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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh dan 

mencakup segala aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang 

ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat.1 

Manusia yang merupakan makhluk sosial sangat memerlukan satu dengan lainnya. 

Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia juga pastinya membutuhkan 

orang lain dalam setiap intraksi yang dilakukan agar terjadi hubungan timbal-balik.2 

Selain dibidang sosial, hubungan ini juga diperlukan dalam bidang ekonomi. 

Misalnya jual-beli, pinjam-meminjam, gadai, sewa-menyewa, dan sebagainya. 

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan 

atau memberikan manfaat.3 Bisnis dalam syari’ah Islam pada dasarnya termasuk 

kategori mu’amalat yang hukum asalnya boleh berdasarkan kaidah fiqh4: 

ِلْيُل  ةُ َحتَّى يَقُْوَم الدَّ حَّ َعلَى البُْطََلِن َو التَّْحِرْيمِ األَْصُل فِى العُقُْوِد َو اْلُمعَاَملَِة الص ِ  

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan mu’amalah adalah sah, 

sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya” 

Berdasarkan kaidah tersebut terlihat bahwa Islam memberikan jalan bagi 

manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik 

                                                           
1Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: UII 

perss, 1993), hlm. 6. 
2Ibid, hlm. 11. 
3Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis Dalam Islam(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 

hlm. 3. 
4Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 18. 
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dan mediasi dalam melakukan perdagangan. Namun Islam mempunyai prinsip-

prinsip tentang pengembangan sistem bisnis, yaitu harus terbebas dari unsur dharar 

(bahaya),  jahalah (ketidak-jelasan), dan zhulm (merugikan atau tidak adil terhadap 

salah satu pihak). 

Ada tiga bentuk akad gadai tanah (kebun) di masyarakat, yaitu a). Penggadai 

dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil 

kebun sama seperti “bagi hasil”, b). Pemegang gadai mengerjakan sendiri kebun 

tersebut, c). Pemegang gadai menyewakan atau bagi hasil kebun gadai tersebut 

kepada pihak ketiga. 

Pada umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak 

tentang luas kebun yang akan digadaikan dan jumlah uang gadai dengan 

menyebutkan masa gadainya. Yang menjadi persoalan dalam sistem gadai kebun ini 

adalah petani akan kesulitan mengembalikan uang kepada pemilik uang dikarenakan 

kebun tersebut masih dalam perjanjian gadai. Apabila masa gadai telah habis dan 

uang belum dikembalikan kepada  pemilik uang dikarenakan belum adanya uang 

yang cukup, maka seringkali masa gadai akan diperpanjang sampai batas tak tentu. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam 

lagi mengenai akad gadai kebun, terutama mengenai akad gadai kebun jagung di 

desa Natam Baru. Dan dilihat dari sudut pandang Fatwa Desan Syariah Nasional 

(DSN) dalam sistem mu’amalah yang berlaku dengan melakukan penelitian dan 

menyusun sebuah skripsi berjudul “Akad Gadai Kebun Jagung di Desa Natam 
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Baru, Badar, Aceh Tenggara Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional 

(DSN)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian ringkas dari latar belakang masalah yang di atas maka 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan akad gadai kebun jagung dalam masyarakat di 

desa Natam Baru? 

2. Apakah akad gadai kebun jagung pada masyarakat di desa Natam Baru 

sesuai menurut pandangan Dewan Syariah Nasional (DSN)? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan pelaksanaan akad gadai kebun jagung dalam 

masyarakat di desa Natam Baru. 

b. Mendeskripsikan akad gadai kebun jagung pada masyarakat di desa 

Natam Baru sesuai menurut pandangan Dewan Syariah Nasional 

(DSN)? 

2. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis 

sendiri maupun bagi pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. 
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a. Manfaat teoritis: Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

b. Manfaat praktis: Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah 

wawasan mengenai akad gadai, sebagai bahan masukan bagi pihak-

pihak yang terkait dengan masalah skripsi ini. 


