
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

 

Secara etimologis hutang piutang (qard) adalah bentuk masdar dari kata qarada-

yaqridu-qardan, yang artinya memotong. Kata tersebut merupakan sinonim dari kata qata‟a 

yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang, 

memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang 

(muqtarid).1 

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-maidah (5) ayat 2:  

نِ  ْثِم َوٱْلُعْدَوٰ َ  َوتََعاَونُو۟ا َعلَى ٱْلبِرِّ َوٱلتَّْقَوٰى َوََل تََعاَونُو۟ا َعلَى ٱْْلِ َ َشِديُد ٱْلِعقَابِ َوٱتَّقُو۟ا ٱَّللَّ  إِنَّ ٱَّللَّ

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

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Al-maidah:2).2 

Ulama Hanfiyah mendefinisikan hutang piutang adalah harta yang memiliki 

kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang 

dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk 

dikembalikan yang sepadan dengan itu. Hukum Hutang Piutang adalah sunah bagi pemberi 

hutang dan boleh bagi orang yang berhutang. Hal tersebut dikarenakan mengandung suatu 

kebaikan, yaitu menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran.3 

                                                 
1 Achmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah,(jakarta:Amzah, 2013), hlm.273 
2 Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan terjemahannya, (Surabaya:Al-Hidayah, 1971), 

hlm:156 
3 Achmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah,(jakarta:Amzah, 2013), hlm.280 



Adapun syarat-syarat hutang piutang yang diperbolehkan dalam islam adalah sebagai berikut: 

1. Orang yang memberi hutang 

2. Orang yang berutang 

3. Objek atau barang yang diutangkan 

4. Lafadz (ijab qabul) 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain 

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, terkadang 

secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. 

Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus 

terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. 

Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim 

disebut dengan proses untuk berakad namun demikian pelaksanaan Praktek Utang Pupuk 

dibayar Hasil Panen di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek sejauh pengetahuan 

peneliti dan informasi dari informan pada praktek utang yang dilakukan oleh masyarakat 

Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek tidak memperhatikan syari’at Islam. 

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat, 

senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia yang lain yang bersama-sama 

dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, manusia 

selalu berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak, untuk selalu mencukupi kebutuhan 

dalam hidupnya.4 

Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangat beragam, tentunya tidak 

terlepas dari masalah muamalat yang selalu dilakukan, seperti adanya jual-beli, utang-piutang, 

sewa-menyewa dan lain sebagainya. Hubungan antara satu manusia dan manusia lain dalam 

                                                 
4 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11 



memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya 

berdasarkan kesepakatan.5 

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas 

dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-

aspek lain. Dalam kegiatan sehari-hari uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau 

membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin 

dibeli. 

Dalam pelaksanaan praktik utang pupuk dan benih dibayar setelah panen yang ada di Desa 

Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dapat dikatakan bahwa praktik tersebut 

belum sesuai dengan hukum islam dikarenakan ada salah satu syarat yang belum dipenuhi 

yaitu, ijab qabul karena kesepakatan hanya ada dipihak pemberi hutang. Sedangkan untuk 

syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi diantaranya: orang yang memberi hutang adalah 

penjual pupuk dan orang yang berhutang adalah petani tersebut, sedangkan objek atau barang 

yang dihutangkan adalah berupa pupuk dan benih. Salah satu bentuk praktik pinjam meminjam 

sebagaimana yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, 

mereka melakukan transaksi hutang piutang barang seperti pupuk dan benih yang dibayar 

setelah panen berupa padi basah ( padi yang baru saja di panen ). Pada saat musim penanaman 

sawah, para petani membutuhkan barang seperti benih, pupuk, obat-obatan sebagai solusi 

untuk penanaman. Salah satu cara sering dilakukan adalah dengan hutang barang sebagai 

modal awal penanaman sawah, dan mereka (petani) akan mengembalikan hutangnya tersebut 

setelah panen.6 

Praktik utang pupuk dan benih dibayar setelah panen yang terjadi di Desa Sukorejo 

Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

                                                 
5 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 47 
6 Chairuman P. Dan Suhrawardi KL, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 136.  



pihak yang berhutang meminta pinjaman sebagai modal kepada piutang. Piutang juga 

memberikan syarat kepada pihak berhutang yakni apabila pihak berhutang sudah panen maka 

orang yang berhutang tersebut harus mengembalikan dengan nominal lebih dari harga hutang 

pupuk dan benih yang menjadi objek dalam transaksi ini. Akibatnya ada salah satu pihak yang 

merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga akan mengurangi 

faedah dari hutang piutang itu sendiri.  

Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek sendiri memiliki kelompok 

tani tetapi tidak semua masuk dalam kelompok tersebut, praktek utang pupuk dan benih di 

bayar setelah panen dilakukan antar sesama, saudara, atau juga antar tetangga. Praktik utang 

pupuk dan benih di bayar hasil panen sudah lama di praktikkan ditengah masyarakat Desa 

Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek tersebut yaitu pihak pertama petani ( 

muqrid ) pihak kedua pedagang ( muqtarid ), dimana pedagang tersebut memberikan syarat 

apabila sudah jatuh tempo atau petani harus mengembalikan utang yang nominalnya lebih 

besar dari objek transaksi yang di pinjam oleh petani. Adapun dalam pratik utang pupuk dan 

benih di bayar hasil panen yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan rukun dan syarat 

qard. Hutang piutang dilakukan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan serta 

memberikan kemaslahatan bersama.7 

    Dengan tingkat perekonomian yang cukup tergolong lemah di Desa Sukorejo ini, maka 

penduduk juga berharap pada kebaikan orang lain untuk meminjamkan sejumlah uang/barang 

untuk memenuhi kebutuhannya sementara waktu. Menjadi tanggung jawab besar bagi orang-

orang yang tergolong mampu untuk membantu warga sekitar yang kurang mampu dalam 

memenuhi kebutuhan hidup agar mampu meningkatkan kesejahteraanya. Dengan keberadaan 

masyarakat tersebut justru dimanfaatkan mereka para pedagang pupuk untuk meminjamkan 

                                                 
7Ibu Retno, Wawancara, Desa Sukorejo Gandusari,2019 



pupuk kepada orang yang membutuhkan supaya masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, 

dengan kesepakatan pengembaliannya berupa sejumlah gabah ketika panen. Secara etika 

memang sangat baik dan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat Desa Sukorejo yang 

sebagian besar pengahasilan utama adalah gabah. Namun ada sedikit ganjalan bagi penyusun 

dalam praktik hutang piutang yang dilakukan masyarakat di Desa Sukorejo ini. Praktik hutang 

piutang ini sudah cukup lama dilakukan oleh masyrakat setempat. Dengan jaminan 

kepemilikan sawah dan menggunakan sistem kepercayaan, sehingga pelaksanaan hutang 

piutang dengan sangat mudah diakses dibandingkan meminjam uang di lembaga keuangan 

yang cukup rumit dalam administrasinya bagi kalangan orang desa.  

     Setiap orang bisa berhutang sejumlah barang yang berupa pupuk,benih, dan obat-obatan 

dengan syarat bahwa orang yang meminjam tersebut terbukti memiliki penghasilan yaitu 

berupa gabah atau padi. Orang yang berhutang diwajibkan membayar hutang tersebut pada 

musim panen. Nilai tukar antara padi ditentukan pada saat pembayaran atau panen dan dihargai 

lebih rendah perkilonya dari harga pasaran pada waktu itu. Menurut hemat penyusun, praktik 

ini memiliki nilai tambahan saat pembayaran, sebab pedagang pupuk (kreditur) bisa 

mendapatkan tambahan lebih jika padi tersebut dijual kembali.8 

       Al-Qur’an sejak masa awal diturunkan telah memberikan perhatian yang mendalam 

terhadap sosial-ekonomi dalam suatu masyarakat, berusaha melindungi lapisan masyarakat 

lemah dengan menghilangkan upaya eksploitasi dari pihak yang kuat. Dalam konteks ini, al-

Qur’an mengutuk praktek riba, yang esensinya menambah beban tanggungan debitur yang 

mengalami problem dalam melunasi hutangnya yang selanjutnya turut meningkatkan 

kesengsaraan hidup debitur, akibatnya hutang tersebut menjadi berlipat ganda terus meningkat 

setelah melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Melihat realitas ini al-Qur’an 

                                                 
8 Ibu Retno, Wawancara, Desa Sukorejo Gandusari,2019 



menganjurkan untuk menolong orang-orang tersebut, bukan malah mengeksploitasi. Di antara 

anjuran tersebut adalah meminta orang-orang kaya untuk menafkahkan harta bendanya 

kepadafakir miskin. Jika debitur tidak mampu melunasi hutangnya sampai padawaktu yang 

telah ditentukan, maka pihak kreditur dapat memberi kelapangan tempo pembayaran dengan 

tanpa memungut tambahan dari nilai pokok hutangnya. 

     Qarḍ sangat rentan dengan unsur riba. Akad qarḍ dengan adanya tambahan atas 

pengembalian hutang adalah riba. Mengenai keharaman pengembalian manfaat atas transaksi 

hutang putang maka perlu dijelaskan mengenai riba. Beberapa ulama mendefinidikan tentang 

riba. Riba dari sisi kebahasaan berarti tambahan. Sementara yang dimaksud riba dalam hal ini 

adalah tambahan pada pokok harta, baik sedikit maupun banyak.Wardi Muslich 

mendefinisikan riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang 

yangsejenis atau jual beli barter tanpa disertai imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan 

dalam perjanjian.9 

 

B. Fokus Penelitian 

Berpedoman dengan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana praktek utang pupuk dan benih dibayar dengan hasil panen di Desa 

Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik utang pupuk dan benih dibayar dengan 

hasil panen di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

                                                 
9 Sarlito Sarwono dan Meinarno Eko, Psikologi Sosial(Jakarta: Salemba Humanika, 2009). hlm. 123. 



1. Untuk mengetahui praktek utang pupuk dan benih di bayar hasil panen kepada 

pedagang pupuk di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek 

2. Untuk mengetahi tinjauan hukum islam terkait praktik utang pupuk dan benih dibayar 

dengan hasil panen di Kecematan Gandusari Kabupaten Trenggalek 

 

D. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi penulis dan pembaca pada 

umumnya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Hukum Islam. 

2. Dari segi keilmuan untuk memberikan referensi tentang pemberian pinjam utang 

pupuk serta memberi informasi tentang bagaimana sistematika transaksi pinjam 

utang pupuk. 

3. Sebagai masukan bagi masyarakat tentang bagaimana kebijakan seorang pedagang 

pupuk serta tinjauan Hukum Islam. 

 

E. Penegasan Operasional 

1. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah peraturan yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui 

Nabi Muhammad SAW, baik berupa al-Qur’an maupun sunnah Nabi.10 Menurut 

Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam 

adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku 

manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengingat untuk semua yang 

beragama Islam.11  

2. Praktek 

                                                 
10 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 19. 
11 Kutbuddin Aibak, “Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M Abou Et Fadl)”, Disertasi, 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal.94 



Praktik adalah suatu cara paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu 

tugas, berdasarkan suatu prosedur yang yang dapat diulangi yang telah terbukti 

manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama. 

3. Pupuk dan Benih 

Pupuk dan benih adalah barang yang dibutuhkan hampir semua petani untuk bisa 

bercocok tanam di sawah dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

4. Jual Beli 

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling tukar menukar. Sedangkan 

menurut pengertian fiqh, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang 

lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang 

dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah 

jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan 

uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti barang, menjadi milik penjual.12 

5. hukum Jual Beli 

Jual beli sudah ada sejak zaman dahulu.Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak 

zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan 

seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Hukum jual beli ada 4 

(empat), yaitu : pertama, mubah (boleh) merupakan hukum asal jual-beli; kedua 

wajib, apabila menjual merupakan keharusan; ketiga sunah, misalnya menjual 

barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual; 

keempat haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.13 

Dari judul Praktek Utang Pupuk dan Benih Dibayar Hasil Panen ( Studi Kasus 

Di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek ) saya ingin 

                                                 
12 http://kbbi.web.id/ diakses pada tanggal 26 Januari 2020 Pukul 19.00   
13 http://www.bilvapedia.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html#.WikwUlWWbIUpada tanggal 27 

Januari 2020 Pukul 19.30 WIB   

http://kbbi.web.id/


meninjau dari segi Hukum Islam tentang pelaksanaan kegiatan secara tukar 

menukar barang yang mana di perbolehkan dalam islamasal tidak merugikan dari 

kedua belah. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

       Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, 

penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub 

bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan: terdiri dari (a) latar belakang masalah, (b) fokus penelitian/rumusan 

masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) 

sistematika pembahasan. 

Bab II kajian pustaka, terdiri dari: (a) kajian foksu pertama, (b) kajian fokus kedua dan 

seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu. 

Bab III metode penelitian, terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) 

kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisa data, (g) 

pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian. 

Bab IV paparan hasil penelitian, terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian. 

Bab V pembahasan, terdiri dari: pembahasan 

Bab VI penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran 

 

 


