BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG PIUTANG

A. Pengertian Utang Piutang (al-qardh)
Utang-piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan al-dain
(jamaknya al-duyun) dan al-qardh. Dalam pengertian yang umum, utang
piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan
secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan
mudayanah atau tadayun.1
Secara bahasa qardh merupakan bentuk mashdar dari qaradha asysyai’- yaqridhuhu, yang berarti dia memutusnya. Qaradh adalah bentuk
mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, qaradhtu asy-syai’ a bil-miqradh.
Aku memutus sesuatu dengan gunting.2 Adapun yang dimaksud dengan utang
piutang adalah memberikan “sesuatu” kepada seseorang dengan perjanjian
dia akan membayar yang sama dengan itu.3
Pengertian “sesuatu” dari definisi diatas mempunyai makna yang
luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang,
asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.
Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian
pinjam meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian
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dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu
jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat
bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari
macam dan keadaan yang sama pula.4
Adapun definisinya secara syara’ adalah memberikan harta kepada
orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan
gantinya.5
Sedangkan para ulama’ berbeda pendapat dalam mengemukakan
pengertian utang piutang, diantaranya yaitu:
a. Menurut Mazhab Maliki yang dikutip oleh Mohammad Muslehuddin
dalam bukunya yang berjudul Sistem Perbankan Dalam Islam,
mendefinisikan “Qardh sebagai pinjaman atas benda yang bermanfaat
yang diberikan hanya karena belas kasihan, dan bukan merupakan
bantuan (ariyah) atau pemberian (hibah), tetapi harus dikembalikan
seperti bentuk yang dipinjamkan.”6
b. Menurut Wahbah al-Zuhayliy, piutang adalah penyerahan suatu harta
kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/tambahan dalam
pengembaliannya.7
c. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan
definisi qardh sebagai harta yang diberikan oleh kreditor (pemberi
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pinjaman)

kepada

debitur

(pemilik

utang),

agar

debitur

mengembalikan yang serupa dengannya kepada debitur ketika telah
mampu.8
d. Berbeda dengan pengertian-pengertian di atas, Hasbi ash-Shiddieqy
dalam bukunya Pengantar Fiqh Muamalah mengartikan utang piutang
dengan akad yang dilakukan oleh dua orang di mana salah satu dari
dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia
menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia
harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang
diambilnya dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka “qard” () ض
memiliki dua pengertian yaitu; “i’arah” ( )ا رةyang mengandung arti
tabarru’ ( ) عatau memberikan harta kepada orang dasar akan
dikembalikan, dan pengertian mu’awadlah, (

و

) karena harga

yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tetapi
dihabiskan dan dibayar gantinya.9
Jadi dengan demikian piutang adalah memberikan sesuatu kepada
seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah
kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/barang) dari
seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang
tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu, akad utang piutang pada

8

Sayyid Sabiq, Op. Cit. h. 115
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dasarnya merupakan bentuk akad yang bercorak ta’awun (pertolongan)
kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.10

B. Dasar Hukum Utang Piutang
Utang piutang secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah
dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong
serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan.
Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah: 2
11

(٢:)اﳌﺎﺋﺪة...ـ ْﻘ َﻮى َوﻻَ ﺗَـ َﻌ َﺎوﻧـُ ْﻮا َﻋﻠَﻰ اﻹْ ِ◌ ِْﰒ َواﻟْﻌُ ْﺪ َو ِانﱪ َو اﻟﺘ ِْوﺗَـ َﻌ َﺎوﻧـُ ْﻮا َﻋﻠَﻰ اﻟ...
َ

Artinya: “...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran...” (Al-Maidah: 2)
Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial
yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian,
pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari
niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat
ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus
didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan
oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya.
Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah memberikan ramburambu agar berjalan sesuai prinsip syari’ah yaitu menghindari penipuan dan
perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar
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Gufron A. Masadi, Op Cit, h. 171
Depag, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op. Cit., h. 156
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setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis12. Ketentuan ini
terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut;

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺐ
ْ ُﻤﻰ ﻓَﺎ ْﻛﺘُﺒُـ ْﻮﻩُ َوﻟْﻴَﻜْﺘ َﺟ ٍﻞ ُﻣ َﺴ
َ ﺬﻳْ َﻦ اََﻣﻨُـ ْﻮا إ َذا ﺗَ َﺪاﻳَـْﻨﺘُ ْﻢ ﺑ َﺪﻳْ ٍﻦ إ َﱃ أ َﻬﺎ اﻟﻳَﺎ أَﻳـ
ٌ ﺐ ﺑـَْﻴـﻨَ ُﻜ ْﻢ َﻛﺎﺗ
13
(٢٨٢ :)اﻟﺒﻘﺮة.....ﺑِﺎﻟْ َﻌ ْﺪ ِل
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu
menuliskannya dengan benar….” (Al-Baqarah: 282)
Karena pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan
kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman, tidak dibolehkan
mengambil keuntungan (profit). Yang menjadi pertanyaan selanjutnya,
keuntungan apa yang diperoleh pemberi utang atau pemberi pinjaman?
Tentang hal ini Allah menjawab dalam surat al-Hadid ayat 11 sebagai
berikut;14
15

ِ  ِﺬي ﻳـ ْﻘ ِﺮض اﷲ ﻗَـﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨًﺎ ﻓَـﻴﻣﻦ ذَاﻟ
(١١ :َﺟٌﺮ َﻛ ِﺮْﱘٌ )اﳊﺪﻳﺪ
َُ ََ ًْ ُ ُ ُْ
ْ ﻀﺎﻋـ َﻔﻪُ ﻟَﻪُ َوﻟَﻪُ أ
َْ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu
untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (alHadid:11).
Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur’an sebagaimana di
atas, pemberian utang atau pinjaman juga didasari Hadiŝ Rasulullah yang
diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut;
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ِ
ِ
ٍ
ِ ق◌◌ َال.م.ص
ﺮﺿﺎ َﻣ
ﱯ
ً ض ُﻣ ْﺴﻠ ًﻤﺎ َق َ◌ ْر
 ِن اﻟﻨ ََﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ َﻣ ْﺴﻌُ ْﻮد ا
ُ ﻣﺎﻣ ْﻦ ُﻣ ْﺴﻠ ٍﻢ ﻳـُ ْﻘ ِﺮ:
َ َََ
ِ ِ ﺗـ
16
(ﺮًة )رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪﺼ َﺪ َق َ◌ةٍ َﻣ
َْ
َ  َﻛﺎ َن َﻛﲔ اﻻ
Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Tidak ada
seorang muslim yang mengutangi muslim lainnya dua kali kecuali
yang satunya seperti sedekah.” (H.R. Ibnu Majah)

Maksud hadist diatas adalah bahwa memberi utang kepada seseorang
disaat dia membutuhkannya itu pahalanya lebih besar dari pada memberi
sedekah. Karena utang hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam
kesempitan.17

ِ
ِ
ٍِ
ِ ََﻋ ْﻦ أَﻧ
ى ِﰉ
ُ ْ َﻢ " َرأَﻳﺻﻠَﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠ
ْ ﺖ ﻟَْﻴـﻠَﺔَ أ
َ ﺲ ﺑْ ِﻦ َﻣﺎﻟﻚ ﻗَ َﺎل ﻗَ َﺎل َر ُﺳ ْﻮ ُل اﷲ
َ ُﺳ ِﺮ
ِ
ِ
ِ َﻋﻠَﻰ ﺑ
ﺖ ﻳَﺎ
  اﻟ:ﺔ َﻣ ْﻜﺘُـ ْﻮﺑًﺎِ ﺎب اَ ْﳉَﻨ
ُ  ﻓَـ ُﻘ ْﻠ.  َو ْ◌اﻟ َﻘ ْﺮض ﺑِﺜَ َﻤﺎﻧﻴَﺔَ َﻋ َﺸَﺮ. ﺼﺪﻗَﺔُ ﺑِ َﻌ ْﺸ ِﺮ أ َْﻣﺜَﺎﳍَﺎ
َ
ِ ﺎل اﻟْ َﻘ ْﺮ
. ُﺴﺎﺋِ َﻞ ﻳُ ْﺴﺄَ ُل َو ِﻋْﻨ َﺪﻩ ن اﻟ َ ِﻷ:ﺼ َﺪﻗَﺔَ ؟ ﻗَ َﺎل
ُ َِﺟ ِْﱪﻳْ ُﻞ ! َﻣﺎ ﺑ
 ﻀ ُﻞ ِﻣ َﻦ اﻟ
َ ْض أَﻓ
18
ِ ِ واﻟْﻤﺴﺘَـ ْﻘ ِﺮض َﻻ ﻳﺴﺘَـ ْﻘ ِﺮ
(ﺎﺟ ٍﺔ ) رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ
ُ َْ ُ ْ ُ َ
َ  ﻣ ْﻦ َﺣض إﻻ
Artinya: “Dari Anas ibn Malik r.a. Berkata, Rasulullah SAW. Bersabda:
“Pada malam aku diisra’kan aku melihat pada sebuah pintu surga
tertulis shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan utang dibalas
delapan belas kali lipat”. Lalu aku bertanya: “Wahai Jibril
mengapa mengutangi lebih utama dari pada shadaqah?”. Ia
menjawab: “Karena meskipun seorang pengemis meminta-minta
namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang
pastilah karena ia membutuhkannya.(H.R. Ibnu Majah)
Maksud hadist di atas adalah bahwa dalam hal ini, Nabi SAW. ingin
memberikan sugesti agar orang tidak berat dalam memberikan pinjaman.
Karena terkadang orang itu merasa keberatan bila harus memberikan
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Ibnu Majah, Loc. Cit.
Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7, Ed. 2,
Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, 2001, h. 123
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pinjaman apalagi bersedekah, bilamana ketika keadaan ekonominya paspasan. Tetapi dengan jaminan pahala yang lebih, memberikan pinjaman akan
terasa lebih ringan ketika seseorang belum mampu memberikan sedekah.19
Selain dasar hukumnya berasal dari al-Qur’an dan Hadits Rasulullah,
para ulama telah bersepakat bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan
ulama’ ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa
pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki
segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah
menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang
sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.20

C. Rukun dan syarat utang piutang
Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari memberi penjelasan bahwa
rukun utang piutang itu sama dengan jual beli yaitu:
a. ‘Aqid ( )ﻋﺎﻗﺪyaitu yang berutang dan yang berpiutang.
b. Ma‘qud ‘alayh (ﻋﻠﻴﻪ

 )ﻣﻌﻘﻮدyaitu barang yang diutangkan.

c. Shigat ( )ﺻﻴﻐﺔyaitu ijab qabul, bentuk persetujuan antara kedua belah
pihak. 21
Demikian juga menurut Drs. Chairuman Pasaribu bahwa rukun
hutang-piutang ada empat macam:22
19

M. Thalib, Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy, Solo: CV. Pustaka Mantiq, Cet
1, 1992, h. 125
20
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema
Insani, 2001, h. 132-133
21
Ghufron A. Mas‘adi, Op. Cit, h. 173.
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1. Orang yang memberi utang
2. Orang yang berutang
3. Barang yang diutangkan (obyek)
4. Ucapan ijab dan qabul (lafadz).23
Dengan demikian, maka dalam utang-piutang dianggap telah terjadi
apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang-piutang itu sendiri.
Rukun adalah unsur esensial dari “sesuatu”, sedang syarat adalah prasyarat
dari “sesuatu”.
Adapun yang menjadi rukun dan syarat utang-piutang adalah:
1. ‘Aqid (orang yang berutang dan berpiutang)
Orang yang berutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai
subyek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan utang-piutang adalah
orang yang berutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan
orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
Imam Syafi’i mengungkapkan bahwa 4 orang yang tidak sah
akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang
belum mumayyiz) orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang
buta.
Sementara dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa akad orang gila,
orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang
baik dan yang jelek (memilih) tidak sah. Dan anak kecil yang sudah

22
23

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Op. Cit., h. 137
Ibid
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mampu memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung
pada izin walinya.24 Sebagaimana Hadis Nabi SAW:

ِ
ﺼﻐِ ِْﲑ
َ ﱴ ﻳَ ْﺴﺘَـْﻴـ َﻘ ﺎﺋِ ِﻢ َﺣ َﻋ ِﻦ اﻟﻨ: ُرﻓِ َﻊ اﻟْ َﻘﻠَ ُﻢ َﻋ ْﻦ ﺛَﻼَﺛٍَﺔ:ض ﻗَ َﺎل
 ﻆ َو َﻋ ِﻦ اﻟ
َ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َﺸﺔَ َر
25
(أ َْو ﻳُِﻔْﻴ َﻖ )رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﱴ ﻳَـ ْﻌ ِﻘ َﻞ ﱴ ﻳَ ْﻜﺒَـَﺮ َو َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻤ ْﺠﻨُـ ْﻮ ِن َﺣ َﺣ
Artinya: “Dari Aisyah ra., sesungguhnya Nabi SAW bersabda:
Bahwasanya Allah mengangkat penanya dari tiga orang yaitu:
dari orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai sembuh,
dan dari anak kecil sampai dia baligh/ dewasa”.(HR. Ibnu
Majah )
Di samping itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang
mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian
utang piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi
adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang piutang yang
dilakukan karena adanya unsur paksaan.26
2. Obyek Utang
Di samping adanya ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan
utang piutang, maka perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila
terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Tegasnya
harus ada barang yang akan diutangkan.
Untuk itu obyek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
a. Merupakan

benda

bernilai

yang

mempunyai

persamaan

penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.

24

Sayyid Sabiq, Op. Cit., h. 38
Sunan Ibnu Majah, Op. Cit., h. 658
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Rahmat Syafi‘ie, Op. cit., h. 58
25
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b. Dapat dimiliki
c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.27
Abu Bakar Jabir al-Jaziri menjelaskan syarat-syarat obyek utang
piutang sebagai berikut:
a. Diketahui jumlahnya, baik dengan timbangan, takaran maupun
hitungan.
b. Jika utang piutang itu berupa hewan, harus diketahui sifat-sifat
umurnya.
c. Bahwa obyek utang harus merupakan harta seseorang yang pandai
membelanjakan/mentasyarrufkannya.28
Dalam perjanjian utang-piutang itu disyari‘atkan secara tertulis.
Hal ini untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan/lupa, baik
mengenai besar kecilnya utang/waktu pembayarannya29. Sebagaimana
firman Allah SWT:
30

ِ
ِ ِ
ِ
(٢٨٢ :)اﻟﺒﻘﺮة...ُﻤﻰ ﻓَﺎ ْﻛﺘُﺒُﻮﻩ َﺟ ٍﻞ ُﻣ َﺴ
َ ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا إذَا ﺗَ َﺪاﻳَـْﻨﺘُ ْﻢ ﺑ َﺪﻳْ ٍﻦ إ َﱃ أ
َ  َﻬﺎ اﻟﺬﻳَﺎ أَﻳـ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah: 282)
Pencatatan ini disyaratkan, supaya mereka mudah dalam menuntut
pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh
27

Abdurrahman al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, Juz 2, Beirut: Darul
Kutub Al-Ilmiyah, 1996, h. 304
28
Ibid, h. 305.
29
Abdul Aziz Dahlan (et al.), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,
Cet. 1, 1996, h. 1892
30
Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Loc. Cit.
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temponya. Di samping disyari‘atkan secara tertulis, dalam utang-piutang
itu diperlukan juga adanya saksi.
3. Shigat (Ijab dan Qabul)
Suatu bentuk muammalah yang mengikat pihak-pihak lain yang
terlibat di dalamnya yang selanjutnya melahirkan kewajiban, diperlukan
adanya perjanjian antara pihak-pihak itu. Perjanjian di dalam hukum Islam
disebut dengan “akad”.
Akad

(perjanjian)

dilakukan

sebelum

terlaksananya

suatu

perbuatan, di mana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu
hal/tidak melakukan dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu
untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjanjian.
Akad menurut bahasa berarti menyimpulkan, mengikat (tali).
Menurut istilah adalah:
31

ِ ﺖ اﻟْﺜَـﺮﺎب ﺑَِﻘﺒـﻮٍل ﻋﻠَﻰ وﺟ ٍﻪ ﻣﺴﺮوٍع ﻳـﺜَﺒ
ِ َط إِ ْﳚ
.اﺿﻰ
ُ اِْرﺗِﺒَﺎ
َ ُ ُ ُْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ

Artinya: “Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang
menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian, akad adalah
perikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan dari
kedua belah pihak. Sifat kerelaan itu bisa terwujud dan jelas apabila telah
nyata-nyata diucapkan secara lisan oleh keduanya.
Ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul
adalah penerimaan dari pihak yang berutang. Ijab qabul harus dengan
31
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lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan isyarat
bagi orang bisu.32
Perjanjian utang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama
menyerahkan uang yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua
telah menerimanya dengan akibat bila harta yang diutangkan tersebut
rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi tetapi sebelum diterima oleh
pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.33 Berkaitan
dengan pengertian akad tersebut, maka terdapat ketentuan yang harus
dipenuhi dalam akad. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:
1. Pihak yang bertransaksi
Keduanya harus memenuhi persyaratan: dewasa (mampu bertindak),
berakal sehat, dan tidak berada pada pengampunan, sebagaimana
firman Allah SWT:

ِ ُﻪ ﻟَ ُﻜﻢ ﻗِﻴﺎﻣﺎ وارزﻗِﱵ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﺴ َﻔﻬﺎء أَﻣﻮاﻟَ ُﻜﻢ اﻟ وﻻ ﺗُـﺆﺗُﻮا اﻟ
ﻮﻫ ْﻢ
ْ َ
ُ ﻮﻫ ْﻢ ﻓ َﻴﻬﺎ َوا ْﻛ ُﺴ
ُ ُْ َ ً َ ْ ُ َ َ َ
ُ َْ َ َ
34
(٥ :ﺴﺎء
َ  )اﻟﻨ...
Artinya: “Dan janganlah kalian serahkan harta orang-orang bodoh
itu kepadanya yang mana Allah akan memelihara kalian dan
berikanlah kepada mereka belanja dari hartanya itu” (QS.
An-Nisa’: 5).
Dalam akad harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak,
serta akad harus jelas dan dimengerti maksudnya oleh masing-masing
pihak.
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2. Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek akad
harus jelas dari kesamaran.
3. Mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak
haram dimakan.35
Di atas telah disebutkan bahwa akad adalah perikatan antara ijab
dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.
Adapun yang dimaksud dengan ijab dan qabul secara jelasnya adalah:

ِ
ٍ
ـًﺮا َﻋ ْﻦ َﺟ ْﺰِم إَِر َادﺗِِﻪ ِﰱ اِﻧْﺸﺎءَﺣ ِﺪ اﻟْ ُﻤﺘَـ َﻌﺎﻗِ َﺪﻳْ ِﻦ ُﻣ َﻌﺒ
ُ َو ُل ﺑَـﻴَﺎن ﻳَﺎب ُﻫ َﻮ ا
ُ َاْ ِﻹ ْﳚ
َ ﺼ ْﺪ ُر ﻣ ْﻦ أ
ِ
ِ
ِ ُ ﺎ َﻛﺎ َن ﻫﻮ اﻟْﺒ ِﺎداﻟْﻌ ْﻘ ِﺪ أَﻳ
ﻻﺧ ِﺮ ﺑَـ ْﻌ َﺪ
ْ َ َواﻟْ َﻘﺒُـ ْﻮِل ُﻫ َﻮ َﻣﺎ ﻳ.ئ ﻣْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ
َ َْﺮف اﺼ ْﺪ ُر ﻣ َﻦ اﻟﻄ
َ
َ َُ
36 ِ
ِ َﻹﳚ
.ـًﺮا َﻋ ْﻦ ُﻣ َﻮاﻓِ َﻘﺘِ ِﻪ َﻋﻠَْﻴﻪﺎب ُﻣ َﻌﺒ
ْ ْا
Artinya: “Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu
seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya
dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. Qabul
adalah jawaban dari pihak yang lain sesudah adanya ijab, buat
menyatakan persetujuannya.
Dalam kaitannya dengan masalah utang diperlukan juga adanya
akad ini (ijab qabul). Sebagaimana pengertian ijab qabul di atas, maka
dalam masalah utang, pihak yang berutang dapat melakukan ijab.
Akad dalam masalah utang, adalah akad tamlik, karena itu tidak sah
kecuali dari orang yang boleh menggunakan harta (milik sendiri dan tidak
berada dalam pengampuan). Dan tidak sah pula kecuali dengan ijab dan
qabul, seperti akad jual beli dan hibah, karena itu akad dinyatakan sah

35
36
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dengan memakai akad lafadz qirad, salaf dan semua lafadz yang
mempunyai arti dan maksud yang sama.37

D. Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditur
Kewajiban orang yang melakukan utang-piutang adalah dengan
melakukan persetujuan utang-piutang secara tertulis. Persetujuan tersebut
disertai tanda terima atau kwitansi yang menyebutkan besarnya utang, tanggal
terjadinya utang-piutang, maupun tanggal pengembaliannya38. Ketentuan ini
terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut;

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺐ
ْ ُﻤﻰ ﻓَﺎ ْﻛﺘُﺒُـ ْﻮﻩُ َوﻟْﻴَﻜْﺘ َﺟ ٍﻞ ُﻣ َﺴ
َ ﺬﻳْ َﻦ اََﻣﻨُـ ْﻮا إ َذا ﺗَ َﺪاﻳَـْﻨﺘُ ْﻢ ﺑ َﺪﻳْ ٍﻦ إ َﱃ أ َﻬﺎ اﻟﻳَﺎ أَﻳـ
ٌ ﺐ ﺑـَْﻴـﻨَ ُﻜ ْﻢ َﻛﺎﺗ
39
(٢٨٢ :)اﻟﺒﻘﺮة.....ﺑِﺎﻟْ َﻌ ْﺪ ِل
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu
menuliskannya dengan benar….” (Al-Baqarah: 282)
Kewajiban

orang

berutang-piutang

selain

hal

diatas,

adalah

menghadirkan saksi. Saksi sebaiknya terdiri atas 2 orang laki-laki. Apabila
tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan 2 orang
perempuan40. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai
berikut;
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ِ ِ ِ ِ
ِ َﲔ ﻓَـﺮﺟﻞ واﻣﺮاَﺗ
ِ
ِ ْ و......
ِ
ﻦْ ﺎن ِﳑ
َ
َ ْ َ ٌ ُ َ ْ َاﺳﺘَ ْﺸﻬ ُﺪوا َﺷﻬْﻴ َﺪﻳْ ِﻦ ﻣ ْﻦ ر َﺟﺎﻟ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎن َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻮﻧَﺎ َر ُﺟﻠ
ِ َﻬ َﺪ ِآء اَ ْن ﺗﺿﻮ َن ِﻣﻦ اﻟﺸ
: )اﻟﺒﻘﺮة......ﻛَﺮ اِ ْﺣ َﺪ ُﳘَﺎ اْﻻُ ْﺧَﺮى ﻞ اِ ْﺣ َﺪ ُﳘَﺎ ﻓَـﺘُ َﺬ ﻀ
َ َ ْ َ ﺗَـ ْﺮ
41
(٢٨٢
Artinya : “Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki (diantaramu),
jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu rida’i, agar jika yang
seorang lupa maka seorang lagi mengingatnya….” (Q.S. AlBaqarah: 282)
Orang yang berhutang wajib mengembalikan utangnya kepada orang
yang meminjami utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
bersama. Jika pengutang telah mampu mengembalikan utangnya sebelum
waktu perjanjiannya berakhir, sebaiknya ia segera mngembalikannya. Cara
seperti ini dapat menambah kepercayaan pemberi utang kepada penerima
utang.42
Selain kewajiban-kewajiban diatas, seorang kreditur memiliki hak
penuh untuk menagih utangnya. Ia memiliki hak suara termasuk mengadukan
ke pengadilan bila si debitur membandel (malas membayar utangnya
tersebut).43
Sedangkan hak dan kewajiban debitur dan kreditur menurut
KUHPerdata pasal 1759-1764, adalah sebagai berikut:
Kewajiban debitur adalah mengembalikan barang yang dipinjam
dalam jumlah yang sama pada waktu yang diperjanjikan (pasal 1763). Jika ia
tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka ia diwajibkan membayar harga

41
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barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan
tempat barangnya, sesuai dengan kontrak (pasal 1764).44 Sedangkan hak
debitur adalah menerima barang yang dipinjam dari kreditur.45
Kewajiban kreditur adalah tidak dapat meminta kembali barang yang
telah

dipinjamkan

sebelum

lewat

waktu

yang

ditentukan

dalam

perjanjian(pasal 1759). Jika telah ditetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa,
apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya,
menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam
(pasal 1760). Oleh hakim kelonggaran tersebut, apabila diberikan akan
dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam untuk membayar
pinjamannya.46
Kalau orang yang meminjamkan, sebelum menggugat dimuka hakim,
sudah memberikan waktu secukupnya kepada si peminjam, maka tidak pada
tempatnya lagi kalau hakim masih juga memberikan pengunduran. Jika
perjanjian pinjam uang itu dibuat dengan akte otentik (notaris). Maka, jika
diminta oleh penggugat, hakim harus menyatakan putusannya dapat
dijalankan lebih dahulu meskipun ada permohonan banding atau kasasi.47
Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang meminjam sesuatu
barang atau sejumlah uang, akan mengembalikannya bila mana ia mampu
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untuk itu, maka hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktunya
pengembalian (pasal 1761).48

E. Tambahan dalam Utang Piutang
Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi
manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan
sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk
memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi
orang lain.
Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan
tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembaliknnya. Para ulama
sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian
si pengutang menerimanya maka itu adalah riba.49
Dalam hal ini Nabi SAW, bersabda :

ِ
ِ ﺠِﲕ ﻋﻦ ﻓَﻀﺎﻟٍَﺔ ﺑ ِﻦ ﻋﺒـﻴ ٍﺪ
ٍ ﺪﺛَِﲎ ﻳَِﺰﻳْ ُﺪ ﺑْﻦ أَِﰉ َﺣﺒِْﻴ َﺣ
ﱮ
 ِﺐ اﻟﻨ
َ ْ َُ ْ َ ْ َ ﺐ َﻋ ْﻦ أَِﰉ َﻣ ْﺮُزْوق اﻟﺘ
َ ﺻﺎﺣ
ُ
ِ
ِ
ٍ ﻞ ﻗَـ ْﺮ  ُﻛ:ﻪُ ﻗَ َﺎلﺻﻠَﻰ اﻟﻠّﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠَ َﻢ اَﻧ
 )رواﻩ.ﺮﺑَﺎﺮ َﻣْﻨـ َﻔ َﻌﺔً ﻓَـ ُﻬ َﻮ َو ْﺟﻪٌ ﻣ ْﻦ ُو ُﺟ ْﻮﻩ اﻟض َﺟ
َ
50
(اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ
Artinya:

“Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi
Marzuq At-Tajji dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW.
Bersabda: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu
salah satu dari beberapa macam riba” (H.R. Baihaqi).

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadist di atas adalah
keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan
48
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dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran.
Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang
sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan
dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.51 Karena ini terhitung
sebagai husnul al-qadha (membayar utang dengan baik). Sebagai mana hadist
Nabi SAW. Sebagai berikut:

ِ
ﺎ َﺧْﻴـًﺮاﻓَﺄَ ْﻋﻄﺎَﻩُ ِﺳﻨ،ﺎ َﻢ ِﺳﻨﺻﻠَﻰ اﻟﻠّﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َوﺳﻠ
َ  ا ْﺳﺘَـ ْﻘَﺮ:ﻗَ َﺎل، ََﻋ ْﻦ اَِﰉ ُﻫَﺮﻳْـَﺮة
َ ُض َر ُﺳ ْﻮ ُل اﻟﻠّﻪ
52
ِ
ِ
ِِ ِ
( )رواﻩ اﻟﱰﻣﺬى.ًﻀﺎء
َ َﺧﻴَ ُﺎرُﻛ ْﻢ اَ َﺣﺎﺳﻨُ ُﻜ ْﻢ ﻗ: وﻗَ َﺎل،
َ ﻪﻣ ْﻦ ﺳﻨ
Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, berkata: “Rasulullah SAW. Berhutang
seekor unta, dan mengembalikannya sebagai bayaran yang lebih
baik dari unta yang diambilnya secara hutang, dan beliau
bersabda: “orang yang lebih baik diantara kamu adalah orang
yang paling baik pembayarannya”. (HR. At-Turmudzy)
Dari hadist tersebut jelas pengembalian yang lebih baik itu tidak
disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif debitor (al-mustaslif). Itu juga
bukan tambahan atas jumlah sesuatu yang diutang karena tidak ada tambahan
atas jumlah unta yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas
unta yang diutang. Itu tidak lain adalah pengembalian yang semisal dengan
apa yang diutang; seekor hewan dengan seekor hewan, namun lebih tua dan
lebih besar tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan pengembalian yang lebih
baik (husn al-qadhâ’).53 Tapi jika sebelum utang dinyatakan terlebih dahulu
syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka sama dengan riba.
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Sebagaimana sabda Nabi SAW. yang artinya “Tiap-tiap piutang yang
mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba”.54
Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Mazhab
mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari akad utang piutang
tersebut, yaitu sebagai berikut:
1. Menurut Mazhab Hanafiyah: jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan
dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi ‘urf (kebiasaan di masyarakat)
maka hukumnya adalah boleh.
2. Menurut Mazhab Malikiyah: utang piutang yang bersumber dari jual beli,
penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh.
Sedangkan dalam hal utang piutang (al-qardl), penambahan pembayaran
yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi
kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak
dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh
diterima.
3.

Menurut Mazhab Syafii: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan
oleh muqtaridl (pihak yang berutang), maka pihak yang mengutangi
makruh menerimanya.

4. Menurut Mazhab Hambali: pihak yang mengutangi dibolehkan menerima
penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh muqtaridl (pihak yang
berutang dibolehkan menerimanya. 55
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5. Sedangkan menurut Syekh Zainuddin al-Malibary menyebutkan bahwa
boleh bagi muqridl menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh
muqtaridl tanpa disyaratkan sewaktu akad, misalnya kelebihan ukuran atau
mutu barang pengembalian dan pengembalian lebih baik dari yang
diutangkan. Bahkan melebihkan pengembalian utang adalah disunnahkan
bagi muqridl sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:
“sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling
bagus dalam membayar utangnya”.56
Argumentasi para ulama tersebut memang sangat bervariasi. Hanya
Imam Hambali yang kelihatan agak longgar dengan membolehkan mengambil
kelebihan pelunasan dari yang berutang asalkan kelebihan itu dijanjikan oleh
pihak yang berutang.
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