwaddi’. Jika barang 

titipan hilang bukan karena kelalaian ahli waris maka ia tidak harus 

menggantinya. 
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6) Jika muwaddi’ meninggal dunia, maka wadi>’ah bih harus 

diserahkan kepada ahli warisnya.35  

7. Kelupaan terhadap barang titipan 

Dalam madzhab Ma>liki diperselisihkan tentang penanggungan 

barang titipan oleh sebab lupa, seperti jika seorang lupa terhadap letaknya 

pada suatu tempat, atau lupa terhadap orang yang menyerahkan titipan 

kepadanya, atau adanya dua orang yang mengakui titipan itu. Maka salah 

satu pendapat mengatakan, bahwa kedua orang tersebut sumpah, kemudian 

barang tersebut dibagi di antara keduanya. Kemudian jika orang yang 

dititipi itu hendak bepergian, maka Imam Malik berpendapat bahwa ia 

boleh menitipkannya kepada orang yang dipercayainya di negerinya, dan 

tidak ada keharusan baginya untuk mengganti, baik ia dapat 

menyerahkannya kepada penguasa atau tidak. 

Para pengikut Imam Sya>fi’i berbeda-beda pendapat dalam hal ini. 

Sebagian ada yang mengatakan bahwa jika ia menitipkannya bukan 

kepada penguasa, maka ia harus mengganti.36 

8. Sifat akad wadi>’ah 

Dilihat dari segi akad wadi>’ah, para ulama fiqh sepakat 

menyatakan bahwa akad wadi>’ah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak 

yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain 

dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat wadi>’ah , maka pihak yang 

dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan itu. Namun 
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demikian, apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanah 

atau bersifat ganti rugi (ad-dhoma>n)? Dalam kaitannya dengan ini, para 

ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa status wadi>’ah di tangan orang 

yang dititipi bersifat ama>nah, bukan ad-dhoma>n, sehingga seluruh 

kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung 

jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja.  

Dalam kaitannya dengan tata cara memelihara barang titipan, 

terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh. Maksudnya, apakah 

pemeliharaan barang itu hanya tertuju kepada pribadi orang yang dititipi 

atau juga tertuju kepada keluarganya seperti istri, anak dan pembantu 

rumah tangga?  

Ulama Sya>fi’iyyah berpendapat bahwa titipan itu hanya menjadi 

tanggung jawab orang yang dititipi. Oleh sebab itu keluarga tidak 

bertanggung jawab atas keamanan barang titipan itu. Ulama Ma>likiyyah 

mengatakan bahwa pihak keluarga yang ikut bertanggung jawab atas 

barang titipan itu hanya orang-orang yang dapat dipercayai oleh penerima 

titipan.  

Akan tetapi ulama H}ana>fiyah dan H>}anabilah mengatakan bahwa 

barang titipan itu harus dipelihara oleh orang yang dititipi sebagaimana 

memelihara barangnya sendiri, baik pemelihraannya dilakukan sendiri 

oleh orang yang dititipi maupun dilakukan oleh orang-orang yang berada 

dibawah tanggung jawabnya. Ulama H}ana>fiyah bahkan menyatakan 

bahwa wadi>’ah juga menjadi tanggung jawab orang yang bekerja sama 
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dengan orang yang dititipi, seperti partner, dan karyawan orang yang 

dititipi. Maka dari itu jika terjadi kelalaian atas pemeliharaan barang maka 

mereka juga boleh dimintai pertanggungjawabannya.
37

 

9. Keuntungan dari barang titipan 

Para fuqaha berselisih pendapat tentang cabang persoalan yang 

terkenal yaitu tentang seseorang yang dititipi barang, kemudian ia 

melampui batas dengan memperdagangkan barang tersebut, dan dari 

padanya ia memperoleh keuntungan, Halalkah keuntungan tersebut 

baginya atau tidak?. 

Imam Malik, al-Laits, Abu Yusuf dan sekelompok fuqaha lainnya 

berpendapat bahwa jika ia mengembalikan harta, maka keuntungan 

tersebut halal baginya, sekalipun diperoleh dengan cara mengghashab 

(merampas) terhadap harta tersebut, jika ia adalah orang yang dititipi.  

Imam Abu Hanifah, Zufar dan Muhammad bin al-Hasan 

berpendapat bahwa ia mengembalikan pokok harta (yang dititipkan 

kepadanya), sedang keuntungannya disedekahkannya. Sekelompok fuqoha 

berpendapat bahwa pokok harta dan keuntungan adalah bagi pemilik 

barang. Fuqaha lainnya berpendapat bahwa pemilik harta disuruh memilih 

antara mengambil pokok harta atau keuntungan. Dan Fuqaha lainnya lagi 

berpendapat bahwa jual beli seperti itu adalah rusak. Mereka adalah 

fuqaha yang mewajibkan penyedekahan keuntungan, jika pemilik barang 

meninggal. 
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Jadi, bagi fuqaha yang lebih mempertimbangkan segi perbuatan, 

maka mereka mengatakan bahwa keuntungan adalah bagi orang yang 

mengadakan perbuatan. Sedang bagi fuqaha yang lebih 

memepertimbangkan segi pokok harta, maka mereka mengatakan bahwa 

keuntungan adalah bagi pemilik barang. 

Itu sebabnya ketika umar ra. Menyuruh kedua anaknya, Abdullah 

dan Ubaidillah, untuk menggunakan harta yang dipinjamkan oleh Abu 

Musa al-Asy‟ari kepada keduanya dari Baitul Mal, kemudian keduanya 

memperdagangkannya dan memperoleh keuntungan, lalu dikatakan 

kepadanya (Abu Musa), ”Bagaimana jika tuan jadikan cara seperti itu 

sebagai qiradh?” Maka ia pun menyetujuinya, karena telah diriwayatkan 

bahwa orang yang bekerja itu memperoleh sebagian (dari keuntungan) dan 

pemilik harta pun memperoleh sebagian lainnya. Dan demikian itu adalah 

suatu cara yang adil.38 

10. Rusak dan hilangnya barang titipan  

Apabila seseorang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda 

yang dititipkan kepadanya telah rusak dan tanpa kesengajaan penerima 

titipan maka perkataannya harus disertai sumpah agar dalam perkataannya 

kuat kedudukannya dalam Islam, namun menurut Ibnu al-Munzir 

berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya 

secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah. 
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 Menurut ibnu taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-

benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, 

sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri maka orang 

yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. 

 Jika ada orang meninggal dan orang tersebut terbukti membawa 

barang titipan orang lain dan barang itu tidak dapat ditemukan maka ini 

merupakan hutang atau kewajiban bagi ahli warisnya untuk mengganti 

barang titipan tersebut. Bila seseorang menerima benda-benda titipan yang 

sudah lama waktunya sehingga ia tidak dapat mengetahui dan menemukan 

di mana atau siapa pemilik barang titipan tersebut dan ia sudah berusaha 

mencarinya dengan cara yang sewajarnya, namun juga tidak memperoleh 

keterangan yang jelas, maka setelah itu barang titipan bisa digunakan 

untuk kepentingan Agama Islam dengan mendahulukan hal-hal yang 

paling penting.39 

B.  Mas}lah}ah Ma>liyah 

1. Mas}lah}ah 

a. Pengertian Mas}lah}ah 

Mas}lah}ah adalah kalimat isim yang berbentuk mashdar dan 

artinya sama dengan kata al-shulhu, yang artinya sinonim dengan kata 

al-manfa’at yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan 

kepada kenikmatan. Mas}lah}ah dapat diartikan sebagai berikut yaitu 

yang pertama Mas}lah}ah adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat 
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yang telah diperintahkan oleh syar‟i (Allah) kepada hamba-hamba-Nya 

untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda 

mereka. Kedua, Mas}lah}ah adalah memelihara tujuan syara‟ dengan 

cara menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk. Dari 

definisi tersebut dapat dipahami bahwa keduanya memiliki tujuan yang 

sama, yaitu memelihara tercapainya tujuan syara‟ yaitu menolak 

madlarat dan meraih mas}lah}ah.
40

 

Al-Ghaza>li> sebagaimana yang dikutip oleh kutbuddin 

menjelaskan bahwa menurut asalnya al-mas}lah}ah itu berarti sesuatu 

yang mendatangkan manfaat (keuangan) dan menjauhkan madarat 

(kerusakan, namun hakikat dari al-mas}lah}ah adalah memelihara tujuan 

syara‟ (dalam menetapkan hukum). Al-Syatibi juga mengartikan al-

maslahah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya al-

mas}lah}ah dalam kenyataan, bararti sesuatu yang kembali kepada 

tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang 

dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak dan dari 

segi tergantungnya tuntunan syara‟ kepada kemaslahahan yang 

merupakan tujuan dari dari penetapan hukum syara‟. Untuk 

menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.
41

 

Al-Ghaza>li> dengan tegas menyatakan bahwa kemaslahatan 

adalah melindungi apa yang dikehendaki (maksud) syar’i (Allah dan 
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Rasul-Nya). Sedangkan tujuan Syari’ tidak lain adalah melindungi 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta makhluk-Nya. Mas}lah}ah yang 

dimaksud al-Ghaza>li> bukan kemaslahatan yang dipersepsikan akal 

manusia. Sebab mas}lah}ah model ini semata-mata berorientasi pada 

meraih tujuan-tujuan sesaat manusia, tidak beriorientasi pada 

pencapaian kemaslahatan abadi, kemaslahatan akhirat dikemudian hari. 

Al-Gha>zali ingin memadukan antara keduanya, walaupun kadang 

bobot perhatiannya terhadap kemaslahatan ukhrawi lebih menonjol.
42

 

Ima>m Sha>tibi telah memberikan kriteria mas}lah}ah dengan 3 ukuran, 

diantaranya: 

1) Tidak bertentangan dengan maqa>s}id al-shari>’ah (tujuan dan rahasia 

hikmah shari>’at kepada semua manusia) yang d}aru>ri>yat (menjaga 

agama, jiwa akal, keturunan, harta dan kebutuhan primer serta 

sekunder). 

2) Rasional, dalam arti dapat diterima oleh orang cerdik cendekiawan. 

3) Mengakibatkan raf’u al-ha}raj (mengangkat kesulitan).
43

 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan beberapa hal pokok 

tentang mas}lah}ah. Diantaranya: 

1) Inti mas}lah}ah adalah manfaat yang terbingkai dalam kenikmatan 

dan kebahagiaan. 
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2) Inti mas}lah}ah tersebut terjabarkan dalam lima besar yang dikenal 

dengan maqa>s}id al-shari>’ah.  

3) Segala penghantar mas}lah}ah berarti mas}lah}ah juga, meskipun 

secara lahiriah tidak sesuai dengan asa kenikmatan dan 

kebahagiaan. 

4) Mas}lah}ah ada yang bersifat kolektif, artinya menjangkau 

keseluruhan manusia, ada juga yang bersifat personal. 

5) Mas}lah}ah selalu sesuai dengan obyektifitas dan kata hati nurani 

yang telah bersih dari segala kepentingan.
44

 

b. Macam-macam mas}lah}ah 

Ditinjau dari materinya, para ulama us}u>l fiqh membagi 

mas}lah}ah menjadi dua:
45

 

1) Maslahah ammah 

Maslahah ammah adalah kemaslahatan umum yang 

menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini 

tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk 

kepentingan mayoritas umat 

2) Maslahah Khas}s}ah 

Maslahah khas}s}ah adalah kemaslahatan pribadi. Maslahah 

Khas}s}ah ini sering terjadi dalam kehidupan kita seperti 

kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan 

perkawinan seseorang yang dinyataan hilang. Pembagian 
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kemaslahatan di atas sangat urgen karena berkaitan dengan 

prioritas yang harus diambil ketika terjadi benturan antara 

kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang bersifat individual. 

Dalam pertentangan keduanya, Islam mendahulukan kemaslahatan 

umum dari kemaslahatan pribadi. 

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mas}lah}ah, menurut 

Muhammad Mushtafa al-Syalabi, guru besar us}u>l al-fiqh di Universitas 

al-Azhar Mesir, membaginya menjadi dua yakni: 

1) Mas}lah}ah al-Tha>bitah 

Yaitu kemaslahatn yang bersifat tetap, tidak berubah 

sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti 

shalat, puasa, zakat dan haji 

2) Mas}lah}ah al-Mutaghyyirah 

Yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan 

perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti 

ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, 

seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antar satu 

daerah dengan daerah lainnya.
46

 

Sedangkan pembagian mas}lah}ah berdasarkan tingkat 

kebutuhan dan skala prioritas ada tiga aspek, yaitu aspek d}aru>ri>yat, 

h}aji>ya>t, dan tah}si>ni>ya>t.  
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1) Mas}lah}ah D}aru>ri>yat 

Yaitu maslahah yang ditetapkan demi keberlangsungan 

hidup manusia di dunia maupun akhirat. Sekiranya mas}lah}ah ini 

tidak terealisir, maka hilanglah kehidupan manusia di dunia, 

hilanglah kenikmatan dan tersiksalah di akhirat. Mas}lah}ah ini 

meliputi lima hal yang menjadi maqasid al-shari’ah. 

2) Mas}lah}ah H{aji>ya>t 

Yaitu mas}lah}ah yang dibutuhkan oleh manusia hanya untuk 

menghilangkan kesulitan pada dirinya. Sekiranya mas}lah}ah 

tersebut tidak tercapai. Maka hidup manusia akan merasa kesulitan 

dan kesusahan, tidak sampai menghilangkan kehidupannya. 

Mas}lah}ah ini terdapat pada masalah furu‟ yang bersifat muamalah, 

seperti jual beli serta berbagai macam keringanan yang telah 

ditetapkan oleh shari‟, misalnya menjama‟ dan mengqhasar shalat 

bagi musafir, berbuka bagi orang hamil dan menyusui dan lain 

sebagainya. 

3) Mas}lah}ah Tah}si>niyat 

Yaitu mas}lah}ah yang dimaksudkan untuk memperbaiki adat 

kebiasaan dan memulyakan akhlak manusia. Seperti bersuci ketika 

akan melakukan shalat, memakai perhiasan, wangi-wangian, 

haramnya makanan yang kotor dan lain sebagainya. 
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Hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan daru>ri>y, 

menjadi lebih penting untuk didahulukan dan dijaga daripada 

hukum-hukm yang bersifat h}a>jiyat apalagi yang bersifat tah}si>niy.
47

 

2. Harta (Ma>l)  

a. Pengertian Harta 

Harta atau ma>l jamaknya amwal, secara etimologis mempunyai 

beberapa arti yaitu condong, cenderung dan miring. Karena memang 

manusia condong dan cenderung untuk memiliki harta. Ada juga yang 

mengartikan al-ma>l dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh 

manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, 

tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti 

kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu menurut 

etimologis, sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bisa dinamakan 

harta, seperti burung di udara, ikan di dalam air, pohon di hutan, dan 

barang tambang yang ada di bumi.
48

 Menurut sebagian ulama yang 

dimaksud dengan harta yaitu sesutu yang diinginkan manusia 

berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau 

akan menyimpannya.
49

 

b. Pembagian Harta 

Harta menurut Fiqh islam terbagi dalam banyak bagian, yang 

ditinjau dari berbagai segi, yang masing-masing bagian itu mempunyai 
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ciri-ciri dan hukum sendiri. Maka harta itu dapat kita bagi menjadi 

delapan bagian yang mendasar yaitu:
50

 

1) al-Ma>l Mutaqawwim (benda bernilai) dan ghoiru mutaqawwim 

(benda tak bernilai). 

2) al-Ma>l Mitsli (benda bercontoh) dan qimy (benda tak bercontoh) 

3) al-Ma>l Istihlaki (benda yang habis pakai) dan ghairu istihlaki 

(benda tak habis pakai). 

4) al-Ma>l mangul (benda bergerak) dan ghairu mangul (benda tak 

bergerak) 

5) al-Ma>l khass (milik pribadi) dan al- Ma>l ‘amm (milik umum) 

6) al-Ma>l ‘usul (pokok) dan al-Ma>l simar (hasil) 

7) al-Ma>l Mamluk (benda yang ada pemiliknya) dan al-Ma>l mubah 

(benda tak bertuan). 

8) al-Ma>l qabilul qismah (harta yang dapat dibagi) dan al-Ma>l ghairu 

qabilil qismah (harta yang tidak dapat dibagi. 

c. Beberapa prinsip tentang harta 

Manusia di dalam hidupnya di dunia ini selalu mencari 

kebahagiaan dan mencari kepuasan bagi berbagai keperluan hidupnya, 

tapi ada yang hanya mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia saja, 

dan ada juga yang mengharapkan kebahagiaan hidup didunia dan di 

akhirat. Termasuk kelompok yang pertama ialah orang-orang yang 

menganut ide komunisme dan ide-ide keduniaan semata-mata, dan 
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termasuk kepada kelompok kedua ialah manusia yang menganut ajaran 

Islam. 

Di dalam Islam pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat tidak dipisahkan satu sama lain, karena segala usaha di dunia 

harus didasarkan kepada mardlotillah. Bahkan usaha-usaha di dunia 

harus terarah menuju kebahagiaan di akhirat yang kekal dan abadi. 

Kehidupan di dunia ini adalah persiapan menuju kehidupan di 

akhirat.
51

 

Di dalam memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan Allah 

telah menyediakan bumi, langit dan segala yang ada di dalamnya untuk 

manusia seluruhnya. Disamping itu Allah menegaskan juga di dalam 

kehidupan di dunia ini manusia bertugas memakmurkan dunia ini. 

Oleh karena itu manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam 

rangka memakmurkan dunia ini untuk mencapai tingkat hidup yang 

makmur dan sejahtera. Meskipun kemudian karena berbagai macam 

faktor manusia menjadi berbeda di dalam kenyataannya, ada yang kaya 

dan ada yang miskin. 

Supaya harta jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya 

saja diantara kamu. Manusia harus sadar bahwa harta kekayaan yang 

ada padanya adalah rizki dari Allah. Dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa alam, manusia, ketrampilan kerja, organisasi yang seluruhnya 
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dikenal sebagai alat produksi itu pada hakikatnya adalah milik Allah.
52

 

Akibat dari alam dan harta ini milik Allah adalah:
53

 

1) Tidak boleh seorangpun menjadi milik mutlak, tanpa dibatasi oleh 

hak-hak Allah entah itu berhubungan dengan penggunaan maupun 

dengan hak orang. 

2) Masyarakat dengan melalui wakilnya dapat mengatur cara-cara 

mengambil manfaat harta yang mengarah kepada kemakmuran 

bersama. 

3) Masyarakat dapat mengambil harta perorangan apabila 

kemaslahatan umum menghendakinya dengan syarat pemiliknya 

mendapat penggantian wajar. 

Sedangkan akibat kenyataan bahwa individu mempunyai hak 

mamanfaatkan hartanya adalah:
54

 

1) Masyarakat tidak boleh mengganggu dan melanggar kepentingan 

pribadi selama tidak merugikan orang lain dan masyarakat. 

2) Karena pemilikan manfaat berhubungan serta dengan hartanya, 

maka pemilik (manfaat) boleh memindahkan hak miliknya kepada 

orang lain, misalnya dengan cara menjualnya, menghibahkannya, 

dan sebagainya. 

3) Pada pokoknya pemilikan manfaat itu kekal tidak terikat oleh 

waktu. 
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Dari dasar-dasar tersebut di atas jelaslah bahwa kebutuhan 

masyarakat diperhatikan dan dipenuhi hak-hak individu di dalam 

hartanya juga dijamin. Hanya saja apabila ada yang harus dikorbankan 

antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi, maka harus 

didahulukan kemaslahatan umum. 

Setiap mukallaf harus menjaga keselamatan masyarakatnya, 

seperti orang yang ada dalam satu kapal maka setiap penumpang kapal 

harus menjaga agar kapal itu jangan tenggelam, dan tidak boleh 

seseorang melubangi kapal atas dasar kebebasan pribadi. Tidak 

seorang individu pun dapat melepaskan diri dari tanggung jawab 

memelihara kemaslahatan umum dalam masyarakat. Saling tolong-

menolong dan saling membantu antara seluruh individu adalah wajib, 

untuk kemaslahatan masyarakat di dalam batas-batas untuk kebaikan. 

Tolong menolong tidak dapat diselenggarakan kecuali atas dasar 

pemeliharaan jiwa, harta, dan kehormatan individu serta pemeliharaan 

keutuhan masyarakat.
55

 

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan 

terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara yang tidak melanggar 

hukum syara‟. Dan oleh karena itu Islam juga menetapkan cara-cara 

melindungi hak milik ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, 

perampasan yang disertai dengan sanksinya. Juga seorang pemilik 

harta mempunyai hak menthasarufkan hartanya dengan cara 
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menjualnya, menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikannya, 

memberikannya dan lain sebagainya dari hak-hak tasharruf yang 

diperkenankan syara dan hak-hak pengambilan manfaatnya. Banyak 

cara yang dibenarkan untuk mendapatkan pemilikan, diantaranya:
56

 

1) Perburuan 

2) Membuka tanah baru yang tidak ada pemiliknya. 

3) Mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi, baik ma’dan maupun 

kanz, yang keduanya biasa disebut rikaz. 

4) Salab dan ghanimah 

5) Bekerja dengan mengambil upah dari yang lain 

6) Dari zakat untuk para mustahiq zakat. 

7) Disamping itu pula pemilikan karena perpindahan yang bukan 

karena kehendak yang bebas dari perorangan semacam warisan, 

hibah, wasiat, dan lain sebagainya, ini jelas dalam batas-batas 

tertentu yang dapat dimiliki, misalnya di dalam wasiat dan orang 

tertentu misalnya dalam warisa, hibah dan shadaqah ataupun 

lainnya, juga termasuk di dalam bidang ini pemilikan karena aqad 

dan at-tawalludu minal mamluk atas dasar: kemadlaratan harus 

dihilangkan dan mengambil yang madlaratnya lebih sedikit. 

Karena kemaslahatan yang umum harus didahulukan daripada 

kemaslahatan yang khusus. 
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Madzhab Maliki dan Hanafi mengemukakan teori ta‟asuf yang 

didalam penerapannya terhadap hak milik sebagai berikut:
57

 

1) Tidak boleh menggunakan hak kecuali untuk mencapai maksud 

yang dituju dengan mengadakan hak tersebut. 

2) Menggunakan hak dianggap tidak menurut agama jika 

mengakibatkan timbulnya bahaya yang tidak lazim. 

3) Tidak boleh menggunakan hak kecuali untuk mendapat manfaat 

bukan untuk merugikan orang lain. 

Apabila kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi, maka 

dapat ditutup dengan penghasilan-penghasilan lain atas dasar maslahah 

mursalah dan saddudz dzaro‟i.  Peggunaan sadd al-dzari’ah adalah 

usaha-usaha yang merupakan siyasah syar’i >yah yang menutup jalan-

jalan yang membawa kemafsadatan dan terbukanya/membuka jalan-

jalan yang menuju kepada kemaslahatan. Dalam pelaksanaan 

pengumpulan hak-hak masyarakat ini harus diingat beberapa hal yaitu: 

1) Jangan diminta kepada seseorang yang diluar kewajibannya. 

2) Jangan dikenakan beban harta kepada seseorang kecuali karena 

kemaslahatan umum yang dikehendaki oleh situasi dan kondisi. 

3) Jangan dipungut dari seseorang kecuali sesuai dengan 

keadaan/kemampuan orang tersebut.
58
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BAB III 

PRAKTIK TRADISI “TITIP GULA” DI DESA SOBRAH  

KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN 

 

A. Gambaran umum lokasi penelitian 

1. Sejarah Desa Sobrah 

Terbentuknya Desa Sobrah yaitu dibawa oleh seorang dari Sogaten 

Madiun barat yang kemudian menetap ditempat tersebut yang dulu masih 

berbentuk hutan. Desa Sobrah ini terbentuk dari kata so yaitu disoso atau 

masyarakat menamainya dengan “dibentak” dan kata  brah yaitu bubrah 

atau bahasa indonesianya rusak. Maksud dari kata tersebut yaitu pada 

zaman dahulu orang-orang yang tinggal di situ tidak ingin dan tidak suka 

dibentak kalau tidak ingin dirusak. Zaman dahulu jika seorang masuk di 

desa Sobrah dan membuat perkara maka tidak akan selamat keluarnya. Di 

Desa Sobrah waktu itu belum ada Islam yang benar-benar diamalkan. 

Mereka hanya mengatakan Islam ketika ditanya tentang agama namun 

sebenarnya mereka tidak mengerti apa isi didalam Islam itu sendiri. 

Mereka menjawab Islam hanya sekedar mengetahui agama Islam saja, 

masyarakat jarang atau bahkan tidak mengerjakan sholat maupun mengaji.  

Sobrah mengenal Islam semenjak adanya pendatang dari kota 

Bandung Jawa Barat yang kemudian menetap di dukuh bandung desa 

Sobrah yaitu mbah Akram yang masih berketurunan salah satu dari wali 9. 

Semenjak itu sobrah sudah mulai mngenal Islam dan bagaimana cara 
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mengamalkannya. Sobrah kini mulai berkembang mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan kegiatan Islami. Meskipun masih ada yang belum juga 

mengenal Islam dan belum berkeinginan untuk mengamalkannya, 

setidaknya sebagian masyarakat sudah mengerjakan apa yang diwajibkan 

dan apa yang dilarang oleh agama Islam.
59

 

2. Kondisi Geografis 

Desa Sobrah memiliki wilayah yang cukup luas sama seperti 

layaknya luas desa-desa yang ada di Kecamatan Wungu Madiun. Desa 

Sobrah terletak paling utara sendiri atau berbatasan dengan desa yang 

sudah mempunyai kecamatan berbeda. Secara administratif Desa Sobrah 

terletak dalam wilayah Kecamatan Wungu yang dibatasi wilayah-wilayah 

desa tetangga , yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Sirapan, 

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nglambangan,  sebelah timur 

Desa Sobrah terdapat hutan, sebelah barat berbatasan dengan desa Betek.
60

 

Keadaan tanah Desa Sobrah merupakan dataran rendah dan 

sebagian besar merupakan daerah pertanian yang didukung dengan 

keadaan geografis Desa Sobrah maka mayoritas mata pencaharian 

masyarakat Desa Sobrah adalah petani. Masyarakat di wilayah Desa 

Sobrah kebanyakan adalah petani yang menanam padi, mereka menanam 

padi untuk memenuhi kebutuhan makan sendiri dan sebagian lagi untuk 

penghasilan pokok yang dapat diperjualbelikan sebagai kebutuhan 
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tambahan lainnya. Selain menanam padi penduduk atau masyarakat Desa 

Sobrah juga ada yang menanam palawija namun hanya bagian kecil saja. 

Selain bidang pertanian, mata pencaharian lain masyarakat Desa 

Sobrah yaitu dalam bidang perdagangan. Terbukti banyak masyarakat 

yang membuka toko sembako dan ada yang menjual barang dagangaannya 

di pasar.
61

 

3. Keadaan Penduduk 

Berdasarkan data administratif pemerintahan Desa Sobrah sampai 

akhir tahun 2015, Penduduk Desa Sobrah terdiri dari 617 Kepala Keluarga, 

dengan jumlah total penduduk sebanyak 2012 jiwa, dengan jumlah laki-

laki 992 jiwa dan perempuan 1020 jiwa. 

Struktur pemerintahan Desa Sobrah terdiri dari Kepala Desa , 

Carik, Kepala urusan, Kamituwo, Modin, Jogoboyo dan Kebayan.
62

 

4. Keadaan Pendidikan 

Desa Sobrah memiliki kesadaran pendidikan yang cukup bagus. 

Sudah cukup banyak masyarakat yang menginginkan anak-anaknya untuk 

mendapatkan pendidikan yang tinggi walaupun banyak juga yang hanya 

sampai SMA/sederajat. Namun semangat para orang bekerja agar anak-

anaknya bisa sekolah sudah ada, bahkan hampir semua penduduk 

masyarakat Desa Sobrah mempunyai keinginan yang sama yaitu bisa 

menyekolahkan anak-anaknya. 
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Di Desa Sobrah sudah ada bangunan yang mendukung anak-anak 

untuk sekolah yaitu bangunan sekolah Play group, TK, RA, MI, SD dan 

juga TPA disekitar desa Sobrah. Anak-anak yang masih TK/RA dan 

SD/MI kebanyakan sekolah di sekolah terdekat, karena masyarakat lebih 

memilih menggunakan fasilitas sekolah yang ada. Lain halnya bagi anak-

anak yng sekolah tingkatan menengah dan atas harus sekolah diluar 

wilayah Desa Sobrah karena belum ada bangunan sekolah menengah dan 

atas di Desa tersebut. Rata-rata penduduk Desa Sobrah tamatan 

SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat.
63

 

5. Keadaan Sosial Agama 

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sobrah Kecamatan 

Wungu Kabupaten Madiun mayoritas adalah Islam dengan aliran 

Nahdlatul Ulama (NU). Tetapi ada juga beberapa KK yang beragama 

Kristen. Sarana prasarana untuk ibadah di Desa Sobrah sudah cukup 

banyak dan terawat yaitu terdiri dari 4 masjid dan 6 mushola.  Karena 

mayoritas penduduk masyarakat Islam maka tidak heran kalau di Desa 

Sobrah sudah banyak kegiatan Islami seperti:
64

 

a. Yasinan rutin ibu-ibu dan bapak-bapak. Yasinan ibu-ibu dilaksanakan 

setiap malam senin dan yasinan bapak-bapak dilaksanakan setiap 

malam jum‟at. 

b. Anak-anak yang rajin belajar dalam bidang agama di TPA yang sudah 

dibentuk para pengurus TPA di Desa Sobrah. 
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c. Dibentuknya organisasi Islam yaitu REMAS yang terdiri dari para 

remaja masyarakat desa Sobrah yang selalu atau rutin mengadakan 

kegiatan sema‟an 40 hari sekali. REMAS juga ikut berpartisipasi 

meramaikan atau merayakan ketika ada acara hari besar Islam. 

d. Pengajian malam rutin 1 bulan sekali di mushola-mushola Desa Sobrah 

secara bergantian atau bergilir. 

6. Keadaan Sosial Ekonomi 

Masyarakat Desa Sobrah mempunyai bermacam-macam mata 

pencaharian yaitu sebagai petani, peternak, pedagang dan lain-lain. Namun 

berdasarkan data yang telah didapat perekonomian masyarakat Desa 

Sobrah mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian 

yang diperoleh oleh masyarakat Desa Sobrah yaitu padi, jagung, palawija 

dan lain-lain. 

Desa Sobrah memiliki lahan yang cukup luas untuk pertanian 

sehingga hasil panen yang didapatkan juga lumayan banyak. Selain bertani 

masyarakat Desa Sobrah juga mencari nafkah dengan berdagang,  ada 

yang berdagang di pasar dan ada juga yang berdagang atau membuka toko 

di rumah masing-masing. Banyak toko yang sudah menyediakan bahan-

bahan yang dibutuhkan sehari-hari, sehingga masyarakat tidak perlu jauh 

keluar dari daerah Desa untuk dapat makan sehari-hari. Jika dilihat dari 

mata pencaharian masyarakat Desa Sobrah sebagai petani dan pedagang 

maka bisa dikatakan bahwa perekonomian sudah cukup baik.
65
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B. Akad tradisi penitipan bahan pokok Gula di Desa Sobrah 

Berawal dari kebiasaan masyarakat yaitu dengan mengadakan acara 

hajatan masyarakat juga terbiasa menjual barang atau menitipkan barang hasil 

hajatan di salah satu toko yang dikehendaki oleh pemilik barang. Masyarakat 

Desa Sobrah merupakan masyarakat yang mempunyai jiwa sosial yang cukup 

tinggi. Mayoritas masyarakat Desa Sobrah beragama Islam sehingga dapat 

mempengaruhi kebiasan kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal tersebut dapat 

terlihat jelas dengan adanya kegiatan Islami di Lingkungan Desa Sobrah 

seperti yasinan, pengajian, sima‟an al-Qur‟an dan lainnya. Masyarakat Desa 

Sobrah mempunyai sisi yang baik dalam kehidupan bemasyarakat dan 

bertingkah laku seperti pada umumnya. Masyarakat mempunyai hubungan 

yang baik dan erat antara satu sama lain. Eratnya hubungan bermasyarakat ini 

ditunjukan dengan adanya hubungan saling mengenal antara warga, saling 

peduli dan saling tolong-menolong dalam masyarakat.
66

 

Masyarakat Desa Sobrah memenuhi kebutuhannya selain bertani juga 

berdagang dengan berjualan di pasar maupun membuka toko di rumah. 

Pemilik toko menjual bahan-bahan yang diperlukan masyarakat sehari-hari 

sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh mencari bahan-bahan pokok yang 

diperlukan. Sebagian pemilik toko siap membantu masyarakat dengan cara 

boleh berhutang apabila masyarakat benar-benar membutuhkan dan tidak 

mempunyai cukup uang untuk membayar pada waktu membutuhkan. 
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Kebiasaan Desa Sobrah masih sama dengan daerah pedesaan di tempat 

lain yaitu juga memiliki tradisi atau kebiasaan yang dilakukan. Salah satu 

tradisi tersebut yaitu hajatan apabila ada orang menikah, khitanan, orang yang 

baru melahirkan dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan tradisi ”titip 

gula” yaitu penitipan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang mana salah 

satunya menginginkan barang (gula) nya dititipkan dan pihak yang kedua 

mendapat titipan barang (gula). Ketika mengadakan acara hajatan apa saja 

mereka membutuhkan barang-barang dan bahan-bahan pokok yang 

dibutuhkan untuk acara. Mereka membeli dengan memesan kepada salah satu 

toko di Desa Sobrah dengan menyerahkan catatan yang sudah ada perincian 

kebutuhan yang dibutuhkan. Setelah selesai acara hajatan mereka menjual 

kembali barang-barang yang didapatkan dari para tamu yang datang. Mereka 

menjual kepada beberapa toko yang ada di Desa Sobrah karena banyaknya  

jumlah barang yang di peroleh saat hajatan. Pemilik barang (gula) tidak hanya 

menjual tetapi juga berkeinginan untuk menyisakan barang agar tetap utuh 

menjadi miliknya dengan cara menitipkan kepada salah satu atau beberapa 

toko yang dikehendaki. 

Masyarakat Desa Sobrah mempunyai sisi hati yang baik seperti yang 

sudah dijelaskan di atas sehingga mereka terbiasa untuk saling tolong-

menolong. Bentuk perwujudan dari tolong menolong ini masyarakat Desa 

Sobrah khususnya yang memiliki toko membolehkan agar bahan-bahan yang 

tidak terlalu dibutuhkan pada masa sekarang untuk dihimpun atau dititipkan 

kepada toko tanpa ketentuan apapun dari toko. Barang tersebut yaitu gula 
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putih yang sudah berbentuk kemasan per 1 kilogram yang telah didapat ketika 

selesei acara hajatan. Ibu Napsiah mengatakan awal mula ada kegiatan titip-

menitip gula yaitu: 

”Setahu saya pertama kali ada kegiatan atau praktik titip-menitip gula 

ini karena dilatar belakangi oleh keinginan agar gulanya masih wutuh 

tetapi tidak busuk dan kebanyakan alasan mereka yaitu tidak tetapnya 

penghasilan yang diperoleh mereka, niat saya membantu mereka yang 

memerlukan tempat untuk menitip gula mereka. Saya juga mempunyai 

toko yang kemudian mereka bisa  bertransaksi dengan membeli, atau 

jika terpaksa berhutang tapi dengan skala rendah(sedikit) bahkan 

menitipkan barang berbentuk gula”.
67

 

 

Tradisi menitipkan bahan pokok gula putih ini sudah terbiasa 

dilakukan masyarakat bahkan hampir setiap orang yang mempunyai hajatan 

selain dijual kembali, mereka juga menyisihkan barang-barangnya untuk 

keperluan yang akan datang tapi tidak disimpan sendiri melainkan dengan 

menitipkan kepada pihak lain. Gula putih yang didapatkan setelah selesai 

acara hajatan akan diambil pemilik jika suatu saat membutuhkan dengan harga 

yang tidak dipertimbangkan meskipun telah berubah dan jumlah(bobot) yang 

sama saat pemilik menitipkan. Meskipun harga barang melonjak tinggi pada 

saat diambil namun toko harus siap mengembalikan barang tanpa ada 

tambahan harga atau tambahan uang bagi penitip mengingat bahwa bahan 

pokok ini kemungkinan naiknya tinggi. Sebagian masyarakat berpendapat 

dalam kegiatan ini sangat menguntungkan penitip namun sebagian yang lain 

juga berpendapat bahwa kegiatan ini menguntungkan penjual.  
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Pertama-tama pemilik gula mendatangi rumah pemilik toko dan 

meminta izin untuk mengadakan akad penitipan barang gula. Akad dari 

kegiatan ini berbentuk akad lisan seperti yang diucapkan ibu Sini setelah 

diberi izin untuk menitip yaitu; 

”Nyuwun sewu bu nap, kulo bade nitip gendes teng toko jenengan 

jumlahepun setunggal atus kilo lan kulo pundut sak yah yah kulo 

butuh.”
68

 

Lalu Ibu Napsiah menjawab ”iya saya terima barangnya”. 

 

Menurut ibu Napsiah selaku orang atau pihak yang dititipi merasa 

senang jika memperoleh barang titipan berbentuk gula dari orang hajatan 

dengan ketentuan barang tidak boleh diambil secara langsung semuanya tapi 

diambil sedikit-sedikit sesuai yang dibutuhkan untuk sehari-hari penitip.  

”Pertama kali saya menerima titipan dari ibu Sini yang telah selesai 

mengadakan hajatan sebanyak 50kg gula putih. Lalu ibu Sini 

mengambil gula ketika membutuhkan misalkan diambil 2kg-5kg 

seminggu sekali atau 1kg 3hari sekali sampai habis jumlah gula yang 

dititipkan. Lalu selang bebarapa bulan setelah saya menyetujui barang 

titipan dari ibu Sini dititipkan kepada saya, warga atau masyarakat lain 

pun ikut ijin dan menitip barang berbentuk gula juga pada toko saya.”
 

69 

 

Ibu napsiah bahkan tidak mematok jumlah gula putih yang dititipkan 

jadi warga bisa menitip gula putih sebanyak yang ingin dititipkan. Menurut 

ibu Sini selaku penitip yaitu ia berkata, 

”Saya merasa senang ada yang mau menerima titipan saya karena jika 

saya jual langsung secara kontan keseluruhan gula putih maka hasil dr 

penjualannya(uang) pasti akan cepat habis. Saya akan mengambil 

gulanya ketika membutuhkan gula putih pada masa mendatang.”70 
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  Lain dengan ibu Tani selaku pemilik toko juga di desa Sobrah,  

”Menurut saya jika ada orang yang menitipkan barang untuk diambil 

pada masa mendatang kurang begitu seneng, karena menurut saya jika 

barang diambil semua tanpa sisa dalam keadaan harga melonjak tinggi 

saya bisa kewalahen bisa berpengaruh dengan barang dagangan saya 

yang lain mengingat toko saya belum begitu besar”.71 

 

Ketika diambil barang tidak mungkin sesuai barang asli pemilik karena 

barang akan rusak jika disimpan dalam waktu yang lama, jadi barang dijual 

terlebih dahulu di masa sekarang oleh Ibu Tani dan penitip akan mengambil 

dengan barang yang berbeda (baru) tapi bentuk dan jumlahnya sama. Ibu Tani 

tetap menerima atau mengijinkan jika warga menitipkan barang di tokonya 

karena rasa ingin menolong sesama. Namun Ibu Tani menentukan maksimal 

jumlah gula putih yang dititipkan yaitu tidak lebih dari 100 kilogram, karena 

menurut Ibu Tani biasanya gulanya kebanyakan kurang bagus atau agak basah. 

Ibu Tani menerima titipan gula putih ini karena rasa iba terhadap warga yang 

kurang mampu dan tidak mempunyai penghasilan tetap karena menurutnya 

kebanyakan orang yang menitip gula itu tidak mempunyai pekerjaan yang 

tetap. Ibu Tani sudah sering menjalankan kegiatan titip menitip gula karena 

banyak warga yang meminta ijin untuk barangnya dititipkan kepada tokonya 

dan Ibu Tani pun menyetujui karena mengingat warga dan tetangga sendiri.72 

Menurut Ibu Mahmudah selaku penitip barang berbentuk gula putih 

pada ibu Tani, dalam praktek atau kegiatan penitipan barang tersebut sudah 

biasa dilakukan karena termasuk kegiatan yang tidak merugikan satu sama 

lain bahkan masyarakat bisa mempunyai sifat atau perilaku yang baik yaitu 
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saling tolong-menolong.
73

 Begitupun dengan ibu Tini menurutnya kegiatan 

penitipan gula di beberapa toko dapat membantu sesama tapi dengan 

ketentuan tidak terlalu banyak barang yang dititipkan karena akan 

menimbulkan perbedaan atau dengan kata lain rasa tidak nyaman bagi pemilik 

toko/yang dititipi ketika barang diambil dalam keadaan harga barang melonjak 

tinggi. Jadi menurut Ibu Tini jika ingin menitipkan barang hanya sewajarnya 

saja agar tidak menimbulkan rasa tidak nyaman.74 

Menurut Bapak Abdul selaku pemilik toko juga di Desa Sobrah 

mengatakan bahwa praktek titip menitip gula sudah sering dilakukannya 

namun sekarang bapak abdul sudah mengurangi jumlah penitip karena 

pengalaman yang sudah terjadi yaitu faktor harga yang tidak bisa stabil. 

Penitip barang (gula) menitipkan barangnya pada bulan februari sebanyak 50 

kilogram juga hasil dari orang yang selesai  hajatan, lalu pemilik barang 

mengambil semua barang.nya pada bulan juli ketika harga melonjak tinggi 

karena pada saat puasa. Bapak Abdul tidak bisa mencegah atau melarang 

karena belum ada ketentuan diawal bagaimana cara pengambilan agar sama-

sama menguntungkan. Namun pak Abdul tetap menerima ketika ada warga 

yang mau menitipkan gula dengan ketentuan pengambilannya secara 

berangsung-angsur. Pak Abdul tetap menerima barang gula yang dititipkan 

oleh warganya karena hanya ingin menolong sesama walaupun Bapak Abdul 

tidak membutuhkan barang tersebut.75 
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Selanjutnya Ibu Henik selaku penitip gula memaparkan alasan 

menitipkan gulanya pada toko milik Bapak Abdul yaitu untuk kebutuhannya 

pada masa mendatang karena tidak mempunyai penghasilan tetap dan ketika 

tidak mempunyai uang saat membutuhkan gula tinggal mengambil gula di 

toko yang dititipinya tanpa penambahan atau pengurangan harga.76 

Dalam kegiatan praktek titip gula ini para pemilik toko (yang menjadi 

tempat penitipan) akan menjual barangnya terlebih dahulu karena mengingat 

bentuk barangnya yang cepat rusak/basah . Penerima titipan gula putih akan 

menjual barang titipan tanpa harus meminta izin atau bahkan penitip tidak 

mengetahui barangnya dijual atau tidak. Menurut penerima titipan gula putih 

tanpa harus meminta izin secara langsung pun sudah tentu pihak penitip 

mengerti bahwa tujuan dititipkannya gula putih tersebut untuk dijual terlebih 

dahulu pada saat sekarang bukan berarti untuk disimpan terus-menerus. 

Penerima titipan juga akan mengganti kemasan per kilogram.nya jika 

kemasannya rusak atau tidak layak jika dijual. Kemasan gula putih tersebut 

pasti ada yang rusak karena gula tersebut sudah ditaruh dalam wasak selama 

acara hajatan. 

C. Praktik pemanfaatan barang dalam tradisi titip gula di Desa Sobrah 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 

Dalam praktik titipan gula ini terdapat pemanfaatan barang milik 

penitip yakni barang titipan dijual dahulu oleh penerima karena melihat 

barang yang dititipkan merupakan barang yang mudah rusak. Mengenai 
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transaksi penitipan gula kemasan di desa Sobrah ini mendapat perbedaan 

pendapat dan keluhan antara satu orang dengan yang lain yaitu contohnya 

pada toko Ibu Tani dan Bapak Abdul tampak kelihatan kurang mendukung 

adanya kegiatan ini karena faktor harga yang tidak stabil. Ibu Tani selaku 

pemilik toko memaparkan tidak bisa menerima barang-barang yang terlalu 

banyak dari orang yang menitipkan barang karena dapat menimbulkan rasa 

tidak nyaman bagi pemilik toko ketika barang diambil dalam keadaan harga 

melonjak tinggi.
77

 Ibu Tani hanya menerima gula dengan patokan jumlah 100 

kilogram saja dari pada tidak membantu warga sama sekali karena mengingat 

ini permintaan dari penitip yang datang secara baik-baik meminta tolong 

untuk menaruh barangnya di toko Ibu Tani. 

” Pertama kali saya menerima titipan gula, penitip menitipkan gula 

harga gula 8000 per kilogramnya dan jumlahnya 100 kilogram, lalu gula 100 

kilogram tersebut tidak mungkin hanya saya simpan saja tapi saya jual dahulu 

dengan harga sekarang. Selang 6 bulan setelah menitip ketika harga naik 

menjadi 11.000 per kilogramnya karena pada saat bulan puasa, penitip gula 

mengambil gula secara keseluruhan gulanya, menurut saya kalau seperti itu 

kurang menguntungkan. Namun karena saya ingin menolong sesama apalagi 

tetangga maka saya membolehkan mereka menitipkan pada saya”.
78

 

 

 Begitupun Bapak Abdul merasa kurang menguntungkan jika 

menerima permintaan dari warga yang ingin menitip barang, namun Bapak 

Abdul juga ingin membantu warganya untuk meringankan beban penitip 

mengingat warga datang kerumah dan meminta izin dengan baik-baik 

meskipun Bapak Abdul tidak kekurangan stok barang gula. Alasan Bapak 
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Abdul kurang menguntungkan karena faktor harga yang sering berubah-ubah 

dan tidak ada tambahan maupun pengurangan harga. 

Bapak Abdul pernah mengeluh karena kegiatan ini yaitu disaat penitip 

mengambil barang disaat harga yang tinggi dengan secara keseluruhan yang 

dititipkan pada toko Bapak Abdul. Bapak Abdul berkata mengapa tidak  

dengan cara sedikit-sedikit saja, tetapi pemilik barang berkata sangat 

membutuhkan semua gulanya pada saat itu dan Bapak Abdul tidak bisa 

melarang maupun mencegahnya karena sudah kesepakatan barang akan 

diambil di masa mendatang saja tanpa ada ketentuan yang lainnya lagi.
79

 

Menurut warga yang bernama Ibu Suti selaku masyarakat berpendapat 

kegiatan penitipan gula yang akan diambil dimasa mendatang ini kurang 

menguntungkan pemilik toko karena toko tidak kehabisan stok tapi harus 

menerima barang titipan berbentuk gula tersebut dan sewaktu-waktu pemilik 

gula mengambil saat harga yang sangat tinggi akanlah merugikan toko.
80

 Lain 

halnya Ibu Painem dan Ibu Saropah menurutnya kegiatan seperti ini sangat 

baik dilakukan karena dapat menimbulkan rasa peduli sesama dengan 

membantu orang lain yang membutuhkan. Menurut mereka kegiatan ini tidak 

ada yang dirugikan walaupun harga pemasaran saat menitip dan mengambil 

berbeda karena dengan alasan bahwa pemilik toko memperoleh barang 

dagangan gula pada saat dititipi dan penitip gula dapat memanfaatkan gula 

dimasa mendatang dengan mengambil secara berangsur-angsur.81 
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Kegiatan titip-menitip gula ini telah menjadi tradisi yang kerap 

dikerjakan oleh masyarakat Desa Sobrah namun yang menjadi kejanggalan 

yaitu mengenai pemikiran masyarakat yang menurut penerima gula perilaku 

sebagian orang (penitip) yang melakukan pengambilan gula secara 

keseluruhan  disaat harga barang yang dititipkan ketika harga tinggi itu kurang 

menguntungkan, namun dalam hal ini secara tidak langsung penerima 

mendapat stok barang tanpa harus mengeluarkan uang. Dalam praktiknya pada 

awal mula penitip menitipkan gula harga gula 8.000 per kilogramnya dengan 

jumlah yang dititipkan 100 kilogram, lalu gula 100 kilogram tersebut tidak 

mungkin hanya disimpan saja melainkan untuk dijual karena kalau disimpan 

sampai pemilik mengambilnya maka akan rusak(basah). Pemilik toko selaku 

penerima titipan menjualnya terlebih dahulu dengan harga yang normal pada 

saat itu. Selang 6 bulan ketika harga melonjak tinggi menjadi 11.000 per 

kilogramnya, penitip gula mengambil gula secara keseluruhan tanpa ada 

pengurangan dan penambahan yang diberlakukan oleh penerima titipan. 

Menurut pemikiran penerima barang yang menjadi masalah karena harga yang 

tidak stabil membuat sebagian para penerima titipan enggan untuk menerima 

akad perikatan yang berbentuk penitipan gula maupun barang yang mudah 

busuk lainnya. Dalam hal ini ada pemanfaatan yang dirasakan oleh penerima 

toko yaitu barang dijual dahulu oleh penerima barang atau penerima mendapat 

stok sehingga uang bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Karena 

mengingat barang yang mudah rusak sehingga sudah seharusnya barang untuk 

diputar lagi agar tidak rusak dan tidak merugikan kedua belah pihak. 
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BAB IV 

ANALISIS MAS{LAH{AH  PRAKTEK TRADISI TITIP GULA   

DI DESA SOBRAH KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN 

 

A. Analisis hukum Islam terhadap transaksi  tradisi “titip gula” 

Setelah penulis memaparkan mengenai kerangka teori tentang al-

wadi>’ah dan teori mengenai mas}lah}ah dalam hukum Islam pada BAB II, dan 

juga memaparkan data/gambaran umum tentang akad titipan pada tradisi titip 

gula di desa Sobrah Kec Wungu Kab. Madiun maka pada BAB IV ini penulis 

akan menguraikan mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi ”Titip 

Gula” di desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun”. 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan memenuhi kebutuhannya 

dengan cara bertransaksi satu sama lain. Manusia tidak bisa hidup mandiri 

karena manusia pasti dan akan terus membutuhkan orang lain untuk 

kelangsungan hidupnya. Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi 

kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasannya tetap ada 

batasnya.  Sesuai data yang dipaparkan  pada BAB III bentuk transaksi yang 

dilakukan yaitu mengamanahkan barang(harta)  kepada orang lain untuk 

dijaga hartanya. Al-wadi>’ah merupakan transaksi yang juga sering dilakukan 

dalam kelangsungan hidup manusia. Al-wadi>’ah adalah salah satu transaksi 

yang diperbolehkan dalam Islam, walaupun bentuk transaksi titipan 

diperbolehkan namun juga harus dilihat atau disesuikan dengan ketentuan-
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ketentuan al-wadi>’ah dalam Islam agar transaksi tersebut sah dalam syaria‟at 

Islam. 

Praktik tradisi titip gula yaitu praktek yang sudah sering dilakukan 

masyarakat desa Sobrah Kec.Wungu Kab. Madiun antara 2 orang atau lebih 

yang satu sebagai pemilik barang/penitip dan satu lainnya selaku penerima 

barang yaitu pemilik toko yang dititipi. Kegiatan ini berjalan dengan 

berdasarkan sifat kepercayaan antara satu dengan yang lain karena dapat dlihat 

dari pengertian wadi>’ah yaitu merupakan amanah yang harus dijaga oleh 

penerima dan ia wajib pula memelihara serta mengembalikannya pada saat 

dikehendaki atau diminta oleh pemiliknya.
82

  

Dari teori yang ada dapat di analisa bahwa praktik tradisi titip gula di 

desa Sobrah terletak pada cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat ketika 

mendapat barang yang banyak setelah hajatan tapi tidak ingin dijual karena 

takut jika suatu saat membutuhkan gula namun tidak ada uang untuk membeli 

gula dan juga keinginan para penitip untuk tetap memiliki harta berbentuk 

gula tersebut agar tetap utuh. 

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) 

yang masih dijalankan dimasyarakat atau anggapan bahwa cara-cara yang 

telah ada merupakan yang paling baik dan benar.
83

 Sebagaimana kegiatan titip 

gula yang telah dilakukan masyarakat desa Sobrah sudah menjadi tradisi yang 

biasa dilakukan dengan landasan saling tolong-menolong dan tanpa ada 

imbalan (bunga).  
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Dalam setiap praktik muamalah yang terjadi, proses tersebut tidak 

akan  terlepas dari proses awal yaitu terjadinya akad. Akad menempati posisi 

yang pertama dalam ekonomi Islam , karena pengertian akad yaitu perikatan 

yang dilakukan 2 atau 3 orang yang ditetapkan dengan ija>b qobu>l berdasarkan 

ketentuan syara‟ yang berdampak pada objeknya.
84

 Akad yang dilakukan 

dalam praktik tradisi titip gula di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten 

Madiun adalah secara lisan yang dilakukan oleh para pelaku yang 

bersangkutan dengan tujuan titip menitip gula, yakni melalui kesepakatan satu 

dengan yang lainnya(kedua belah pihak). Agar akad tersebut dianggap sah, 

maka aqad tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat aqad.  

Adapun akad titip barang di Desa Sobrah kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun ini menggunakan s{i>ghat akad lisan, dimana penitip datang 

langsung kepada pemilik toko dengan mengucapkan “bu, saya ingin 

menitipkan barang sejumlah 100 kilogram gula putih jika suatu saat nanti saya 

membutuhkan gula saya tinggal mengambilnya”, lalu pemilik toko menjawab 

“iya bu, saya bolehkan dan dibawa kesini langsung aja barangnya”. Pemilik 

toko menyetujui untuk menitipkan barang milik penitip kepadanya tanpa ada 

ketentuan apapun. Setelah menerima gula putih pemilik toko lalu menjual 

barangnya terlebih dahulu tanpa harus bertanya kepada pemilik karena pemilik 

toko sudah yakin tujuan dari menitipkan barang basah atau barang cepat rusak 

ini untuk dijual dahulu meski tidak ada dan tidak meminta perizinan dari 

pemilik. 
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Akad titipan barang ini menggunakan akad wadi>’ah, akad wadi>’ah ini 

sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling membantu antara sesama 

manusia. Maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa akad ini boleh dan 

disunnahkan untuk dilakukan.  

Dalam masalah penitipan barang ini diberlakukan suatu perjanjian, dan 

agar perjanjian sah, maka harus dilihat dulu syarat dan rukun dalam 

melakukan perjanjian itu sendiri yaitu seperti: 

1. Dilihat dari rukun dari wadi>’ah 

Dilihat dari segi rukun wadi>’ah, maka tradisi penitipan gula yang 

dilakukan masyarakat di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten 

Madiun telah memenuhi rukun akad penitipan dalam Islam karena dalam 

akad wadi>’ah ini terdiri dari unsur-unsur berikut ini yaitu: 

a. Adanya para pihak yang berakad yaitu pemilik toko dan penitip gula 

yang keduanya sama-sama masyarakat Desa Sobrah Kecamatan 

Wungu Kabupaten Madiun 

b. Adanya sesuatu yang dititipkan yaitu barang berbentuk gula putih 

c. Adanya akad penitipan yaitu ijab qabul antara penitip gula dan pemilik 

toko. 

Adapun Rukun dari wadi>’ah yaitu: 

1) Orang yang berakad 

2) Barang yang dititipkan 

3) Akad penitipan (harus ada lafadh).
85
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2. Dilihat dari segi syarat-syarat wadi>’ah 

Mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat sah terhadap akad 

penitipan gula di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun . 

Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa kenyataan yang ada dalam 

akad tersebut serta kaitannya dengan syarat yang diperlukan mengenai 

sahnya akad penitipan gula dalam Islam. 

a) Ditinjau dari s}i>ghat  

Secara umum penitipan berbentuk gula putih yang dilakukan di 

Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun telah memenuhi 

syarat ijab dan qabul yaitu dengan adanya ucapan ijab dan qabu>l antara 

penitip dan penerima titipan. Ijab qabul dilakukan saling bertemu oleh 

kedua belah pihak. Penitip gula putih dan Penerima Titipan 

mengucapkan ija>b dan qabu>l secara lisan. Suatu bentuk akad belum 

dapat dikatakan sah jika belum adanya ija>b dan qabu>l. Dalam 

prakteknya yaitu penitip gula langsung datang kepada pemilik toko 

selaku pihak yang akan menerima titipan lalu para pihak membuat 

perjanjian mengenai barang titipan, sampai kemudian semua pihak 

setuju dengan perjanjian yang dibuat para pihak. 

b) Ditinjau dari orang yang berakad 

Syarat-syarat dalam praktek penitipan gula di Desa Sobrah 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun tersebut terdiri dari dua pihak 

yaitu pemilik gula putih dan pemilik toko selaku pihak yang menerima 

titipan. Pemilik gula putih ini adalah orang yang sah dan benar-benar 
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pemilik barang (gula) yang dijadikan obyek dari akad ini. Sedangkan 

pemilik toko adalah orang yang mengijinkan dan menerima barang 

titipan gula dari pihak lain. Para pihak yang terlibat dalam akad  ini 

adalah masyarakat yang telah dewasa dan tentu sudah ba>ligh,  akad 

penitipan ini tidak pernah dilakukan oleh orang yang belum dewasa 

atau anak-anak karena akad penitipan ini didasari dengan kepercayaan 

oleh penitip terhadap seseorang yang menerima titipan.Syarat-syarat 

bagi yang melakukan akad wadi>’ah yaitu berakal sehat, ba>ligh dan 

paham dalam perhitungan atau tidak bodoh. 

c) Ditinjau dari objek yang dititipkan 

Mengenai syarat objek dari akad wadi>’ah ini barang titipan 

harus berupa barang yang dianggap mulia atau baik menurut 

peninjauan syariat sekalipun tidak mempunyai nilai jual/ekonomis dan 

barang yang dijadikan akad juga harus jelas
86

.  Objek penitipan yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten 

Madiun ini adalah bahan bernilai ekonomis namun barang termasuk 

dalam yang mudah rusak yaitu gula putih yang merupakan barang 

pokok sehingga masyarakat harus memakainya untuk keperluan sehari-

hari. Gula putih tersebut milik penitip yang didapatkan penitip ketika 

usai mengadakan acara hajatan.  Barang yang dititipkan jelas dan dapat 

diketahui identitasnya. Dalam praktek penitipan gula di Desa Sobrah 

Kecamatan Wungu ini yang dijadikan objek yaitu gula putih yang 
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diperoleh pihak penitip seusai acara hajatan jadi barang yang dijadikan 

objek ini benar-benar jelas diketahui pemiliknya. 

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas sudah memenuhi syarat 

sahnya akad wadi>’ah. Hal ini sudah sesuai dengan firman Allah dalam 

surat Al-Nisa>’ ayat 58 yang berbunyi : 

                             

                        

 

Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” .
87

 

 

Dalam praktek akad titipan ini terdapat pemanfaatan barang yang 

mana penerima titipan barang menjual barang titipan gula putih ini tanpa 

harus izin kepada penitip bahwa barangnya akan dijual karena melihat 

barangnya yang dititipkan mudah rusak. Pemilik toko selaku pihak 

penerima titipan barang mendapat manfaat modal yang berbentuk gula 

putih pada saat sekarang atau stok barang yang akan melancarkan kegiatan 

jual beli penerima barang (toko) sehingga uang kas yang seharusnya 

dibelikan gula putih untuk stok pada saat sekarang tapi dengan adanya 

titipan gula putih ini pemilik toko dapat menggunakan uang modalnya 

untuk membeli stok barang yang lain. Pemilik toko juga memperbaiki 
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sebagian kemasan gula yang berbentuk 1 kilograman dengan plastik yang 

lebih baru karena dirasa bentuknya kemasan yang tak layak untuk dijual.  

Berdasarkan konsep wadi>’ah yad dhama >nah yang mana pihak yang 

menerima barang dapat memanfaatkan atau mempergunakan barang yang 

telah dititipkan, penyimpan boleh menggunakan barang yang dititipkan 

kepadanya dengan tujuan yang produktif begitu juga barang boleh 

dicampurkan dengan barang/asset yang lain. Pihak penyimpan berhak atas 

keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan asset titipan dan bertanggung 

jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul.
88

 Dalam praktek 

penitipan gula di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ini 

pihak penitip menyerahkan barangnya kepada toko yang selaku penerima 

titipan tanpa adanya ketentuan apapun mengenai pemanfaatan barang 

maupun penggunaan barang. Pemilik Gula putih hanya sekedar 

menyampaikan keinginannya untuk menitip gula putih sejumlah yang 

diinginkan tanpa bersyaratkan bahwa barang harus disimpan saja ditempat 

(tidak boleh digunakan). Dengan begitu pemilik toko selaku penerima gula 

putih ini memanfaatkan barang dengan cara menjual dahulu gula putih 

yang telah diantarkan kepadanya. Konsep penitipan gula putih yang sering 

dilakukan masyarakat desa Sobrah ini menggunakan konsep wadi>’ah yad 

dhama>nah. Kegiatan berdasarkan konsep seperti ini sudah sesuai atau telah 

dibolehkan dalam Islam. 
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B. Analisa Mas}lah}ah Ma>liyah terhadap tradisi ”titip gula” di Desa 

Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun 

Pada dasarnya Allah menciptakan dan menetapkan hukum bertujuan 

untuk menciptakan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia. Baik 

kemaslahatan tersebut berupa manfaat atau menolak kerugian bagi kehidupan 

manusia. Hakikat tujuan hukum illahi inilah yang harus senantiasa dijadikan 

pegangan dan pedoman oleh para mujtahid dalam berijtihad merumuskan 

hukum-hukum yang tersembunyi itu. Secara umum dapat dirumuskan bahwa 

tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, 

dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang 

merusak. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup 

manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.
89

 

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta 

yang dihasilkan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum syara‟. Oleh 

karena itu Islam juga menetapkan cara-cara melindungi hak miliknya baik 

meindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan 

sanksinya. Dalam hal ini sudah jelas bahwa manusia dalam hidupnya bebas 

melakukan kegiatan apapun untuk memperoleh harta dengan cara yang benar 

menurut syari‟at Islam. Orang Islam harus bisa menjaga hartanya dari hal-hal 

yang buruk seperti pencurian dan perampasan. Dalam kegiatan titip gula di 

Desa Sobrah terdapat pemanfaatan barang yang secara tidak disadari telah 
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memberikan beberapa bentuk keuntungan. Penitipan ini bukan berupa barang 

yang tahan lama sehingga penerima titipan menjual terlebih dahulu barang 

titipan. Para fuqoha berbeda pendapat dalam menanggapi jual beli barang 

titipan. Imam Ma>lik, al-Laits, Abu Yusuf dan sekelompok fuqaha lainnya 

berpendapat bahwa jika ia mengembalikan harta, maka keuntungan tersebut 

halal baginya, sekalipun diperoleh dengan cara mengghashab (merampas) 

terhadap harta tersebut, jika ia adalah orang yang dititipi. 

Imam Abu Hanifah, Zufar dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat 

bahwa ia mengembalikan pokok harta (yang dititipkan kepadanya), sedang 

keuntungannya disedekahkannya. 

Sekelompok fuqoha berpendapat bahwa pokok harta dan keuntungan 

adalah bagi pemilik barang. Fuqaha lainnya berpendapat bahwa pemilik harta 

disuruh memilih antara mengambil pokok harta atau keuntungan. Fuqaha 

lainnya lagi berpendapat bahwa jual beli seperti itu adalah rusak. Mereka 

adalah fuqaha yang mewajibkan penyedekahan keuntungan, jika pemilik 

barang meninggal. 

Jadi, bagi fuqaha yang lebih mempertimbangkan segi perbuatan, maka 

mereka mengatakan bahwa keuntungan adalah bagi orang yang mengadakan 

perbuatan. Sedang bagi fuqaha yang lebih memepertimbangkan segi pokok 

harta, maka mereka mengatakan bahwa keuntungan adalah bagi pemilik 

barang.
90
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Keuntungan bagi penitip gula yaitu permintaan atas barang yang ingin 

dititipkannya telah diterima oleh pemilik toko jadi keadaan harta(gula putih) 

yang dimilikinya tetap utuh, bentuk gulanya baru, baik dan penitip bebas 

kapan saja waktunya untuk pengambilan barangnya. Keuntungan bagi 

penerima titipan yaitu bahwa orang yang dititipi telah mendapat kentungan 

yaitu berupa suntikan modal yang bisa dimanfaatkan oleh penerima titipan, 

seperti ketika penerima titipan selaku toko tidak mengeluarkan kas atau modal 

untuk mendapatkan stok barang pada waktu itu karena sudah mendapat barang 

titipan berupa gula putih. 

Di dalam memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan Allah telah 

menyediakan bumi, langit dan segala yang ada di dalamnya untuk manusia 

seluruhnya. Disamping itu Allah menegaskan juga di dalam kehidupan di 

dunia ini manusia bertugas memakmurkan dunia ini. Oleh karena itu manusia 

mempunyai kesempatan yang sama dalam rangka memakmurkan dunia ini 

untuk mencapai tingkat hidup yang makmur dan sejahtera.  

. Jika barang titipan itu dimanfaatkan, kemudian mendapat untung, 

sedangkan barang titipan itu tidak rusak maka Imam Abu Hanifah mengatakan 

keuntungan itu disedekahkan. Ibn Juza al-Maliki, pakar fiqh Ma>liki, 

mengatakan bahwa keuntungan menjadi milik orang yang dititipi atau pemilik 

titipan. Akan tetapi ulama Ma>likiyah lainnya menyatakan keuntungan itu 

diserahkan ke baitul ma>l. 91
 Dalam praktek titip gula yang dilakukan oleh 

masyarakat desa Sobrah ini terdapat praktek dimana titipan berbentuk barang 
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yang mudah rusak atau tidak tahan lama ini dimanfaatkan oleh penerima toko 

sehingga akan terjadi pengembangan harta atau mendapat keuntungan pada 

saat ini karena mendapat modal ataupun jika penitip mengambil dalam 

keadaan turun maka kelebihannya boleh digunakan oleh penerima titipan dan 

jika suatu saat ketika barang diambil terdapat keuntungan bagi penitip karena 

harga barang yang naik maka kelebihannya boleh digunakan oleh penitip 

karena mengingat dalam praktek akad wadi>’ah ini murni akad titipan yang 

mana barang akan diambil sewaktu-waktu oleh pemilik barang. 

Dalam menganalisa masalah tersebut kemaslahatan manusia dipengaruhi 

oleh perkembangan tempat, lingkungan dari zaman mereka sendiri. 

Permasalahan yang dilihat dari praktik titip gula yaitu efek dari masyarakat 

terutama pemilik gula putih yang tidak meginginkan barangnya dijual 

sehingga gula putih dititipkan pada toko yang ada di sekitarnya, dan 

menimbulkan keuntungan yang diperoleh penerima titipan dari barang titipan 

karena barang titipan (gula putih) dijual terlebih dahulu atau dengan kata lain 

penerima titipan menggunakan barang titipan sehingga mendapatkan modal 

tambahan. Penitip gula putih akan mengambil gulanya jika ia membutuhkan. 

Dalam praktiknya paling banyak penitip gula putih mengambil gulanya 

dengan jangka waktu yang lama, seperti 1 bulan 2 bulan dengan berangsur-

angsur, sehingga semakin lama pengambilannya justru semakin banyak 

perputaran modalnya bagi si penerima titipan atau dengan kata lain lebih 

menguntungkan penerima titipan gula. 
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Apabila barang titipan berbentuk gula putih tersebut disimpan dan tidak 

dijual terlebih dahulu maka gula putih akan cepat rusak bahkan tidak bisa 

digunakan lagi, penitip gula putih akan merasa kecewa jika barangnya rusak 

dan penerima titipan juga akan merasa dirugikan juga karena melihat bentuk 

akad awal akad wadi>’ah jadi ketika pemilik mengambil barang maka harus 

diberikan. Jadi penerima titipan tetap harus menjualnya dahulu pada saat 

sekarang (waktu menitipkan) guna untuk kebaikan atau manfaat atas barang 

titipan tersebut. 

Adapun kelebihan atau berkurangnya harga awal saat penitip gula putih 

mengambil yaitu merupakan ketentuan yang ada dalam akad wadiah yaitu 

penitip menitipkan barang dan barang akan diambil dalam bentuk atau jumlah 

barang yang sama, akad ini merupakan akad wadi‟ah merupakan murni akad 

tolong-menolong. Seperti halnya dalam praktek penitipan gula putih di Desa 

Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ini terdapat perbedaan 

pendapat antara masyarakat satu dengan yang lain mengenai harga gula putih 

yang cenderung berubah ketika dititipkan dari awal menitip sampai tiba 

waktunya pemilik(penitip) gula putih mengambil. Dalam praktek ini harga 

gula putih ketika dititipkan oleh pemilik seharga 10.000 per kilogramnya, dan 

akan diambil sewaktu-waktu ketika pemilik membutuhkan sudah pasti dengan 

barang yang baru dan baik karena mengingat barang titipan yang mudah rusak 

dengan harga 12.000 ketika diambil. Kebanyakan penitip dalam praktek 

penitipan gula di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ini 

penitip gula putih akan mengambil gulanya ketika harga barang(gula putih ) 
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naik. Pemilik toko selaku pihak penitip tidak mensyaratkan atau memberi 

ketentuan apapun mengenai kegiatan penitipan ini jadi dalam kegiatan ini 

penitip berhak atas waktu kapan barangnya akan diambil. 

Dalam hal ini terdapat praktik yang menunjukkan bahwa akad wadi>’ah 

ini merupakan akad tolong-menolong, yaitu penerima titipan yang bersedia 

menerima barang (gula) yang kemudian juga mendapatkan suntikan modal 

berbentuk barang gula putih yang akan dan harus dijual pada saat sekarang, 

karena mengingat barang yang dititipkan mudah rusak. Sehingga penerima 

titipan barang (toko) tidak harus mengeluarkan uang kas lagi,  begitupula 

manfaat yang dirasakan bagi penitip (pemilik gula putih) yaitu gula putihnya 

tetap utuh dalam jumlah awal (ditabung) untuk kebutuhan yang akan datang 

dan penitip gula akan mendapatkan gula putih yang baru ketika mengambil 

pada penerima titipannya. 

Dengan demikian antara penitip dan penerima titipan mendapatkan 

manfaat mas}lah}ah yang diambil. Dari penitip mas}lah}ah yang di dapat adalah 

mendapat tempat untuk menitipkan barangnya sehingga gulanya tetap dalam 

jumlah yang sama walau berapapun jangka waktunya dan juga gula putih yang 

akan diambil ketika pemiliknya membutuhkan adalah gula putih yang baru 

dan bagus. Bagi penerima titipan ma}slah}ah yang didapat adalah mendapat 

modal yang diputar yaitu berupa gula putih yang menimbulkan uang kas 

pemilik toko tidak berkurang atau uangnya bisa digunakan untuk membeli 

(kolakan) yang lain.  
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Dengan melihat hasil dari analisis di atas sudah jelas bahwa dalam 

kegiatan praktik titip gula di Desa Sobrah ini telah sesuai dengan konsep 

tabarru’ karena saling menguntungkan untuk kedua belah pihak dan tidak ada 

yang dirugikan. Konsep Tabarru’ yang ada dalam praktik titip gula ini seperti 

pernyataan akad wadi>’ah bahwa akad ini merupakan akad murni dari tolong-

menolong sudah benar-benar terwujud dan telah menguntungkan kedua belah 

pihak. Sudah jelas bahwa orang yang menerima titipan gula putih telah 

mendapat keuntungan berupa suntikan modal yang kemudian akan 

melancarkan kegiatan jual-beli tokonya begitu juga dengan penitip gula putih 

telah mendapat keuntungan karena gula yang akan diambil adalah gula yang 

kondisinya baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan tentang praktek akad 

wadiah di desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Transaksi yang dilakukan pada praktek titip gula yang ada di Desa Sobrah 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun menggunakan akad wadi>’ah 

dengan konsep wadi>’ah yad dhama>nah yaitu bahwa pihak penyimpan telah 

mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau 

asset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, 

dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/asset 

yang ditipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Bentuk 

transaksi yang ada dalam praktik penitipan gula di Desa Sobrah 

diperbolehkan karena telah memenuhi syarat akad wadi>’ah yaitu dengan 

menggunakan konsep wadi>’ah yad dhama>nah. 

2. Dalam praktek titip gula yang dilakukan masyarakat Desa Sobrah 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ini telah benar-benar ada unsur 

yang menguntungkan. Mas}lah}ah menguntungkan kedua belah pihak yaitu 

pihak penitip mendapatkan kondisi gula putih yang baik dan baru, lalu 

keuntungan bagi penerima titipan yaitu mendapat suntikan modal yang 

akan melancarkan kegiatan jual-beli penerima barang (gula putih). 
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B. Saran 

1. Ketentuan transaksi dalam kegiatan ekonomi dalam pandangan hukum 

Islam dapat menjadi pedoman bagi perilaku masyarakat agar dapat 

menjalankan aktifitas ekonomi sesuai dengan syari‟at Islam. Hendaknya 

memperjelas atau menentukan bentuk konsep yang digunakan ketika akan 

melakukan akad. 

2. Bagi bara pihak hendaknya mengerti bahwa keuntungan yang didapatkan 

ketika menjalankan kegiatan titip gula putih ini merupakan keuntungan 

bersama atau dalam menjalankan praktik kegiatan titip gula ini sudah jelas 

akan mendapat keuntungan bagi para pihak bukan hanya satu pihak saja. 

Hendaknya masyarakat memerlukan pemahaman betul mengenai konsep 

titip-menitip atau mengenai akad wadi>’ah. 
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