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BAB I 

PEMBAHASAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek 

muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, 

sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-

nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk 

mencari rezeki. Muamalah mengajarkan manusia memperoleh rezeki dengan cara yang halal 

dan baik. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dalam khazanah fiqh, kata pinjam-meminjam uang secara kebahasaan berasal dari kata al-

qardl yang berarti hutang-piutang. Dalam pengertian yang umum, hutang-piutang mencakup 

transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai. Pemahaman 

masyarakat tentang hutang-piutang dan pinjam-meminjam sangat bervariasi. Salah satunya 

adalah dengan menggunakan standar harga barang. Praktik Utang-piutang berstandar harga 

barang dalam tulisan ini terjadi dengan cara seseorang membutuhkan uang untuk suatu 

keperluan, lalu meminjam uang sejumlah yang dibutuhkan sesuai kesepakatan (misalnya Rp. 

1.000.000,-) yang pada saat peminjam meminjam uang sebesar itu akan dapat membeli pupuk 

sebanyak 10 sak, lalu pada saat dikembalikan, misalnya tahun depan dikembalikan seharga 10 

sak pupuk, yang sangat mungkin harganya lebih tinggi dari harga pada tahun sebelumnya 

(misalnya Rp 1.500.000,-). Cara ini sangat rasional dan sangat memenuhi rasa keadilan. Si 

pemberi pinjaman telah memberikan kesempatan uangnya dipergunakan oleh peminjam 

dalam jangka waktu satu tahun, hal ini sangat membantu peminjam. Sementara, pemberi 

pinjaman tidak dirugikan karena barang yang diperoleh dengan uang yang dimiliki pada 

tahun ketika ia memperpinjamkan uangnya dengan saat dikembalikan uang tersebut masih 

sama. Akan tetapi, Utang-piutang model ini tetap tidak diakadkan dengan barang, hanya saja 

diandaikan (berhelah) dengan harga barang yang riil dan mengikuti kemungkinan naik dan 

turun harga 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. PENGERTIAN HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM 

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang piutang juga dikenal istilah 

kredit. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam kontek pemberian pinjaman 

pada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain maka ia dapat 

disebut telah memberikan utang padanya. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan 

oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. 

Secara esensial, antara utang dan kredit tidak jauh beda dalam pemaknaannya di masyarakat.  

Selain itu, utang piutang sangat terkait dengan pemberian pinjaman dari pihak lain 

sebagai metoda transaksi ekonomi di masyarakat. Sedangkan kredit secara umum lebih 

mengarah pada pemberian pinjaman dengan penambahan nilai dalam pengembalian. Hal ini 

dikarenakan istilah kredit lebih banyak digunakan dalam dunia perbankan. 

Sedangkan dalam terminologi fiqh mu‟amalah, utang piutang disebut dengan “dain” 

 yang dalam (قشض) ”ini juga sangat terkait dengan istilah “qard (دٍٚ) ”Istilah “dain .(دٍٚ)

bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara “dain” (ٍٚد) dan “qard” (قشض) dalam bahasa fiqh mu‟amalah dengan 

istilah utang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan pemikiran di atas, 

maka dalam mengkaji masalah utang piutang, kredit, pinjaman, pembiayaan ataupun qard 

harus dijelaskan satu persatu agar jelas perbedaan dan persamaannya. 

Pertama, dalam terminologi fiqh mu‟amalah, pinjaman yang mengakibatkan adanya 

utang disebut dengan “qard” (قشض). Qard (قشض) dalam pengertian fiqh diartikan sebagai 

perbuatan memberikan hak milik untuk sementara waktu oleh seseorang pada pihak lain dan 

pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat 

dari harta yang diberikan tanpa mengambil imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta 

itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi pinjaman 

Kedua, dalam bahasa perbankan pemberian utang atau pembiayaan disebut dengan 

“kredit”. Kata “kredit” secara kebahasaan berasal dari kata credo yang dalam pengertian 

http://kafeilmu.com/2011/02/pengertian-hutang-piutang-dalam-islam.html
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keagamaan berarti kepercayaan. Adapun pengertian kata credo yang terkait dengan masalah 

financial adalah memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan 

Utang dalam pengertian masyarakat berarti menerima pinjaman dari pihak lain yang 

harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan ketika transaksi. Secara umum, 

ketiga istilah di atas tidak mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Adanya perbedaan 

istilah antara utang, kerdit, dan dain hanya perbedaan bahasa saja yang dalam pengertian 

umum masyarakat tidak berbeda. Sedangkan perbedaan antara pinjaman, pembiayaan, dan 

qard (قشض) juga demikian. 

Adanya perbedaan pengertian yang disampaikan oleh para pakar hukum, baik pakar 

hukum Islam, maupun para pakar perbankan di dunia dan Indonesia tidak menunjukkan 

adanya perbedaan pemaknaan. Perbedaan yang terjadi biasanya hanya dalam redaksional 

pemberian definisi saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengertian qard yang disampaikan 

beberapa pakar hukum Islam (fuqaha‟) sebagai berikut : 

1. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi qard sebagai harta yang 

diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima pinjaman 

harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya  

2. Abdullah Abdul Husain at-Tariqi memberikan pengertian qard sebagai pembayaran harta 

pada orang yang memanfaatkan kemudian ada ganti rugi yang dikembalikan dengan 

syarat harus sesuai dengan harta yang dibayarkan pertama kali kepada yang menerimanya 

3. Berbeda dengan pengertian-pengertian di atas, Hasbi ash-Shiddieqy 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” (قشض) memiliki 

dua pengertian yaitu; “i‟arah” (اػبسح) yang mengandung arti tabarru‟ (رجشع) atau 

memberikan harta kepada orang dasar akan dikembalikan, dan pengertian mu‟awadlah, 

 karena harga yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tetapi (يؼبٔضخ)

dihabiskan dan dibayar gantinya  
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A. DASAR HUKUM HUTANG 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. Surat al-Ma‟idah ayat 2 Allah berfirman : 

 انؼقبة شذٚذ اهلل إٌ اهلل ارقٕا ٔ انؼذٔاٌ ٔ اإلثى ػهٗ رؼبَٕٔا ال ٔ انزقٕٖ ٔ انجش ػهٗ رؼبَٕٔا ٔ

Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa, dan jangan 

kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Allah 

sangat keras hukumannya (Dahlan, 2000: 187). 

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 tidak ada larangan dalam melakukannya. 

Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan 

sesuai prinsip syari‟ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah 

lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan 

secara tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut : 

 اهلل ػهًّ كًب ٚكزت أٌ كبرت ٚأة ال ٔ ثبنؼذل كبرت ثُٛكى نٛكزت ٔ فبكزجِٕ يغًٗ أجم إنٗ ثذٍٚ رذاُٚزى إرا ءايُٕا انزٍٚ ٚأٚٓب

 فهٛكزت

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi atas dasar utang dalam waktu yang 

telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang penulis diantaramu menulis dengan benar, dan 

janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana yang telah diajarkan Allah. 

Karena pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang 

memberi pinjaman, menurut pakar hukum Islam, 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  : 

 كشٚى أجش نّ ٔ نّ فٛضؼف حغُب قشضب اهلل ٚقشض انز٘ را يٍ
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Barang siapa yang meminjami Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan 

baginya dan di sisi-Nya pahala berlimpah dan lebih mulia.  

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 : 

 يشح كصذقزٓب كبٌ إال يشرٍٛ قشضب يغهًب ٚقشض يغهى يٍ يب

Barang siapa yang memberikan pinjaman pada seorang muslim dua kali maka tidak lain 

pahalanya kecuali seperti pemberian shadaqah satu kali. 

Dalam sabda Rasulullah yang lain, Ibnu Majah juga meriwayatkan sebagai berikut; 

 انقشض ثبل يب ججشٚم ٚب فقهذ ػشش ثثًبَٛخ انقشض ٔ نٓبأيثب ثؼشش انصذقخ يكزٕثب انجُخ ثبة ػهٗ ثٗ أعشٖ نٛهخ سأٚذ

 حبجخ يٍ إال ٚغزقشض ال انًغزقشض ٔ ػُذِ ٔ ٚغأل انغبئم ألٌ قبل, انصذقخ يٍ أفضم

Saya melihat pada waktu di-isra‟-kan, pada pintu surga tertulis “Pahala shadaqah sepuluh 

kali lipat dan pahala pemberian utang delapan belas kali lipat” lalu saya bertanya pada 

Jibril “Wahai Jibril, mengapa pahala pemberian utang lebih besar?” Ia menjawab “Karena 

peminta-minta sesuatu meminta dari orang yang punya, sedangkan seseorang yang 

meminjam tidak akan meminjam kecuali ia dalam keadaan sangat membutuhkan”.  

Di sisi lain, Allah memberikan aturan yang tegas dalam utang piutang yang merupakan 

bagian dari transaksi ekonomi (mu‟amalah maliyah). Ketegasan aturan transaksi ekonomi 

tersebut tercermin dalam firman Allah dalam surat an-Nisa‟ ayat 29 sebagai berikut : 

 ثكى كبٌ اهلل إٌ أَفغكى رقزهٕا ال ٔ يُكى رشاض أٌ رجبسح ركٌٕ أٌ إال ثبنجبطم ثُٛكى أيٕانكى رأكهٕا ال ءايُٕا انزٍٚ ٚأٚٓب

 سحًٛب

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta yang beredar diantaramu 

secara bathil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka. Jangan pula kamu saling membunuh. 

Allah sangat saya kepadamu semuanya.  

Salah satu transaksi yang termasuk baţil adalah pengambilan riba. Riba berdasarkan 

penjelasan para mufassir, baik dalam bentuk definisi maupun gambaran praktis di masa 

Jahiliyyah, menurut Qardhawi (2001: 76-78), maka riba yang maksud dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Riba itu terjadi karena transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang 

2. Ada tambahan dari pokok pinjaman ketika pelunasan 

3. Tambahan dimaksud, dimaksudkan terlebih dahulu 
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4. Tambahan itu diperhitungkan sesuai dengan limit waktu peminjaman. 

Dalam perspektif ekonomi, (Razi, 1938 : 87-88) mengemukakan ulasan yang cukup baik 

dalam mengungkap sebab dilarangnya riba. Sebab-sebab tersebut antara lain : 

1. Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada 

imbalan. Boleh saja orang berdalih bahwa keuntungan akan diperoleh seandainya harta 

yang dipinjamkan pada orang lain itu dijadikan modal dagang. Tetapi keuntungan yang 

akan diperoleh pihak peminjam itu sifatnya belum pasti. Sebaliknya, pemungutan 

“tambahan” oleh pemberi pinjaman itu adalah hal yang pasti, tanpa resiko. 

2. Riba menghalangi pemodal ikut berusaha mencari rezeki karena ia dengan mudah 

membiayai hidupnya dengan bunga, hal ini akan mengakibatkan distorsi dalam 

masyarakat. 

3. Bila diperbolehkan, maka masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya, tidak 

segan meminjam uang walaupun sangat tinggi bunganya. Hal ini akan mengelmiinir sifat 

tolong menolong, saling menghormati dan perasaan berhutang budi. 

4. Dengan riba, pemilik modal akan semakin kaya, sementara pihak peminjam akan semakin 

miskin. Jadi riba bisa menjadi media bagi orang kaya untuk menindas orang miskin. 

5. Larangan riba sudah ditetapkan oleh nas, dimana tidak harus seluruh rahasia tuntutannya 

diketahui oleh manusia. Keharamannya itu pasti, kendati orang tidak mengetahui persis 

segi pelarangannya. 

 

B. HUKUM MEMBERI HUTANG PIUTANG  

Hukum memberi hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan toleransi, namun 

pada umumnya memberi hutang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi hutang atau 

pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada orang yang membutuhkan 

seperti memberi hutang kepada tetangga yang membutuhkan uang untuk berobat karena 

keluarganya ada yang sakit.Hukum memberi hutang bisa menjadi haram, misalnya memberi 

hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran islam seperti untuk membeli minuman keras, 

menyewa pelacur dan sebagainya.1 

 

                                                 
1NN, Hutang Piutang Menurut Ajaran Islam, http:// organisasi. Org 
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C. ADAB HUTANG PIUTANG   

Kehidupan bagai roda yang terus berputar, terkadang di atas dan terkadang di bawah.Kondisi 

manusia pun tidak jauh berbeda.Terkadang penuh kelapangan, dan terkadang kekurangan dan 

membutuhkan bantuan.  Karena itulah, dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita, 

hutang piutang tidaklah menjadi sesuatu yang asing.Begitu pula Syariat Islam yang indah 

juga melihat secara umum, bahwa aktifitas hutang piutang atau pinjam meminjam, sejatinya 

adalah salah satu bentuk pelaksanaan ajaran tolong menolong antara manusia yang sangat 

dianjurkan dalam Islam. 

Allah SWT berfirman :  Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan 

takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. (QS Al-Maidah : 2) 

 

D. KEUTAMAAN MEMBERI HUTANGAN 

Dalam shohih Muslim pada Bab „Keutamaan berkumpul untuk membaca Al Qur‟an dan 

dzikir‟, dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam 

bersabda, 

ٍْ ٍٍ ُكْشَثًخ ِي ٍْ ُيْؤِي ٍْ ََفََّظ َػ َٛب ََفََّظ َي َْ ٍْ َٚغََّش ُكَشِة انذُّ ََٔي ِْٕو اْنِقَٛبَيِخ  ٍْ ُكَشِة َٚ ُّ ُكْشَثًخ ِي ُْ ُّ َػ ِّ ِفٗ  انهَّ ْٛ ُّ َػَه َػَهٗ ُيْؼِغٍش َٚغََّش انهَّ

َٔاِٜخَشِح َٛب  َْ َٔاِٜخَشِح انذُّ َٛب  َْ ُّ ِفٗ انذُّ ُِ انهَّ ًًب َعَزَش ٍْ َعَزَش ُيْغِه ٌِ ا ََٔي ْٕ ُّ ِفٗ َػ َِّٔانهَّ ٌِ َأِخٛ ْٕ ٌَ اْنَؼْجُذ ِفٗ َػ  ْنَؼْجِذ َيب َكب

“Barang siapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah 

akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan 

seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan 

akhirat. Barangsiapa menutup „aib seseorang, Allah pun akan menutupi „aibnya di dunia dan 

akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebtu menolong 

saudaranya.” (HR. Muslim no. 2699) 

Keutamaan seseorang yang memberi utang terdapat dalam hadits yang mulia yaitu pada 

sabda beliau shallallahu „alaihi wa sallam: Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang 

dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. 

Dalam Tuhfatul Ahwadzi (7/261) dijelaskan maksud hadits ini yaitu:  

“Memberi kemudahan pada orang miskin –baik mukmin maupun kafir- yang memiliki utang, 

dengan menangguhkan pelunasan utang atau membebaskan sebagian utang atau 

membebaskan seluruh utangnya.” 

Sungguh beruntung sekali seseorang yang memberikan kemudahan bagi saudaranya yang 

berada dalam kesulitan, dengan izin Allah orang seperti ini akan mendapatkan kemudahan di 

hari yang penuh kesulitan yaitu hari kiamat.  
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Syariat Islam menjanjikan serangkaian keutamaan bagi mereka yang memberikan pinjaman 

kepada saudaranya dengan niatan yang tulus penuh keikhlasan.  Seseorang yang mau 

membantu saudaranya saat ditimpa kesulitan, maka Allah SWT akan membantunya  di 

akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda :  

“Barang siapa yang membebaskan atas diri seorang muslim, satu penderitaan dari 

penderitaan2 di dunia, maka Allah akan mengangkatnya dari kesulitan pada hari kiamat. 

Barang siapa memudahkan  kesusahan yg ada pada seseorang, maka Allah akan 

memudahkan urusannya di dunia dan akhirat.” (HR Muslim) 

 

Keutamaan yang lain adalah, bahwa pahala memberikan hutang atau pinjaman ternyata lebih 

besar dari seorang yang menyedekahkan hartanya. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah 

SAW mengatakan :  

“Saya melihat pada waktu di-isra‟-kan, pada pintu surga tertulis “Pahala shadaqah sepuluh 

kali lipat dan pahala pemberian utang delapan belas kali lipat” lalu saya bertanya pada 

Jibril “Wahai Jibril, mengapa pahala pemberian utang lebih besar?” Ia menjawab “Karena 

peminta-minta sesuatu meminta dari orang yang punya, sedangkan seseorang yang 

meminjam tidak akan meminjam kecuali ia dalam keadaan sangat membutuhkan”. (HR Ibnu 

Majah) 

 

E. TAGIHLAH UTANG DENGAN CARA YANG BAIK 

Dalam Shohih Bukhari dibawakan Bab „Memberi kemudahan dan kelapangan ketika 

membeli, menjual, dan siapa saja yang meminta haknya, maka mintalah dengan cara yang 

baik‟. 

Dari Jabir bin „Abdillah, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

ًًْحب ِإ ُّ َسُجاًل َع َِٔإَرا اْقَزَضَٗسِحَى انهَّ َِٔإَرا اْشَزَشٖ ،   َرا َثبَع ، 

“Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli 

dan ketika menagih haknya (utangnya).” (HR. Bukhari no. 2076) 

Yang dimaksud dengan „ketika menagih haknya (utangnya)‟ adalah meminta dipenuhi 

haknya dengan memberi kemudahan tanpa terus mendesak. (Fathul Bari, 6/385) Ibnu Hajar 

mengatakan bahwa dalam hadits ini terdapat dorongan untuk memberi kelapangan dalam 

setiap muamalah, … dan dorongan untuk memberikan kelapangan ketika meminta hak 

dengan cara yang baik.  
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Dalam Sunan Ibnu Majah dibawakah Bab „Meminta dan mengambil hak dengan cara yang 

baik‟. Dari Ibnu „Umar dan „Aisyah radhiyallahu „anhuma, Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda : 

ُّ ٍْ َطَهَت َحقًّب َفْهَْٛطُهْج َٔاٍف َي ِْٛش  ْٔ َغ َٔاٍف َأ  ِفٗ َػَفبٍف 

 “Siapa saja yang ingin meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik baik 

pada orang yang mau menunaikan ataupun enggan menunaikannya.” (HR. Ibnu Majah no. 

1965. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shohih) 

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda untuk orang yang 

memiliki hak pada orang lain : 

َٔاٍف ِْٛش  ْٔ َغ َٔاٍف َأ  ُخْز َحقََّك ِفٗ َػَفبٍف 

“Ambillah hakmu dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikannya ataupun 

enggan menunaikannya.” (HR. Ibnu Majah no. 1966. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa 

hadits ini shohih) 

F. BERILAH TENGGANG WAKTU BAGI ORANG YANG KESULITAN 

Allah Ta‟ala berfirman : 

ٌْٛش َن ٌْ َرَصذَُّقٕا َخ ََٔأ َْٛغَشٍح  ٌَ ُرٔ ُػْغَشٍح َفَُِظَشٌح ِإَنٗ َي ٌْ َكب ٌََِٔإ ًُٕ ُُْزْى َرْؼَه ٌْ ُك  ُكْى ِإ

 “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia 

berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, 

jika kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 280) 

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam 

kesulitan, di mana orang tersebut belum bisa melunasi utang. Oleh karena itu, Allah Ta‟ala 

berfirman (yang artinya), “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 

berilah tangguh sampai dia berkelapangan.” Hal ini tidak seperti perlakuan orang jahiliyah 

dahulu. Orang jahiliyah tersebut mengatakan kepada orang yang berutang ketika tiba batas 

waktu pelunasan: “Kamu harus lunasi utangmu tersebut. Jika tidak, kamu akan kena riba.” 

 

Memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib. Selanjutnya jika ingin 

membebaskan utangnya, maka ini hukumnya sunnah (dianjurkan). Orang yang berhati baik 

seperti inilah (dengan membebaskan sebagian atau seluruh utang) yang akan mendapatkan 

kebaikan dan pahala yang melimpah. Oleh karena itu, Allah Ta‟ala berfirman (yang artinya),  
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“Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui.” (Lihat Tafsir Al Qur‟an Al Azhim, pada tafsir surat Al Baqarah ayat 280) 

 

Begitu pula dalam beberapa hadits disebutkan mengenai keutamaan orang-orang yang 

memberi tenggang waktu bagi orang yang sulit melunasi utang. Rasulullah shallallahu „alaihi 

wa sallam bersabda : 

 ُّ ُْ ََٔضَغ َػ  ْٔ ََْظَش ُيْؼِغًشا َأ ٍْ َأ َِّي ُّ ِفٗ ِظهِّ ُّ انهَّ  َأَظهَّ

 “Barangsiapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk 

melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapat naungan 

Allah.” (HR. Muslim no. 3006) 

 

Dari salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam –Abul Yasar-, Rasulullah 

shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 

ُّ ُْ ْٔ ِنََٛضْغ َػ ًُْؼِغَش َأ ُِْظِش اْن ِّ َفْهُٛ ََٔجمَّ ِفٗ ِظهِّ ُّ َػضَّ  ُّ انهَّ ٌْ ُِٚظهَّ ٍْ َأَحتَّ َأ  َي

 “Barangsiapa ingin mendapatkan naungan Allah „azza wa jalla, hendaklah dia memberi 

tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan dia 

membebaskan utangnya tadi.” (HR. Ahmad. Syaikh Syu‟aib Al Arnauth mengatakan bahwa 

hadits ini shohih) 

 

Lihatlah pula akhlaq yang mulia dari Abu Qotadah karena beliau pernah mendengar hadits 

serupa dengan di atas. Dulu Abu Qotadah pernah memiliki piutang pada seseorang. 

Kemudian beliau mendatangi orang tersebut untuk menyelesaikan utang tersebut. Namun 

ternyata orang tersebut bersembunyi tidak mau menemuinya. Lalu suatu hari, kembali Abu 

Qotadah mendatanginya, kemudian yang keluar dari rumahnya adalah anak kecil. Abu 

Qotadah pun menanyakan pada anak tadi mengenai orang yang berutang tadi. Lalu anak tadi 

menjawab, “Iya, dia ada di rumah sedang makan khoziroh.” Lantas Abu Qotadah pun 

memanggilnya, “Wahai fulan, keluarlah. Aku dikabari bahwa engkau berada di situ.” Orang 

tersebut kemudian menemui Abu Qotadah. Abu Qotadah pun berkata padanya, “Mengapa 

engkau harus bersembunyi dariku?”  

Orang tersebut mengatakan, “Sungguh, aku adalah orang yang berada dalam kesulitan dan 

aku tidak memiliki apa-apa.” Lantas Abu Qotadah pun bertanya, “Apakah betul engkau 

adalah orang yang kesulitan?” Orang tersebut berkata, “Iya betul.” Lantas dia menangis. Abu 

Qotadah pun mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda : 
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َْٕو اْنِقَٛبَيِخ ٌَ ِفٙ ِظمِّ اْنَؼْشِػ َٚ ُّ َكب ُْ ْٔ َيَحب َػ ِّ َأ ًِ ٍْ َغِشٚ ٍْ ََفََّظ َػ  َي

 “Barangsiapa memberi keringanan pada orang yang berutang padanya atau bahkan 

membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan „Arsy di hari kiamat.” 

Syaikh Syu‟aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shohih. (Lihat Musnad 

Shohabah fil Kutubit Tis‟ah dan Tafsir Al Qur‟an Al Azhim pada tafsir surat Al Baqarah ayat 

280) 

 

Inilah keutamaan yang sangat besar bagi orang yang berhati mulia seperti Abu Qotadah. 

Begitu pula disebutkan bahwa orang yang berbaik hati untuk memberi tenggang waktu bagi 

orang yang kesulitan, maka setiap harinya dia dinilai telah bersedekah. Dari Sulaiman bin 

Buraidah dari ayahnya: 

 يٍ أَظش يؼغًشا فهّ ثكم ٕٚو صذقخ قجم أٌ ٚحم انذٍٚ فئرا حم انذٍٚ فأَظشِ كبٌ نّ ثكم ٕٚو يثالِ صذقخ

 “Barangsiapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka 

setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya 

belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, 

maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah dua kali lipat nilai piutangnya.” (HR. 

Ahmad, Abu  

 

Ya‟la, Ibnu Majah, Ath Thobroniy, Al Hakim, Al Baihaqi. Syaikh Al Albani dalam As 

Silsilah Ash Shohihah no. 86 mengatakan bahwa hadits ini shohih) 

Begitu pula terdapat keutamaan lainnya. Orang yang berbaik hati dan bersabar menunggu 

untuk utangnya dilunasi, niscaya akan mendapatkan ampunan Allah. Dari Abu Hurairah 

radhiyallahu „anhu, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda : 

ٌَ َربِجٌش َُٚذاِٚ ََٔص ٍُ انَّبَط ، َفِئَرا َسَأٖ ُيْؼِغًشا َقبَلَكب ٌْ ََٚزَجب َّ َأ ُّ ، َنَؼمَّ انهَّ ُْ َُٔصٔا َػ ِّ َرَجب َٛبَِ ُّ ِنِفْز ُْ ُّ َػ ََٔص انهَّ  َػَّب ، َفَزَجب

 “Dulu ada seorang pedagang biasa memberikan pinjaman kepada orang-orang. Ketika 

melihat ada yang kesulitan, dia berkata pada budaknya: Maafkanlah dia (artinya bebaskan 

utangnya). Semoga Allah memberi ampunan pada kita. Semoga Allah pun memberi ampunan 

padanya.” (HR. Bukhari no. 2078) 

 

Itulah kemudahan yang sangat banyak bagi orang yang memberi kemudahan pada orang lain 

dalam masalah utang. Bahkan jika dapat membebaskan sebagian atau keseluruhan utang 

tersebut, maka itu lebih utama. 

 

 



12 

 

G. BERI PULA KEMUDAHAN BAGI ORANG YANG MUDAH MELUNASI UTANG 

Selain memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan, berilah pula kemudahan bagi orang 

yang mudah melunasi utang. Perhatikanlah kisah dalam riwayat Ahmad berikut ini. 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda : 

َُْظُشٔا ِفٗ ُّ ا َْٕو اْنِقَٛبَيِخ َفَُٛقُٕل انهَّ ُُْذ ُْٚؤَرٗ ِثَشُجٍم َٚ ِّ. َفَُٛقُٕل َسةِّ َيب ُك ًَِه ُّ َػ َْٛش َأَّ ْٛشًا َغ ًَُم َخ ُُْذ ُأَخبِنُط انَّبَط  َأْػ َُٔك ٌَ ِنٗ َيبٌل  َكب

ٌَ ُيِٕعشًا ٍْ َكب ًَ َْٛغَشٍح َف ُّ ِإَنٗ َي ََْظْشُر ٌَ ُيْؼِغشًا َأ ٍْ َكب ََٔي  ِّ ْٛ ُّ .َٚغَّْشُد َػَه ٍْ َٚغََّش َفَغَفَش َن ََٔجمَّ َأََب َأَحقُّ َي ُّ َػضَّ   َقبَل انهَّ

“Ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Allah berkata (yang artinya), “Lihatlah 

amalannya.” Kemudian orang tersebut berkata, “Wahai Rabbku. Aku tidak memiliki amalan 

kebaikan selain satu amalan. Dulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya 

pada orang-orang. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku beri 

kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku selalu memberinya 

tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya.” Lantas Allah pun berkata (yang artinya), 

“Aku lebih berhak memberi kemudahan”. Orang ini pun akhirnya diampuni.” (HR. Ahmad. 

Syaikh Syu‟aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shohih) 

 

Al Bukhari pun membawakan sebuah bab dalam kitab shohihnya „memberi kemudahan bagi 

orang yang lapang dalam melunasi utang‟. Lalu setelah itu, beliau membawakan hadits yang 

hampir mirip dengan hadits di atas. Dari Hudzaifah, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam 

bersabda : 

ٌَ َقْجَهُكْى َقبُنٕا ٍْ َكب َّ ًَاَلِئَكُخ ُسَٔح َسُجٍم ِي ًْٛئب َقبَل ُك َرَهقَِّذ اْن ِْٛش َش ٍَ اْنَخ ًِْهَذ ِي ٌَْأَػ ًُِٕعِش  ُُْذ آُيُش ِفْزَٛبَِٗ َأ ٍِ اْن َُٔصٔا َػ ََٚزَجب َٔ ُِْظُشٔا  ُٚ

َُٔصٔا ُّ َقبَل َقبَل َفَزَجب ُْ  َػ

 “Beberapa malaikat menjumpai ruh orang sebelum kalian untuk mencabut nyawanya. 

Kemudian mereka mengatakan, “Apakah kamu memiliki sedikit dari amal kebajikan?” 

Kemudian dia mengatakan, “Dulu aku pernah memerintahkan pada budakku untuk 

memberikan tenggang waktu dan membebaskan utang bagi orang yang berada dalam 

kemudahan untuk melunasinya.” Lantas Allah pun memberi ampunan padanya.” (HR. 

Bukhari no. 2077) 

 

 

H. ANJURAN MENGHINDARI HUTANG 

Meskipun aktifitas hutang piutang bukanlah hal yang tercela dalam Islam, namun sejak awal 

syariat kita menganjurkan kepada kita untuk menahan diri agar tidak berhutang kecuali benar-

benar terpaksa.  Karena tanpa disadari, seorang yang berhutang akan tersiksa dengan 

hutangnya secara tidak langsung. Rasulullah SAW pun berdoa untuk terhindar dari lilitan 

hutang , beliau berdoa : 

“ Ya Tuhanku! Aku berlindung diri kepadaMu dari berbuat dosa dan hutang. Kemudian ia 

ditanya: Mengapa Engkau banyak minta perlindungan dari hutang ya Rasulullah? Ia 

menjawab: Karena seseorang kalau berhutang, apabila berbicara berdusta dan apabila 

berjanji menyalahi." (HR Bukhari) 
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Bahkan anjuran untuk menghindari hutang ini digambarkan dalam beberapa riwayat, dimana 

Rasulullah SAW tidak ingin menyolatkan mereka yang meninggal dalam keadaan berhutang, 

tetapi menyuruh para sahabat untuk mensolatkannya. Diriwayatkan bahwa suatu ketika 

Rasulullah SAW didatangkan jenazah orang yg berhutang, maka beliau bertanya apakah ia 

meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya. Jika diberitakan bahwa ia meninggalkan harta 

untuk melunasi hutangnya, Rasulullah mensholatinya, jika tidak maka Rasulullah mengatakan 

kepada kaum muslimin : sholatilah sahabatmu (HR Muslim) 

 

Namun hal di atas tidak berlangsung untuk seterusnya, setelah masa fathu makkah 

(kemenangan atas makkah ), setiap kali ada yang meninggal Rasulullah SAW senantiasa 

menegaskan : 

“ jika ia berhutang dan tidak meninggalkan harta, maka aku adalah walinya, namun jika ia 

meninggalkan harta yang cukup maka itu untuk ahli warisnya “  

 

 

I. ADAB DALAM HUTANG PIUTANG 

1. Niatan kuat untuk membayar 

Seorang yang berhutang hendaknya sejak awal meniatkan untuk membayar dengan segera 

dan bukan menunda-nunda, apalagi meniatkan untuk tidak membayar, hal tersebut 

tergolong dalam keburukan yang dicela dalam sabda Rasulullah SAW : 

 ." يٍ أخز أيٕال انُبط ٚشٚذ أداءْب أدٖ اهلل ػُّ، ٔيٍ أخزْب ٚشٚذ إرالفٓب أرهفّ اهلل

“barang siapa mengambil pinjaman harta orang lain dengan maksud untuk 

mengembalikannya maka Allah akan menunaikan untuknya, barang siapa yang 

meminjam dengan niatan tidak mengembalikannya, maka Allah akan memusnahkan harta 

tersebut” (HR Bukhori) 

 

2. Tidak ada perjanjian kelebihan dalam pengembalian saat akad terjadi 

Dalam kaidah dikatakan, “ setiap pinjaman yang mengandung unsur kemanfaatan maka 

hukumnya masuk kategori riba “. Karenanya, kita perlu berhati-hati saat melakukan 

aktifitas hutang piutang, jangan sampai mensyaratkan kelebihan atau tambahan saat 

pengembalian, meskipun kelebihan tadi bukan uang tapi barang misalnya. 

 

3. Menuliskan pernyataan bagi yang berhutang 

Pada saat ini fungsi akuntansi atau pencatatan transaksi sudah menjadi kebutuhan, karena 

begitu padat dan rumitnya jenis aktifitas ekonomi seseorang. Syariat Islam kita juga 

menganjurkan kepada kita untuk menaruh perhatian dalam masalah pencatatan hutang 

piutang tersebut, Allah SWT berfirman : 
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“ Dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun 

“ daripada utangnya.”  (QS Al Baqoroh 282) 

Dengan adanya pencatatan hutang piutang, maka hal ini menjadi upaya mencegah 

terjadinya konflik  dan pertikaian antara pihak-pihak yang melakuan transaksi tersebut. 

 

4. Memperbanyak Doa bagi yang berhutang 

Berhutang menumbuhkan perasaan beban dalam hati, selain upaya untuk melunasinya 

dengan giat bekerja dan berusaha, kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah SWT 

agar terbebas dari lilitan hutang.Doa yang penuh kesungguhan juga akan menjadi 

semacam terapi untuk meringankan beban hutang tersebut. Rasulullah SAW mengajarkan 

doa khusus dalam masalah ini: 

ََٔضَهِغ انذَّ  ،ٍِ َٔاْنُجْج َٔاْنُجْخِم  َٔاْنَكَغِم،  َٔاْنَؼْجِض   ،ٌِ َٔاْنُحْض َٓىِّ  ٍَ اْن ُْٕر ِثَك ِي ْٙ َأُػ ُٓىَّ ِإِّ ََٔغَهَجِخ انشَِّجبِلَانهَّ  ٍِ ْٚ. 

“Ya Allah!Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang) menyedihkan dan 

menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan 

orang.”(HR Bukhori) 

 

5. Tidak Menunda Pembayaran. 

Hendaknya kita berusaha untuk menyegerakan pelunasan hutang, karena itu menjadi 

bagian dari komitmen seorang muslim yang harus berusaha menepati janji yang keluar 

dari lisannya. Apalagi jika kondisi benar-benar telah lapang dan mempunyai kemampuan, 

maka sikap menunda-nunda hanya akan menambah sikap tercela dalam diri kita. 

Rasulullah SAW bersabda :Menunda-nunda pembayaran hutang oleh orang-orang yang 

mampu adalah suatu kezhaliman. (HR Abu Daud) 

 

6. Menunaikan dengan Sempurna 

Meskipun kelebihan pengembalian yang disebutkan di awal akad hutang piutang 

diharamkan dalam Islam, namun melebihkan pengembalian pinjaman yang benar-benar 

atas inisiatif yang berhutang - tanpa paksaan dan penuh dengan keridhoan- justru 

merupakan akhlak mulia yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, ia 

berkata, “Rosululloh telah berhutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang 

lebih tua umurnya daripada hewan yang yang beliau hutang itu”, dan Rasululloh 

bersabda, “Orang yang paling baik diantara kamu ialah orang yang dapat membayar 

hutangnya dengan yang lebih baik”. (HR. Ahmad & Tirmidzi). 
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7. Bagi yang menghutangi, hendaknya memberi Tenggang Waktu 

Khusus bagi yang menghutangi, adab yang harus dijaga adalah cara penagihan yang ihsan 

yaitu dengan tetap menjunjung tinggi ukhuwah sesama muslim.  Jika memang kondisi 

yang berhutang benar-benar tidak memungkinkan, maka anjuran Islam bagi kita adalah 

memberikan toleransi waktu, Allah SWT berfirman : 

                                    

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia 

berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, 

jika kamu mengetahui. (QS al Baqoroh 280) 
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BAB II 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Landasan normatif-filosofis akad utang-piutang (al-qardl) dalam perspektif Ekonomi Islam 

berangkat dari asumsi bahwa utang-piutang adalah akad tabarru‟ (akad sosial). Oleh karena 

itu, tidak dibenarkan bagi orang yang mempiutangi mengambil keuntungan dari akad utang-

piutang yang dilakukannya. Secara lebih detail, berbagai nash al-Qur‟an dan Hadis telah 

memberikan sugesti bagi terbentuknya dimensi sosialisme Islam melalui akad utang-piutang 

tersebut.  

Prinsip al-„adalah (juctice), „adamu ghurur, riba wa tadlis serta perbedaan ekonomi dalam 

batas yang wajar, dapat menjadi alasan pembenaran utang-piutang (al-qardl) sejumlah uang 

dengan menggunakan standar harga barang sewaktu pengembaliannya dalam perspektif 

ekonomi Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan dua kondisi, yakni 

kemungkinan harga barang naik dan kemungkinan harga barang turun, dan harus dipastikan 

bahwa kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Jjika kita mengikuti model cara berpikir 

kelompok neorevivalis, maka hutang piutang berstandarisasi harga barang ini tetap dianggap 

sebagai riba yang diharamkan 

 

B. SARAN 

Dalam penyunan makalah ini kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan 

kesalahan, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para 

pembaca sekalian demi tercapainya kesempurnaa dalam makalah ini. 
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