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ABSTRAK 

Saputro, Agung. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan di Desa 

Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorog. Skripsi. Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. 

 

Kata kunci: Arisan anjangsana, Qard}, Riba> nasii~ah. 
Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena praktik arisan yang 

menerapkan iuran tambahan berlipat, yang mana adanya iuran tambahan berlipat 

yang dibebankan bagi pemenang awal. Hal tersebut merugikan pihak pemenang 

awal dan pihak yang menguntungkan pihak pemenang akhir. Keuntungan tersebut 

dinamakan riba> nasiia~h, riba> yang muncul karena kompensasi atas penundaan 

pembayaran dikemudian hari yang di dalamnya terdapat adanya perbedaan, 

perubahan, maupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang akan 

diserahkan kemudian seiring bejalannya waktu. Arisan ini juga menerapkan 

potongan Rp. 20.000 untuk upah penulis. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menjelaskan tinjauan hukum Islam 

terhadap akad yang digunakan dalam arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo. (2) Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap iuran 

tambahan dan perbedaan perolehan nilai arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo. (3) Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap potongan 

dalam arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research) yaitu mencari data langsung ke lapangan dengaan melihat dari dekat 

objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data  

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data lapangan yang berasal dari 

pengurus dan anggota arisan yang kemudian dianalisis apakah sudah sesuai 

dengan Hukum Ekonomi Syariah atau belum. 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa,  (1) Tinjaun Hukum Islam 

terhadap akad arisan di  Desa Jurug termasuk dalam praktik utang piutang (qard}). 

Berdasarkan akad qard} maka arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam 

karena syarat akadnya batal. Hal ini dikarenakan saat pengembalian terdapat 

tambahan yang melebihi pokok pinjaman dengan seiring berjalanya arisan. (2) 

Tinjauan Hukum Islam terhadap uran tambahan yang diterapkan dalam arian di 

Desa Jurug bertentangan dengan  hukum Islam, karena mengandung riba> yang 

disebut riba> nasiia~h, riba> yang muncul karena kompensasi atas penundaan 

pembayaran dikemudian hari. (3) Tinjauan Hukum Islam terhadap potongan 

perolehan arisan Rp 20.000 untuk upah pengurus di Desa Jurug sah dan boleh 

dilakukan karena ujrah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek 

kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. 

Ibadah dalam Islam adalah bagian dari pelaksanaan segala macam 

perbuatan yang  diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan 

seseorang dengan Tuhannya yaitu Allah Swt. Manusia diciptakan oleh 

Allah Swt. dimuka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup sesuai 

dengan tata aturan dan hukum-hukum Nya. 

Dalam melaksanakan hidup dan kehidupan manusia, Islam selain 

menyariatkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung 

antara hamba dan penciptaNya juga merumuskan tata cara yang baik dan 

benar dalam muamalah sebagai penhubung antara manusia satu sama lain. 

Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur 

hubungan manusia  dengan manusia dalam kaitannya dengan cara 

memperoleh dan mengembangkan harta benda kekayaan.
1
 

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama orang lain dan 

tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi atau hubungan dengan orang lain. 

Hubungan sosial yang terus menerus antar individu bisa menghasikan 

suatu jaringan sosial diantara mereka. Dalam berinteraksi sosial dengan 

                                                             
 1Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013), 5. 
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orang lain,pada umumnya orang melakukan konteks sosial, 

biasanya dilakukan dalam suatu kelompok. Dalam hukum Islam interaksi 

ini diatur dalam fikih muamalah. Islam tidak membatasi kehendak 

seseorang dalam mencari dan memperoleh harta kekayaan selama yang 

dilakuan halal dan baik. Sebagaaimana firman Allah Swt. dalaam surat 

An-nisa‟ ayat 29 :  

                             

                            

     

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”
2
 

 

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan hidup 

beraneka ragam. Maka dari itu, manusia merlukan bantuan orang lain 

dalam memenuhi hidupnya terutama dalam bidang muamalah. Dalam 

rangka memenuhi keebutuhan hidupnya manusia melakukan aktifitas-

aktivitas kerjasama dengan orang lain, salah satunya yaitu kegiatan arisan. 

Islam tidak membatasi seseorang dalam memcari dan memperoleh harta 

selama yang dilakukan sesuai pada prinsip yang berlaku, yaitu halan dan 

baik. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Maidah ayat 2: 

                                                             
2Departemen Agama RI, Mushaf Al-„azam Al-qur‟an dan Terjemahannya (Solo: PT. Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), 83 



3 
 

 
 

                      

        

Artinya : 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

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

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 

siksa-Nya”.
3
  

 

Arisan merupakan bentuk kegiatan muamalah sebagai sarana untuk 

memenuhi kebutuhan materi yang banyak dilakukan oleh sekelompok 

orang. Arisan digunakan sebagai kegiatan sosial untuk media silaturahmi, 

saling kenal akrab, saling memberi dan membutuhkan, serta media untuk 

menjalin kerukunan. Secara sosiologis arisan digunakan sebagai sarana 

berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan tabarru‟ (tolong-menolong). 

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang dari beberapa anggota 

yang diundi secara berkala. Dalam kegiatan tersebut anggota arisan wajib 

hadir dengan membawa setoran uang dengan jumlah yang telah disepakati. 

Apabila uang sudah terkumpul dengan jumlah tertentu maka uang 

diberikan kepada anggota yang memperoleh undian. Kegiatan tersebut 

akan berlanjut sampai semua anggota mendapat giliran undian, biasanya 

tiap bulan sekali atau dua bulan sekali sesuai kesepakatan para anggota. 

Arisan digunakan sebagai kegiatan sosial untuk media silaturahmi, saling 

kenal akrab, saling memberi dan membutuhkan, serta media utuk menjalin 

kerukunan. Secara sosiologis arisan digunakan sebgai sarana 

                                                             
 3Departemen Agama RI, Mushaf Al-„azam,  
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berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan tabarru‟ (tolong menolong). 

Arisan merupakan institusi isidentil konsidial yang pada prinsipnya adalah 

utang piutang. Peserta arisan mempunyai dua peran yaitu sebagai kreditur 

dan debitur.  

Pada hakikatnya, arisan adalah setiap orang dari peserta atau 

anggota yang meminjamkan uang kepada anggota yang menerima undian 

kecuali tidak berlaku pada anggota yang mendapat undian pertama. setelah 

mendapat undian maka anggota yang mendapat undian pertama akan 

menjadi berhutang (debitur) terus selama arisan dilakanakan. Sebaliknya, 

anggota yang mendapat undian terakhir akan selau menjadi pemberi 

hutang (kreditur) kepada anggotanya. Dari sisi subtansinya, arisan 

merupakan akad sosial lebih tepatnya akad qard{ (utang piutang). 

Selanjutnya uang yang diambil oleh anggota yang mendapat undian adalah 

utangnya kepada anggota yang lain. 

Menurut fuqaha>, qard{ adalah perjanjian antara dua orang saling 

menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain 

untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan 

keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan 

syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.
4
 Praktik arisan merupakan 

bentuk muamalah yang sering ditemui baik di desa maupun kota, yang 

mana memiliki hukum asal boleh sesuai dengan kaidah fikih yang 

berbunyi:  

                                                             
 4Abu Hazam Al Hadi, Fikih Muammalah Kontemporer  (Depok: PT. Rajagrafindo 

Persada, 2017), 122. 
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ل   َصا يَاءِ  فِيا  اَْلا َشا بَاَحة   اْلا ِ ِريامِ  َعلَى الدَِّليال   يَد لَّ  َحتَّى اَْلا التَّحا  

Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan 

keharamannya.
5
 

Dalam praktinya, arisan memilki objek dan pola yang beraneka 

ragam, bisa berbentuk uang, sembako, kendaraan bermotor, hewan kurban 

dan lain sebagainya. Pola yang digunakan juga bervariasi mulai dari 

undian, tabungan, investasi, wadiah, tembakan dan lain-lain, seperti 

kelompok arisan bapak-bapak di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo. Dalam arisan ini dilakukan secara bergantian atau anjangsana 

kerumah anggota dengan undian setiap 2 bulan sekali. Dari kesepakatan 

para anggota arisan ini dipatok 200.000 ribu  per orang setiap kali arisan 

dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang, tapi dalam arisan ini boleh 

membayar lebih dari dua ratus ribu (becekan), dari hasil uang yang 

terkumpul akan di potong Rp. 20.000 untuk upah pengurus. Yang menarik 

dari arisan tersebut terdapat tambahan iuaran Rp. 3.000 yang 

belipat/kelipatannya yang bertambah setiap arisan, berlaku bagi peserta 

yang memperoleh undian lebih awal. Sebagai contoh pokoknya saja tanpa 

becekan, “A” memperoleh undian pada arisan pertama, maka pada arisan 

kedua “A” menyetor uang Rp. 203.000, pada arisan ketiga menyetor Rp. 

                                                             
 5Ridho Rokamah, al-Qawaid al-Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Pengembang Hukum Islam 

(Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), 53. 
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206.000, pada arisan keempat menyetor Rp. 209.000 dan seterusnya.
6
 

Tambahan dari peserta yang sudah keluar di awal waktu akan ditambahkan 

ke peserta yang memperoleh diakhir sampai paling terakhir. Jadi angota 

yang memeporeh diakhir waktu maka akan menerima uang lebih banyak 

dibanding yang diawal, karena anggota yang memperoleh diawal akan 

membayar iuran tambahan yang berlipat ganda. Peserta arisan yang sudah 

memperoleh undian diawal tidak boleh keluar dari arisan begitu saja, harus 

mengikuti arisan sampai selesai. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban 

untuk mengembalikan uang kepada peserta lain yang belum memperoleh 

undian.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahas lebih lanjut mengenai praktik arisan tersebut menjadi penelitian 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan 

dalam arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap iuran tambahan dan 

perbedaan perolehan nilai arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap potongan dalam arisan di 

Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? 

                                                             
 6Tumiran, Hasil Wawancara, Ponorogo. 5 November 2018. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan 

dalam arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap iuran tambahan dan 

perbedaan perolehan nilai arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo. 

3. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap potongan dalam arisan di 

Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pengetahuan yang 

berkaitan dengan realitas arisan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman bagi pihak-pihak yang melakukan praktek arisan di 

Desa Jurug Kecamatan Sooko pada khususnya serta masyarakat 

luas pada umumnya mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah 

sesuai dengan syariat Islam.   

b. Peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan 

dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya. 
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E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian 

terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti 

menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah 

yang akan diangkat, yakni:  

Pertama, penelitian oleh Umi Latifah dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadapa Praktik Arisan Tembakan di Desa Sidomukti 

Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi” skripsi 

IAIN Ponorogo tahun 2017. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

(1) Tinjauan fiqh terhadap akad qard{ dalam arisan tembakan di Desa 

Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi 

Jambi tidak sah dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan 

akad qard{ murni, karena dalam qard{ tidak boleh adanya potongan atau 

tambahan dalam pengmbilan pinjaman karena hal tersebut termasuk riba{ 

yaitu riba> qard{. (2) Tinjauan fiqh terhadap motif dan besaran nilai 

tembakan dalam arisan tembakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang 

Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi tidak sah dan tidak boleh 

dilakukan karena bertentangan dengan prinsip tolong-menolong yang telah 

dijelaskan dalam Islam, yang mana potongan qard{ yang disyaratkan pada 

awal arisan terlalu tinggi dan mendzalimi pihak peminjam yang juga 

termasuk riba>, karena anggota yang membutuhkan benar-benar memiliki 
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tujuan untuk memenuhi kebutuhannya bukan semata-mata untuk 

kesenangan atau manipulasi.
7
 

Kedua, penelitian oleh Rini Susiyanti dengan judul “Tinjauan Fiqh 

Terhadap Pengembangan Uang Arisan Gula di Desa Purworejo Kecamatan 

Geger Kabupaten Madiun” skripsi STAIN Ponorogo tahun 2015. Dalam 

penelitian ini menghasilkan kesimpulan (1) Tinjauan fiqh terhadap 

pengembangan uang arisan di sini dilarang karena didalam pengembangan 

uangnya menggunakan akad qard{  didalamnya, yaitu dengan cara 

dipinjamkan dengan menentukan suku bunga 5% per Rp.100.000. Qard{ 

dilarang menetapkan suku bunga dalam bentuk apapun, karena itu 

termasuk riba >  yang dilarang, serta syarat didalam qard {  tidak terpenuhi 

dan bertentangan dengan syarat dan prinsip qard{. (2) Tinjauan fiqh 

terhadap biaya administrasi yang dipotong dari perolehan gula anggota 

boleh dilakukan asalkan adanya kesepakatan dan pengupahannya kuli 

panggul sudah sesuai dengan upah yang sepadan, sedangkan upah yang 

diterima penimbang oleh gula tidak sesuai dengan hukum islam karena 

didalam pengupahannya tidak ada ketentuan seberapa besar upah yang 

ditentukan.
8
 

Ketiga, penelitian oleh Binti Fathul Qori‟ah dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Kurban Studi Kasus 

pada Jamaah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung 

                                                             
 7Umi Latifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadapa Praktik Arisan Tembakan di Desa 

Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi,” Skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), viii. 
 8Rini Susiyanti, “Tinjauan Fiqh TerhadapPengembagan Uang Arisan Gula di Desa 

Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), x. 
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Kabupaten Ponorogo” skripsi STAIN Ponorogo tahun 2015. Hasil 

penelitian menyimpulkan, (1) tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme 

arisan kurban sah dan boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong. 

Akad yang digunakan dalam arisan adalah utang piutang (qard{), akad ini 

sudah memenuhi syarat qard{ jadi boleh dilakukan karena tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap 

pengembangan uang arisan dengan cara utang-piutang dengan menarik 

tambahan pada jamah yasin merupakan merupakan tambahan yang 

dipersyaratkan diawal akad. Dalam Islam transaksi tersebut dilarang. 

Walaupun niat dan tujuannya baik yang mana tambahan tersebut akan 

digunakan untuk mencukupi biaaya kurban pada saat idhul adha. 

Sebagaimana hadis Nabi Saw: “setiap utang piutang yang menaruk 

manfaat adalah riba”. (HR. Baihaqi). Dengan demikian tidak dibenarkan 

bagi siapapun untuk untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari 

akad macam ini. Sehingga pengembangan uang arisan dengan cara utang 

piutang dengan menarik tambahan pada jamaah yasin Dusun Plebon tidak 

dibolehkan dalam Islam.
9
 

Keempat, penelitian oleh Ulfa Ula dengan judul “Tinjauan Hukum 

Fiqh Terhadap Arisan Sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis 

Ponorogo” skripsi STAIN Ponorogo tahun 2013. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa, (1) tinjauan hukum fiqh terhadap akad dalam arisan 

ini menggunakan akad wadi>ah. Akad ini sudah memenuhi syarat dan 

                                                             
 9Binti Fathul Qori‟ah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Kurban Studi 

Kasus pada Jamaah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), viii. 
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rukun dalam wadi>ah, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan 

dengan fikih. Sedangkan mekanisme yang diterapkan pada arisan sembako 

di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo boleh dilakukan karena 

bersifat tolong-menolong. (2) Tinjauan hukum fiqh terhadap potongan 

penerimaan anggota arisan sembako di Dusun Coper Kulon Coper Jetis 

Ponorogo tidak sah dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan 

prinsip wadi>ah yang mana dalam wadi>ah murni hanya amanah dan tolong 

menolong tidak dibenarkan adanya potongan.
10

  

Kelima, penelitian oleh Hartini dengan judul “Tinjauan Fiqih 

Muamalah Terhadap Arisan Semen di Desa Serag Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo” skripsi STAIN Ponorogo tahun 2015. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa, (1) tinjauan fiqih muamalah terhadap 

penentuan  pembayaran arisan semen dengan standart harga semen di Desa 

Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo menggunakan akad qard{. 

Menurut ulama H}anafiyah, akad qard { dipandang sah karaena tidak terjadi 

perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Pembayaran 

arisan semen mengandung riba > nasi‟ah karena pembulatan, karena 

pembulatan pembayaran arisan semen sebagai simpan pinjam dan anggota 

yang meminjam dikenai bunga. (2) Tinjauan fiqih muamalah terhadap 

penerimaan undian berupa uang tidak bertentangan dengan fiqih qard{. 

Menurut Syafi‟iyah dan Malikiyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang 

dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat 

                                                             
 10Ulfa Ula, ”Tinjauan Hukum Fiqh Terhadap Arisan Sembako di Dusun Coper Kulon 

Coper Jetis Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013), vii. 
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atau jasa yang dapat dijelaskan dengan sifat. (3) Tinjaun fiqih muamalah 

terhadap anggota yang keluar dari arisan sebelum arisan selesai, masing-

masing berhak membatalkan akad kapan saja. Penulis cenderung pada 

pendapat ulama Hanafiy<ah mendapat keharusan untuk mengalihkan qard { 

dengan h}iwalah yaitu pemindahan hutang. Anggota berhak memutuskan 

akad sebelum jatuh tempo.
11

  

Berdasrakan kajian pustaka diatas, perbedaan dengan penelitian 

terdahulu ialah, untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini 

menggunakan teori qard, riba, dan ujrah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan 

(field research). Dengan cara mencari data secara langsung dengan 

melihat objek yang akan diteliti, di mana peneliti sebagai subjek 

(pelaku) penelitian. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan 

metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah 

terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.
12

 Peneliti melih jenis 

penelitian ini karena akan meniliti praktik arisan yang telah benar-benar 

terjadi di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada 

quality atau hal terpenting suatu suatu barang atau jasa berupa kejadian, 

                                                             
 11Hartini, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Arisan Semen di Desa Serag Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), vii. 
 

12
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosada Karya, 

2003), 3. 
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fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut 

yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep 

teori. Penelitian kualitatif dieksplorasi darida diperdalam dari fenomena 

sosial yan terdiri atas pelaku,kejadian, tempat, dan waktu.
13

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian atau 

prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata yang 

ditulis atau lisan dari pihak-pihak dan perilaku yang dapat diamati. Di 

mana dalam hal ini peneliti selanjutnya akan menjelaskan gambaran-

gambaran mengenai praktik arisan yang dilaksanakan di Desa Jurug 

Kecamatan sooko Kabupaten Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung terhadap 

kegiatan-kegiatan yang akan diteliti sangat menentukan hasil penelitian. 

Dengan cara riset lapangan sebagai pengamat penuh secara langsung 

pada lokasi penelitian peneliti dapat menemukan dan mengumpulkan 

data secara langsung. Adapun tujuan kehadiran peneliti di lapangan 

adalah untuk mengamati keadaan atau kegiatan secara langsung.
14

 

 

 

 

                                                             
 13M. Djunaidi Ghony dkk, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 

2012), 25. 
 14Blog Pendidikan Indonesia, “Metode Penelitian Kualitatif,” dalam, 

http://www.sarjanaku.com/2011/03/metode-penelitian.html., (diakses pada tanggal 2 Januari 2019, 

jam 21:15). 

http://www.sarjanaku.com/2011/03/metode-penelitian.html
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3. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dipilih peneliti adalah lokasi praktik arisan di Desa 

Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti 

melakukan di tempat tersebut karena terdapat banyak masyarakat yang 

melakukan kegiatan muamalah berupa arisan. 

4. Data dan Sumber Data  

a. Data 

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan 

dalam kerangka persoalan yang digarap.
15

 Data dapat berupa teks, 

dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang 

ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan 

menggunakan penelitian kualitatif.
16

 Adapun data yang diperlukan 

dalm penelitiann ini sebagai berikut: 

1) Data tentang akad yang digunakan dalam arisan di Desa Jurug 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

2) Data tentang iuran tambahan dan perbedaan perolehan nilai 

arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

3) Data tentang potongan perolehan dalam arisan di Desa Jurug 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

 

 

                                                             
 15Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Gramata 

Publishing, 2013),76. 
 16Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  (Yogyakarta: Penerbit 

Graha Ilmu, 2006), 224. 
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b. Sumber Data 

Sumber data adalah Sumber data yang diperlukan dalam 

penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut.  

1) Sumber Data primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh 

berdasarkan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan 

sumber dalam penelitian
17

. Informan di sini adalah pihak-pihak 

atau anggota arisan yang mengikutinya. Anggota yang mengikuti 

arisan berjumlah 20 0rang. Di sini penulis akan berwawancara 

tidak dengan semua informan, melainkan sebagian saja.  

2) Data skunder 

Sumber Skunder yaitu data-data yang berkorelasi dengan 

data primer antara lain yaitu dokumen-dokumen atau literatur 

yang diperoleh berdasarakan studi kepustakaan yang berkaitan 

dengan objek yang akan diteliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data adalah bahan keterangan suatu objek 

penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan adalah dengan 

metode sebagai berikut:  

 

 

                                                             
 17Ibid., 209. 
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a. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala dalam objek 

penelitian.
18

 Teknik yang dilakukan seorang peneliti ketika hendak 

mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati 

dengan menggunakan panca indra untuk menangkap gejala-gejala 

yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan 

langsung ke lokasi arisan di Desa Jurug kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo sebagai pelengkap data yang dibutuhkan dalam penelitian 

untuk mendapatkan data berupa keterangan dan sumber data yang 

valid.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah pengambilan data dengan cara interaksi 

menanyakan sesuatu kepada seseorang atau informan dengan cara 

bercakap-cakap dan tanya jawab secara tatap muka atau langsung.
19

 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pengurus dan 

beberapa pihak anggota yang mengerti terkait arisan di Desa Jurug 

kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini teknik 

wawancara dipergunakan untuk mengumpulkan data terkait akad yang 

digunakan, iuran tambahan, dan potongan perolehan arisan di Desa 

Jurug kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan data 

berupa keterangan dan sumber data yang valid. Kemudian data 

                                                             
 18Afifuddin dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 

131. 
 19Ibid., 134. 
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tersebut dikumpulkan dan disusun secara sitematis untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan. 

c. Dokumentasi  

Mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, dll. Adapun yang dimaksud data-data disini adalah 

berupa data-data yang diperlukan dengan penelitian tersebut. 

6. Analisis Data 

Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif ialah dengan 

dimulai dari fakta empiris. Yakni, peneliti terjun langsung kelapangan, 

mempelajari, menganalisa, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari 

fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan 

demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk 

kedalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada 

melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif). Penelitian ini 

diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi di 

lapangan.
20

      

Analisis di sini sebagai pengurai teori yang sudah ditentukan 

sebelumnya, yakni meninjau akad yang digunakan dalam arisan di Desa 

Jurug dikaitkan dengan teori qard}, tambahan iuran dalam arisan di Desa 

Jurug dikaitkan dengan teori riba>, dan potongan perolehan arisan di Desa 

Jurug dikaitkan dengan teori ujrah, sehingga data yang dianalisis dapat 

                                                             
20Nurul Zuhriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2009), 93. 
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memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, juga 

mempermudah peneliti untuk mencari data kembali apabila diperlukan 

7. Pengecekan Keabsahan Data  

Dalam penelitian ini ditetapkan pengecekan keabsahan data untuk 

menghindari data yang tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya 

jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diatur dari data 

yang ada. Teknik yang digunakan adalah teknik trianggulasi, sebagai 

berikut: 

a. Trianggulasi sumber yaitu peneliti menguji kredibilitas data dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yakni 

pihak pengurus arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo, pihak anggota arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo. 

b. Trianggulasi teknik yaitu peneliti menguji kredibilitas data dengan 

cara yang berbeda yaitu penulis melakukan teknik dalam 

pengambilan data yakni dengan melakukan wawancara dengan pihak 

pengusus dan anggota arisan, serta mencari hal-hal yang berkaitan 

dengan objek yang diteliti yang disebut dokumentasi serta 

melakukan pengamatan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh objek peneliti. 
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c. Trianggulasi waktu yaitu peneliti melakukan pengecekan keabsahan 

data pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda maksudnya 

dalam waktu yang berbeda peneliti melakukan wawancara dengan 

sumber-sumber data yang sama yaitu pihak pengurus arisan dan 

anggota arisan.
21

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarahdan sistematis, penulis  

memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I :        PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi 

yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II :     KONSEP QARD{ DALAM HUKUM ISLAM 

Bab ini berisikan landasan teori qard { (utang piutang) 

yang meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, 

hukum, manfaat, riba> qard{., dan ujrah., 

BAB III : PRAKTIK ARISAN DI DESA JURUG KECAMATAN 

SOOKO KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini membahas data lapangan tentang deskripsi 

wilayah penelitian meliputi: keadaan geografis, kondisi 

demografis dan sosial budaya, ekonomi masyarakat serta 

                                                             
21Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D (Bandung: Alvabeta, 2009), 252.  
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keagamaan masyarakat Desa Jurug Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo, serta akan dibahas bentuk akad yang 

digunakan, iuran tambahan dan perbedaan perolehan nilai,  

serta potongan perolehan dalam praktik arisan.  

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK 

ARISAN DI DESA JURUG KECAMATAN SOOKO 

KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini membahas analisis hukum Islam terhadap 

masalah dalam praktik arisan yang dilakukan sekelompok 

masyarakat  di Desa Jurug Kecamatan Sooko kabupaten 

Ponorogo terkait dengan akad yang digunakan, iuran 

tambahan dan perbedaan perolehan nilai, dan potongan.  

BAB V :     PENUTUP 

Bab ini akan ditatrik kesimpulan dari semua materi yang 

telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi 

kesimpulan dan saran.  



 

21 
 

BAB II 

KONSEP QARD{ DALAM HUKUM ISLAM 

H. Pengertian Qard{ 

Qard { secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari qarad{a 

asy-sya>i’ – yaqrid{uhu, yang berarti dia memutusnya. Al-Qard{ adalah 

sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun qard{  secara 

terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan 

memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.
22

 

Menurut istilah, qard { adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarakan persetujuan antara peminjam dan 

pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi 

hutangnya dlam jangka waktu tertentu.
23

 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qard{ adalah 

penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan 

pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan 

pembayaran secara tuani maupun cicilan dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan.
24

 Kesimpulannya, qard{  adalah memberikan harta kepada 

orang lain dengan maksud untuk dikembalikan dikemudian hari sesuai 

kesepakatan kedua pihak dengan harta yang serupa dan ukuran yang sama 

tanpa mengambil manfaat di dalamnya.   

                                                             
22Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 

Pandangan 4   Madzhab, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014), 153. 
23Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 152. 
24Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2012), 333. 



 

 
 

I. Dasar Hukum Qard{ 

Dasar disyari‟atkannya qard} (hutang piutang) adalah Alquran, As-

sunah, dan ijma‟.  

1. Alquran  

a. QS. Al-Hadid: 11:  

                      

      

Artinya : 

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 

baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu 

untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”
25

  

 

b. QS. Al-Baqarah: 245:  

 

                       

                  

Artinya : 

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 

yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan 

meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda 

yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) 

dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”
26

  

 

 

 

  

 

                                                             
25Departemen Agama RI, Mushaf Al-„azam Al-qur‟an dan Terjemahannya (Solo: PT. Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), 538. 
 26Ibid., 39. 



 

 
 

2. Hadits  

a. Sabda Nabi Muhammad Saw:  

ًْ  َعيْ  ٌَْرةَ  أَبِ لُ  قَالَ : قَالَ  َُُر ْْ َِ  ّللٰاُ  َصلَّى ّللٰاِ  َرُس ٍْ َسلََن، َعلَ َّ 

َِ  ّللٰاُ  ٌَسَّرَ  ُهْعِسرِ  َعلَى ٌَسَّرَ  َهيْ  ٍْ ًٍَْا فًِ َعلَ  . ّاَِخَرةِ  الذُّ
 

Artinya :  

“Dari Abu Hurairah, beliau berkata : Rasulullah Saw. bersabda 

“Barang siapa memberikan kemudahan kepada orang muslim 

(kesulitan), niscaya Allah memudahkan kepadanya di dunia dan di 

akhirat.” 

 

b. Hadits riwayat Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Mas‟ud r.a. : 

د   اْبيِ  َعيْ  ْْ ًَ  اَىَّ  َهْسعُ َِ  ّللٰاُ  َصلَّى الٌَّبِ ٍْ َسلََوقَالَ  َعلَ  ِهيْ  َها: َّ

ٍْيِ  قَْرًضا ُهْسِلًوا ٌُْقِرضُ  ُهْسِلن   تَ ا َكاىَ  اِلَّ  َهرَّ َِ ةً  َكَصذَقَتِ  . َهرَّ
 

Artinya :  

“Dari Ibnu Mas‟ud r.a. dari Nabi Saw, beliau bersabda “Tidaklah 

seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain 

dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah 

satu kali.”
27

 

 

3. Ijma’  

Ijma’ ulama menyepakati bahwa qard{ boleh dilakukan.
28

 

Kesepakan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup 

tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun 

yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, utang 

piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan 

                                                             
27Qodir Hasan, Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 4, terj. Syeikh 

Faishol Ibn Abdul Aziz Ali Mubarak (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), 1779. 
28Mardani, Fiqh Ekonomi, 335. 



 

 
 

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan 

umatnya.
29

 

J. Rukun dan Syarat Qard{ 

1. Rukun Qard{ 

a. Muqrid {, adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang. Muqrid { 

merupakan seseorang muhtar dan ahli tabarru‟ (orang yang boleh 

memberikan derma). 

b. Muqtarid {, adalah pihak yang menerima pinjaman hutang, harus 

memiliki kriteria yang sah untuk melakukan transaksi.  

c. Muqtarad {, adalah harta yang diutangkan.  

d. S{ighat (ijab qabul), adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan di 

antara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan 

dengan semua lafaz yang menunjukkan maknaknya, seperti kata, 

“Aku memberimu utang,” atau “Aku mengutangimu.” Demikian 

pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, 

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

dan lain sebagainya.
30

 

 

  

 

                                                             
 29Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 178. 
30Rozalind, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah 

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 223. 



 

 
 

2. Syarat Qard{  

a. Syarat A<qidain (muqrid{ dan muqtarid{)  

1) Ahliyah at-tabarru‟ dan Ahliyah at-tasharrufat, yaitu orang 

yang mampu secara lisan yakni baligh, berakal sehat, pandai, 

dan cakap. Layak bersosial bagi muqrid { dan layak 

membelanjakan harta bagi muqtarid {.  

2) Tanpa ada paksaan, bahwa muqrid { dalam memberikan 

hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, 

demikian juga muqtarid {. Keduanya melakukan dengan saling 

ridho.  

b. Syarat muqtarad { (barang yang dijadikan objek), yaitu barang yang 

bermanfaat dan dapat dipergunakan.  

c. Syarat s{ighat, ijab qabul menunjujkakan kesepakatan kedua belah 

pihak, dan qard { tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqrid {. 

Demikian juga s{ighat tidak mensyaratkan qard{ bagi akad lainnya.
31

  

d. Besarnya harta pinjaman harus diketahui takaran, timbangan,  dan 

jumlahnya.  

e. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk 

hewan.
32

 

 

  

                                                             
 

31
Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih, 161-162.  

  32Nawawi, Fikih Muamalah, 178. 



 

 
 

K. Hukum Qard{ 

Hukum ketetapan qard} (utang piutang) mengikuti hukum taklifi: 

boleh, makruh, wajib, mubah, dan haram. Semua itu sesuai praktiknya 

karena karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.  

Jika seseorang yang berhutang berkebutuhan sangat mendesak, 

sedangkan orang yang yang dihutangi orang kaya, maka orang kaya 

tersebut wajib memberi hutang.  

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan 

menggunakannya untuk berbuat maksiat, maka hukum memberi hutang 

adalah haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang 

berhutang tidak dalam kondisi mendesak, tetapi untuk menambah modal 

dalam bisnis karena berambisi memperoleh keuntungan yang besar, maka 

hukum memberi hutang adalah  mubah. Seseorang boleh berhutang jika 

dirinya mampu membayar, bahwa jika ia mempunyai harta yang bisa 

diharapkan dan niat menggunakannya untuk membayar hutang. Seseorang 

wajib berhutang jika dalam kondisi yang mendesak untuk menghindarkan 

diri dari bahaya, misalnya membeli makanan agar dirinya tertolong dari 

kelaparan.
33

  

Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (al-qard{u) 

sebagai berikut:  

                                                             
 33Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih, 157. 



 

 
 

1. Utang-piutang dimiliki dengan diterima. Jadi, jika muqtarid { 

(debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi 

tanggungannya.  

2. Utang-piutang boleh sampai batas waktu tertentu, tetapi jika tidak 

sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena  itu meringankan 

muqtarid { (debitur).  

3. Jika barang yang dipinjamkan tetap utuh, seperti ketika saat 

dipinjamkan, maka dikembalikan utuh seperti semula. Namun, jika 

telah mengalami perubahan, kurang atau tambah, maka dikembalikan 

dengan barang lain yang sejenis jika ada, dan jika tidak ada maka 

dengan uang sesuai harga barang tersebut.  

4. Jika pemngembalian qard{ tidak membutuhkan biaya transportasi maka 

boleh dibayar di tempat manapun yang diinginkan muqrid { (kreditur). 

Namun jika merepotkan maka muqtarid { (debitur) tidak harus 

mengembalikannya di tempat lain.  

5. Muqrid { (kreditur) haram mengambil manfaat qard{ dengan 

penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman 

yang lebih baik atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman 

jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak. Tapi jika dalam penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk 

itikad baik dari muqtarid{ (debitur) itu tidak ada salahnya. Karena 



 

 
 

Rasulullah Saw. memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari pada 

unta yang dipinjamnya.
34

  

L. Khiyar dan Penangguhan  

Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam qard { 

tidak ada khiyar, sebab maksud dari khiyar adalah suatau keadaan aqid { 

memiliki hak utuk membatalkan akadnya. Sedangkan dalam qard {, masing-

masing berhak boleh membatalkan akad kapan saja dia mau.  

Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran qard { sampai 

waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi riba > nasi‟ah. Dengan 

demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa qard { adalah derma, muqrid {  

berhak meminta penggantinya waktu itu. Selain itu, qard { pun termasuk 

akad yang wajib diganti dengan harta mistil, sehingga wajib membayarnya 

pada waktu itu, seperti harta yang rusak.  

Namun demikian, ulama H{anafiyah menetapkan keharusan untuk 

menangguhkan qard{ pada empat keadaan:  

1. Wasiat, seperti mewasiatkan untuk penangguhan untuk sejumlah harta 

dan ditangguhkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris 

tidak boleh mengambil penggantinya dari muqtarid sebelum habis 

waktu setahun.  

2. Diasingkan, qard{ diasingkan kemidian pemiliknya menangguhkannya 

sebab penangguhan pada waktu itu diharuskan.  

3. Berdasarkan keputusan hakim. 
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4. H{iwalah, yaitu pemindahan utang.
35

 

M. Tambahan dalam Qard { 

Ada dua macam penambahan pada qard{ (utang piutang), yaitu 

sebagaimana berikut ini: 

1. Penambahan yang disyaratkan, demikian ini dilarang berdasarkan 

i~jma’. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti pekataan: “Aku 

memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak 

kepadaku untuk menempati rumahmu” atau syarat manfaat lainnya. 

Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba > berdasarkan sabda 

Rasulullah Saw:  

ٌْفَعَتً  َجرَّ  قَْرض   ُكلُّ  َْ  َه ُِ  ِربًا فَ
 

“setiap utuang piutang yang menarik manfaat adalah riba >” 

 

2. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, 

maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik 

berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar al-Qard { 

(utang piutang).
36

 

N. Manfaat Qard{ 

Manfaat qard{ cukup banyak, diantaranya sebagai berikut:  

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk 

mendapat talangan jangka pendek.  

                                                             
 35Rachmat, Fiqih, 154. 
 36Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih, 168-169. 



 

 
 

2. Al-qard { al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda diantara 

bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung 

misi sosial di samping misi komersial.  

3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik 

dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.
37

 

O. Riba> 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Riba > 

Riba> menurut bahasa adalah az-ziyadah yang berarti kelebihan 

atau tambahan. Riba > juga berarti an-nama‟ yang berarti tumbuh atau 

berkembang.
38

 Perlu diperhatikan bahwa tidak semua bentuk 

tambahan atas modal pokok yang ditransaksikan dilarang dalam 

Islam. Profit yang didapat dalam suatu usaha juga bepotensi untuk 

menambah nilai modal pokok, namun profit tersebut tidak dilarang 

dalam Islam. Adapun menurut istilah teknis, riba > berarti pengambilan 

tambahan dari harta pokokatau modal secara batil. Ibn Hajar Askalani 

mengatakan bahwa riba > adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan 

dalam bentuk barang maupun uang. Seperi dua rupiah sebagai 

penukaran dengan satu rupiah.
39

 

Pendapat para ahli fikih berkaitan dengan riba >, menurut Al-

Mali, riba > adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau 

komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut 

                                                             
 37Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (depok: PT. Raja Grafindo Persada, 

2017), 130. 
 38Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, 240. 
 39Ismail, Perbankan Syari‟ah (Jakarta: kencana, 2011), 11. 



 

 
 

ketentuan syara‟, ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua 

belah pihak atau salah satu dari keduannya. Menurut Syaekh 

Muhammad Abdul bahwa riba > ialah penambahan-penambahan yang 

disyaratkan oleh orang yang memiliki harta (muqrid {) kepada orang 

yang  meminjam (muqtarid {) hartanya, karena pengunduran janji 

pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.
40

 

Seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt. QS Ali „Imran: 130.  

                            

         

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba >  
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan.”
41

 

 

Yang dimaksud riba > di sini ialah riba > nasiia~h. Menurut sebagian 

besar ulama bahwa riba > nasiia~h itu selamanya haram, walaupun tidak 

berlipat ganda. Riba > itu ada dua macam: nasiia~h dan fadhl. Riba 

nasiia~h ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang 

meminjamkan. Riba > fadhl ialah penukaran suatu barang dengan 

barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang 

menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan 

emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba > yang dimaksud dalam 

                                                             
 40Nawawi, Fikih Muamalah, 69.  
 41Deprtemen Agama RI, Mushaf Al-„azam, 66. 



 

 
 

ayat ini riba > nasiia~h yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam 

masyarakat Arab zaman jahiliyah.  

Dasar hukum riba yang kedua ialah QS. Al-Nisa‟ ayat 29:  

                              

                             

    

Artinya:  

 

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

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.”
42

 
 

 Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan 

membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh 

diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Riba > merupkan 

salah satu transaksi yang termasuk batil. Yang dimaksud riba > ialah 

tambahan yang diberikan oleh muqtarid{ atas pinjaman pokoknya, 

sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. 

Maka, riba { yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:  

a. Adanya kelebihan dari pokok pinjaman.  

b. Kelebihan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas tempo 

pembayaran.  
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c. Adanya jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi. Maka 

transaksi yang mengandung tiga unsur tersebutdinamakan riba >. 

2. Macam-macam Riba >  

Secara umum riba hanya ada 2 macam yakni riba> nasiia~h dan 

riba> fadl. 

a. Riba> nasiia~h, yaitu riba>  yang terjadi karena kompensasi atas 

penundaan pembayaran. riba> nasiia~h muncul karena adanya 

perbedaan, perubahan, maupun tambahan antara yang diserahkan 

saat ini dengan yang akan diserahkan kemudian. 

b. Riba>  fadl, yaitu riba>  yang timbul akibat penukaran barang ribawi 

yang sejenis, namun dengan kadar dan takaran yang berbeda baik 

ditinjau dari segi kualitas, kuantitas dan penyerahan yang tidak 

dilakukan secara tunai.
43

  

3. Tahapan pelarangan riba>   

Pelarangan terhadap riba> dalam Islam, seperti pelarangan 

minuman keras (khamr), yakni bahwa pelanggaran terhadap riba> 

berlangsung secara bertahap, sebagaimana larangan bagi semua orang 

minum khamr. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam berprinsip pada 

penentuan suatu hukum secara berangsur-angsur. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh keadaan sebagian warga Arab pada masa itu 

yang gemar menerapkan riba> dalam setiap kegiatan transaksi yang 

dilakukannya, sehingga akan menimbulkan guncangan di masyarakat 

                                                             
  43Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, 243-244. 



 

 
 

jika mereka dikenakan larangan riba> secara tiba-tiba dan tegas. 

Adapun pelarangan riba> dapat dikelompokkan menjadi empat tahap 

yang masing-masing didasarkan pada ketentuan ayat Al-qur‟an:
44

  

a. Tahap pertama, pada tahap ini Allah menunjukkan bahwa riba> 

bersifat negatif. Allah tidak menyenangi orang yang melakukan 

riba>. Pada ayat ini Allah tidak menyatakan larangan dan keharaman 

riba> secara tegas. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah 

dalam surat Ar-Rum ayat 39:  

                        

                          

 

 

Artinya: 

 

“Dan sesuatu riba> (tambahan) yang kamu berikan agar dia 

menambah pada harta manusia, maka riba> itu tidak menambah 

pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 

kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang 

berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya).”
45

 

 

b. Tahap kedua, riba> digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang 

zalim dan batil, yang disertai pula dengan ancaman yang keras 

kepada orang Yahudi yang memakan riba>. Sebagaimana yang  

terdapat dalam Alquran surat Al-Nisa‟ ayat 160-161:  

                                                             
 44Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2009), 13. 
 45Departemen Agama RI, Mushaf Al-„azam, 401. 



 

 
 

                     

                        

                      

   

Artinya: 

 

“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami 

haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang 

dahulunya) dihalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak 

menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka 

memakan riba>, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang 

darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan 

yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir 

diantara mereka itu siksa yang pedih.”
46

 

  

c. Tahap ketiga, diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan 

yang berlipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah 

yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar 

pada masyarakat sejak zaman jahiliyah, sedikit demi sedikit, 

sehingga mereka yang telah biasa melakukan riba> siap 

menerimanaya. Sebagaimana terdapat dalam Alquran surat Ali 

Imran ayat 130: 

                           

        

 

 

Artinya: 

                                                             
 46Ibid., 103. 



 

 
 

 

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba> 
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah 

supaya kamu mendapat keberuntungan.”
47

 

 

d. Tahap keempat, pada tahap ini pelarangan riba> sangat tegas dan 

jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari 

pinjaman dalam berbagai bentuk dan tidak dibedakan besar 

kecilnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surat Al-

Baqarah ayat 278-279:  

                        

                            

                        

 

 

Artinya: 

 

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 

yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan 

sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) 

maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak 

pula dianiaya.”
48

 

 

Dengan demikian, tahap keempat adalah tahap final yang benar-

benar secara jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan 

yang diambil dari pinjaman.
49
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4. Hikmah Diharamkannya Riba>  

a. Menjaga  agar orang muslim tidak memakan harta orang lain 

dengan cara-cara yang batil.  

b. Mengarahkan seorang Muslim supaya menginvestasikan hartanya 

pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta 

terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan 

kebencian diantara kaum muslimin.  

c. Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang Muslim kepada 

tindakan memusuhi sesama Muslim yang berakibat pada celaan dan 

kebencian dari saudaranya.  

d. Menjauhkan seorang Muslim dari perbuatan yang membawanya 

kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan 

kedurhakaan dan kezaliman yang berakibat penderitaan.  

e. Membuka pintu kebaikan di hadapan seorang Muslim untuk 

mempersiapkan kekal di akhirat kelak dengan meminjami sauadara 

sesama muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), 

mengutanginya, menangguhkan utangnya hingga mampu 

membayar, memberi kemudahan dengan tujuan semata-mata 

mencari keridhaan Allah Swt.
50
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P. Ujrah  

1. Pengerttian Ujrah  

Ujrah adalah imbalan yang diberikan atas suatu pekerjaan yang 

dilakukan. Secara bahasa al-ajru’ berarti ‘iwad (ganti), dengan kata 

lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.  

Upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari 

pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang 

telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan 

hidup yang layak bagi manusia, dinilai dalam bentuk uang yang 

ditetapkan menurut suatu perjanjian dan dibayarkan atas dasar 

kesepakatan kerja. 

2. Dasar Hukum Ujrah  

Dasar yang membolehkan ujrah atau upah adalah dalam firman 

Allah yaitu: 

a. QS. al-Talaq: 6: 

.....             ..... 

Artinya:  

“jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah 

merka”
51

  

Maksud dari ayat tersebut ialah, Allah memerintahkan 

kepada hambanya yang beriman supaya membayar upah 

menyusui kepada isterinya yang telah dicerai raj‟i.  
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b. QS. Ali-Imran: 57:  

                        

          

 

Artinya: 

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-

amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka 

dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak 

menyukai orang-orang yang dzalim”
52

 
 

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap pekerjaan orang yang 

bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi 

upah para pekerja adalah suatu kedzalima n yang tidak disukai 

oleh Allah.  

3. Rukun dan Syarat Ujrah  

a. „Aqidain (mu‟jir dan musta‟jir)  

„Aqidain adalah orang yang melakukan akad upah-

mengupah. Mu‟jir adalah orang yang memberikan upah, 

sedengkan musta‟jir adalah orang yang menrima upah dari 

pekerjaan yang dilakukan. Disyaratkan pada mu’jir dam musta’jir 

adalah baligh, berakal, cakap, melakukan tas}aruf, dan saling 

meridhoi.
53
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b. S{ighat  

Ijab qabul antara mu‟jir dengan musta‟jir. Misalnya: “Ku 

serahkan beras ini kepadamu untuk dipindahkan ke gudaang 

dengan upah Rp. 5.000 untuk satu karungnya.” Kemudian 

musta‟jir menjawab “Aku akan kerjakan pekerjan ini sesuai upah 

yang kamu sebutkan. ” 

c. Upah  

Upah atau ujrah adalah barang yang dijadikan sebagai 

imbalan atas suatu pekerjaan yang berupa uang, barang-barang 

yang bisa ditimbang dan dihitung, dan bisa berupa barang 

dagangan. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah 

pihak atau bermusyawarah terlebih dahulu.  

d. Manfaat yang melekat pada mauqud „alaih 

Sesuatu yang menjadi obyek akad yaitu harus halal, jika 

berupa pekerjaan maka yang dilakukan harus yang dibolehkan 

dalam Islam. Apabila pekerjaan itu haram, sekalipun dilakukan 

oleh orang nom muslim tetap tidak diperbolehkan. 

4. Macam-macam ujrah  

Upah atau ujrah diklasifikasikan menjadi dua macam: 

a. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) 

Upah yang telah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus 

disertai kerelaan ke dua belah pihak yang melakukan transaksi. 

  



 

 
 

b. Upah yang sepadan (ajrun mitsli) 

Upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan kerjanya 

sesuai dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad 

ijarahnya menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.
54

  

5. Sistem Pembayaran Upah (ujrah)  

a. Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran 

upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Apabila tidak ada 

pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyratkan 

mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanggungnya, 

menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur 

sesuai dengan manfaat yang diterimanya.
55

 

b. Perjanjian kerja ada umunya bahwa tingkat upah yang harus 

diberikan oleh majikan kepada pekerja haruslah dapat memenuhi: 

1) Kebutuhan pangan si pekerja  

2) Kebutuhan sandang  

3) Kebutuhan tempat tinggalnya  

Apabila pekerja tersebut kepala keluarga, tentunya termasuk 

kebutuhan anggota keluarganya. Jadi upah kerja yang diberikan oleh 

pemberi kerja minimal harus memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan 

keluarganya, sesuai dengan kondisi setempat. 
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BAB III 

PRAKTIK ARISAN DI DESA JURUG KECAMATAN SOOKO 

KABUPATEN PONOROGO  

A. Profil Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

1. Letak Georafis 

Desa Jurug merupakan sebuah desa yang terletak di daerah 

perbukitan, tepatnya di kaki Gunung Wilis. Secara administratif, 

lokasi Desa Jurug terletak di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, 

Provinsi Jawa Timur. Desa Jurug memiliki luas kurang lebih 

1.205.353 Ha bisa ditempuh dari pusat Kota Ponorogo sejauh 30 km.  

Letak geografis Desa Jurug berada pada 111 38` BT  7 53`LS 

dengan ketinggian 450 m s/d 650 m di atas permukaan air laut, dengan 

batas-batas sebagai berikut:  

Sebelah Utara  : Desa Bedruk, Kecamatan Pulung & Desa Bareng, 

kecamatan Pudak 

Sebelah Selatan  : Desa Bedoho, Kecamatan Sooko 

Sebelah Barat  : Desa Sooko, Kecamatan Sooko 

Sebelah Timur  :Desa Banjarejo, Kecamatan Pudak & Desa 

Dompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten 

Trenggalek  

 



 

 

Desa Jurug merupakan salah satu dari enam desa yang berada di 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan terdiri dari enam dusun, 

yaitu dusun Jurug, Dusun Srayu, Dusun Nglegok, Dusun Kranggan, 

Dusun Plongko, dan Dusun Setumbal. Desa Jurug memiliki Kepala 

Keluarga sejumlah 2.258 dengan jumlah penduduk 6.640 jiwa yang 

terdiri dari laki-laki sebanyak 3.290 jiwa dan perempuan sebanyak 

3.350 jiwa. Desa Jurug memiliki luas wilayah sekitar 1.205.354 Ha 

yang terbagi menjadi:  

a. Luas tanah desa menurut kepemilikan  

1) Luas tanah desa   : 38,096 Ha 

2) Luas tanah perorangan  : 657,257 Ha 

3) Luas tanah perhutani  : 510,000 Ha  

b. Luas desa menurut penggunaannya  

1) Sawah teknis   :       - 

2) Sawah semi teknis  : 220,215 Ha 

3) Sawah non teknis  : 20,290 Ha 

4) Ladang    : 153,700 Ha 

5) Perkebunan rakyat  : 83,054 Ha 

6) Pekarangan / pemikiman : 202,290 Ha 

7) Hutan    : 510,000 Ha 

8) Lain-lain   : 15,804 Ha  

 

 



 

 

2. Keadaan Masyarakat Desa Jurug  

Masyarakat desa jurug merupakan masyarakat yang guyup 

rukun suka tolong-menolong dan gotong royong dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini terbukti saat pembangunan salah satu rumah warga 

dan ketika panen padi, juga apabila ada warga yang tertimpa musibah 

banyak warga yang datang untuk membantu agar cepat terseleseikan. 

Selain itu, masyarakat selalu mengadakan gotong-royong kerja bakti 

untuk menciptakan kondisi lingkungan yang besih.   

3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Jurug 

Masyarakat Desa Jurug mayoritas berprofesi sebagi petani, baik 

sebagai pemilik lahan maupun tidak. Bagi petani yang tidak memili 

lahan, digunakan bagi hasil perbandingan 1 : 3 sesuai perjanjian. 

Selain sebagai petani, perekonomian masyarakat ditopang dengan 

usaha perdanggangan, peternakan, home industry, dan toko untuk 

kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pokok. Selain bidang 

tersebut warga jurug ada yang bekerja sebagai tukang kayu, 

TNI/POLRI, dan PNS.
56

 

Tingkat sosial ekonomi masyarakat jurug bisa dikatakan 

tergolong masih rendah, sebab setiap bulan pemerintah Desa Jurug 

memberi bantuan bahan pokok kepada masyarakat yang kurang 

mampu. Hal ini terbukti karena masih banyak masyarkat yang 

menerima bantuan tersebut. 
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4. Prasarana Pendidikan 

No Nama Jumlah 

1 TK 4 unit 

2 SD 5 unit 

3 SMP 1 unit 

4 SMA - 

5 TPA 11 unit 

6 MI - 

 

Berdasarkan data di atas, prasarana pendidikan di Desa Jurug terdapat 

empat lembaga yang terdiri atas TK sebanyak 4 unit, SD sebanyak 5 

unit, SMP sebanyak 1 unit, dan TPA sebanyak 11 unit. Di Desa Jurug 

terdapat enam dusun yang memiliki lembaga pendidikan berupa TK 

dan SD yang tersebar di setiap dusunnya. Selain lembaga tersebut 

terdapat lembaga lain yaitu SMP dan TPA. Desa Jurug hanya 

memiliki 1 unit SMP yang terletak di perbatasan Desa Jurug dengan 

Desa Sooko. Adapun untuk lembaga TPA terdapat 11 unit karena 

masing-masing dusun memiliki lebih dari satu mushola maupun 

masjid yang dijadikan lokasi ibadah dan untuk pendidikan agama bagi 

masyarakat.  

 

 



 

 

B. Pelaksanaan Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo  

1. Bentuk akad yang digunakan dalam arisan 

Arisan di Desa Jurug ini dibuat atas usulan para anggota. 

Arisan tersebut diajukan dengan tujuan sosial mempererat silaturahmi, 

media untuk menanbung, dan memudahkan bagi anggota yang 

membutuhkan uang. Arian di Desa Jurug tidak jauh berbeda dari 

arisan pada umunya, yaitu anggota berkumpul melakukan 

pembayaran, apabila sudah terkumpul dari para anggota kemudian 

dilakukannya pengundian. Nama yang jatuh saat pengundian yaitu 

sebagai pemenang/penerima arisan. Apabila pemenang belum terlalu 

butuh uang maka boleh diberikan kepada anggota yang membutuhkan. 

Arisan yang sudah berjalan ini beranggotakan 20 orang, unntuk 2 

orang sebagai pengurus/penulis. Seperti yang dituturkan oleh bapak 

Wr:  

“yo arisan iki ke lekasane yo gremang-gremeng wong-wong 

pas podo amor trus podo setuju, akhire wong lio okeh sing 

krungu trus podo melu sampek dadi 20 uwong. Sejatine arisan 

iki tujuane sing sepisan nglumpukne uwong lan ben soyo 

rukun, pindone yo ge simpenan butuh. Umpomo pas dikopyok 

delalah pas sing oleh pengen oleh keri, wong sing butuh oleh 

gunakne disik”
57

 

 

Arisan dengan sistem undian yang berupa uang ini dilakukan 

dengan pengundian yang bertujuan untuk mengetahui siapa yang 

memperoleh undian lebih awal dan terakhir. Setiap anggota yang 
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nama keluar lebih awal, maka secara tidak langsung ia akan 

memperoleh pinjaman berupa kredit dari angota-anggota lain yang 

belum memperoleh undian, sehingga ia harus membayar dengan cara 

mengangsur disetiap arisan sampai semua anggota memperoleh 

undian. Bagi pihak yang belum memperoleh undian berarti ia 

memberikan pinjaman kepada anggota yang sudah memperoleh 

undian lebih awal. Pinjaman ini tidak bisa ditagih sewaktu-waktu dan 

tidak bisa ditentukan kapan memperolehnya, harus mengikuti proses 

undian sampai tiba gilirannya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan 

oleh bapak Pr: 

“sistem sing diterapne neng arisan ki yo umum podo karo 

arisan-arisan liane, yoiku gawe undian/kopyokan. Pas 

dikopyok umpomo sing oleh ra teko / gur titip iku ra dikekne, 

nanging dikopyok meneh kanggo anggota sing podo teko, yo 

tau sampek dikopyok 3x barang. Menurutku arisan ki podo ae 

kro tabungan simpan pinjam, mergo anggota sing oleh disik 

iso ge modal tapi bakal nyaur sampek bar, sing oleh keri 

utowo keri dewe podo karo nabung, mbayar disek mbethoke 

keri”
58

  

 

2. Iuran tambahan dan perbedaan perolehan nilai arisan 

Praktik arisan yang dilakukan oleh salah satu kelompok arisan 

di Desa Jurug ini merupakan arisan becekan dengan pokok 

pembayaran Rp. 200.000, yakni  membayar sesuai dengan 

kemampuan para anggotanya. Bagi anggota yang dibebani becekan 

wajib membayar sesuai besaran yang dibebankan. Dalam arisan ini 

diterapkan sistem iuran tambahan bagi anggota yang sudah 
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memperoleh undian di awal dengan nilai Rp. 3.000 yang berlipat di 

setiap arisan. Iuran tambahan ini akan berlangsung dan bertambah 

sampai arisan selesai. Setiap anggota akan berbeda nilai dalam 

melakukan pembayaran sesui waktu memperoleh undian apakah di 

awal, di tengah, dan di akhir. Jadi, dalam arisan ini terdepat perbedaan 

perolehan nilai dari yang memperoleh duluan sampai yang terakhir, 

karena iuran tambahan tersebut akan ditambahkan kepada yang 

memperoleh di akhir dalam artian tidak yang paling terakhir saja. 

Anggota yang memperoleh undian semakin akhir akan memperoleh 

tambahan nilai arisan semakin banyak. Tambahan yang berlipat ini 

dianggap sebagai imbal balik. Kenapa tambahan tersebut harus 

berkelipatan ?. Karena Mereka berpendapat bahwa sama halnya 

memodali anggota yang meperoleh lebih awal. Sebagaimana yang 

dinyatakan oleh mas Dd:  

“sing diterapne neng arisan iki tambahan 3.000 sing manak, 

berlaku kanggo anggota sing wes oleh disik, artine wong” sing 

wes oleh disik kui pas arisan sok ngarep bayar pokoke 200.000 

ewu trus ditambah 3.000 ewu, enek sing 6.000 ewu, sing 9.000 

ewu, 12.000 ewu lan sakteruse, saben wong tambahane bedo-

bedo manut wektu olehe lek olehe disik tambahane mben 

arisan yo soyo okeh, sing oleh keri tambahane soyo sitik. Dadi 

arisan iki saben uwong olehe ora podo sing oleh nomer 1, 2, 3, 

4, lan sakteruse olehe duit bedo-bedo, sing oleh disik paling 

thithik sing keri yo okeh sing paling keri okeh dewe, mergo 

sing oleh keri ketambahan 3.000, 6.000, 9.000 sakteruse kui 

mau ko sing wes oleh disik. Miturut kesepakatan anggota 

enennge dikeki tambahan kanggo sing oleh disik trus 

tambahan ditambhne sing oleh keri mergo mesakne sing oleh 

keri dewe jangka wektune tahunan, lek sing oleh disik podo 

karo dimodali, umpomo dutukokne wedus sapi dang oleh bathi 



 

 

disek. Songko kesepakatan iku wong-wong yo podo setuju ora 

dipermasalahne kro sing kaitane olehe ra podo kui.”
59

 

 

Untuk memudahkan agar lebih jelas penulis akan memberikan 

contoh ilustrasi arisan dengan sistem iuran tambahan yang berlipat 

tersebut tanpa ada becekan sebagai berikut:  

1. Pada saat pertemuan pertama arisan dilaksanakan di rumah bapak 

“A” sebagai pembetuk sekaligus pengurus arisan yang 

didampingi bapak “B”. Penyetoran uang belum dimulai masih 

membuat tata tertib dan kesepakan untuk mendukung berjalannya 

arisan ke depan. Adapun undian sudah dilaksanakan dan bapak 

“C” memperoleh undian paling awal. Untuk penyetoran uang 

akan dilakukan pada arisan ke 2 di rumah bapak “C” karena 

arisan ini menerapkan anjangsana. 

2. Pada arisan ke dua dilaksanakan di rumah bapak “C” yang belum 

ada iuran tambahan karena masih paling awal. Setiap anggota 

menyetor uang Rp. 200.000 kecuali bapak “C” karena sebagai 

pemenang. Uang yang terkumpul ialah Rp. 200.000 x 19 = 

3.800.000 kemudian dipotong Rp. 20.000 untuk upah penulis, 

sehingga bapak “C” menerima Rp. 3.780.000. Arisan selanjutnya 

bapak “D” keluar sebagai pemenang undian. 

3. Pada arisan ketiga dilaksanakan di rumah bapak “D” yang sudah 

menerapkan iuran tambahan Rp. 3.000 yang berkelipatan bagi 

pemenang awal. Setiap anggota membayar Rp. 200.000 kecuali 

                                                             
 59Didik, Hasil Wawancara, anggota arisan, Ponorogo. 23 Agustus 2019. 



 

 

bapak “C” membayar Rp. 203.000. Uang yang terkumpul Rp. 

3.803.000 kemudian dipotong Rp. 20.000 untuk upah pengurus, 

sehingga bapak “D” menerima Rp. 3.783.000. Arisan selanjutnya 

bapak “E” keluar sebagai pemenang undian.  

4. Pada arisan keempat dilaksanakan di rumah bapak “E”. Setiap 

anggota membayar Rp. 200.000 kecuali bapak “C” membayar Rp. 

206.000 dan bapak “D” membayar Rp. 203.000. Uang yang 

terkumpul Rp. 3.809.000 kemudian dipotong Rp. 20.000 untuk 

upah pengurus, sehingga bapak “E” menerima Rp. 3.789.000. 

Arisan selanjutnya bapak “F” keluar sebagai pemenang undian.  

5. Pada arisan kelima dilaksanakan di rumah bapak “F”. Setiap 

anggota membayar Rp. 200.000 kecuali bapak “C” membayar Rp. 

209.000, bapak “D” membayar Rp. 206.000, dan bapak “E” 

membayar Rp. 203.000. Uang yang terkumpul Rp. 3.818.000 

kemudian dipotong Rp. 20.000 untuk upah pengurus, sehingga 

bapak “F” menerima Rp. 3.798.000. Arisan selanjutnya bapak 

“G” keluar sebagai pemenang undian.  

6. Pada arisan keenam dilaksanakan di rumah bapak “G”. Setiap 

anggota membayar Rp. 200.000, kecuali bapak “C” membayar 

Rp. 212.000, bapak “D” membayar Rp. 209.000, bapak “E” 

membayar Rp. 206.000, dan bapak “F” membayar Rp. 203.000. 

Uang yang terkumpul Rp. 3.830.000 kemudian dipotong Rp. 

20.000 untuk upah pengurus, sehingga bapak “G” menerima Rp. 



 

 

3.810.000. Arisan selanjutnya bapak “H” keluar sebagai 

pemenang undian. 

7. Pada arisan ketujuh dilaksanakan di rumah bapak “H”. Setiap 

anggota membayar Rp. 200.000, kecuali bapak “C” membayar 

Rp. 215.000, bapak “D” membayar Rp. 212.000, bapak “E” 

membayar Rp. 209.000, bapak “F” membayar Rp. 206.000, dan 

bapak “G” membayar Rp. 203.000. Uang yang terkumpu Rp. 

3.845.000 kemudian dipotong Rp.20.000 untuk upah pengurus. 

Sehingga bapak “H” menerima sebesar Rp. 3.825.000. Arisan 

selanjutnya bapak “I” keluar sebagai pemenang.  

8. Pada arisan kedelapan dilaksanakan di rumah bapak “I”. Setiap 

anggota memmbayar Rp. 200.000, kecuali bapak “C” membayar 

Rp. 218.000, bapak “D” membayar Rp. 215.000, bapak “E” 

membayar Rp. 212.000, bapak “F” membayar Rp. 209.000, bapak 

“G” membayar Rp. 206.000, dan bapak “H” membayar Rp. 

203.000. Uang yang terkumpul Rp. 3.863.000 kemudian dipotong 

Rp. 20.000 untuk upah pengurus. Sehingga bapak “I” menerima 

sebesar Rp. 3.843.000. Arisan selanjutnya bapak “J” keluar 

sebagai pemenang, arisan pun dilaksakan dirumah bapak “J”. 

Sistem yang digunakan sama seperti diatas, jumlah tambahan 

akan terus bertamabah/berlipat seatiap pelaksanaan arisan. Iuran 

tambahan tersebut akan terus berjalan samapai pada arisan yang 



 

 

terakhir. Sementara penulis hanya mengilustrasikan arisan 

sedemikian rupa.  

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel berikut ini.  

Daftar anggota Urutan perolehan 

undian 

Nilai perolehan arisan 

A 1 Rp. 3.800.000 

B 2 Rp. 3.803.000 

C 3 Rp. 3.809.000 

D 4 Rp. 3.818.000 

E 5 Rp. 3.830.000 

F 6 Rp. 3.845.000 

G 7 Rp. 3.863.000 

H 8 Rp. 3.884.000 

I 9 Rp. 3.908.000 

J 10 Rp. 3.932.000 

K 11 Rp. 3.965.000 

L 12 Rp. 3.998.000 

M 13 Rp. 4.034.000 

N 14 Rp. 4.073.000 

O 15 Rp. 4.115.000 

P 16 Rp. 4.160.000 

Q 17 Rp. 4.208.000 

R 18 Rp. 4.259.000 

S 19 Rp. 4.313.000 

T 20 Rp. 4.370.000 

 



 

 

3. Potongan perolehan arisan 

Praktik arisan yang dilaksanakan sebagian kelompok 

masyarakat di Desa Jurug juga mempunyai peraturan atau kesepakatan 

para anggota. Salah satunya kesepakatannya pemotongan perolehan 

arisan sebesar Rp. 20.000 untuk upah pengurus/penulis yang berlaku 

sampai arisan selesai. Kemudian uang Rp. 20.000 tersebut diberikan 

kedua penulis. Usulan tersebut diterima semua anggota dan disepakati 

tanpa  ada rasa paksaan dengan. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

mas Im: 

 “sak durunge arisan mlaku enek salah siji anggota sing usul 

olehe arisan dipotong 20.000 ewu ngge opah sing cathet-

cathet saben arisan, mergo tukang cathet kui yo nggekeng lek 

eneng gesehe catetan kro duit. Eneke aturan iku wong-wong yo 

podo sepakat ora enek sing nggrundel mergo yo ngeleingi 

tukang cathet kui abot. Songko pihak penulis yo manud-manud 

ae dienekake peratutan potongan kui mau. Dadi saben arisan 

langsung dipotong kes kanggo penulis”
60
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BAB IV  

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN DI DESA 

JURUG KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pada Arisan di Desa Jurug 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

 Arisan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat di Desa 

Jurug Kecamatan Sooko merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah 

yang tengah berjalan di daerah tersebut. Arisan merupakan sarana untuk 

memenuhi kebutuhan materi yang banyak dilakukan oleh sekelompok 

orang. Arisan digunakan sebagai kegiatan sosial untuk media silaturahmi, 

saling kenal akrab, saling memberi dan membutuhkan, serta media untuk 

menjalin kerukunan. Secara sosiologis arisan digunakan sebagai sarana 

berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan tabarru‟ (tolong-menolong).  

Yang dimaksud arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang dari 

beberapa anggota yang diundi secara berkala. Dalam kegiatan tersebut 

anggota arisan wajib hadir dengan membawa setoran uang dengan jumlah 

yang telah disepakati. Apabila uang sudah terkumpul dengan jumlah 

tertentu maka uang diberikan kepada anggota yang memperoleh undian. 

Kegiatan tersebut akan berlanjut sampai semua anggota mendapat giliran 

undian, biasanya tiap bulan sekali atau dua bulan sekali sesuai kesepakatan 

para anggota.  

Arisan dengan sistem undian yang berupa uang ini dilakukan 

dengan pengundian yang bertujuan untuk mengetahui siapa yang 



 

 

memperoleh undian lebih awal dan terakhir. Setiap anggota yang nama 

keluar lebih awal, maka secara tidak langsung ia akan memperoleh 

pinjaman (kreditur) dari angota-anggota lain yang belum memperoleh 

undian. Sehingga ia harus membayar dengan cara mengangsur disetiap 

arisan sampai semua anggota memperoleh undian. Bagi pihak yang belum 

memperoleh undian berarti ia memberikan pinjaman (debitur) kepada 

anggota yang sudah memperoleh undian lebih awal. Pinjaman ini tidak 

bisa ditagih sewaktu-waktu dan tidak bisa ditentukan kapan 

memperolehnya, harus mengikuti proses undian samapai tiba menerima 

giliran. 

Pelaksanaan arisan di Desa Jurug cenderung kepada utang piutang, 

apabila dilihat dari segi rukun dan syaratnya: 

1. S{ighat kedua belah pihak yang berhutang 

Pembayaran arisan dilakukan dengan ijab qabul. Serah dan 

terima dalam arisan ini dilakukan oleh pengurus dan anggota arisan 

dengan secara lisan. Pembayaran arisan dilakukan sesuai dengan 

kesepakatan pokok Rp. 20.000 ditambah iuran sesuai jatah masing 

anggota. Ketika uang sudah terkumpul dari semua anggota maka akan 

langsung diberikan kepada yang menerima/pemenang. Kesepakatan 

merupakan syarat upaya tercapainya suatu akad, sedangkan dalam 

kesepakatan mengandung unsur at-tara>d{in (suka sama suka). 

 



 

 

At-tara>d{in (suka sama suka) dalam kontrak merupakan 

persyaratan yang paling mendasar dalam hukum Islam. Jika asas ini 

tidak terpenuhi dalam kontrak, maka kontrak yang dibuatnya telah 

dilakukan dengan cara yang ba>t}il.  

2. Orang yang berhutang dan berpiutang 

Setelah melalui proses pengundian arisan maka dapat diketahui 

siapa yang berhutang dan siapa yang berpiutang yaitu: 

a. Setiap anggota yang namanya keluar lebih awal dalam pengundian 

maka sebagai orang yang berhutang (kreditur) dalam arisan, karena 

ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam 

setiap pengundian arisan. Pengangsuran tersebut harus dilakukan 

samapai semua anggota memperoleh undian masing-masing. 

b. Setiap anggota yang namanya keluar lebih akhir atau paling akhir 

dalam pengundian maka sebagai orang yang berpiutang (debitur) 

dalam arisan, karena ia terus melakukan pembayaran yang 

diserahkan kepada pengururs arisan setelah uang terkumpul uang 

tersebut akan diberikan kepada anggota yang namanya keluar lebih 

awal. Secara tidak langsung ia telah memberikan pinjaman kepada 

anggota lain yang memperoleh undian lebih awal. 

3. Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang mempunyai nilai 

Dillihat dari objeknya, pratik arisan di Desa Jurug ini sudah 

memiliki objek yang jelas yaitu berupa harta benda, yang dapat 

dimiliki setiap anggota dan dapat pula diserahkan yaitu berupa uang.  



 

 

Sehingga praktik arisan tersebut cenderung bahkan sama dengan 

praktik utang-piutang. Seperti yang dijelaskan bahwa syarat utang 

piutang adanya akad yang dilaksanakan melalui ijab qabul dan atas 

kehendak masing-masing, dan objeknya berupa harta benda yang 

memiliki nilai. Hal ini sama seperti praktik arisan yang berjalan di 

Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan 

pemaparan rukun dan syarat di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

praktik arisan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di  Desa 

Jurug tergolong akad muamalah utang piutang (qard}). Jika dilihat 

berdasarkan akad qard} maka arisan tersebut tidak sesuai dengan 

hukum Islam meskipun sudah disepakati diawal, karena adanya 

penambahan yang melebihi pokok pinjaman saat pengembalian 

seiring dengan berjalannya arisan, sehingga syarat akad qard} yang 

digunakan dalam arisan tersebut tidak terpenuhi atau batal. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Iuran Arisan di Desa 

Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

Setiap manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup, 

karena manusia adalah makhluk sosial yang sangat tergantung dengan 

orang lain. Ketika seseorang membutuhkan bantuan, maka ia akan datang 

kepada orang lain untuk meminta bantuan. Seperti ketika seseorang 

membutuhkan uang dalam hal untuk keperluan ekonomi, ia akan 

meminjam uang kepada orang lain yang memiliki uang lebih. Bagi orang 

yang mempunyai kelebihan uang wajib untuk memberikan pinjaman 



 

 

kepada orang yang membutuhkan. Pinjam meminjam (utang piutang) 

merupakan bagian dari kegiatan muamalah, seperti halnya kegiatan arisan. 

 Pada hakikatnya, arisan adalah setiap orang dari peserta atau 

anggota yang meminjamkan uang kepada anggota yang menerima undian 

kecuali tidak berlaku pada anggota yang mendapat undian pertama. Dari 

sisi subtansinya, arisan merupakan akad sosial lebih tepatnya akad qard} 

(utang piutang). Selanjutnya uang yang diambil oleh anggota yang 

mendapat undian adalah utangnya kepada anggota yang lain. 

Secara umum arisan termasuk muamalah yang hukumnya belum 

disinggung dalam Alquran dan as-Sunnah secara langsung, maka 

hukumnya dikembalikan keasal mula muamalah, yaitu diperbolehkan 

selama tidak ada dalil yang melarangnya (dalam al-Qur‟an dan as-

Sunnah). Walaupun diperbolehkan dalam muamalah penting untuk 

diperhatikan tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam Alquran dan as-

sunnah, dan yang harus diperhatikan adalah ada tidaknya usur riba>  di 

dalam muamalah tersebut. Karena kesalahan saat melakukan transaksi 

dalam muamalah dapat merujuk ke hal riba>. Padahal Allah telah tegas 

melarang riba>  dalam utang piutang (qard}), sebagaima dalam firman Allah 

yang terkandung dalam Q.S al-Baqarah: 275: 
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Artinya: 

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba> tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba>, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba>. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba>), Maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di 

dalamnya.”
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Dalam praktik arisan yang dilakukan oleh kelompok arisan 

masyarakat Desa Jurug merupakan arisan yang menerapkan sistem iuran 

tambahan yang berkembang disetiap arisan, yaitu dengan nilai kelipatan 

Rp. 3.000  berlaku bagi anggota yang memperoleh undian lebih awal. 

Iuran ini akan terus bertambah setiap pelaksanaan arisan sesaui waktu 

mereka memperoleh undian, semakin di awal maka akan semakin banyak 

tambahannya, sebaliknya semakin di akhir maka akan semakin sedikit 

tambahannya. Misalnya bapak “A” memperoleh undian pertama, maka 

pada arisan ke dua ia harus membayar iuran tambahan Rp. 3.000, pada 

arisan ke tiga membyar tambahan Rp. 6.000, pada arisan ke empat 

membayar Rp. 9.000, pada arisan ke lima membayar tambahan Rp. 

12.000, dan begitu seterusnya sampai arisan selesai. Dari hasil iuran 
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tersebut akan ditambahkan kepada anggota yang memperoleh undian, dari 

semua anggota akan memperoleh nilai uang yang berbeda-beda tergantung 

pada saat waktu perolehan undian. Arisan ini dibentuk untuk membangun 

silaturahmi, sebagai wadah menabung, dan secara tidak langsung juga bisa 

dikatakan sebagai utang piutang bagi yang mengikuti. 

Masyarakat yang mengikuti arisan akan merasa terbantu dengan 

diadakannya arisan tersebut, karena bisa membantu keuangan dan sebagai 

modal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal yang seperti ini sesuai 

dengan firman Allah yang terkandung dalam Q.S an-Nisa ayat 29: 
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Artinya 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu 

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”
64

 

 

Akad qard} adalah akad tolong-menolong, yang bertujuan untuk 

meringankan beban orang lain dan tidak diperkenankan memngambil 

keuntungan. Hal ini karena qard} yang menghasilkan keuntungan 

diharamkan jika disyaratkan sbelumnya. Larangan ini sesuai dengan hadist 
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Rasulullah Saw. bahwa Rasulullah melarang mereka yang melakukan qard 

yang mensyartkan manfaat. 

َعيْ  َّ  ِ ًّ ًْ  ْبيِ  َعِل لُ  قَالَ : قَالَ  َطاِلب   أَبِ ْْ َِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُس ٍْ  َعَل

َسلَّنَ  ٌْفَعَتً  َجرَّ  قَْرض   ُكلُّ : َّ َْ  َه ُِ اٍُ . ِربًا فَ َّ ًْ  ْبيُ  اْلَحاِرثُ  َر  أَبِ

إِْسٌَادٍُُ  أَُساَهتَ  لََُ . َساِقظ   َّ ذ   َّ ُِ ٍْف   َشا ذ   ْبيِ  فََضالَتَ  َعيْ  َضِع ٍْ  ُعبَ

ٌْذَ  ِ  ِع ًّ ِق َِ ٍْ ا   اْلَب ف   َخرُ َّ ْْ قُ ْْ ذَ  َسالَم   ْبيِ  للاِ  َعْبذِ  َعيْ  َه ٌْ  ِع

 اْلبَُخاِرّيِ 
Artinya: 

 

“Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 

Sallam bersabda, “Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba>.” 

(HR. Al-Harist bin Abu Usamah dan sanadnya gugur. Menurut riwayat Al- 

Baihaqi hadist ini mempunyai hadist pendukung yang lemah dari 

Fadhalah bin Ubaid. Dan ada hadist lain yang diriwayatkan Al-Bukhari 

secara mauquf dari Abdullah bin Salam).
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Riba>  menurut bahasa adalah az-ziyadah yang berarti kelebihan 

atau tambahan. Riba> juga berarti an-nama‟ yang berarti tumbuh atau 

berkembang.
66

 Perlu diperhatikan bahwa tidak semua bentuk tambahan 

atas modal pokok yang ditransaksikan dilarang dalam Islam. Profit yang 

didapat dalam suatu usaha juga bepotensi untuk menambah nilai modal 

pokok, namun profit tersebut tidak dilarang dalam Islam. Adapun menurut 

istilah teknis, riba>  berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau 

modal secara ba>t}il.   

Riba> nasiia~h, yaitu riba>  yang terjadi karena kompensasi atas 

penundaan pembayaran. riba> nasiia~h muncul karena adanya perbedaan, 
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perubahan, maupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang 

akan diserahkan kemudian. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran 

kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. Dalam 

pengertian lain, riba>  juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut 

istilah teknis riba>  berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau 

modal secara ba>t}il. Islam secara tegas melarang adanya riba>  dalam utang 

piutang yang telah disebutkan dalam QS. Ali-Imran:130: 
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Artinya: 

 

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan.”
68

 

 

Dari penjelasan di atas berdasarkan dalil Alquran dan hadits 

penulis mengambil kesimpulan bahwa iuran tambahan yang diterapkan 

oleh kelompok arisan di Desa Jurug terdapat unsur melipat-gandakan uang 

dan terdapat pengambilan manfaat dalam arisan . Hal tersebut tidak sesuai 

dengan hukum Islam karena mengandung riba> yang disebut riba> nasiia~h, 

riba> yang muncul karena kompensasi atas penundaan pembayaran 

dikemudian hari. Arisan tersebut bertentangan dengan akad qard} (utang 

piutang) karena di dalamnya terdapat adanya perbedaan, perubahan, 

maupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang akan 
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diserahkan kemudian seiring bejalannya waktu. Praktik arisan ini juga 

mengandung unsur ketidakadilan diantara anggota, karena ada pihak yang 

diuntungkan dan yang dirugikan. 

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Potongan Perolehan Arisan di Desa 

Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

Ujrah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu 

pekerjaan yang dilakukan. Pengertian upah menurut kamus bahasa 

Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai imbalan 

atas jasa dan pekerjaan yang telah dilakukan pada waktu tertentu, upah 

biasanya diterima setelah melakukan pekerjaan. 

Di dalam fiqh al-sunnah disebutkan bahwa hak menerima upah itu 

apabila: 

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda. 

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”. 

2. Mempercepat atau memperlancar dalam bentuk pelayanan atau sesuai 

dengan kesepakatan ke dua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu 

mempercepat bayaran. 

Dalam hal ini bahwa seorang manusia tidak akan memperoleh 

selain apa yang ia kerjakan, artinya pendapatan yang ia dapatkan itu sesuai 

dengan apa yang iya kerjakan. Hal yang seperti ini sesuai dengan firman 

Allah yang terkandung dalam Q.S An-Najm ayat 39: 



 

 

             

Artinya:  

“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya”
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Dengan ini dalam praktiknya pelaksanaan Arisan di Desa Jurug 

Kecamatan sooko Kabupaten Ponorogo pemenang undian akan dikenai 

potongan Rp. 20.000 dengan alasan untuk upah pengurus atau penulis 

arisan, potongan tersebut berlaku setiap arisan dilaksanakan. Cara ini 

diambil karena demi kelancaran arisan dan kepatutan anggota terhadap 

pekerjaan pengurus atau penilis. Potongan ini telah disepakati para anggota 

dan pengurus diawal, sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut 

anggota tidak merasa terbebani atas potongan tersebut. Ujrah atau upah 

dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:  

1. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) 

Upah yang telah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus 

disertai kerelaan ke dua belah pihak yang melakukan transaksi. 

2. Upah yang sepadan (ajrun mitsli) 

Upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai 

dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad ijarahnya 

menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.
70
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Pengupahan dalam arisan ini dilakukan serah terima secara 

langsung antara anggota dengan pengurus atau penulis. Dalam hal ini 

penulis atau pengurus melakukan pekerjaanya antara jam 19:30 – 21:00 

WIB dengan durasi 1 jam lebih, sedangkan upah yang diterima sebesar Rp. 

20.000. Menurut pendapat para anggota dengan upah Rp. 20.000 sudah 

suai dengan kerjanya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemotongan 

perolehan arisan untuk upah pengurus di Desa Jurug Kecamatan Sooko 

Kabuaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam dan boleh 

dilakukan karena ujrah. Di dalam pengupahan ini sudah sesuai dengan 

kategori upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) dan upah yang 

sepadan (ajrun mitsli). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang tinjauan hukum Islam 

terhadap praktik arisan di Desa jurug Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tinjauan hukum Islam terhadap akad arisan di  Desa Jurug termasuk 

dalam praktik utang piutang (qard}). Berdasarkan akad qard} maka arisan 

tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena syarat akadnya batal. 

Hal ini dikarenakan saat pengembalian terdapat tambahan yang 

melebihi pokok pinjaman dengan seiring berjalanya arisan. 

2. Tinjauan hukum Islam  terhadap iuran tambahan yang diterapkan dalam 

arisan di Desa Jurug bertentangan dengan  hukum Islam, karena 

mengandung riba> yang disebut riba> nasiia~h, riba> yang muncul karena 

kompensasi atas penundaan pembayaran dikemudian hari. Selain 

termasuk dalam riba> nasiia~h  juga tidak sesuai dengan prinsip maslah}ah 

mursalah yang dikarenakan tidak adanya keadilan diantara anggota, 

karena ada pihak yang dirugikan yaitu pemenang diawal dan pihak 

yang diuntungkan yaitu pemenang diakhir. Hal ini dilihat dari adanya 

iuran tambahan berlipat yang dibebankan bagi pemenang awal.  

 



 

 

3. Tinjauan hukum Islam  terhadap potongan perolehan arisan Rp 20.000 

untuk upah pengurus di Desa Jurug, ini sah dan boleh dilakukan karena 

ujrah.  

B. Saran  

1. Diharapkan kepada seluruh anggota arisan di Desa Jurug Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo hendaknya mengetahui, memahami, dan 

mengamalkan aturan-aturan dalam arisan sesuai dengan syariat Islam 

dan hukum-hukum dalam bermuamalah, sebagaimana yang telah 

dianjurkan suapaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. 

2. Diharapkan kepada khususnya seluruh anggota arisan, umunya bagi 

penulis dan masyarakat di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo dalam pelaksanaan arisan dengan sistem iuran tambahan 

yang berkembang perlu diperhatikan sisi keadilannya terutama pada 

penerapan tambahan yang berlipat, tentu ada pihak yang dirugikan 

yaitu pemenang diawal dan pihak yang diuntungkan yaitu pemenang 

diakhir. 
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