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ABSTRAK 
 

Gadai gantung yaitu gadai tanah sawah yang dilakukan yang dalam 
perjanjian gadai tersebut akad gadainya rāhin menggadaikan tanah sawahnya 
kepada murtahin. Namun tanah sawah tersebut tetap dikelola oleh rāhin 
dengan perjanjian bahwa dengan dikelolanya tanah sawah tersebut oleh rāhin 
maka rāhin harus membayar uang sewa tanah sawah tersebut kepada murtahin 
selama perjanjian gadai berlangsung atau selama belum jatuh tempo. Sistem 
gadai gantung merupakan sistem yang digunakan oleh petani padi di Desa 
Cilandak Lor Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. Masyarakat tidak 
asing lagi dengan sistem ini dan pemerintah Desa Cilandak Lor Kecamatan 
Anjatan Kabupaten Indramayu Jawa Barat sering sekali mengelola sistem 
gadai gantung sawah. Dalam hal ini muncul pokok masalah pelaksanaan gadai 
gantung sawah, yaitu pada pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh 
murtahin dengan menyewakannya kepada rāhin sebagai pemilik barang gadai 
(marhūn) tersebut, maka bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap gadai 
gantung sawah di Desa Cilandak Lor Kecamatan Anjatan Kabupaten 
Indramayu. 

Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian skripsi ini 
menggunakan pendekatan Uşūl al-fiqh, yakni menggunakan metode Istişlāhi 
(Maṣlaḥah al-mursalah) untuk mengukur mudarat dan maslahatnya gadai 
gantung sawah yang dilakukan masyarakat Desa Cilandak Lor dari segi 
ekonomi dan pengetahuan agamanya yang bertolok ukur pada penggunaan 
Hukum Islam. Disimpulkan bahwa menurut Hukum Islam pelaksanaan gadai 
gantung sawah di Desa Cilandak Lor Kecamatan Anjatan Kabupaten 
Indramayu tidak sah karena dari segi rukun dan syaratnya dalam sigat rāhin 
dipersyaratkan membayar uang sewa kepada murtahin selama perjanjian gadai 
atau sampai jatuh tempo, sedangkan dalam Hukum Islam tidak boleh terikat 
dengan syarat tertentu. Marhūn tidak dipegang oleh murtahin akan tetapi 
dipegang atau dikelola oleh rāhin dengan mensyaratkan kepada rāhin untuk 
membayar uang sewa selama sebelum jatuh tempo.  

Dalam tradisi gadai gantung sawah di Desa Cilandak Lor rāhin masih 
terikat dengan hak  orang lain yaitu tanah sawah tersebut statusnya masih 
disewakan kepada orang lain. Inilah yang menjadi kesempatan rāhin untuk 
melaksanakan gadai gantung. Jadi tanah sawah tersebut tidak diserahkan 
kepada murtahin baik manfaat ataupun materinya. Maka perjanjian gadai itu 
tidak sah, sebab menurut Hukum Islam diantara syarat sahnya perjanjian gadai 
adalah barang gadai dapat diserahkan seketika kepada murtahin. Dari Segi 
Kemaslahatan Gadai gantung memang dapat membantu rāhin untuk tetap 
mengelola tanah sawah tersebut, namun disamping itu juga rāhin tetap 
terbebani oleh pembayaran uang sewa yang  dibayar setiap musim, sedangkan 
mata pencahariannya hanya dari pertanian. Murtahin tidak perduli apakah 
berhasil panen atau gagal panen yang terpenting murtahin mendapatkan uang 
sewa setiap musim tanam.  
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“Jangan sekali-kali engkau meremehkan perkara 
kebaikan walaupun hanya berwajah cerah ketika 

engkau bertemu dengan saudaramu.” 

(HR. Muslim) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman 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 

 ا
 ب
 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز
 س
 ش
 ص
 ض
 ط
 ظ
 ع
 غ
 ف
 ق
 ك
 ل

Alîf 
Bâ’ 

Tâ’ 

Sâ’ 

Jîm 

Hâ’ 

Khâ’ 

Dâl 

Zâl 

Râ’ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tâ’ 

zâ’ 

‘ain 

gain 

fâ’ 

qâf 

kâf 

lâm 

 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 
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 م
 ن
 و
 ھـ
 ء
 ي

mîm 

nûn 

wâwû 

hâ’ 

hamzah 

yâ’ 

m 

n 

w 

h 

’ 

Y 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 

  متّعد دة
 عّدة

ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 
 

C. Ta’ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 حكمة
 علة

ditulis 

ditulis 

H}ikmah 

‘illah 

 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

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

maka ditulis dengan h. 

ditulis كرامة ا�ولياء  Karāmah al-auliyā’ 

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

ditulis t atau h. 

 

ditulis زكاة الفطر  Zakāh al-fiṭri 
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D. Vokal pendek  
 

__ َ◌_ 

 فعل
__ ِ◌_ 

 ذكر
__ ُ◌_ 

 يذھب

Fathah 
 
 

kasrah 
 
 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

fa’ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 
 

E. Vokal panjang 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

 جاھلية
fathah + ya’ mati 

 تنسى
kasrah + ya’ mati 

 كـريم
dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ā 

jāhiliyyah 

ā 

tansā 

ī 

karīm 

ū 

furūḍ 

 
 
F. Vokal rangkap  
 

1 

 

2 

Fathah + ya’ mati 

 بينكم
fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 
 
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 أأنتم
 أعدت

 لئن شكرتم

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 
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H. Kata sandang alif + lam 

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

 القرآن
 القياس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ ān 

Al-Qiy ās 

 
 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 السمآء
 الشمس

ditulis 

ditulis 

As-Samā’ 

Asy-Syams 

 
I.  Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 

Ditulis menurut penulisannya. 
 

 ذوي الفروض
 أھل السنة

ditulis 

ditulis 

Żawī al-furūḍḍḍḍ 
Ahl as-Sunnah 
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احلمد هللا حنمده ونستعنه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسناومن سيئا ت أعما لنا من يهده اهللا 

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن . فال مضل له ومن يضلل فال ها دي له 

ا بعدامّ .من تبع هداهبه و صحعلى حممد وعلى اله و صّل الّلهّم .ال نّيب بعده د ا عبده ورسو لهحممّ   
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serta Istiqomah untuk menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam senantiasa 

kita haturkan kepada Rasul suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang paripurna. Di dalam Islam   memuat 

ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Universal dalam arti bersifat 

umum dan komprehensif dalam arti mencakup seluruh kehidupan.1 Di antara 

salah satu ajaran yang terdapat dalam Islam tersebut adalah mu’amalat. 

Mu’amalat merupakan hukum ‘amaliyyah ( ةعمليّ  ).2 Hukum ‘amaliyyah dalam 

bentuk interaksi-interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.3 

Interaksi-interaksi tersebut misalnya dalam hal keuangan 

menghasilkan produk-produk di antaranya adalah jual beli, sewa menyewa, 

utang piutang, pemberian modal atau pembiayaan.4 Kaitannya dengan produk-

produk tersebut, boleh dilakukan oleh individu maupun lembaga keuangan. 

Lembaga keuangan yang ada di Indonesia salah satunya adalah Lembaga 

Keuangan Syarī’ah (LKS). Produk Lembaga Keuangan Syarī’ah  misalnya 

                                                           
1 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqāṣid asy-Syarī’ah, alih bahasa Khikmawati 

(Kuwais), cet. ke-1, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. Viii. 

2 Abdul Wahab Khalaf, ‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-2, 
(Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 27. 

3  ‘Abdullah ‘Abdurraḥmān Ālu Bassām, Taisīr Al-‘All ām Syarḥ ‘Umdatu Al-Aḥkām 
Syaraḥ Hadiṡ Hukum Bukhārī Muslim, alih bahasa Arif Wahyudi, MA., Imam Mudzakkir, Lc., 
Ma’ruf Abdul Jalil, Zaid Muhammad, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 693. 

4 Sasli Rais, Pegadaian Syarī’ah: Konsep dan Sistem Operasional (suatu kajian 
kontemporer), cet.  ke-1, (Jakarta: UI-Press, 2005), hlm. 3. 
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dalam perhimpunan dana seperti muḍārabah ) مضاربة( , wadī’ah ) وديعة(  , wakālah 

)وكا لة( , dan kafālah ) كفا لة( .5 

Dana yang terkumpul dalam Lembaga Keuangan Syarī’ah  tersebut 

disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit  maupun 

pembiayaan. Secara umum pembiayaaan yang diberikan oleh Lembaga 

Keuangan Syarī’ah  meliputi tiga kerangka akad pembiayaan besar yaitu akad 

tijārah )تجارة(  jual-beli, akad syirkah (شركة) kerjasama/kongsi, akad ḥasan (حسن) 

kebajikan.6 

Berdasarkan uraian di atas sistem pengembangan produk di Lembaga 

Keuangan Syarī’ah  dapat dilakukan melalui lima prinsip yaitu, prinsip 

wadī’ah (وديعة) simpanan, syirkah ( كةشر  ) bagi hasil, tijārah (تجارة) jual 

beli/pengembalian keuntungan, al-ajru ( جراال ) pengambilan fee, al-qarḍ (القرض) 

biaya administrasi.7 Namun agar pembiayaan tersebut tidak disalahgunakan 

nasabah, maka Lembaga Keuangan Syarī’ah  mengambil inisiatif meminta 

jaminan.8 

                                                           
5Ibid., hlm. 3. 

6 Muhammad, Sistem Prosedur dan Operasional Bank Syarī’ah, (Yogyakarta: UII Press, 
2000), hlm. 5. 

7 Ibid., hlm. 5.  

8 Ibid., hlm. 38. 
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Menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan 

suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara’ )شرع(  sebagai 

tanggungan. Sehingga dengan adanya tanggungan utang tersebut dapat 

diterima, dan untuk meyakinkan bahwa modal yang dipinjamkan kepada 

nasabah kembali seperti semula sesuai dengan ketentuan awal ketika 

berlangsungnya kontrak. 9 

Keadaan di atas merupakan penyebab munculnya akad gadai yang 

merupakan hal penting dalam mewujudkan kesepakatan bersama. Adanya 

aturan tentang jaminan atau tanggungan, menjadi penting ketika ṣāḥibu al-māl 

)صاحب المال( khawatir akan muncul penyelewengan dari nasabah. Akan tetapi 

dalam hal kontrak musyārakah  keempat mażhab hukum Sunni , )مشاركة(

menegaskan bahwa kontrak tersebut didasarkan atas unsur kepercayaan bagi 

setiap partner.10 

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap partner tidak dapat meminta 

jaminan dari partner yang lain. Menurut Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn 

Abi Sahl al Sarakhsī, seperti yang dikutip oleh Abdullah Saeed dalam 

bukunya, setiap partner mempercayakan dirinya lebih dari apa yang 

                                                           
9 Sasli Rais, Pegadaian Syariah, Konsep dan Sistem Operasional, (Suatu Kajian 

Kontemporer), hlm. 38. 

10 Muhammad,  Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: Upp Akademi Manajemen Perusahaan 
YKPN, 2004), hlm. 77.  
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dipercayakan kepadanya. Sedangkan adanya kontrak yang menghendaki 

jaminan  akan menjadikan kontrak batal.11 

Meskipun dalam hukum Islam dijelaskan bahwa investor tidak 

diperkenankan meminta jaminan dari nasabah, namun dalam LKS tetap 

meminta berbagai macam bentuk jaminan. Mereka menegaskan bahwa 

jaminan tidak dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal yang telah 

dipinjamkan. Akan tetapi untuk meyakinkan bahwa nasabah benar-benar 

melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.12 

Dasar dilakukannya sebuah gadai yang meminta jaminan dalam 

perjanjian terdapat dalam ayat Al-Qur’ān yang berbunyi : 

فإن أمن بعضكم  ۖ◌ و إ ن كنتم على سفر ولم تجدوا كا تبا فر هن مقبو ضة 

ومن  ۚ◌ وال تكتمو ا الّشهد ة  ۗ◌ بعضا فليؤ ّد اّلذ ى اؤ تمن أ منته و ليّتق اهللا ربّه 

 13 و اهللا بما تعملون عليم ۗ◌ يكتمها فإ نّه أ ثم قلبه  

Ayat tersebut di atas tidak hanya menerangkan bahwa gadai itu hanya 

boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan transaksi tidak tunai dan 

tidak ada juru tulis. Namun ayat ini juga menerangkan bahwa dalam keadaan 

tersebut dibenarkan untuk memakai barang gadai yang telah dijaminkan oleh 

                                                           
11Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, cet. ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 

hlm. 110. 

12 Ibid., hlm.102. 

13 Al-Baqarah (2): 283. 
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penggadai. Sedangkan pemberlakuan barang gadai menjadi simbol nyata dari 

kepercayaan itu sehingga dapat memenuhi kewajiban antara para pihak.14 

Pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa gadai merupakan 

salah satu dari kategori perjanjian utang piutang  untuk menimbulkan 

kepercayaan pada kreditur. Debitur menggadaikan barangnya kepada kreditur 

sebagai jaminan utangnya. Barang gadai (marhūn) tersebut masih tetap milik 

orang yang menggadaikan (rāhin), namun dikuasai oleh penerima gadai 

(murtahin). Rasulullah SAW. pernah mempraktikannya.15  Dalam sebuah 

hadiṡ berikut: 

  16. ورهنه درعا من حديد, إشترى من يهو دّي طعا ما      

Hadiṡ di atas menyatakan bahwa Rasulullah SAW. pernah 

menggadaikan baju perangnya kepada kaum Yahudi untuk mendapatkan 

bahan makanan. Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa hukum gadai atau 

rahn  adalah diperbolehkan karena sudah dipraktekan oleh Rasulullah SAW. 

Terdapat berbagai jenis akad dalam pelaksanaan gadai syarī’ah, di antaranya 

adalah jenis gadai Qarḍ al-ḥasan gadai akad Muḍārabah , )قرض الحسن(  , )مضاربة(

                                                           
14 Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010) hlm. 240. 

15 ‘Abdullah ‘Abdurraḥmān Ālu Bassām, Taisīr Al-‘All ām Syarḥ ‘Umdatu Al-Aḥkām 
Syaraḥ Hadiṡ Hukum Bukhārī Muslim, alih bahasa Arif Wahyudi, MA., Imam Mudzakkir, Lc., 
Ma’ruf Abdul Jalil, Zaid Muhammad, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 800. 

16 Imam Al-Bukharī, Saḥīḥ al-Bukharī, (Beirut: Dār al-Fikr, 1891), III, hlm. 115. 
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gadai akad Ba’i al-Muqayyadah gadai akad Ijārah , )دةمقيّ البيع (  gadai , )إجارة(

akad Musyārakah Amwal al-‘inan  17. )مشاركة أمول العنن(

Berangkat dari uraian di atas, seiring dengan kompleksnya 

permasalahan gadai. Maka timbulah istilah baru dalam masyarakat di 

Indonesia. Khususnya masyarakat petani Desa Cilandak Lor, Kecamatan 

Anjatan, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, yaitu gadai gantung sawah. 

Pengertian gadai gantung sawah adalah gadai yang dilakukan dengan 

menggabungkan dua akad yaitu akad gadai dengan akad Ijārah ) إجارة(.  

Mata pencaharian masyarakat Desa Cilandak Lor sebagian besar 

adalah dari pertanian. Indramayu khususnya Desa Cilandak Lor terdapat 

banyak lahan pertanian. Masing-masing keluarga memiliki lahan pertanian 

persawahan yang cukup luas, bisa mencapai puluhan hektar.18  Namun 

disamping memiliki lahan pertanian persawahan yang luas tersebut tidak 

dipungkiri uang yang dimiliki untuk mengelola sawah tersebut terkadang 

masih kurang atau bahkan tidak ada. Sehingga ketika mulai musim tanam 

mereka membutuhkan uang atau modal yang cukup untuk mengelola sawah 

                                                           
17 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 83. 

18  Data Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Indramayu,  
Pemerintah Kabupaten Indramayu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 12 
Tahun 2007 Tentang Penyusunan & Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan, 
Indramayu,  2011. 
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tersebut agar tetap terus berfungsi dan mendapatkan hasil panen. Maka, 

alternatif yang mereka pakai adalah dengan cara berikut ini: 19 

1. Menggadaikan lahan sawahnya 

2. Meminjam modal kepada pemilik modal tanpa menggadaikan 

sawahnya. 

Menarik ketika seseorang ingin tetap mengelola sawahnya sendiri 

akan tetapi dengan cara meminjam modal kepada pemilik modal dengan 

jaminan lahan sawah tersebut. Untuk itu dari pemikiran inilah timbul gadai 

gantung sawah. Jadi gadai gantung sawah tersebut adalah pemilik sawah 

menggadaikan sawahnya kepada pemilik modal sampai pada jangka waktu 2 

(dua) tahun dengan 4 (empat) musim tanam dan/atau panen. 

Harga lahan sawah tersebut misal satu bahu20 Rp. 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah), maka rāhin (راهن) mendapatkan pinjaman dari murtahin 

)مرتهن(  sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Akan tetapi ketika 

rāhin (راهن) ingin mengelola lahan sawahnya sendiri yang digadaikan tersebut, 

maka murtahin )مرتهن(  menyewakan sawah gadai tersebut kepada pemilik 

sawah. Dengan membayar uang sewa permusim sebesar harga sewa pada 

musim tersebut yang dibayarkan diawal. Misalnya harga sewa pada musim 

                                                           
19 Wawancara dengan bapak Tursinah, Petani Padi Cilandak Lor, Anjatan, Indramayu, 

Jawa Barat, tanggal 27 Oktober 2012. 

201 bahu = 600 bata, kalau 1 ha = 700 bata, 1 ha = 10.000 meter (istilah ukuran luas lahan 
sawah yang dipakai petani di Desa Cilandak Lor) 



8 

 

tersebut sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), maka dibayarkan 

diawal akad setiap musimnya sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta 

rupiah). 

Modal awal yang dipinjamkan oleh murtahin )مرتهن(  kepada rāhin (راهن) 

tetap dibayar ketika jatuh tempo. Murtahin mendapat pengembalian sebesar 

Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mendapatkan 4 (empat) kali 

pembayaran sewa sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).21Inilah 

yang kemudian penulis meneliti gadai gantung sawah tersebut. Yaitu 

bagaimana aturan mengenai pemanfaatan barang gadai dengan 

menyewakannya kembali kepada pemilik barang gadai. 

Aturan mengenai pemanfaatan barang gadai memang sudah banyak 

dijelaskan, misalnya saja di dalam sebuah hadiṡ . 

   22. له غنمه وعليه غر مه

Bahwa pemilik barang gadai boleh menikmati hasilnya dan wajib 

memikul bebannya (beban pemeliharaan), namun yang menarik dari gadai 

gantung sawah tersebut adalah ketika barang gadai tersebut disewakan 

kembali kepada rāhin atau pemilik barang gadai dengan pembayaran sewa 

                                                           
21 Wawancara dengan bapak Tursinah, Petani Padi Cilandak Lor, Anjatan, Indramayu, 

Jawa Barat, tanggal 27 Oktober 2012. 

22 Ibnu Mājah, Al-Qazwinī, Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazīd, Sunan Ibnu Mājah  Abi 
‘Abdillah Muhammad Ibn Yazīd  Ibn Mājah Al-Qazwinī, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 
2009), hlm. 170. 
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yang disesuaikan dengan harga sewa pada saat barang itu masih tergadaikan. 

Sedangkan dalam gadai syarī’ah akad Ijārah  adalah rāhin membayar  )إجارة(

upah atau fee kepada lembaga keuangan, di dalam hal ini pegadaian syarī’ah, 

yaitu membayar sewa tempat penyimpanan barang gadai atau deposit box. 

Bukan untuk mengambil keuntungan atau manfaat dari barang gadai 

tersebut.23 

Permasalahan gadai yang terjadi tersebut khususnya ketika terjadi 

dalam gadai gantung sawah yaitu permasalahannya pada pemanfaatan barang 

gadai yang dilakukan oleh murtahin. Memanfaatkan barang gadai tersebut 

dengan cara menyewakannya kepada pemilik sawah yang digadaikan tersebut. 

Sehingga ketika jatuh tempo murtahin mendapat keuntungan sebesar uang 

sewa selama transaksi gadai tersebut.24 Perlu dibatasi dalam penelitian, agar 

menemukan penyelesaiannya dalam hukum Islam sehingga tidak melebar.  

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian di atas agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan 

terarah. Maka pokok masalah yang akan diteliti adalah pemanfaatan barang 

gadai yang dilakukan oleh murtahin yang memanfaatkan barang gadai dengan 

cara menyewakannya kepada pemilik sawah yang digadaikan tersebut. 

Sehingga ketika jatuh tempo murtahin mendapat keuntungan sebesar uang 

                                                           
23Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 

46. 

24Wawancara dengan bapak Tursinah, Petani Padi Cilandak Lor, Anjatan, Indramayu 
Jawa Barat, tanggal 27 Oktober 2012. 
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sewa selama transaksi gadai. Untuk itu bagaimanakah tinjauan Hukum Islam 

terhadap sistem gadai gantung sawah di Desa Cilandak Lor ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Tujuan dari penelitian di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan status hukum hak kepemilikan hasil 

pemanfaatan terhadap barang yang dijaminkan (marhūn) dan status 

hukum Islam tentang menyewakan barang gadai (marhūn) kepada 

rāhin sendiri pada saat berlangsungnya akad gadai antara pihak rāhin 

dan murtahin. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi nilai-nilai keadilan dan 

kemaslahatan terhadap praktek gadai gantung sawah tersebut bagi 

petani. 

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah: 

1. Secara akademis, memberikan sumbangsih kepada khazanah keilmuan 

dalam masalah status hukum Islam tentang menyewakan barang gadai 

(marhūn) kepada rāhin sendiri pada saat berlangsungnya akad gadai 

antara pihak rāhin dan murtahin. 

2. Secara praktis, memberi masukan kepada masyarakat Petani Cilandak 

Lor khususnya tentang bagaimana proses peralihan hak kepemilikan 

dan pemanfaatan barang gadai serta konsep gadai gantung sebagai 

perkembangan gadai syarī’ah. 
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D. Telaah Pustaka 

Pembahasan mengenai gadai gantung sawah sendiri ataupun yang 

memiliki kesamaan dengannya, belum ada pembahasannya secara 

komprehensif dan eksplisit. Mengingat pembahasan ini mengenai gadai 

gantung sawah. Maka, perlu dijelaskan karya ilmiah yang ada kaitannya 

dengan masalah gadai gantung sawah. 

Pembahasan mengenai transaksi tanah bahwa terdapat transaksi jual 

dalam hukum tanah, akan tetapi belum menyentuh mengenai gadai gantung 

sawah, hanya mendekati saja, yaitu: Pertama, Menjual Gadai, yaitu penjual 

tetap berhak menebus tanahnya kembali. Kedua, Menjual Lepas, yaitu penjual 

tidak berhak menebus tanahnya kembali. Ketiga, Menjual Tahunan, yaitu 

tanahnya kembali kepada pemilik setelah jatuh tempo (menurut perjanjian). 25 

Hal lainnya yaitu kombinasi bagi hasil serta sewa dengan gadai tanah 

dan sewa tanah dengan pembayaran uang dimuka. Dijelaskan bahwa pembeli 

gadai memperbolehkan penjual gadai beroperasi di atas tanahnya selaku 

pembagi hasil dan selaku penyewa. Namun disini terdapat bagi hasil dan 

pembayaran sewanya yang dianggap sebagai angsuran pembayaran pinjaman. 

Berbeda halnya dengan transaksi pinjam uang dengan tanggungan tanah, 

                                                           
25 Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, cet. ke- 4, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 

28. 

 



12 

 

bahwa benda tersebut sebagai benda transaksi pelunas 

(delgingsovereenkomst).26 

Beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai gadai tanah sawah, 

di antaranya yaitu mengenai kategori sistem gadai yang memerlukan 

pembiayaan dan barang gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai.27Mengenai 

pinjaman yang disamakan dengan harga emas pada saat meminjam dan tanpa 

adanya jaminan yang merugikan penggadai serta adanya paksaan.28 Mengenai 

pemanfaatan barang gadai ditinjau dari maṣlaḥah dan 

mafsadahnya.29Mengenai menggadaikannya ketika dalam keadaan sulitnya 

keuangan, hak pakai dan hasil panen milik murtahin, tidak ditentukan 

waktunya hanya tergantung kepada para pihak, murtahin menggadaikan 

barang gadainya kepada orang lain dengan sepengetahuan rāhin. 30Karya 

ilmiyah yang menjelaskan mengenai pinjaman disamakan dengan harga 

emas. 31 Karya yang membahas mengenai faktor-faktor penyebab 

                                                           
26 Ibid., hlm. 40. 

27  Arifatul Latifah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa 
Gondowangi Kec. Sawangan Magelang Jawa Tengah, skripsi pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 1999. 

28 Isti’anah, Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam Studi di Desa 
Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal, skripsi pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2004. 

29 Supriadi, Gadai Tanah Pada Masyara’kat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam, 
skripsi pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. 

30 Istiqomah, Tinajuan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah DiDesa Kondang 
Jaya Kec. Cisata Kab. Pandeglang Prov. Banten, skripsi pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2004. 

31 Empip Hapipah, Penahanan Barang Gadai Dan Pemanfaatan Oleh Murtahin, skripsi 
pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 



13 

 

melaksanakan gadai tanah (sawah), pemanfaatan barang jaminan oleh pihak 

murtahin secara penuh tidak diperbolehkan, dan adanya keuntungan dua kali 

lipat bagi kreditur.32 

Berdasarkan dari kajian yang sudah dilakukan, maka penelitian ini 

lebih difokuskan pada studi lapangan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap 

gadai gantung sawah dalam akad ijārah di Desa Cilandak Lor, ditinjau dari 

nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Karena belum ada penelitian mengenai 

gadai gantung sawah maka penulis akan mengeksplor mengenai gadai gantung 

sawah tersebut. 

E. Kerangka Teoretik 

Dalam Hukum Islam, para jumhur ulama sepakat bahwa salah satu 

syarat yang dilarang oleh naṣṣ ) ّنص(  adalah seseorang menggadaikan sesuatu 

dengan syarat apabila ia kembali memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo 

maka ia mengambilnya, jika tidak maka barang gadaian tersebut menjadi hak 

milik penerima gadai.33 Dasar dari kesepakatan hukum ini adalah hadiṡ  Nabi 

SAW. 

                                                           
32 Laila Isnawati, Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan 

Kec. Weru Kab. Sukoharjo (Sebuah Kajian Normative dan Sosiologis Hukum Islam), skripsi pada 
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. 

33Mahmud Syalthut, Ali As-Sayis, Fiqih Tujuh Mażhab, alih bahasa Abdullah Zakiy Al-
Kaaf, cet. ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 288. 
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34ال يغلق الّرهن من صا حبه اّلذى رهنه له غنمه وعليه غرمه     

Mendasarkan pada hadiṡ  di atas para ulama sepakat bahwa syarat ini 

menyebabkan batalnya akad, bahwa barang gadai tesebut tetap menjadi milik 

rāhin. 35 

Pada prinsipnya, Marhūn tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin 

kecuali seizin Rāhin, dengan tidak mengurangi nilai Marhūn dan 

pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. 

Ketiga, Pemeliharaan dan penyimpanan Marhūn pada dasarnya menjadi 

kewajiban Rāhin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan 

biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rāhin. 

Keempat, Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhūn tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 36 

Barang yang digadaikan adalah gadai untuk utang, dijual ketika utang 

telah jatuh tempo.37 Karena beberapa ulama berpendapat bahwa barang gadai 

masih tetap milik pemilik barang gadai tersebut. Namun, tidak berarti 

melarang mengambil manfaat dari orang yang menggadaikan, karena dalam 

                                                           
34 Ibnu Mājah, Al-Qazwinī, Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazīd, Sunan Ibnu Mājah  Abi 

‘Abdillah Muhammad Ibn Yazīd  Ibn Mājah Al-Qazwinī, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 
2009), hlm. 170. 

35 Ibid., hlm. 289. 

36http://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&Itemid=90, diakses pada Senin, 
10 September 2012. 

37 Salih bin Fauzan Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, cet. ke-1,  (Jakarta: Darul 
Falah, 2005), hlm. 555. 
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menahan dan menepati akad sewa-menyewa bersama gadai, orang yang 

menyewa adalah pengganti orang yang memegang gadai.38 Jelaslah bahwa 

jumhur tidak membolehkan memanfaatkan barang gadai apabila kedua belah 

pihak tidak sepakat. 

Pendapat-pendapat tersebut terjadi ketidaksinambungan hukum, maka 

jumhur ulama sepakat bahwa aturan hukum dan syarī’at )شريعة(  Islam 

mempunyai tujuan tertentu atau maqāṣid as-syarī’ah  )ريعةالشّ  دمقاص(  di 

antaranya menjaga agama (ḥifż ad-dīn/ ينحفظ الدّ  ), jiwa (ḥifż an-nafs/ النفس حفظ ), 

akal (ḥifż al-‘aql/ حفظ العقل  ), harta (ḥifż al-māl/حفظ المال), dan nasab (ḥifż an-

nasl/ حفظ النسل  ). 39 Maka, dilihat dari lima aspek pemeliharaan tadi setiap orang 

yang belajar syarī’at Islam akan mengatakan bahwa hukum-hukum yang 

tertuang dalam syarī’at Islam itu berorientasi pada kemaslahatan umat. 40 

Kemaslahatan dalam uṣūl al-fiqh (أصول الفقه) dikenal dengan istilah 

maṣlaḥah mursalah )ةمصلحة المرسل( artinya adalah suatu kemaslahatan dimana 

syar’i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk melealisir kemaslahatan itu 

dan tidak ada dalil yang menunjukan atas pengakuannya atau pembatalannya, 

                                                           
38 Mahmud Syalthut, Ali As-Sayis, Fiqih Tujuh Mażhab, alih bahasa ‘Abdullah Zakiy Al-

Kāf, cet. ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 291. 

39Syāṭibi, Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al-Lahmiyah, al-Muwāfaqāt fī 
Uṣūl asy-Syarī’ah,  (Riyad: Dar  ibn al-Qayyim, 2006 ), hlm. 346. 

40 Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, cet. ke-1, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 60. 
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artinya mendatangkan keuntungan dan menolak kemudharatan. Al-Gazalī 

mendefinisikannya sebagai berikut: 

.حا فظة على مقصو د الشر عمال 41    

Definisi yang diungkapkan oleh Imam Al-Gazālī tersebut yaitu memelihara 

tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Di antaranya adalah memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Syarat dalam berhujjah dengan maṣlaḥah mursalah )همصلحة المرسل(  ada 

tiga syarat dalam pembentukan hukum yaitu: pertama, Haruslah merupakan 

suatu kemaslahatan yang hakiki dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat 

dugaan saja. Kedua, Untuk kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi. 

Ketiga, Tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah 

berdasarkan naṣṣ ) ّنص( atau ijmā’ )إجماع( .42 

Dalam filsafat hukum Islam, kemaslahatan atau al-maṣlaḥah  )المصلحة(  

ada tiga macam peringkat sesuai dengan tiga cara memandangnya, 43 yaitu: 

                                                           
41 Ibid, hlm. 188, Definisi Al-Gazālī mengenai Maṣlaḥah, yaitu memelihara tujuan syara’ 

(dalam menetapkan hukum). 

42 Abdul Wahab Khallaf,  Ilmu Usul Fiqh, cet. ke-1, (Semarang: Dina Utama, 1994),  
hlm. 116. 

43 Juhya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, cet. ke-1, (Bandung: Yayasan Piara, 1993),  hlm. 
158. 



17 

 

1. Kemaslahatan ditinjau dari segi pengaruhnya atas kehidupan umat 

manusia. Kemaslahatan ini meliputi tiga bentuk kemaslahatan yakni 

primer (al-darūriy sekunder (al-ḥājjiy ,( الضرورية -tersier (al ,( الحاجية 

taḥsi’niy  .( التحسينية 

2. Kemaslahatan yang ditinjau dari segi hubungannya dengan 

kepentingan umum dan individu dalam masyarakat. Kemaslahatan ini 

terbagi menjadi dua yakni kemaslahatan yang bersifat universal dan 

menyangkut kepentingan kolektif (kulliyyah  dan kemaslahatan ( كّلّية

yang menyangkut kepentingan individual (fardiyyahفرضية ). 

3. Kemaslahatan yang ditinjau dari segi kepentingan pemenuhannya 

dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan 

individu. Kemaslahatan ini ada tiga peringkat yakni: 

a. Kemaslahatan yang harus ada bagi terpenuhinya kepentingan 

manusia baik individu maupun kolektif (al-maṣlaḥah al-

qat’iyyahالمصلحة القطعية ) 

b. Kemaslahatan yang diduga kuat mesti ada bagi kebanyakan orang 

(al-maṣlaḥah  al-żanniyyahالمصلحة الظنية ) 

c. Kemaslahatan yang harus ada (al-maṣlaḥah  al-wahmiyyah المصلحة

 ( الوهمية
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Suatu hukum harus melihat dari segi kemaslahatan masyarakat, 

seandainya mudarat lebih besar dari maslahat maka mudaratnya harus ditolak, 

begitu pula dengan status hukum hak kepemilikan hasil pemanfaatan terhadap 

barang yang dijaminkan dan status hukum Islam tentang menyewakan barang 

gadai terhadap rāhin sendiri pada saat berlangsungnya akad gadai antara 

pihak rāhin dan murtahin. 

Melihat masalah gadai gantung sawah tersebut maka peneliti 

menggunakan teori maṣlaḥah Asy-Syāṭibi yaitu dari segi terjadinya maslahat 

dalam kenyataan. Dimana Asy-Syāṭibi mengartikannya sebagai berikut:44 

تقتضيه او صافه الشهواتية  ما ير جع الى قيا م حياة اال نسان وتمام عيشته ونيله ما

 45االطالق ة علىيّ لوالعق

Yaitu sesuatau yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna 

hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwāti dan aklinya 

secara mutlak. 

F. Metode Penelitian  

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar agar skripsi 

ini dapat terealisir dengan baik dan memenuhi bobot ilmiah, maka dibutuhkan 

                                                           
44Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, hlm. 189. 

45Asy-Syāṭib, Al-Muwāfaqat, Syāṭibi, Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al-
Lahmiyah, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī’ah,  (Riyad: Dar  ibn al-Qayyim, 2006 ), hlm. 16. 
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metode penelitian yang jelas sebagai alat untuk mencapai tujuan sehingga 

mudah untuk dimengerti dan dipahami. 

Adapun metode yang digunakan adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan jenis penelitian lapangan 

(field research) yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan 

fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi di Desa Cilandak 

Lor.46 Data maupun referensinya bersumber dari lapangan yang digali 

secara intensif yang disertai dengan analisis dan penulisan kembali atas 

semua data atau referensi yang telah dikumpulkan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif–analitik yaitu menggambarkan, 

menguraikan secara objektif yang diteliti, dalam hal ini adalah status 

hukum hak kepemilikan hasil pemanfaatan terhadap barang yang 

dijaminkan dan status hukum Islam tentang menyewakan barang gadai 

terhadap rāhin sendiri pada saat berlangsungnya akad gadai antara pihak 

rāhin dan murtahin (gadai gantung sawah), yang kemudian di analisis 

menggunakan sudut pandang hukum Islam mengenai permasalahan 

tersebut. 

 

                                                           
46 Nasution, Metode Resaerch: Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),  hlm. 24. 
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3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian skripsi ini 

menggunakan pendekatan Uṣūl al-fiqh, yakni menggunakan Uṣūl al-fiqh 

untuk mengukur madharat dan maslahatnya gadai gantung sawah yang 

bertolok ukur pada penggunaan hukum Islam. 

4. Sumber Data 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para pihak 

yang melaksanakan gadai gantung sawah yang mengetahui, 

memahami proses perjanjian yang bisa mengakibatkan peralihan 

hak tersebut serta ulama setempat yang merupakan tokoh 

pengawas hukum Islam. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

baik berupa literatur, kwitansi, surat perjanjian dan sumber-sumber 

pendukung lainnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid 

menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya adalah: 
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a. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung 

dilokasi penelitian, karena teknik pengamatan memungkinkan melihat 

dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang 

terjadi pada keadaan yang sebenarnya.47 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.48 Dalam 

hal ini di akan menyampaikan pertanyaan langsung kepada responden 

tentang persoalan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang 

dibahas dengan menggunakan pedoman wawancara (guide interview). 

Responden disini terdiri dari para pihak yang melakukan gadai gantung 

sawah yaitu rāhin dan murtahin diambil sampel sebanyak 3 orang 

sampel, ulama setempat yaitu ketua Majelis Ulama Indonesia Desa 

Cilandak Lor, pemerintah setempat yaitu Pemerintah Desa Cilandak 

Lor. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha pengumpulan data 

yang diperoleh dengan cara pengumpulan dokumen–dokumen yang 

ada berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

                                                           
47  Lexy, J.meloers, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi revisi, cet. ke-23, (Bandung: 

Raja Resdakarya, 2007), hlm. 174. 

48 Ibid, hlm. 186. 
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6. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, kemudian di analisis secara kualitatif, 

dengan cara berfikir induktif, yaitu yang berangkat dari faktor-faktor yang 

khusus, peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset kemudian ditarik 

generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum untuk menilai 

hukum dari objek penelitian yang diteliti.49 

Menggunakan cara berfikir deduktif, yakni diawali dengan 

menggunakan norma-norma, teori-teori, dalil-dalil dalam Al-Qur’ān dan 

As-Sunnah atau generalisasi yang bersifat umum untuk selanjutnya 

dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset mengenai 

status hukum hak kepemilikan hasil pemanfaatan terhadap barang yang 

dijaminkan dalam perjanjian peminjaman modal dan status hukum Islam 

tentang menyewakan barang gadai terhadap rāhin sendiri pada saat 

berlangsungnya akad gadai antara pihak rāhin dan murtahin. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, perlu 

digunakan sistematika,  yaitu dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab 

terdiri dari beberapa sub bab, sitematika pembahasannya sebagai berikut: 

                                                           
49  Sutrisno Hadi, Metodologi Research, cet. ke-2, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit 

Fakultas Fisikologi UGM, 1984),  hlm. 142. 
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Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar 

belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka Teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, menjelaskan tentang sistem gadai secara umum yakni 

pengertian gadai, mekanisme serta manfaat dari sistem gadai tersebut. 

Bab ketiga, menguraikan dalil-dalil yang digunakan dalam gadai 

syarī’ah, perjanjian gadai, beserta dampak dari sistem gadai tersebut di petani 

sawah. 

Bab keempat, menjelaskan analisis hukum Islam terhadap sistem    

gadai gantung di Desa Cilandak Lor dan juga menjelaskan analisis tentang 

kemaṣlahatan dari sistem gadai gantung tersebut. 

Bab kelima, adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran, yang 

merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan 

saran-saran yang dianggap perlu untuk pengembangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis sistem gadai gantung sawah yang ditinjau dari 

bagaimana sistem penjaminan, pembayaran atau pelunasan pinjaman dan 

akadnya disimpulkan bahwa menurut Hukum Islam pelaksanaan gadai 

gantung sawah di Desa Cilandak Lor Kecamatan Anjatan Kabupaten 

Indramayu tidak sah karena disebabkan oleh:  

1.  Dari Segi Rukun dan Syaratnya 

a. Dalam sigat rāhin dipersyaratkan membayar uang sewa kepada 

murtahin selama perjanjian gadai atau sampai jatuh tempo, 

sedangkan dalam Hukum Islam tidak boleh terikat dengan syarat 

tertentu. 

b. Marhūn tidak dipegang oleh murtahin akan tetapi dipegang atau 

dikelola oleh rāhin dengan mensyaratkan kepada rāhin untuk 

membayar uang sewa selama sebelum jatuh tempo. 

c. Dalam tradisi di Desa Cilandak Lor rāhin masih terikat dengan hak  

orang lain yaitu tanah sawah tersebut statusnya masih disewakan 

kepada orang lain. Inilah yang menjadi kesempatan rāhin untuk 

melaksanakan gadai gantung. Jadi tanah sawah tersebut tidak 

diserahkan kepada murtahin baik manfaat ataupun materinya. Maka 

perjanjian gadai itu tidak sah, sebab menurut Hukum Islam di antara 
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syarat sahnya perjanjian gadai adalah barang gadai dapat diserahkan 

seketika kepada murtahin. 

2. Dari Segi Kemaslahatan. 

Gadai gantung memang dapat membantu rāhin untuk tetap 

mengelola tanah sawah tersebut, namun disamping itu juga rāhin tetap 

terbebani oleh pembayaran uang sewa yang sudah barang tentu akan 

memberatkan karena dibayarkan setiap musim tanam dan juga dikarenakan 

mata pencahariannya adalah hanya dari pertanian. Artinya ketika harus 

membayar uang sewa tersebut diambil dari hasil panen sawahnya 

sedangkan murtahin tidak perduli apakah berhasil panen atau gagal panen 

yang terpenting murtahin mendapatkan uang sewa. Tidak hanya 

membayar sewa tetapi pada saat jatuh tempo rāhin harus tetap membayar 

uang pinjaman kalau ditotal rāhin membayar kepada murtahin sebesar 

misal pinjamannya Rp. 100.000.000,00 ditambah dengan uang sewa empat 

kali Rp. 17.000.000,00. Jadi rāhin membayar kepada murtahin totalnya Rp. 

168.000.000,00. 

B. Saran 

Melihat sistem gadai gantung adalah suatu sistem  untuk mengelola 

kepercayaan masyarakat petani kepada masing-masing pihak perlu 

dikembangkan bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator. Untuk  tetap 

terjaganya kepercayaan sehingga tidak timbul penipuan dan penyalahgunaan 

sistem tersebut sehingga jalur hukum bisa ditempuh dengan seadil-adilnya. 
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Maka dari itu perlu adanya legalitas dari pemerintah setempat. Sebagaimana 

yang telah disebutkan dalam al-Qur’ān surat al-Baqarah ayat 283 sebagai 

dasar hukum gadai. Yaitu adanya pencatatan dan saksi-saksi. Kepada para 

pelaku gadai gantung untuk tetap menjaga amanatnya masing-masing sebagai 

suatu keberlangsungan bisnis yang merupakan mata pencaharian mereka. 

Gadai yang dilakukan masyarakat petani desa Cilandak Lor hanya 

bersifat pribadi yaitu hanya antara seseorang yang membutuhkan modal untuk 

mengelola tanah sawah dengan seseorang yang kelebihan harta. Jadi 

sebaiknya pemilik modal tidak membebankan uang sewa kepada rāhin, 

begitupun halnya dengan rāhin harus benar-benar beritikad baik untuk 

mengembalikan uang pinjamannya dengan jaminan tanah sawah dan 

bersungguh-sungguh mengelola tanah sawahnya sehingga berhasil panen dan 

tidak ada kekhawatiran murtahin untuk mendapatkan uangnya kembali secara 

utuh. 

 



91 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Al-Qur’ ān/Tafsir Al-Qur’ ān/’Ul ūm Al-Qur’ ān 

Departemen Agama, Al-Qur’ān Terjemah Al-Kamil, Jakarta: Dārus Sunnah, 
2007. 

Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010. 

2. Hadiś /Syarah Hadiś /’Ulūm Al-Hadi ś 

Abdullah Abdurrahman Alu Bassam, Taisīr Al-‘All ām Syarḥ ‘Umdatu Al-
Aḥkām Syaraḥ Hadiś Hukum Bukhārī Muslim, alih bahasa Arif 
Wahyudi, MA., Imam Mudzakkir, Lc., Ma’ruf Abdul Jalil, Zaid 
Muhammad, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010. 

Ibnu Mājah, Al-Qazwīnī, Abi Abdillah Muhammad Ibn, Sunan Ibnu Mājah 
Abī‘ Abdillah Muhammad Ibn Yazīd Ibn Mājah Al- Qazwīnī, Beirut: 
Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2009. 

Imam Al-Bukhari, Sahīh al-Bukhārī, Beirut: Dār al-Fikr, 1891. 

3. Fiqh/Usūl Al-Fiqh 

Abdul Wahab Khallaf,  ‘Ilmu Uşūl Fiqh, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 
1994. 

- - - -, ‘Ilmu Usūl al-Fiqh, Dār al-Qalam, Maktabah Da’wah al-Islamiyyah, 
1978. 

Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ibnu Qudamah, Al-Mugnī 
‘Alā Mukhtasar Al-Kharqī, Beirut: Ad-Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 
1994. 

Abu Zahrah, Muhammad,  Usūl al-Fiqh, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, sa. 

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqasid Syarī’ah, alih bahasa Khikmawati 
(Kuwais), cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2009. 

Arifatul Latifah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah di 
Desa Gondowangi Kec. Sawangan Magelang Jawa Tengah, skripsi 
pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999. 

Empip Hapipah, Penahanan Barang Gadai Dan Pemanfaatan Oleh 
Murtahin, skripsi pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2005. 

H.A. Djazuli, Nurol Aen, Uṣūl Fiqh, Bandung: Gilang Aditya Press, 1996. 



92 

 

Imam Asy-Syaukani, Irsyād al-Fuhūl At-Tahqīq al-Haqqi min ‘Ilm al-Usūl, 
Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 2000. Izzuddin bin ‘Abd As-Salam, Qawa’id 
Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam,t.t.: Dār Al-Jail, 1980. 

Isti’anah, Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam Studi di 
Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab.  Tegal, skripsi pada 
Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. 

Istiqomah, Tinajuan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah Di Desa 
Kondang Jaya Kec. Cisata Kab. Pandeglang Prov. Banten, skripsi 
pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. 

Izzuddin bin ‘Abd As-Salam, Qawa’id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam,t.t.: 
Dār Al-Jail, 1980. 

Jalaluddin Abdul Rahman, Al-Masālih Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-
Tasyri’, Kairo: Dār al-Kitab al-'Ilmi'iyyah, 1982. 

Laila Isnawati, Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, 
Desa Krajan Kec. Weru Kab. Sukoharjo (Sebuah Kajian Normative 
dan Sosiologis Hukum Islam), skripsi pada Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. 

Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, Fiqih Tujuh Mażhab, alih bahasa 
Abdullah Zakiy Al-Kaaf, cet. ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2007. 

Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, Al-Mustasyfā, Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 1993. 

Salih bin Fauzan Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, cet. ke-1,  Jakarta: 
Dārul Falah, 2005. 

Sayyid Sabiq, Al-Fiqh As-Sunnah, Beirut: Dār Al-Fikr, 1995. 

Supriadi, Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum 
Islam, skripsi pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2004. 

Syātibi, Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al-Lahmiyah, al-
Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī’ah,  Riyāḍ: Dār  ibn al-Qayyim, 2006. 

Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin,  Kamus Ilmu Usul Fikih, Jakarta: 
Amzah, 2005. 

Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islām Wa‘Adillatuhu, Beirut: Dār Al-Fikr, 
2002. 

Lain-lain: 



93 

 

Abdul Ghofur Anşari, Tanya Jawab Perbankan Syari’ah,  Yogyakarta: UII 
Press, 2008 

Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2008. 

Data desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Indramayu,  Pemerintah Kabupaten Indramayu Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia No. 12 Tahun 2007 Tentang 
Penyusunan & Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, 
Indramayu,  2011. 

http://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&Itemid=90, diakses 
pada Senin, 10 September 2012. 

Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, cet. ke- 4, Yogyakarta: Liberty, 
2000. 

Juhya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, cet. ke-1, Bandung: Yayasan Piara, 
1993. 

Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, cet. ke-1, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. 

Lexy, J.meloers, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi revisi, cet. ke-23, 
Bandung: Raja Resdakarya, 2007. 

Muhammad, Etika Bisnis Islam, Yogyakarta: Upp Akademi Manajemen 
Perusahaan YKPN, 2004. 

Muhammad, Sistem Prosedur dan Operasional Bank Syari’ah, Yogyakarta: 
UII Press, 2000. 

Nasution, Metode Resaerch: Penelitian Ilmiah, Jakarta: Bumi Aksara, 1996. 

Sasli Rais, Pegadaian Syarī’ah: konsep dan sistem operasional (suatu 
kajian kontemporer), cet.  ke-1, Jakarta: UI-Press, 2005. 

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, cet. ke-2, Yogyakarta: Yayasan 
Penerbit Fakultas Fisikologi UGM, 1984. 

Zainuddin Ali,  Hukum Gadai Syarī’ah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. 

Perundang-undangan 

KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), cet. ke-4, Bandung: Citra Umbara, 2010. 

Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang 
No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 

 



TERJEMAHAN 

BAB Halaman  Foot 
Note 

Terjemahan 

I 4 13 Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah 
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). 
Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 
dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa 
yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia 
adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 5 16 Bahasannya Rasulullah SAW. membeli makanan 
dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju 
besinya. 

 8 22 Baginya resiko dan hasilnya. 
 14 34 Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari 

pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan 
hasilnya. 

 16 41 Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan 
hukum). 

 19 45 Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan 
manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang 
dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara 
mutlak. 

II 26 3 Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang 
telah diperbuatnya. 

 26 4 Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai 
harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan 
utang, yang memungkinkan untuk mengambil 
seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. 

 27 7 Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai 
jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang 
berutang tidak sanggup membayar utangnya. 

 28 8 Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu 
utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang 
berutang tidak sanggup membayar utangnya.  

 28 9 Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang 
diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat 
atas utang yang tetap (mengikat) 

 30 13 Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah 



tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). 
Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 
dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa 
yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia 
adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 32 16 Bahasannya Rasulullah SAW. membeli makanan 
dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju 
besinya 

 33 17 Sungguh Rasulullah SAW. menggadaikan baju 
besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan 
menukarnya dengan gandum untuk keluarganya. 

 33 18 Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak 
dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. 
Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima 
gadai boleh mendapatkan manfaatnya. 

 34 19 Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari 
pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan 
hasilnya 

 49 29 Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan 
hukum) 

 49 30 Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan 
hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan 
dari manusia. 

 49 31 Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan 
manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang 
dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara 
mutlak 

 50 33 dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan 
untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. 

 50 34 Hai manusia, Sesungguhnya telah datang 
kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh 
bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada 
dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang 
beriman. 

 50 35 tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya 
kepadamu tentang anak yatim, katakalah: 
"Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, 
dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka 
mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui 



siapa yang membuat kerusakan dari yang 
Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah 
menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan 
kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

 53 38 Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan 
hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan 
dari manusia. 

 54 39 Apa-apa (maslahat)yang tidak ada bukti baginya 
dari syara’ dalam bentuk nass tertentu yang 
membatalkannya dan tidak ada yang 
memperhatikannya. 

 54 40 Maslahat yang selaras dengan tujuan syari’ 
(pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu 
yang tidak membuktikan tentang pengakuannya 
atau penolakannya.  

 54 41 Maslahat mursalah adalah maslahat yang tidak ada 
dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau 
menolaknya. 

 55 42 Maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam 
dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang 
pengakuannya atau penolakannya. 

IV 82 4 Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari 
pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan 
hasilnya 

 85 7 Meraih maslahat dan menolak mafsadat 
 85 9 Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan 

hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan 
dari manusia. 

 85 10 Apa-apa (maslahat)yang tidak ada bukti baginya 
dari syara’ dalam bentuk nass tertentu yang 
membatalkannya dan tidak ada yang 
memperhatikannya. 

 86 11 Maslahat yang selaras dengan tujuan syari’ 
(pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu 
yang tidak membuktikan tentang pengakuannya 
atau penolakannya.  

 86 12 Maslahat mursalah adalah maslahat yang tidak ada 
dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau 
menolaknya. 

 86 13 Maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam 
dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang 
pengakuannya atau penolakannya. 
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