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ABSTRAK  

Hutang-piutang merupakan kegiatan mu’amalah nyang melibatkan ke dua 
belah pihak (kreditur dan debitur) yang mempunyai nilai-nilai sosial yang sangat 
tinggi tanpa adanya unsur komersil, sehingga dapat diartikan bahwa hutang-
piutang adalah kegiatan transaksi pinjam-meminjam sejumlah uang atau barang 
antara kreditur dan debitur yang akan dikembalikan lagi dengan barang yang sama 
atau barang semisal atau pada nilai riilnya pada saat pengembalian. Namun pada 
penyusunan skripsi ini berbeda dengan prinsip di atas. Penyusun menemukan 
adanya praktek transaksi hutang uang dengan pengembalian berupa genteng. 
Pelaksanaan transaksi ini terjadi di Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan 
Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menarik dilakukan, karena dalam pelaksanaan 
‘aqadnya, kreditur mensyaratkan bahwa hutang uang tersebut dalam pelunasannya 
diganti berupa genteng dengan hitungan nilai harga dibawah pasaran dan adanya 
jaminan yang dimanfaatkan oleh kreditur, penelitian ini memfokuskan dua 
masalah: 

1. Apakah hutang uang dengan pengembalian berupa barang (genteng) 
dibolehkan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia?  

2. Apakah pemanfaatan jaminan oleh kreditur juga dibenarkan menurut 
Hukum Islam maupun Hukum Perdata Indonesia? 
Adapun metode yang digunakan untuk menemukan jawaban dari 

permasalahan tersebut adalah metode penelitian lapangan (field research).  Sifat 
penelitian ini adalah perspektif, yakni dengan menggunakan pendekatan normatif  
baik dari hukum Islam maupun hukum perdata Indonesia. Data yang diperoleh 
berupa data primer yaitu dari masyarakat yang sedang melakukan transaksi hutang 
uang dengan pengembalian berupa genteng dan Ulama. Adapun data sekunder 
merupakan data berupa dokumen yang selanjutnya dilakukan analisa terhadap 
data tersebut sesuai hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. 

Berdasarkan penelitian, penyusun menyimpulkan, bahwa hukum Islam 
membolehkan hutang uang dengan pengembalian genteng, dengan alasan 
hitungan nilai harga genteng disesuaikan harga pasaran saat pengembalian, karena 
nilai uang tidak lagi sama ketika debitur meminjam uang dengan waktu debitur 
mengembalikan hutangnya. Mengenai hitungan harga genteng yang disetorkan 
kepada kreditur di bawah harga pasaran, karena konteks hutang-piutang yang ada 
di Desa Kebulusan tergolong jenis hutang-piutang produktif, yaitu hutang-piutang 
yang berorientasi untuk usaha, yang mana debitur memperoleh laba dari uang 
pinjaman tersebut.  

Sedangkan pemanfaatan barang jaminan hutang oleh kreditur yang berupa 
tanah, Hukum Islam tidak memperbolehkannya, karena hal itu termasuk dalam 
pengertian riba. Kedudukan barang jaminan (rahn) hanyalah sebatas menambah 
kepercayaan kepada kreditur, bahwa debitur benar-benar akan menunaikan 
kewajibannya untuk membayar hutang dan sifat barang jaminan tersebut 
tergolong barang yang tidak membutuhkan pembiayaan, tetapi misalkan kreditur 
akan memanfaatkan jaminan tanah tersebut, hendaklah ada persetujuan dari 
debitur dan diikuti ‘aqad bagi hasil dari hasil pengolahan tanah tersebut (panen). 
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MOTTO 
 
 
 

Pantang menyerah dan syukuri setiap nikmat yang diberikanNYA 
 
 
 
 

 تعتدوا وال يقتلونكم الذين اهللا سبيل فى وقتلوا
 المعتدين يحب ال اهللا إن

 ) 190 :البقرة( 
 

 
Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, 

(tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.  

(Al-Baqarah 02: 190) 
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KATA PENGANTAR 

  الرحيـم الرمحن اهللا بـسم
 

نستعني على امورالدنيا والدين احلمد هللا رب العاملني وبه  

 أشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له وأشهد ان حممدا عبده ورسوله

 اللهم صل وسلم على حممد وعلى أله وصحبه امجعني اما بعد
  

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah 

dan taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga kita tetap Iman dan Islam, serta 

komitmen sebagai Insan yang haus akan ilmu pengetahuan. 

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang 

dibawanya sampai akhir zaman. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas 

Syari’ah dan Hukum, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang 

Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya bantuan, bimbingan, dorongan serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima 

kasih pada: 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Bā' B Be ب

 Tā' T Te ت

 Śā' Ś Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Hā' h ح
· 

Ha (dengan titik di bawah) 

 Khā' Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Źal Ź zet (dengan titik di atas) ذ

 Rā' R Er ر

 zai Z Zet ز

 sīn S Es س

 syīn Sy es dan ye ش

 şād Ş es (dengan titik di bawah) ص

 dād d ض
· 

de (dengan titik di bawah) 

 tā' Ţ te (dengan titik di bawah) ط

 zā' z ظ
· 

zet (dengan titik di bawah) 
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 ayn …‘… koma terbalik (di atas)' ع

 gayn G Ge غ

 fā' F Ef ف

 qāf Q Qi ق

 kāf K Ka ك

 lām L El ل

 mīm M Em م

 nūn N En ن

 waw W We و

 hā' H Ha ه

 hamzah …’… Apostrof ء

 yā Y Ye ي

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 

د دةمتع   ditulis   muta‘addidah 

 ditulis  ‘iddah   عّدة

C. Tā' marbūtah di akhir kata. 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 ditulis   hikmah      حكمة
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 ditulis  ‘illah  علة

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka 

ditulis dengan h  : 

  ’ditulis  Karâmah al-auliyā     كرمة األولياء

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 ditulis  Zakât al-fitri  زكاة الفطر

D. Vokal pendek 

___َ_ (fathah) ditulis a contoh  برض    ditulis   daraba 

____(kasrah) ditulis i contoh  فَهِم     ditulis   fahima 

___ً_(dammah) ditulis u contoh بكُت     ditulis   kutiba 
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E. Vokal panjang: 

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   jāhiliyyah   جاهلية

2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   yas'ā   يسعي

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 

 ditulis   majīd   جميد

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 

 ditulis   furūd   فروض

F. Vokal rangkap: 

1. fathah + yā mati, ditulis ai 

 ditulis   bainakum   بينكم

2. fathah + wau mati, ditulis au 

 ditulis   qaul  قول
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G. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof. 

 ditulis   a'antum   اانتم

 ditulis   u'iddat   اعدت

 ditulis   la'in syakartum لئن شكرمت

H. Kata sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l” 

 ditulis   al-Qur'ān   القرآن

 ditulis   al-Qiyās   القياس

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el) nya 

 ditulis   asy-syams   الشمس

 'ditulis   as-samā    السماء
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I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ditulis    zawi al-furūd ذول الفروض

 ditulis   ahl as-sunnah  اهل السنة 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hutang-piutang merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh manusia. 

Karena manusia mengalami pasang surut dalam kehidupannya, sebagaimana yang 

telah difirmankan dalam Al-Qur’an yaitu; Ada masa-masa percobaan yang 

diberikan oleh Allah  

 قلى ال واألنفس والثمرتاخلوف واجلوع ونقص من األموولنبلونكم بشىء من 

1وبشـر الصـربين  

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman, dituntut untuk 

bersikap sabar apabila seseorang memiliki keluarga yang harus dipelihara dan 

dipenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tiba-tiba muncul problem yang 

menyebabkan orang tersebut membutuhkan uluran tangan orang lain untuk 

mendapatkan pinjaman. 

Hutang-piutang dapat dikatakan sebagai transaksi yang bersifat sukarela 

tapi mempunyai nilai tanggung jawab penggantiannya sebab kreditur dalam 

memeberikan hutang sifatnya sukarela tanpa memperoleh imbalan keuntungan 

dari perbuatannya, tetapi pada saat yang sama kreditur mempunyai hak untuk 

meminta kembali dari debitur  bila waktunya sudah tiba.  
                                                 

1 Al-Baqarah (2) : 155. 
  

1 
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Hutang-piutang dimaksudkan untuk kebaikan dan kemaslahatan untuk 

menghilangkan kesulitan dan penderitaan sesama. Debitur dalam hal ini  adalah 

orang yang memanfaatkan untuk mengatasi kesulitan keuangan dalam memenuhi 

kebutuhannya dan kreditur menetapkan jangka waktu kepada debitur untuk 

menggunakan pinjamannya sampai pada waktu yang diperjanjikan. Jadi debitur 

mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya kepada kreditur. 

Burgerlijk Wetboek atau KUHPerdata2 dalam buku ketiga, Pasal 1754 

menerangkan perihal tentang perhutangan, secara definitif tidak menunjukkan apa 

yang dimaksud dengan hutang. tetapi terdapat istilah lain yaitu; pinjam-

meminjam. Adapun isinya sebagai berikut:  

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu 
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang 
yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan 
keadaan yang sama pula.3  
 
Islam juga membolehkan hutang-piutang atau pinjam-meminjam dengan 

catatan sesuai syari’at Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an maupun as-

Sunnah. Adapun definisi hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada 

seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama pula.4 Bukanlah 

merupakan suatu persoalan apabila pinjam-meminjam tersebut berupa barang 

ataupun benda. Misalnya; Pinjam uang Rp. 100.000,- kembali uang Rp. 100.000,- 

                                                 
2 Selanjutnya disebut KUHPerdata  
 
3 R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, Kitab Undang–undang Hukum Perdata, edisi revisi, 

cet. 27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 451.  
 
4 Chairuman P. dan Suhrawardi KL. Hukum Perjanjian Dalam Islam, ( Jakarta : Sinar 

Grafika, 1994), hlm.136.  
 



3 
 

emas 5 gram kembali emas 5 gram, 1000 genteng kembali 1000 genteng pula dan 

sebagainya, sesuai dengan jumlah, macam dan ukurannya, sebab barang atau 

benda akan dapat seperti semula atau paling tidak akan mendekati seperti semula. 

Adapun pendapat fuqaha zaman dahulu, bahwa hutang-piutang wajib 

dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan ‘aqad tanpa 

menambah atau menguranginya,5 karena tambahan atau memberikan biaya 

tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing pernyataan adanya 

riba,6 sedangkan riba diharamkan dalam Al-Qur’an.  

Persoalannya, apabila hutang uang yang pengembaliannya dengan 

genteng. Apakah hal ini diperbolehkan dalalm Islam maupun KUHPer?. Praktek 

hutang-piutang tersebut terjadi di Desa Kebulusan, Kecamatan Pejagoan, 

Kabupaten Kebumen. 

Penelitian dalam skripsi ini penyusun memfokuskan pada hutang-piutang 

yang dikembalikan genteng di desa tersebut. Transaksi hutang uang dengan 

pengembalian genteng sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kebulusan. 

Kondsi ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Mereka biasanya 

berhutang pada keluarga tetangga atau orang setempat karena pada umumnya 

mereka telah saling mengenal satu sama lain dan tidak membutuhkan syarat-

syarat administratif yang rumit seperti berhutang pada bank, koperasi atau instansi 

lain. 

                                                 
5 Kamil Musa, Ahkam al-Mu’āmalah, (Bairut: ar-Risalah, 1415 H/1994 M), hlm. 273. 
  
6 Riba menurut bahasa berarti tambahan, yaitu tambahan yang berasal dari usaha haram 

yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Lihat dalam Abū Sura’i Abdul Hadi, 
Bunga Bank Dalam Islam, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), hlm. 125. 
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Adapun transaksi hutang-piutang di Desa Kebulusan pihak kreditur 

memberikan sejumlah uang kepada debitur. Kemudian kreditur dan debitur sama-

sama sepakat bahwa hutang uang tersebut akan dikembalikan berupa genteng dan 

biasanya sebagai penyerta (accessoir) hutang adalah dengan menyerahkan barang 

jaminan kepada kreditur. Hal ini dilakukakan agar menambah kepercayaan 

terhadap kreditur. Mereka dalam transaksi hutang-piutang uang dikembalikan 

genteng pada umumnya jarang sekali membuat suatu perjanjian tertulis, baik 

jumlah yang besar maupun kecil, oleh karena kedua belah pihak sudah saling 

percaya. Seandainya terjadi perselisihan terhadap hutang-piutang yang mereka 

lakukan, mereka menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.7 

Adapun mekanisme transaksi hutang-piutang yang terjadi di Desa 

Kebulusan yaitu; Si A (kreditur) memberikan pinjaman uang kepada Si B 

(debitur) dengan syarat seperti kebiasaan masyarakat desa setempat; Si B akan 

membayar hutang uang tersebut dengan genteng, tetapi hitungan harga genteng 

yang diberikan kepada Si A berselisih harga lebih murah, daripada orang yang 

membeli tanpa memberikan pinjaman kepada si B, Misalnya; harga di pasaran 

pabrik @Rp. 1000,- si A atau kreditur diberikan harga @Rp. 950,-. Hitungan 

seperti ini berlaku sampai si B melunasi hutangnya dan si B juga tidak 

diperbolehkan menjual hasil produksi gentengnya kepada orang lain selama 

hutangnya belum lunas. Si B juga memberikan memberikan jaminan (tanah atau 

barang lain yang nilainya lebih tinggi dari nilai hutangya) kepada si A untuk 

                                                 
7 Hasil wawancara dengan Bapak Turibet (kreditur) di rumahnya desa Kebulusaan pada 

tanggal 27 Juli 2008. 
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menambah kepercayaan kreditur dan jaminan tersebut dapat dimanfaatkan oleh 

kreditur.8 

Praktek hutang-piutang seperti ini tentu saja ada salah satu pihak yang 

akan dirugikan, karena debitur memberikan harga lebih murah kepada kreditur 

dan adanya jaminan yang dimanfaatkan oleh kreditur dan seandainya harga 

pasaran genteng naik kreditur akan  menerima jumlah genteng lebih sedikit. 

Tetapi seandainya harga genteng turun debitur akan membayar genteng dengan 

jumlah yang lebih banyak.  

Persolan ini perlu penyelesaian agar tidak ada pihak yang dirugikan, 

sehingga penyusun merasa perlu untuk meneliti bagaimana pemecahan persoalan 

tersebut. 

 

B. Pokok Masalah 

Bertitik tolak dari pemaparan latar belakang di atas, maka pokok 

permasalahan yang kami pusatkan untuk dikaji adalah: 

1. Bagaimanakah respon hukum Islam dan hukum perdata Indonesia  

terhadap praktek hutang uang dikembalikan dengan genteng? 

2. Apa pemanfaatan jaminan oleh kreditur dalam transaksi hutang piutang di 

Desa Kebulusan dibenarkan menurut hukum Islam dan hukum perdata 

Indonesia? 

 

                                                 
8 Hasil wawancara dengan Bapak Jamil Hamzah (debitur) di rumahnya Desa Kebulusan 

pada tanggal 28 Juli 2008. 
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C. Tujuan dan Kegunaan  

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui boleh tidaknya praktek hutang uang dengan 

pengembalian genteng dan pemanfaatan jaminan oleh kreditur 

2. Untuk mengetahui landasan hutang-piutang serta mengetahui persamaan 

dan perbedaannya baik dari tinjauan hukum Islam maupun hukum perdata 

Indonesia 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

transaksi hutang-piutang uang dengan pengembalian genteng untuk 

masyarakat Desa Kebulusan pada khususnya dan masyarakat luas pada 

umumnya  

2. Sebagai kontribusi terhadap khasanah pengetahuan khususnya Hukum 

Islam maupun Hukum Perdata Indonesia 

 

D. Telaah Pustaka 

Sepanjang penyusun menelaah beberapa buku dan karya tulis baik berupa 

artikel skripsi yang membahas tentang hutang uang yang dikemblikan kebenda 

lain, khususnya genteng, belum menemukan objek kajian yang sama dengan apa 

yang penyusun teliti.  

Adapun beberapa tulisan ilmiah yang mengkaji masalah hutang-piutang 

yang dapat dijadikan reverensi oleh penyusun, diantaranya: karya Kamil Musa, 
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“Ahkam al-Mu’amalah” buku ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya hutang 

harus dibayarkan sesuai dengan wujud barang yang dipinjam selama tidak 

ditentukan lain pada waktu aqad hutang-piutang dibuat, akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan peminjaman terhadap suatu barang dan ketika dilakukan 

pembayaran diganti dengan barang lain yang tidak sejenis asalkan dengan 

ketentuan bahwa yang dijadikan sebagai barang pengganti mempunyai nilai yang 

sama dan pihak piutang mau menerima ganti barang tersebut.9 

Kamil Musa dalam bukunya yang sama menjelaskan, jika terjadi 

perubahan pada nilai barang yang dipinjamkan maka menurut Abu Yusuf dan 

Muhammmad bin Hasan, kreditur tetap berhak pada barang yang sama.10  

Ahmad  Azhar Basyir, dalam bukunya”Hukum Islam tentang Riba, Utang-

Piutang dan Gadai” menjelaskan tentang diperbolehkannya mengadakan syarat-

syarat hutang-piutang selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu: 

syarat-syarat tersebut bukan merupakan tambahan atas prosentase tertentu dari 

objek yang dihutangkan. Akan tetapi dalam buku tersebut tidak menjelaskan 

hutang  yang dikembalikan  kebenda  lain.11 

As-Sayyid Abul A’la Al-Maududi dalam  karya “Riba” alih bahasa oleh 

Isnando menjadi “Bicara tentang Bunga dan Riba”, menjelaskan tentang 

bahayanya riba dari segi akhlak, moralitas agama, sosial maupun bagi sistem 

                                                 
9 Kamil Musa, Ahkam al-Mu’amalah, hlm. 273. 
 
10 Ibid., hlm. 274. 
 
11 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai, cet. II, 

(Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1983), hlm. 39. 
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perekonomian. Buku ini juga menjelaskan pandangan Islam tentang riba, batasan-

batasan tentang aktifitas transaksi keuangan yang berkenaan dengan hukum-

hukum syari’ah mengenai pengharaman riba dan juga mengenai aturan-aturan 

Islam dalam aktifitas perekonomian manusia yang berlaku  setelah penghapusan 

riba dan sistemnya.      

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang hutang, akan tetapi yang 

membahas hutang dengan ‘aqad ke benda lain dan adanya syarat tertentu, 

penyusun belum menemuinya, skripsi saudari Hamdanah dengan judul“Tinjauan 

 Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Hutang-Piutang Akibat Inflasi di Desa 

Cangkringrembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak” menjelaskan 

bahwa penyelesaian hutang-piutang akibat inflasi di Desa Cangkringrembang 

dengan menyesuaikan jumlah hutang sesuai dengan perubahan nilai mata uang 

yang berlaku adalah dapat dibenarkan oleh Islam dan penambahan jumlah uang 

yang berhutang itu tidak boleh melebihi jumlah inflasi.12 

 

E. Kerangka Teoretik 

Agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat dan jelas, maka akan 

dijelaskan kerangka teori yang berkaitan dengan obyek pembahasan untuk 

mempermudah dalam penulisan selanjutnya. 

                                                 
12 Hamdanah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Hutang Piutang Akibat 

Inflasi di Desa Cangkringrembang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak”, Skripsi sarjana 
tidak diterbitkan, ( IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000). 
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Seiring dengan perubahan zaman yang senantiasa berkembang dan 

menuntut adanya kemajuan dalam segala aspek baik hukum, ekonomi maupun 

budaya dengan tidak menyimpang perundang-undangan. 

Buku ke 3 KUHPerdata, Pasal 1754 menerangkan perihal tentang 

perhutangan,  akan tetapi secara definitif tidak menunjukkan apa yang dimaksud 

dengan hutang, tapi dari segi isinya, bahwa hutang itu ada, dan sering kali seorang 

yang berhutang (debitur) terhadap seorang yang lain (kreditur) diwajibkan untuk 

suatu prestasi, yang dapat dipaksakan melalui pengadilan, atau dengan kata lain 

perhutangan adalah hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang yang lain, atau 

jika perlu dengan perantara hakim. Adapun isi dari buku ke 3 KUHPerdata, Pasal 

1754  sebagai  berikut:  

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu 
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang 
yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan 
keadaan yang sama pula.13  
 
Prestasi yang dibebankan (wajib) kepada debitur yang dapat berupa 

memberi, berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi juga harus tertentu atau 

dapat ditentukan (terutama perhutangan berdasarkan perjanjian), disamping itu 

prestasi harus mungkin dan halal, dapat berupa suatu perbuatan satu kali, 

serentetan perbuatan sehingga  bersifat terus-menerus atau  bahkan prestsi dapat 

juga berupa tingkah laku yang bersifat  belaka.14  

                                                 
13 R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, Kitab Undang–undang Hukum Perdata, hlm. 451.  
 
14 Sri Soedewi  Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata  Bagian A, (Yogyakarta: Seksi Hukum 

Perdata FH UGM, 1980), hlm. 4 
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Hartono Soerjopraktikjo, memberikan pengertian hutang-piutang adalah 

suatu perjanjian dimana pihak yang satu (kreditur) melepaskan atau menyerahkan 

dari pihak lainnya (debitur) suatu jumlah uang tertentu atau jumlah barang yang 

sama yang jenis dan keadaannya sama.15    

Pengertian hutang dari beberapa rumusan di atas pada dasarnya adalah 

sama, bahwa hutang merupakan hubungan hukum antara dua subyek hukum atau  

lebih dengan hak dan kewajiban masing-masing serta akan selesai bila salah satu 

pihak sudah memenuhi prestasinya atau karena sebab-sebab lain yang dibolehkan 

undang–undang.              

Realitas sosial yang terjadi di masyarakat yang tidak ada pada undang-

undang, nash Al-Qur’an maupun hadis Nabi, akan tetapi hal itu sudah menjadi 

adat kebiasaan (urf) yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan 

merupakan kebiasaan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.16 Adat 

kebiasaan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk 

menetapkan hukum syara’. Kaidah Hukum Islam menyebutkan:  

 17العادة حمكمة

Maksud kaidah di atas yaitu: suatu adat kebiasaan yang berlaku dalam 

masyarakat bisa menjadi hukum, yaitu adat yang selaras dengan tujuan syar’i. 

                                                 
15 Hartono Soerjopraktikjo, Hutang Piutang Perjanjian Pembayaran dan Pinjaman Hipotik, 

(Yogyakarata: PT Mustika Wikasa, 1994), hlm. 1 
 

16 Kamil Muchtar, dkk. Ushūl Fiqh, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), jil. 1. 
hlm. 146. 

   
17 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh, cet. I, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 

35. 
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Ulama ahli ushul, mengungkapkan suatu hukum yang tidak ada pada nash 

dengan beberapa masalah yang terjadi di masyarakat yaitu masalah: daru>riyah, 

hajiyah, dan tahsiniyah. Masalah daru>riyah yaitu hal-hal yang menjadi kebutuhan 

pokok bagi kelangsungan hidup manusia, sering juga dalam ilmu ekonomi disebut 

kebutuhan primer. Hal-hal yang bersifat daru>riyah ada lima macam yaitu : agama, 

jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Masalah hajiyah yaitu sesuatu yang diperlukan 

manusia agar meringankan kesulitan dalam kehidupan manusia, sering juga 

disebut kebutuhan sekunder. Masalah yang ketiga adalah tahsiniyah yaitu sesuatu 

untuk menuju kearah kelengkapan, ini disebut kebutuhan tersier.18 

Praktek hutang-piutang pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan 

mu’amalah yang mengandung unsur-unsur sosial yang sangat tinggi dan tidak ada 

nilai komersilnya, sesuai firman Allah : 

 19والعدوان اإلمث على ونواوتعا وال صلى تقوىالالربو على وتعاونوا

Salahsatu bagian dari darūriyah yang boleh dilakukan oleh setiap manusia 

dengan tidak melanggar aturan-aturan yang ada dalam nash Al-Qur’an maupun 

Hadis Nabi, hal ini berarti bahwa untuk mengembangkan hartanya harus bebas 

dari unsur-unsur riba dan juga harus di dasarkan pada prinsip-prinsip mu’amalah 

yaitu: 

                                                 
18 Abdul Wahāb Khalāf, Ilmu Ushūl Fiqh, alih bahasa KH. Masdar Helmy, cet. VII, 

(Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hlm. 357-358. 
 
19 Al-Māidah (5) : 2 
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1. Segala bentuk mu’amalah pada dasarnya, adalah mubah, kecuali yang 

ditentukan oleh Al-Qur’an dan Sunnah 

2. Mu’amalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur 

paksaan 

3. Mu’amalah dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat 

dan menghindari madharat dalam kehidupan masyarakat 

4. Mu’amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan menghindari 

unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 

kesempitan.20  

Transaksi hutang-piutang yang ada di Desa Kebulusan merupakan kasus 

yang menarik untuk dibahas akan boleh dan tidaknya hutang uang dengan 

pengembalian berupa genteng. Karena terdapat syarat lain yaitu: debitur 

membayar genteng dengan hitungan di bawah harga pasaran dan adanya jaminan 

untuk dimanfaatkan kreditur. Apakah hal tersebut sesuai dengan Hukum Islam 

dan Hukum Perdata Indonesia, yang pada dasarnya hutang harus dikembalikan 

dalam jumlah yang sama dan tidak ada syarat yang membebani pihak debitur. 

Islam telah memberikan petunjuk kepada setiap umatNYA dengan 

peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya. Transaksi hutang-piutang aqad 

sangatlah penting sehingga memunculkan adanya komitmen tertentu, sehingga 

semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat aqad, semakin kecil 

kemungkinan adanya konflik dan pertentangan kedua belah pihak (kreditur dan 

debitur) haruslah mempunyai rasa tanggung jawab untuk memenuhinya.  

                                                 
20 Abdul Wahāb Khalāf, Ilmu Ushūl Fiqh, hlm. 358. 
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Firman Allah Swt:  

 21الذين ءامنوا أوفوا بالعقود يـأيها

Ayat di atas menjelaskan bahwa hendaknya dalam setiap akad diiringi 

dengan rasa tanggung jawab, moral untuk saling memenuhi dan melaksanakannya 

dengan menanggung segala resiko yang akan muncul, sehingga tidak terjadi 

konflik antara kedua belah pihak. 

Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan tentang hutang-piutang 

secara jelas dan tegas, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam kaidah. Adapun 

ketentuan dalam Al-Qur’an yaitu: 

 واهللا يقبض ويبصط ج أضعافا كثرية, له, فيضعفه حسنا اهللا قرضا الذى يقرض من ذا

 22وإليه ترجعون

Ayat di atas menjelaskan akan arti penting dari memberikan pinjaman atau 

hutangan pada orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi Allah juga melarang 

memakan harta atas sesamanya dengan jalan batil sesuai firman Alloh Swt: 

لكم بينكم بالباطل إال أن تكون جترة عن تراض الذين ءامنوا ال تأكلوا أمو يـأيها

 23منكم

                                                 
21 Al-Māidah (5) : 1. 
 
22 Al-Baqarah (2) : 245. 
 
23 An-Nisā’ (4) : 29.  
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Kaidah Ushul Fiqh juga menyebutkan: 

  24ال ضرر والضرار

Kaidah di atas menerangkan bahwa tidak diperbolehkan membuat 

kemadaratan (kerugian) baik kemadaratan kepada diri sendiri maupun 

kemadaratan kepada orang lain. 

Adapun mengenai jaminan, Allah memerintahkan kepada umatnya apabila 

kegiataan mu’amalah dan tidak tercatat, maka dianjurkan memberikan jaminan 

kepada  kreditur, yaitu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk 

menambah keparcayaan terhadap kreditur, akan tetapi bukan mencari keuntungan 

bagi kreditur. 

Firman Allah  menyebutkan: 

سفر ومل جتدوا كاتبا فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى وإن كنتم على 

امث قلبه قلى , قلى وال تكتموا الشهدة ج ومن يكتمها فإنه, واليتق اهللا ربه, اؤمتن أمنته

25واهللا مبا تعملون عليهم   

Menurut Syar’i jaminan (rungguhan) adalah suatu barang yang dijadikan 

peneguh atu penguat kepercayaan dalam hutang-piutang.26 Barang jaminan 

(marhun) pada dasarnya ada dua macam yaitu barang jaminan yang membutuhkan 

                                                 
24 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah., hlm. 85. 
 
25 Al-Baqarah (2) : 283. 
 
26 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap), edisi revisi, cet. 27, (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 304 
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pemeliharaan atau perawatan dan barang jaminan tidak membutuhkan 

pemeliharaan atau perawatan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW:    

ريشرب بنفقته اذاكان مرهوناوعلى الذي الرهن يركب بنفقته اذاكان مرهوناولنب الد

27يركب ويشرب النفقة  

 

F. Metode Penelitian    

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang 

maksimal, sehingga memerlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

reseach) yaitu penelitian yang langsung terjun lapangan dengan mencari 

dan mengumpulkan data secara langsung ke Desa Kebulusan guna 

memperoleh data yang diperlukan.  

2. Populasi dan Sampel 

Sample adalah sebagian dari populasi yang hendak diteliti dan 

dianggap bias mewakili dari keseluruhan populasi. Pengambila sample ini 

dilakukan dengan mengguanakan teknik random sampling, yaitu 

mengambil elemen-elemen dasar yang dimasukkan dalam sampel 

dilakukan secara tidak sengaja, yakni orang-orang yang melakukan 

transaksi hutang uang dibayar genteng dengan catatan dapat mewakili 
                                                 

27 Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, kitab fi ar-Rahn fi al-Hadir, bab ar-Rahn 
Marqubun wa Mahlubun (Beirut: Dar al-fiar, 1410 H/1981 M), II: 78, Hadis dari Mahmud bin 
Muqotil dari Abdulloh bin Mubarok  dari Zakariya dari Sya’bi dari Abu Hurairah.     
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populasi yang diteliti. Adapun jumlah keseluruhhan penduduk yang 

mempunyai pabrik genteng 228 orang. Adapun sampel cukup banyak dan 

terbatasnya waktu aupun dana maka ada ketentuan, apabila subyek lebih 

dari 100 maka dapat diambil 10%.28  sehingga sampel yang dapat diambil 

sebanyak 10 pelaku transaksi hutang uang dibayar dengan genteng. 

3. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat perskriptif,29 dan komparatif, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena 

sosial, yang dalam hal ini adalah pendeskripsian pelaksanaan aqad hutang-

piutang uang dikembalikan dengan genteng pada masyarakat Desa 

Kebulusan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen dalam perspektif 

hukum Islam dan KUHPerdata, kamudian mengadakan komparasi untuk 

menemukan persaman serta perbedaan dan solusi pemecahan masalahnya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Karena penelitian ini bersifat lapangan, maka sumber datanya 

adalah diperoleh langsung dari masyarakat Desa Kebulusan, Kecamatan 

Pejagoan, Kabupaten Kebumen: 

 

 
                                                 

28 Suharsimi Arikuinto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2002). hlm. 112. 

 
29 Perskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran 

mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Soerjono Soekanto, 
Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10. Dalam kamus Inggris-Indonesia 
mempunyai arti: memberikan petunjuk, ketentuan-ketentuan, bersifat menentukan. John M Echols 
dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, cet. XXIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), 
hlm. 444. 
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a. Observasi (pengamatan) 

Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan 

diteliti, yaitu di Desa Kebulusan sehingga akan meperoleh data-data 

yang diperlukan, mempeoleh informasi dan keterangan tentang 

masalah yang diselidiki dan memperoleh gambaran yang lebih jelas 

dan mungkin dapat menjadi petunjuk tentang cara memecahkannya.30 

b. Interview (wawancara) 

Mengadakan wawancara dengan para tokoh Desa Kebulusan seperti: 

Kepala Desa, Ulama (kyai), serta beberapa orang yang melakukan 

hutang uang dengan pengembalian berupa genteng atau disebut juga 

data utama (primer). Sedangkan sumber bantuan atau tambahan 

(sekunder) yaitu berupa gambaran atau deskripsi wilayah penelitian 

serta data-data yang mendukung analisis dalam penelitian. 

5. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti 

dengan berdasarkan pada Hukum Islam baik yang berdasarkan nash maupun 

hasil pemikiran (ijtihād) fuqoha dan KUHPer untuk membenarkan atau 

menolak masalah menggunakan pendekatan sosiologis yaitu dengan 

membaca segi-segi sosial kehidupan para kreditur maupun debitur. 

 

 

                                                 
30 S. Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 106. 
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6. Analisis Data 

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah 

metode kualitatif, metode ini memungkinkan kita memahami masyarakat  

secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka 

mengungkapkan pandangan dunianya.31 

Setelah data terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan 

metode Komparasi, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari segi Hukum 

Islam dan Hukum Perdata Indonesia tentang pelaksanaan hutang uang 

dengan pengembalian genteng disertai dengan adanya syarat dan jaminan 

yang dapat dimanfaatkan olek kreditur, kemudian membandingkan antara 

keduanya sehingga akan ditemukan kesamaan dan perbedaannya untuk 

dijadikan kesimpulan yang akurat.32 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi 

ini penyusun menggunakan sistematika antara lain, dengan membagi pembahasan 

kedalam lima bab, yaitu: 

Bab satu, adalah pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode 

penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan. 

                                                 
31 Robert Bodgen, Steven J Taylor, kualitatif dasar-dasar penelitian, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1993), hlm. 30.  
32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet.ke-12 

(Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, ), hlm. 236 
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Bab dua, hutang-piutang dalam Islam dan hukum perdata indonesia, bab 

ini penyusun kemukakan agar mengetahui pengertian, rukun dan syarat-syarat 

hutang piutang, aqad dalam hutang piutang, dasar hukum hutang-piutang, macam-

macam hutang-piutang, obyek hutang-piutang serta hikmahnya berdasarkan 

Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia, bertujuan untuk mengomentari 

pelaksanaan hutang-piutang yang terjadi di Desa Kebulusan, Kecamatan Pejagoan 

Kabupaten Kebumen. 

Bab tiga, akan menguraikan gambaran umum geografis daerah, sosial, 

keagamaan, sehingga penelitian ini lebih valid dan juga sebagai pertimbangan 

dalam menganalisa pelaksanaan hutang-piutang yang dikembalikan dengan 

genteng, pada bab ini juga penyusun memaparkan tentang orang yang melakukan 

hutang-piutang yang dikembalikan dengan genteng, pelaksanaannya dan juga 

menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakanginya. 

Bab empat, skripsi ini menggambarkan analisis bagaimana respon dan 

landasan Hukum Islam serta Hukum Perdata Indonesia mengenai hutang uang 

yang dikembalikan dengan genteng di Desa Kebulusan dan kerangka teori yang 

dipakai, maka untuk mengetahui akan boleh tidaknya hutang uang menjadi 

genteng serta pemanfaatan jaminan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menemukan 

persamaan serta perbedaan baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Perdata 

Indonesia. 

Bab lima, bab ini merupakan penutup yang mana penyusun akan 

mengambil suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran-saran yang dapat 

dipertimbangkan.    
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
 

Setelah diadakan analisis terhadap permasalahan yang terlebih dahulu 

telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan ‘aqad hutang uang pengembalian dengan genteng 

diperbolehkan dalam Hukum Islam maupun KUHPerdata, karena dalam 

‘aqadnya para pihak sepakat bahwa hutang uang tersebut dikembalikan 

dengan genteng, walaupun harga genteng terjadi kenaikan atau penurunan. 

Hal ini bukanlah untuk menganiaya debitur tetapi merupakan interpretasi 

dari ayat-ayat al-Qur’an dan tuntunan dari syari’at Islam karena nilai uang 

tidak lagi sama ketika debitur meminjam uang dengan waktu debitur 

mengembalikan hutang tersebut begitu juga dengan harga genteng. Hal ini 

bukan termasuk transaksi riba yang diharamkan oleh hukum Islam. Pokok 

pinjaman dapat dinilai sempurna jika diukur berdasarkan nilai riilnya. Hal 

ini agar antara kreditur dan debitur dalam transaksi hutang piutang dengan 

pengembalian berupa genteng (barang) tidak ada yang saling z}ali>m atau 

tidak ada pihak yang dirugikan.  

Adapun mengenai pengembalian genteng dengan hitungan di 

bawah harga pasaran genteng di Desa Kebulusan menurujuk dari Hukum 

Islam bahwa tambahan tersebut hanyalah sebagai bentuk ungkapan rasa 
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terima kasih debitur kepada kreditur atas pinjaman yang diberikannya dan 

sewaktu ‘aqad tidak disebutkan jumlah nominalnya. 

Sedangkan menurut hukum perdata Indonesia mengenai hitungan 

harga genteng yang disetorkan kepada kreditur di bawah harga pasaran, 

karena konteks hutang-piutang yang ada di Desa Kebulusan tergolong 

jenis hutang-piutang produktif, yaitu hutang-piutang yang berorientasi 

untuk usaha, yang mana debitur memperoleh laba dari uang pinjaman 

tersebut, disamping untuk menjaga agar usaha para pihak agar tetap 

berjalan.  

2. Pemanfaatan barang jaminan hutang oleh kreditur yang berupa tanah, 

Hukum Islam tidak memperbolehkannya, karena hal itu termasuk dalam 

pengertian riba. Kedudukan barang jaminan (rahn) hanyalah sebatas 

menambah kepercayaan kepada kreditur bahwa debitur bener-benar akan 

menunaikan kewajibannya untuk membayar hutang dan sifat barang 

jaminan tersebut tergolong barang yang tidak membutuhkan pembiayaan, 

tetapi misalkan kreditur akan memanfaatkan jaminan tanah tersebut, 

hendaklah ada persetujuan dari debitur dan diikuti ‘aqad bagi hasil dari 

hasil panen. Sedangkan barang jaminan yang berupa kendaraan bermotor 

kreditur boleh memanfaatkannya, tetapi tidak diluar batas wajar, dengan 

alasan barang tersebut termasuk barang jaminan yang membutuhkan 

pembiayaan, seandanya tidak dipakai/dimanfaatkan akan menimbulkan 

kerusakan yang lebih parah. 
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B. Saran-saran 

1. Praktek hutang-piutang hendaklah tertulis dan disertai saksi dari para 

pihak, agar memperkuat transaksi tersebut jika salah satu pihak melakukan 

wanprestasi dapat menunjukkan bukti tertulisnya. 

2. Mengenai pembayaran hendaklah diberi batas waktu, agar debitur tidak 

menunda-nunda waktu dan mempunyai kewajiban untuk cepat-cepat 

membayar sehingga jika terjadi kenaikan harga genteng tidak terlalu 

membengkak. 

3. Perjanjian hutang-piutang yang disertai jaminan hendaklah kreditur 

mengikhlaskan barang jaminannya dimanfaatkan oleh debitur supaya 

hutang tersebut cepat dibayar dari hasil barang jaminan.  
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Lampiran I 
 

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR’AN DAN 
AL-HADITS 
 

 
No Halaman Foot 

Note
Terjemahan 
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BAB I 
 
Dan sungguh akan kami berikan cobaan 
kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 
kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang 
yang sabar. 
 
Adat kebiasaan dapat menjadi hukum 
 
Dan tolong menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran 
 
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-
aqad itu 
 
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada 
Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya 
di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan 
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 
banyak. Dan Allah menyempitkan dan 
melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan 
 
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 
 
Tidak boleh membuat kemadharatan dan tidak 
boleh membalas kemadharatan 
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43 
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72 
 
 
 
 

 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah 
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh orang yang 
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu 
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa 
yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia 
adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan 
 
Boleh menunggangi binatang gadaian yang diberi 
makan, begitu juga boleh mengambil susu 
binatang gadaian jika ia memberi makan, 
kewajiban yang menunggangi dan mengambil 
susu memberi makan. 

BAB II 
 
Barang siapa memudahkan kesusahan orang lain, 
maka Alloh akan memudahkan orang itu didunia 
dan akhirat  
 
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada 
Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya 
di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan 
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 
banyak. Dan Allah menyempitkan dan 
melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan. 

 

Tidak ada seorang muslim yang mengqiradkan 
hartanya kepada orang miskin sebanyak dua kali, 
kecuali perbuatannya seperti sedekah satu kali 

 

Dan Alloh menghalalkan jual beli dan 
menharamkan riba. 
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BAB IV 

 

Dan tolong menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran 
 
Tidak ada seorang muslim yang mengqiradkan 
hartanya kepada orang miskin sebanyak dua kali, 
kecuali perbuatannya seperti sedekah satu kali 
  
…..,dan orang-orang Islam itu berada pada syarat-
syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan 
yang halal atau menghalalkan yang haram  

 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-
aqad itu 
 
………, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu 
 
Hukum pokok dalam ‘aqad adalah kerelaan ke 
dua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya 
apa yang telah di iltizamkan oleh pengakadan 
 
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum 
dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman 
 
Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberi 
makannya, penulisnya dan saksi-saksinya 
 
Tiap-tiap tambahan sebagai imbalan dari masa 
yang tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi 
atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk 
mendapatkan sejumlah uang guna keperluan 
pribadinya, tanpa tujuan untuk 
mempertimbangkannya dengan 
mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk di 
perkembangkannya dengan mengeksploitasikan, 
karena nash itu bersifat umum 
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Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok 
hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) 
dianiaya. 
 
Tidak boleh membuat kemadharatan dan tidak 
boleh membalas kemadharatan 
 
Seorang laki-laki berpiutang pada Nabi Saw. 
seekor unta yang berumur beberapa tahun 
kemudian laki-laki tersebut datang kepada Nabi 
untuk menagihnya, maka Nabi berkata (pada 
pengembala) berikanlah kepadanya, maka 
(pengembala) mencari seekor unta yang sama 
umurnya tetapi tidak mendapatkan kecuali yang 
lebih tua. Maka Nabi berkata berikanlah! 
Kemudian laki-laki tersebut berkata: kamu telah 
menyempurnakan pembayaranmu semoga Allah 
menyempurnakan pula kepadamu. Kemudian Nabi 
berkata: Sesungguhnya orang yang paling baik di 
antara kamu adalah orang yang paling baik dalam 
mengembalikan hutangnya 
 
Boleh menunggangi binatang gadaian yang diberi 
makan, begitu juga boleh mengambil susu 
binatang gadaian jika ia memberi makan, 
kewajiban yang menunggangi dan mengambil 
susu memberi makan 
 
Setiap bentuk qiradh yang menarik menfaat adalah 
bagian dari bentuk riba 
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pengurus PP. Muhammadiyah. Karya-karyanya antara lain: Qaidah-qaidah Fiqh, 
Metode Penetapan Hukum Islam, Pengantar Ijtihad dan lai-lain. mendapat gelar 
Profesor pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga. 
 

At-Tirmizi 
Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Saurah bin Musa bin 

Pahhak al-Sulami al-Biqi, lahir di Termez, Tajikistan pada tahun 209 H, beliau 
seorang ilmuwan Islam, pengumpul hadis qur’anik (standar baku) sebagai seorang 
ahli hadis, beliau mendapat penilaian yang positif dan mendapat julukan orang 
yang sigat (terpercaya). 



Bidang hadis at-Tirmizi adalah murid al-Bukhari. Pendapat al-Bukhari 
tentang nilai hadis sering ditampilkan dalam karyanya sunan Tirmizi atau jami’ al-
Tirmizi, kitab hadis ini menduduki peringkat keempat di antara Kutub as-Sittah. 
Beliau wafat pada tahun 297 H. 
 

Ibnu Majah 
Nama lengkap ialah Abu ‘Abdullah Muhammad Yazid ibn ar-Rabi’I al-

Qazwini lahir dikota Qazwin pada tahun 209 H/824M. Para penulis berselisih 
pendapat tentang nama Majah, bukan hanya terbatas pada siapa yang bernama 
Majah itu tetapi juga tentang huruf akhir untuk penulisan nama tersebut. menurut 
sebagian, misalnya al-Khalili, at-Rafi’i, Ibn Hajjar al- Asqalani dan Fairuzzabadi, 
majah adalah nama gelar (laqab) untuk Yazid, ayah Ibnu Majah, menurut sebagian 
lainnya misalnya Ibnu Khallikan dan al-Zahabi, nama Majah adalah nama ayah 
Yazid, kakek Ibnu Majah, sebagian pendapat lagi menyatakan bahwa nama Majah 
adalah nama istri Yazzid atau ibu dari Ibnu Majjah. 

Ibnu Majah mulai belajar hadis pada usia 15 tahun kepada seorang guru 
bernama Ali bin Muhammad at-Tanafasi (w. 233H). 

Adapun karya-karya tulis Ibnu Majah seluruhnya ada 32 macam kitab, di 
antaranya adalah: tafsir al-Qur’anil Karim, at-Tarikh, al-Sunan. Jumlah seluruh 
hadis yang termuat dalam sunan Ibnu majah adalah 4341 hadis. 

Ibnu Majah meninggal pada hari senin tanggal 21 Ramadhan 273 H 
bertepatan pada tanggal 19 Februari 887 M, dan di kebumikan pada hari selasa. 
Sebagian ulama menyatakan bahwa Ibnu Majah meninggal pada tahun 275 H. 

 

Imam Bukhari 
Nama lengkap dari Imam Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad bin 

Ismail ibnu Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah ia dilahirkan di kota Bukhara 
pada tahun 194 H. Ia kemudian terkenal dengan nama Bukhari yang diambil dari 
tempat kelahirannya. Ayahnya bernama Ismail, ia di besarkan oleh ibunya dalam 
keadaan yatim. Namun semenjak kecil, kecerdasan, ingatan, hafalan, serta 
pandangan hati yang tajam telah terlihat. Pada usia 16 tahun telah hafal beberapa 
kitab Ibnu al-Mubara dan waqi. 

Pada tahun 210 H, beliau menunaikan ibadah haji dan setelah selesai 
beliau tidak kembali ke Bukhara, tetapi bertempat tinggal di Madina. Di kota 
inilah beliau menyusun sebagian buku-bukunya antara lain: at-Tarikh al-Kabir. 
Disana ia berkelana ke daerah-daerah lain seperti Syam, Mesir, Aljazair, Kubah, 
Bagdad, beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Pada tahun 250 H, 
neliau pergi ke Naisabur untuk mengajar, namun kemudian beliau kembali lagi ke 
kampung halamannya di Bukhara. 

Imam Bukhari wafat pada malam hari raya Idul Fitri 256 H dalam usia 62 
tahun kurang 13 hari. 



Sayyid Sabiq 
Seorang ulama besar terutama pada bidang Ilmu Fiqh. Dilahirkan di kota 

Mesir pada tahun 1915. beliau guru besar di Universitas al-Azhar, beliau seorang 
al-Ustad al-Bana, seorang murid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin. 
Penganjur ijtihad dan kembali ke al-Qur’an dan Hadits. Pakar hukum Islam, 
karyanya yang terbesar adalah Fiqh as-Sunnah. 

 



Lampiran III 

PEDOMAN WAWANCARA 
1. Apakah yang menyebabkan terjadinya hutang? 

2. Apakah tujuan dari hutang, apakah untuk modal usaha atau hanya untuk 

kebutuhan hidup? 

3. Bagaimana prosesnya transaksi hutang piutang terjadi? 

4. Syarat-syarat apa saja yang harus ada dalam suatu perjanjian hutang 

piutang? 

5. Mengapa perjanjian hutang tersebut harus dikembalikan dengan genteng? 

6. Apakah di antara para pihak tidak ada yang dirugikan, kalau harga genteng 

naik atau malah turun? 

7. Apakah perjanjian tersebut tertulis? 

8. Apakah ada syarat lain dalam hutang piutang? 

9. Apakah perjanjian hutang piutang tersebut ada saksi? 

10. Apakah ada batas waktu dalam pembayaran? 

11. Apakah pembayaran hutang dikenai bunga? 

12. Bagaimana cara penyelesaiannya jika debitur mengembalikan hutang 

tersebut sedangkan genteng terjadi kenaikan harga, apakah kreditur 

menerima pembayaran hutang tersebut sesuai dengan nilai uang 

nominalnya ketika transaksi perjanjian hutang atau menyesuaikan harga 

genteng pada waktu pengembalian? 

13.  Mengapa harus ada jaminan dalam hutang piutang? 

14. Apa saja bentuk dari pada jaminan?  



Lampiran : VI 

CURRICULUM VITAE 

Identitas Diri: 

Nama   : Akhmad Nurokhman 

Tempat/tgl. Lahir : Kebumen, 16 September 1983 

Alamat Yogyakarta   : Wisma Sawo Tunggal JL. Laksda Adi Sucipto Gg. 

Utari No. 110, Ambarukmo, Depok, Sleman, 

Yogyakarta 

Alamat Asal  :  Roworejo Rt.04 Rw.01 (petir), kec. Kebumen, Kab. 

Kebumen, Jawa Tengah 

Orang Tua/ Wali : 

Nama Ayah   : Alm. H. Nur Yahya (Mulyorejo)  

Nama Ibu   : Hanifah 

Alamat               : Roworejo Rt.04 Rw.01 (petir), kec. Kebumen, Kab. 

Kebumen, Jawa Tengah 

Pekerjaan   : Tani 

Riwayat Pendidikan  

1. Pendidikan Formal 

a. SDN RoworejoTahun 1995 

b. MTsN MODEL Kebumen I Tahun 1998 

c. MAN Kebumen I Tahun 2003 



d. Universitas Islam Negeri Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan 

Perbandingan Mazhab dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

Angkatan 2003. 

2. Pendidikan Non-Formal 

a. Madrasah Misbahhusibyan Roworejo  

b. Jama’ah Pengajian Ma’Iyyah kasihan. Bantul, Yogyakarta  

3. Pengalaman Organisasi 

a. Pengurus IMAKTA 2004-2005 

b. Anggota PMII UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta  
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