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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

        Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang 

zaman. Keabadian dan keaktualan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, 

dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa 

dapat dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Quran sebagai 

landasannya.
1
 

        Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong 

menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong 

yang tidak mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian 

dan bisa berupa pinjaman.
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        Gadai merupakan suatu kegiatan meminjam uang dalam batas waktu 

tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai 

pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.
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Sedangkan ketika melihat praktek sistem gadai yang terjadi di Desa 

Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Bali, di desa ini 

praktek gadai dilakukan dengan menggunakan barang-barang yang sifatnya 

tidak bergerak seperti: sawah, kebun, dll sebagai barang jaminan gadai. 

Sedangakan setelah kita perhatikan dalam Undang-undang yang telah diatur di 
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negara kita, bahwa gadai hanya meliputi benda-benda bergerak. Sebagaimana 

yang telah di tetapkan dalam Pasal 1150 KUH Perdata sebagai berikut: 

 Menurut Pasal 1150 Gadai suatu yang di peroleh kreditor ayas 

suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau 

olehorang lain atas namanya, dan yang memeberikan kekuasaan kepada 

kreditor itu untuk mengambil peunasan dari barang tersebut secara 

didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya; dengan pengecualian 

biaya untuk melelang barang tersebut dab biaya yang telah dikeluarkan 

untuk menyelamatkannya setelah barang itu di gadaikan, biaya-biaya 

mana yang harus didahulukan. 

 

Dari rumusan yang berikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat 

disebut gadai, maka unsur-unsur di bawah ini harus di penuhi: 

1. Gadai diberikan hanya atas barang bergerak. 

2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai. 

3. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan 

terlebih dahulu atas piutang kreditor. 

4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri 

pelunasan secara mendahului tersebut.
4
  

Kemudian yang menjadi permasalahan ialah bagaimanakah tinjauan 

hukum islam terhadap sistem gadai cengkeh di Desa Pegayaman, Kecamatan 

Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali tersebut. Olehbsebab itu Penulis tertarik 

untuk membahas mengenai bagaimana kajian hukum islam berkenaan dengan 

praktek yang terjadi di Desa pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten 

Buleleng,Bali. Untuk membahas permasalahan tersebut Penulis mengambil 
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sebuah judul yaitu: “TinjauanHukum Islam terhadap Praktek Gadai Kebun 

Cengkeh di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Bali” 

Pembahasan tentang gadai ini muncul ke permukaan dalam beberapa 

tahun terakhir ini seiring dengan makin seringnya masyarakat melaksanakan 

praktek gadai tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. 

Salah satu alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya gadai oleh 

masyarakat ialah kerena proses gadai yang tidak memakan waktu yang lama. 

Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya 

dengan segera dengan menggunakan barang berharga  yang dimiliknya dengan 

menjadikannya sebagai jaminan hutang tanpa harus takut kehilangan barang 

tersebut, karena karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman, maka 

ia dapat langsung mengambil kembali barang jaminannya tersebut dan 

memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang 

dimilikinya.  

Seiring berjalannya waktu sistem gadai mengalami berbagai bentuk 

perubahan, salah satunya seperti yang terjadi di Desa pegayaman, Kecamatan 

Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada masyarakat pegayaman ini 

dikenal gadai cengkeh yang telah ada semenjak puluhan tahun yang lalu dan 

bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah praktek gadai cengkeh di Desa Pegayaman, Kecamatan 

Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali sudah sesuai dengan Hukum Islam? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui pelaksanaan praktek gadai cengkeh yang 

dilaksanakan di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten 

Buleleng, Bali.  

b. Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Dapat mengetahui praktek pemanfaatan kebun cengkeh gadai oleh 

murtahin dalam pelaksanaan gadai cengkeh di Desa Pegayaman, 

Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. 

2. Dapat mengetahui tinjauan hukum Islam dalam mengkaji proses 

pemanfaatan kebun cengkeh dalam akad gadai cengkeh yang 

dilaksanakan di Desa pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten 

Buleleng, Bali. 

 


