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Abstrak 

Nama/NIM :  Hamiyatul Achyahul Husna/ 160102152 

Fakultas/Prodi :  Syari‟ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari‟ah 

Judul Skripsi             :  Tinjauhan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan 

Dengan Sistem Menurun di Instagram  (Studi Kasus 

Pada Akun @Arisan.Cil Di Kota Banda Aceh) 

Tanggal Munaqasyah :  21 Januari 2021 

Tebal Skripsi :  70 halaman 

Pembimbing 1  :  Dr. Kamarruzzaman, M. Sh., Ph.D 

Pembimbing 2  :  Muhammad Iqbal, MM 

Kata Kunci  :  Arisan dengan sistem menurun, Akad al-Qardh 

Seiring dengan berkembangnya zaman, pada masa sekarang ini banyak 

masyarakat yang bertergantungan dengan media online untuk memenuhi 

kebutuhan, bahkan untuk mendapatkan penghasilan/uang secara instant, dimana 

salah satunya adalah arisan dengan sistem menurun yang menggunakan platform 

instagram. Jika masyarakat tidak dibekali pengetahuan/edukasi yang memadai 

terkait hal tersebut, maka bisa menjerumuskan masyarakat kepada kemudaratan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka, tujuan penelitian yang penulis 

ambil yaitu: untuk mengetahui bagaimana mekanisme arisan dengan sistem 

menurun di instagram pada akun @arisan.cil di kota Banda Aceh, untuk 

mengetahui mengapa banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti praktik 

arisan dengan sistem menurun di instagram pada akun @arisan.cil di kota 

Banda Aceh, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap  

praktik arisan dengan sistem menurun di instagram pada akun @arisan.cil di 

kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 

yang menitikberatkan pada pengumpulan data dokumentasi, untuk 

menyempurnakan data dokumentasi penulis juga membutuhkan data 

wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme 

arisan dengan sistem menurun yang digunakan adalah sistem slot, dimana slot 

urutan pertama hingga terakhir dikenakan biaya iuran yang berbeda tetapi 

mendapatkan hasil yang sama. Sedangkan alasan yang medorong masyarakat 

untuk ikut berpatisipasi adalah 1) Ingin mendapatkan keutungan, 2) Ingin 

mendapatkan uang secara instant dan cepat, 3) Ingin berinvestasi, 4) Sebagai 

tambahan finansial, 5) Praktis. Dan hasil tinjauan dengan hukum Islam yang 

menggunakan landasan akad Al-Qardh, didapat bahwasannya arisan dengan 

sistem menurun ini terdapat ketidakadilan antara pembayaran iuran setiap 

anggota dengan hasil yang didapat, dan juga mengandung unsur riba sehingga 

merusak akad dan berdasarkan hukum Islam arisan dengan sistem menurun ini 

tergolong haram. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 DAN SINGKATAN 
 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 

1. Konsonan 

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 

 ا 1

Tidak 

dilam 

Bangkan 

 ṭ ط 61 

t dengan 

titik di 

bawahnya 

 ẓ ظ B  61 ب 2

z dengan 

titik di 

bawahnya 

  „ ع T  61 ت 3

 ṡ ث 4
s dengan titik 

di atasnya 
  G غ 61

  F ف J  02 ج 5

 ḥ ح 6
h dengan titik 

di bawahnya 
 Q ق 06

 

  K ك Kh  00 خ 7

  L ل D  02 د 8

 Ż ذ 9
z dengan titik 

di atasnya 
 M م 02

 

  N ن R  02 ر 10

  W و Z  01 ز 11

  H ه S  01 س 12

  ‟ ء Sy  01 ش 13



 
 

ix 
 

 ṣ ص 14
s dengan titik 

di bawahnya 
 Y ي 01

 

 ḍ ض 15
d dengan titik 

di bawahnya 

    

 

2. Konsonan  

 Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf  Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dhammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

َ  ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ  و  Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

 haula : هول kaifa : كيف
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3. Maddah  

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 

ا/ ي  َ  Fatḥahdan alif atau ya Ā 

ي  َ  Kasrah dan ya Ī 

ي  َ  Dammah dan wau Ū 

 

Contoh: 

 qāla : ق ال  

م ى  ramā : ر 

 qīla : ق ْيل  

 yaqūlu : ي ق ْول  

4. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh:  

ة  اْ  ْوض  ال ْطف الْ ر   : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 

ةْ ا   ر  ن وَّ ْين ة  اْلم  د  ْلم   : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul 

Munawwarah  

ةْ   Ṭalḥah : ط ْلح 
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Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi,seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 

tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara 

teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang tersebut terkumpul, salah 

satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang 

memperoleh uang arisan tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh uang 

Arisan, biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok 

arisan yang menentukan dengan perjanjian.
1
 

Arisan dilakukan oleh beberapa orang dengan adanya penyerahan 

sejumlah harta dalam bentuk utang piutang yang dilakukan secara berkala. 

Maksudnya, arisan diberlakukan dengan masa atau waktu yang telah ditetapkan 

untuk memperoleh pemenang arisan pada periode tertentu. Mengenai periode 

yang dimaksud, terdapat arisan yang terdiri dari seminggu sekali penarikannya, 

dan ada juga yang dua minggu ataupun sebulan sekali penarikan. Jadi, masa atau 

periode yang ada di dalam arisan tergantung dengan kesepakatan yang dibuat 

oleh para peserta yang mengikutinya. Dilihat dari segi keuangan, arisan tidak 

memiliki keuntungan, artinya uang yang di tabung selama satu putaran sama 

saja dengan yang kita peroleh.
2
 

Dari definisi arisan tersebut, maka arisan erat kaitannya dengan teori 

utang-piutang dan menabung, di mana peserta yang mendapatkan undian di awal 

putaran adalah pihak yang berutang, sedangkan bagi peserta yang mendapatkan 

undian di akhir sama saja dengan dia menabung. Pada intinya setiap orang dari 

anggota arisan meminjamkan uang kepada anggota yang memperoleh undian 

arisan. 

 

                                                             
1
 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, 1976, hlm.57. 

2
 Ahmad Gozali, Cashflow for Woman: Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer 

Keuangan Keluarga Paling Top (Bandung: PT Mizan Publika, 2005), hlm. 65-66. 
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Dalam hal utang piutang, terdapat pihak muqrid dan muqtarid di 

dalamnya. Pertama, pihak muqrid (yang meminjamkan/mengutangkan) adalah 

peserta yang memilih nomor urut akhir. Hal tersebut karena ia membayar dahulu 

iurannya selama beberapa bulan, kemudian di bulan tertentu ia mengambil 

kembali uang yang dibayarkannya sebagai iuran. Jadi secara tidak langsung ia 

meminjamkan uangnya kepada peserta yang menang di awal. Kedua, pihak 

muqtarid (yang meminjam/mengutang) adalah peserta yang menang di awal. 

Hal tersebut karena ia mengambil uang arisan yang dikumpulkan seluruh 

anggota di awal, kemudian pada bulan-bulan berikutnya ia mengansur iuran 

tersebut sebagai ganti uang yang ia ambil di awal ketika menang.
3
  

Pada umumnya dalam arisan, anggota mengumpulkan uang yang bernilai 

sama pada tiap-tiap periode tertentu kemudian setelah uang terkumpul salah satu 

dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Arisan memang tidak 

bisa lepas dari gaya dan perilaku kehidupan sosial masyarakat Indonesia. 

Kaitannya dengan sifat dasar sosial masyarakat tidak bisa dipisahkan satu sama 

lain, sehingga membuat masyarakat gemar melaksanakan arisan. Kegiatan sosial 

arisan berfungsi sebagai salah satu media untuk saling memberi, saling 

membantu dan sebagai ajang silaturahmi dalam membentuk kerukunan antar 

sesama. 

Pendapat ulama kontemporer tentang arisan, menurut Syaikh Ibnu 

Utsaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin, arisan hukumnya 

boleh/mubah, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan 

mengumpulkan uang yang terbebas dari riba.
4
 Selagi dalam praktek arisan itu 

tidak adanya unsur dharar yang diterima oleh kedua belah pihak, baik bagi 

pemberi utang maupun yang mengutangi. Tidak adanya penambahan manfaat 

                                                             
3
 Ghufron A Mas‟adi. (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada. hlm. 90. 
4
 Erwandi Tarmizi, MA, Harta Haram Muamalat Kontemporer (Bogor: PT Berkat 

Mulia Insani, 2011), hlm. 487. 
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yang dapat merugikan salah satu pihak atau menguntungkan salah satu pihak 

saja.  

Seiring perkembangan zaman tiga tahun belakangan ini proses arisan 

yang biasanya berkomunikasi secara langsung sekarang dapat melalui media 

sosial, salah satunya instagram dan disebut sebagai arisan online. Transaksi 

pada arisan online untuk memenuhi iuran arisan bisa melalui media ATM 

maupun E-commerce. Proses ini mengakibatkan pengelolahan mempunyai 

dampat positif dan dapat juga mengakibatkan dampak negatif bagi anggota dan 

lingkungannya. Dampak positifnya anggota pada arisan ini tidak perlu adanya 

transaksi tatap muka, sehingga bisa dilakukan dimana saja dan dapat menghemat 

waktu, sedangkan dampak negatifnya rentan terhadap penipuan atau anggota 

yang melarikan diri dan tidak membayar iuran arisan.  

Perjanjian pada arisan online menggunakan sistem saling percaya satu 

sama lain. Di mana perjanjian ini disebut dengan perjanjian yang dibuat secara 

lisan dimana perjanjian ini tetap sah dan mengikat kepada kedua belah pihak, 

karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan harus dilaksanakan dengan 

itikad baik. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa 

dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.
5
 

Arisan mempunyai berbagai macam jenis, salah satunya yang sedang 

menjadi fenomenal di instagram pada saat ini adalah arisan sistem menurun. 

Arisan menurun sama seperti arisan biasanya yaitu menyetor uang dan 

menunggu giliran untuk menarik uang yang sudah dikumpulkan oleh peserta 

lainnya. Akan tetapi pada arisan menurun ini setiap peserta atau anggota 

menyetor dengan jumlah yang berbeda. Semakin lama giliran, semakin kecil 

jumlah setoran. Owner pada arisan ini berada pada slot pertama, dimana ia tidak 

ikut dalam membayar iuran tetapi, mendapatkan uang yang sama dengan 

anggota yang lain, anggota yang menduduki urutan teratas (kedua dari owner) 

                                                             
5
 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana, 2013),  hal. 17-18. 
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membayar lebih banyak setoran daripada anggota yang di bawahnya dan 

anggota yang mengambil slot di bawah atau terakhir membayar lebih sedikit lagi 

dari yang di atasnya, akan tetapi setiap anggota mendapatkan jumlah uang sama 

rata meskipun penyetorannya berbeda. 

Keterangan : semakin rendah posisi anggota 

arisan semakin rendah pula iurannya. 

 

Arisan ini banyak sekali peminatnya, mulai dari anak muda hingga orang 

dewasa sekalipun, pria maupun wanita, karena tidak ada batasan untuk 

mengikuti arisan ini hanya saja setiap orang yang ingin ikut harus memiliki KTP 

sebagai syarat utama nya. Saat ini arisan sistem menurun sangat dikenal di 

media sosial terutama instagram dalam tiga tahun terakhir ini, karena bersifat 

online (tidak bertatap muka) sehingga anggota tidak perlu repot-repot dalam 

melakukan penyetoran uang. Selain itu pada arisan ini anggota juga dapat 

memilih nomor berapa yang diinginkan untuk memperoleh uang tersebut, akan 

tetapi dalam pemilhan ini terdapat sistem rebutan dimana siapa cepat dia yang 

dapat untuk pemilihan nomor. Apabila ingin mendapat uang lebih cepat maka 

anggota tersebut bisa memilih slot nomor pertama dengan konsekuensi 

membayar iuran lebih besar, tapi jika hanya ingin menabung bisa memilih 

nomor tengah dengan iuran standar, tapi jika ingin berinvestasi bisa memilih 

nomor bawah dengan iuran kecil. Pembayaran besar dan kecilnya iuran ini telah 

ditentukan terlebih dahulu oleh pihak owner (pemilik arisan) sehingga anggota 

Owner 

Anggota 1 

Anggota 2 

Anggota 3 

Anggota 4 

Anggota 
5 

Dst. 
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hanya tinggal memilih saja mau diurutan berapa untuk memperoleh get 

(pendapatan) 

Salah satu arisan sistem menurun di instagram yang menggunakan 

sistem menurun terdapat pada akun @arisan.cil yang ada di Kota Banda Aceh. 

Pada akun ini sudah banyak orang yang mengikuti arisannya, bukan hanya 

berupa uang saja, namun juga ada emas, dan sepeda yang saat ini sangat banyak 

digandrungi oleh masyarakat dimana mereka tidak bisa membelinya secara 

kontan, maka dengan mengikuti arisan inilah mereka bisa memilikinya.
6
 

Anggota dalam arisan tidak hanya berasal dari kota Banda Aceh saja , tetapi ada 

juga dari daerah-daerah lain, bahkan ada juga yang berasal dari luar Aceh. 

Akun ini dimiliki oleh seorang yang merupakan pihak pengelola, 

menyusun dan pemilik arisan ini. Ketika ingin membuka slot arisan owner akan 

mempromosikannya melalui media sosial yaitu instagram. Pendapatan arisan 

menurun pada akun ini mulai dari Rp.500.000 -Rp.10.000.000. Contoh yang 

penulis temui yaitu arisan get Rp.10.000.000 /15 hari arisan ini berlangsung 

selama 7-8 bulan. Pada awal pendaftaran dikenakan biaya administrasi sebesar 

Rp.25.000/slot. Admin sudah mengatur terlebih dahulu susunan tanggal 

penarikan arisan, dari daftar tersebut ada 15 slot dipilih kapan kita ingin menang 

dan mendapatkan uang tersebut. Dari slot arisan yang disediakan ini dikenakan 

tarif yang berbeda-beda dan pembayaran yang berbeda, anggota yang mendapat 

penarikan pertama membayar lebih banyak dengan total selama arisan sebesar 

Rp 14.250.000, keuntungan yang ia dapatkan adalah mendapatkan uang dalam 

waktu cepat. Begitu pula sebaliknya, peserta paling bawah hanya membayar 

dengan total Rp.7.800.000 namun harus menunggu waktu lebih lama lagi untuk 

penarikan uangnya, dalam waktu ini peserta akan terus diawasi oleh admin, 

sekiranya ada yang melanggar selama proses arisan ini berlangsung, maka 

pembayaran kerugian akan ditanggung oleh admin terebih dahulu dan anggota 

                                                             
6
 Wawancara dengan Indah Olivevia, Owner @arisan.cil, pada tanggal 15 Februari 

2020, di Banda Aceh.  
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yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi dan dapat berlajut ke jalur 

hukum.
7
 Dengan alasan ini lah banyak masyarakat yang tergiur untuk mengikuti 

arisan menurun ini. Banyak juga yang mengambil nomor urut awal (1 dan 2), 

dikarenakan mereka sedang membutuhkan uang tersebut. Karena mereka 

berfikir, persyaratan dalam arisan menurun tidaklah serumit saat ingin 

meminjam uang di bank atau badan usaha lainnya. Hal ini bertentangan dengan 

konsep qarḍh atau utang piutang yang pada dasarnya akad inilah yang 

diberlakukan di dalam arisan. 

Qarḍh atau utang piutang diperbolehkan apabila jumlah, berat ataupun 

jenis yang dipinjamkan sama dengan yang akan dikembalikan nantinya oleh si 

peminjam. Apabila terjadi kelebihan, hal tersebut tergolong ke dalam riba dan 

dapat merusak akad dikarenakan adanya syarat yang tidak sejalan dengan 

prinsip akad. Hal ini disebabkan adanya pemberian keuntungan kepada pemberi 

pinjaman yang telah disyaratkan sebelumnya.
8
 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini penting 

dilakukan, untuk memahami dan menjelaskan akad qarḍh atau utang piutang 

yang menjadi akad di dalam arisan dengan sistem menurun tersebut dan juga 

prinsip keadilan yang diberlakukan di dalamnya. Untuk itu, judul yang diangkat 

dalam penelitian ini yaitu “Tinjauhan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan 

Dengan Sistem Menurun Di Instagram (Studi Kasus Pada Akun @Arisan.Cil Di 

Kota Banda Aceh)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di 

atas, maka penelitian ini meliputi permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana mekanisme praktik arisan dengan sistem menurun di 

instagram pada akun @arisan.cil di kota Banda Aceh? 

                                                             
7
  Ibid. 

8
 Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, (terj. Fakhri Ghafur) 

(Jakarta:PT Mizan Publika, 2010), hlm.66. 
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2. Mengapa banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti praktik 

arisan dengan sistem menurun di instagram pada akun @arisan.cil 

di kota Banda Aceh? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan dengan 

sistem menurun di instagram pada akun @arisan.cil di kota Banda 

Aceh? 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik arisan dengan 

sistem menurun di instagram pada akun @arisan.cil di kota Banda 

Aceh. 

2. Untuk mengetahui mengapa banyak masyarakat yang tertarik untuk 

mengikuti praktik arisan dengan sistem menurun di instagram pada 

akun @arisan.cil di kota Banda Aceh. 

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

praktik arisan dengan sistem menurun di instagram pada akun 

@arisan.cil di kota Banda Aceh. 

D. Penjelasan Istilah 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang 

terdapat dalam judul tersebut di atas, sebagai berikut:  

1. Tinjauan  

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 

pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan 

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
9
 

2. Hukum Islam 

                                                             
9
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ebook), (Jakarta: 

PusatBahasaDepdiknas, 2008), hlm. 59. 
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Hukum islam adalah nama yang biasa diberikan kepada dasar-dasar dan 

hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang 

diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhinya sebaik-baiknya, baik dalam 

hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia lainnya adalah syariah 

atau lengkapnya syariah Islamiyah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut 

syari‟ah Islam.
10

  

3. Online  

Online adalah keadaan komputer yang terkoneksi/terhubung ke jaringan 

Internet. Sehingga apabila komputer kita online maka dapat mengakses 

internet/browsing, mencari informasi-informasi di internet.
11

 

4. Arisan  

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara 

teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang tersebut terkumpul, salah 

satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang 

memperoleh uang arisan tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh uang 

Arisan, biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok 

arisan yang menentukan dengan perjanjian.
12

 

5. Arisan sistem menurun 

Arisan sistem menurun merujuk pada nominal setoran yang tidak sama 

antara anggota yang satu dengan lainnya. Nominal setoran ditentukan sesuai 

dengan urutannya, di mana urutan tertinggi nominalnya lebih besar 

dibandingkan dengan urutan di bawahnya. 

6. Instagram  

                                                             
10

 Hasby Ash-Shidieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang,1995), hlm. 44 
11

 https://id.wikipedia.org/wiki/arisan. 
12 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, 1976, hlm.57. 
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Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.
13

 

7. Qarḍh  

  Qardh secara terminologis yaitu harta yang diberikan oleh kreditur 

(pemberi utang) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan 

yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu untuk 

membayarnya.
14

 

E. Kajian Pustaka 

Dalam rangka untuk menghindari kesamaan penulis dan plagiat, maka 

dalam penulisan skripsi ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian 

yang ada kaitannya dengan skripsi ini diantaranya penelitian-penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Masithah dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di 

Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl).” Dalam 

skripsi tersebut, membahas arisan dimana objeknya bukanlah uang yang didapat 

melainkan Handphone. Arisan ini termasuk arisan yang berisifat menabung, dan 

ada unsur tolong-menolong tetapi ada hal hal yang perlu diperhatikan yaitu 

untuk anggota arisan yang mendapat giliran di urutan – urutan akhir, dengan 

melakukan pembayaran dengan nilai yang sama dengan anggota urutan pertama 

tetapi mendapatkan barang dengan nilai berbeda mengingat nilai jual 

Handphone yang semakin lama akan semakin menurun misalnya di bulan 

pertama release harga handphone iphone 6 adalah sebesar Rp. 3.500.000,- tetapi 

pada bulan ke-6 mengalami penurunan harga hingga pada bulan ke-10 harga 

handphone menjadi sebesar Rp. 3.000.000,-. Tinjauan hukum Islam terhadap 

pelaksaan arisan gadget secara online pada akun instagram @tikashop_bdl 

                                                             
13

 https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram. 
14

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 5 (terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma) 

(Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 115. 
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adalah tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur riba dan ketidakjelasan 

terhadap anggota arisan. Penarik arisan anggota terakhir akan rugi, dimana 

peserta harus membayar harga gadget ketka harga tersebut masih stabil, dan 

peserta terakhir akan rugi karena harga gadget akan turun dengan seiring waktu 

berjalan. Kelebihan uang yang dibayarkan untuk pengelola arisan tentunya 

sangat menguntungkan bagi si pengelola karena semakin lama harga gadget 

akan turun nomimalnya, dan uang yang lebih tersebut akan menjadi hak milik 

pengelola arisan tersebut.
15

 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Liga Kartina, dengan judul  

“Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)”. Dalam skripsi ini 

membahas tentang persepsi masyarkat, dimana persepsi masyarakat terhadap 

arisan menurun bahwasanya dalam arisan menurun di Kelurahan Panorama Kota 

Bengkulu ini belum ada unsur tolong menolong bahkan ada salah satu pihak 

yang dirugikan dalam hukum ekonomi syariah arisan menurun ini dilarang atau 

tidak dibolehkan. Arisan menurun ini belum ada keadilan maka arisan menurun 

tidak dibolehkan sedangkan dalam hukum ekonomi syariah harus memenuhi 

prinsip muamalah salah satunya adalah keadilan. Arisan menurun yang terjadi di 

Kelurahan Panorama Kota Bengkulu adanya kelebihan tambahan (riba) 

kelebihan uang yang dibayarkan anggota.
16

 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muh.Mahfud (10231104) yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran 

Berkembang.” Arisan ini dengan melipatkan gandakan iuran yang para peserta 

nya yaitu para petani. Jika setelah panen mereka para petani menjadikan uang 

dari panen tersebut sebagai uang setoran arisan. perbedaan jumlah setoran antara 

                                                             
15

 Siti Masithah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online 

Handphone Di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)” , Skripsi, 

(Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2018).  
16

 Liga Kartina, “Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)”, Skripsi, (Fakultas Syariah dan 

Hukum, IAIN Bengkulu, 2019). 
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pengundian satu peserta satu dengan yang lain adalah pada pertemuan kedua, 

ketiga, dan seterusnya peserta harus menambah jumlah setoran yang telah 

disepakati diawal perjanjian, dengan menambahkan kali lipat duapuluh ribu 

rupiah.
17

 Dengan kata lain, Jika peserta arisan mendapatkan undian lebih awal 

akan mendapatkan jumlah perolehan uang arisan yang nominalnya relatif 

sedikit, akan tetapi terbebani dengan jumlah setoran yang berkali-lipat 

seterusnya sampai undian peserta arisan selesai. Semakin belakang urutan 

undian didapat semakin banyak jumlah uang perolehan dari arisan tersebut, 

tetapi semakin besar pula jumlah uang yang disetorkan karena lamanya 

menunggu waktu undian.
18

 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Irma Prihantasari (2009) yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor 

“Paguyuban Agung Rejeki” di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo”. 

Hasil penelitiannya adalah praktik arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum 

Islam, dikarenakan dalam pelaksanaan arisan tersebut menggunakan sistem 

lelang yang mana ada pihak yang merasa dirugikan. Serta implikasi dari jalinan 

akad yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam arisan tersebut 

cenderung kurang transparan, sehingga terjadi ketidakpuasan oleh salah satu 

pihak terhadap mekanisme yang dilakukan.
19

 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Isti Nur Sholikah (2010) yang 

berjudul”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah 

Yasinan dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, 

Kabupaten Sleman” kesimpulan dari skripsi tersebut adalah arisan kurban yang 

dilaksanakan telah menerapkan azas-azas muamalat yaitu mubah, azas saling 

                                                             
17

 Mahfud, Muh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran 

Berkembang Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec.Wonosalam Kab.Demak”, Skripsi, (Fakultas 

Syariah UIN Walisongo Semarang, 2016). Hal. 5. 
18

 Ibid., Hal. 6. 
19

 Irma Prihantasari,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor 

“Paguyuban Agung Rejeki” di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo”, Skripsi, (Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga, 2009). 
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rela dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan tersebut kurang 

menerapkan azas keadilan bagi peserta karena masih saja ada peserta yang 

meminta hasil arisan dalam bentuk uang dengan alasan akan dipakai untuk 

hajatan aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama-sama mendapat undian dan 

dipakai untuk berkurban sendiri tidak dapat diambil dalam bentuk uang. 

Sehingga dari sini dapat terlihat adanya unsur pengambilan kesempatan dalam 

kesempitan dan unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh peserta yang 

memperoleh arisan dan diminta dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk 

aqiqah, hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam. 
20

 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Widia Fahmi, “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Qardh dalam praktik Arisan Uang dengan Sistem 

Tawaran (studi Kasus di Desa Sidotasi Kecamatan Bandar Kabupaten 

Simalung), Banda Aceh”. Hasil penelitiannya ialah dapat di simpulkan bahwa 

arisan tawaran ini hampir memiliki persamaan dengan arisan sistem lelang 

dalam hal cara atau tekniknya, yaitu dengan cara melakukan penawaran yang 

setinggi-tingginya untuk memenangkan atau mendapatkannya. Pihak yang dapat 

memenangkan arisan uang dengan sistem tawaran ini adalah pihak yang 

memberi nominal tawaran tertinggi. Setelah salah satu pihak memenangkan 

arisan tersebut, total pendapatan yang seharusnya diperoleh dikurang dengan 

jumlah tawaran yang diberikan untuk memenangkannya.
21

 

Dengan demikian penelitian tersebut ada kaitannya dengan penelitian ini, 

yakni sama-sama mengkaji praktik arisan. Namun, mereka mengkaji dari sudut 

pandang yang berbeda-beda dengan jenis arisan yang berbeda pula. Dalam hal 

ini, penulis belum menemukan skripsi atau penelitian yang judulnya sejenis dan 

benar-benar sama secara keseluruhan dengan penelitian yang penulis angkat ini. 

                                                             
20

 Isti Nur Sholikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban 

Jamaah Yasinan dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten 

Sleman”, Skripsi, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010). 
21

 Fahmi, Widia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang 

Dengan Sistem Tawaran”, Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi 

Syariah UIN AR-RANIRY Darusalam Banda Aceh, 2017). 
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F. Metode Penelitian 

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode 

penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan sempurna 

dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakai metode 

penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah 

yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa 

penggunaan metodelogi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah 

penelitian yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan penelitian penulis 

menggunakan beberapa hal yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan guna mendukung 

penulisan karya tulis ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif 

analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang 

diselidiki.
22

 Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan 

menyelidiki tentang praktik  arisan online dengan sistem menurun melalui 

instagram terhadap akad al- qardh. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang 

ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan 

karyailmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitiannya 

adalah pada instagram @arisan.cil yang berada di Kota Banda Aceh. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik 

dalam primer maupun data sekunder, penulisan menggunakan metode library 

research (penelitian kepustakaan) dan field research (penelitian lapangan). 

a. Penelitian kepustakaan (Library research) 

                                                             
22

 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63. 
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Library research yaitu pengumpulan data sekunder yang penulis 

lakukan dengan membaca, mempelajari, mengkaji buku-buku, kitab-

kitab dan referensi-eferensi yang berhubungan dengan pembahsan. 

Dalam penulisana ini penulis juga menggunakan literature-literatur 

pendukung lainnya, seperti artikel-artikel, media internet yang berkaitan 

dengan objek kajian. 

b. Penelitian lapangan (Field research) 

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data primer dan 

merupakan suatu penelitian lapangan yang penulis lakukan secara 

langsung dengan mendatangi owner dari @arisan.cil yang berada di kota 

Banda Aceh. Dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data 

yang valid dan akurat. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara (interview) merupakan suatu teknik pengumpulan 

data yangdidapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi 

informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau 

dikaji.
23

 Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada 

owner dari akun @arisan.cil yang berada di Kota Banda Aceh. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik 

berupa catatan transkip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.  

5. Instrumen Pengumpulan Data 

                                                             
23

 Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. 136. 
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Pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan oleh peneliti 

dalam kegiatannya mengumpulkan data agar penelitian itu sistematis.
24

 

Instrument pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

a. Alat tulis buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para 

pihak pemberi informasi. 

b. Alat rekam, baik itu tape recorder ataupun handphone yang dapat 

dijadikan sebagai alat perekam wawancara agar setelah selesai 

wawancara kita dapat menyimak dan mendengar kembali dengan baik. 

c. Lainnya yang berkaitan dengan judul agar kita mempunyai suatu 

hipotesis awal tentang judul yang akan dikaju dan diteliti. 

6. Langkah-langkah Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kulitatif, yaitu metode mengerjakan data, mengorganisasikan data, 

memilih data menjadi satu dan dapat menemukan data yang penting untuk 

menyajikan suatu data secara sistematis, penyusunan akurat dan factual.
25

 

Setelah itu disimpulkan dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan 

yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat 

dipahami dengan mudah. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis membagi menjadi empat bab 

yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Dan keseluruhan tulisan ini ada empat bab. 

Bab satu merupakan bab pendahuluan dari penelitian ini yang terdiri dari 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

                                                             
24

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. VII, 

2005), 

hlm. 101. 
25

 Burhan, Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2003, Hal. 5. 
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Bab dua berisikan tentang qarḍ dalam hukum Islam meliputi gambaran 

umum tentang utang piutang dalam Islam yang meliputi definisi, dasar hukum 

utang piutang, rukun dan syarat, dan berakhirnya akad utang-piutang (qarḍ). 

Selain itu juga membahas tentang riba dalam utang piutang yang meliputi 

definisi dan dasar hukum pengharaman riba, jenis-jenis riba dalam utang 

piutang, sebab-sebab diharamkannya riba. 

Bab ketiga membahas tentang mekanisme arisan sistem menurun yang 

dilakukan secara online melalui instagram dan juga membahas tentang tinjauan 

hukum Islam terhadap praktik risan uang dengan sistem menurun melalui 

instagram @arisan.cil di Kota Banda Aceh 

Bab empat membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan 

saran-saran. 
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BAB DUA 

A. Pembahasan tentang Arisan 

1. Pengertian Arisan 

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang 

secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu 

dari anggota akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya 

dilakukan dengan pengundian, perjanjian dengan anggota arisan, dengan nomor 

urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arisan adalah suatu kegiatan 

yang mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang 

kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang 

memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala 

sampai semua anggota memperolehnya.
26

  

Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menyebut arisan adalah Alqarḍu Al-

ta‟āwuni, Al-qarḍu Al-jamāʻi, Al-jamʻiyyah Altaʻāwuniyyah. Sedangkan dalam 

bahasa Inggris arisan disebut dengan istilah Rotating Savings and Credit 

Association (ROSCA) dan a regular sosial gathering.
27

 Martowijoyo 

mendefinisikan arisan sebagai Rotating Savings and Credit Association 

(ROSCA) atau Assosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir.
28

 

Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat 

menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang yang 

membutuhkan. Menjadi anggota arisan berati memaksa diri untuk menabung, 

dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik 

produktif maupun komsumtif. 

 

                                                             
26 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, 1976, hlm.57. 
27

 Mokhamad Rohma Rozikin, Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fiqih terhadap 

Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association), (Malang: UB Press, 2018), hlm. 2. 
28

 Ibid, hlm.2  



18 
 

 

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Arisan 

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah mubah/boleh. Ini 

adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi‟i dikalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz 

bin Baz, Muhammad bin Al-ʻUtsaimin, Said Abdul „Adhim dalam kitabnya 

membolehkan arisan, karena memudahkan muʻsirin (orang-orang yang 

kesusahan) dan bahkan memujinya sebagai jenis takaful taʻāwuni atau 

solidaritas mutual.
29

 

Hakikat arisan adalah akad qardh (utang piutang). Qardh pada sistem 

arisan benar-benar qardh muʻtād (utang piutang biasa). Perbedaan dengan qardh 

konvensional hanyalah perbedaan yang bersifat teknis dan tidak substansial, 

yakni bahwa pada sistem arisan yang menghutangi sejumlah orang. Dalam 

sistem arisan, orang yang mendapatkan pertama maka dia statusnya adalah 

(pihak yang berhutang), yang mendapatkan terakhir muqtariḍ statusnya adalah 

muqriḍ (pihak yang menghutangi) saja, sementara yang mendapatkan antara 

pertama dan terakhir maka statusnya muqtariḍ sekaligus muqriḍ. 
30

 

Karena arisan adalah akad qardh, maka untuk mengetahui bagaimana 

hukum Islam terhadap arisan harus dikembalikan pada hukum Islam terhadap 

qardh. Dalil-dalil telah menunjukkan dengan jelas bahwa akad qardh hukumnya 

mubah. 

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang belum diatur secara khusus 

di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.  Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan 

dikembalikan kepada hukum asal muamalah dan arisan sendiri dalam Al-quran 

dan Hadist tidak dibahas dan tidak ditemukan, maka hukum arisan dibolehkan 

(mubah) selagi belum ada dalil yang mengharamakannya. Arisan dapat menjadi 

terlarang apabila di dalamnya menimbulkan mudharat yang besar ketimbang 

manfaatnya. Apabila di dalamnya terkandung hal-hal merugikan seperti, riba, 

gharar, dan penipuan maka arisan tersebut sudah pasti dilarang dalam 

                                                             
29 Ibid. Hlm.5 
30 Ibid. Hlm.25 
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muamalah. Oleh karena itu sebelum mengikuti arisan harus berhati-hati dalam 

memilih arisan, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang dalam 

Islam. 

2. Manfaat Arisan 

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang 

bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara anggota tersebut 

untuk menentukan siapa yang akan memperoleh uang lebih dahulu, undian 

dilaksanakan dalam pertemuan secara berkala sampai semua anggota 

memperolehnya. Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. 

Mulai dari yang nilainya puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Ada beberapa 

manfaat positif yang bisa diambil dari kegiatan arisan ini yaitu sebagai berikut: 

1. Kesempatan untuk melakukan sosialisasi, memperluas jaringan. 

2. Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya. 

3. Dapat digunakan sebagai sarana untuk memasarkan sesuatu (ajang 

promosi). 

4. Sarana menabung. 

5. Mendapat pinjaman tanpa bunga. 

6. Mendapatkan pahala dari Allah Swt, karena telah melakukan kegiatan 

tolong menolong sesama dalam bentuk kerjasama dalam 

mengumpulkan uang iuran arisan dan meringankan beban sesama 

muslim. 

B. Pembahasan tentang Qardh (Utang Piutang) 

1. Definisi Qardh (Utang-Piutang) 

Utang piutang dalam islam berasal dari bahasa Arab yaitu qardh yang 

mulanya merupakan akad kebajikan atau akad yang bersifat sosial namun ketika 

di akhir akad ini berubah menjadi akad yang bersifat timbal balik.  

Secara etimologis qarḍh merupakan bentuk maṣdar dari qaradha asy-

syai‟-yaqaridhu, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan, qaradhu asy-
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syai‟a bil miqradh, atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-qardh adalah 

sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.
31

 

Adapun qardh secara terminologis adalah akad tertentu antara dua pihak, 

satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak 

yang menerima harta akan mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai 

yang sama dikemudian hari.
32

  

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qardh adalah penyediaan 

dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau 

cicilan dalam jangka waktu tertentu.
33

 Dalam pengertian lain, qardh merupakan 

pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan dapat 

ditagih kembali.
34

 

Menurut ulama Hanafiyah, qardh adalah “suatu transaksi yang 

dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada 

orang lain untuk kemudian dikembalikan yang sepadan dengan itu”.
35

 Apabila 

emas yang dipinjamkan maka yang dikembalikan adalah emas dengan padanan 

yang sama dengan yang dipinjamkan. Para ulama lain mendefinisikan qardh 

adalah harta yang diberikan kepada orang yang terutang agar dikembalikan 

dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berhutang telah 

mampu membayarnya. 

Dari beberapa pengetian di atas dapat disimpulkan bahwa utang-piutang 

(qardh) adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan 

harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang lain untuk dimanfaatkan 

                                                             
31

 Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 

333. 
32

 Dr. Rozalinda, M.Ag, Fikih Ekonomi Syariah, ( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2016)  hlm. 230. 
33

 Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Ekonomi Syariah.  
34

 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam perbankan dan Peransuransian di 

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 95. 
35

 Prof. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 

2011)  hlm. 374. 
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dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sama 

seperti apa yang sudah diperjanjikan pada awal transaksi.  

Akad utang-piutang dikategorikan sebagai akad ta‟awun (pertolongan) 

atau akad tabarru‟ (kebajikan) kepada pihak lain yang sedang membutuhkan 

bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap umat muslim mempunyai 

kewajiban untuk membantu saudaranya baik yang beragama Islam maupun yang 

berbeda agama.  

2. Dasar Hukum Qardh (Utang-Piutang) 

Dasar hukum atau landasan hukum dari utang-piutang dapat ditemukan 

dalam Al-quran dan Hadits 

1. Al- Qur‟an 

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5:2):  

نِ َوٱلُعدٱإِلمِث َوََل تَ َعاَونُواْ َعَلى  اْ َعَلى ٱلِبِّ َوٱلتَّقَوى  َوتَ َعاَونُو ...  .... 36وَ 

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

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran...” 

Dalam ayat ini dijelaskan dalam melakukan transaksi utang-piutang 

Allah SWT memberi peringatan agar berjalan sesuai prinsip syariah yaitu 

menghindari penipuan dan perbuatan lainnya yang dilarang Allah SWT. 

Dalam (Q.S AL-Baqarah [2]: 282) disebutkan:  

َنُكْم َكاِتٌب ِِبْلَعْدلِ ب َوْلَيْكتُ  وهُ ََيأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن ِإََل  َأَجٍل مَُّسمِّى َفاْكتُ بُ   ب َّي ْ
َوََل  فَ ْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِو اْلَْقُّ َوْليَ تَِّق اّللََّ َربَّوُ  ْكُتَب َكَما َعلََّمُو اّللَُّ َوََل ََيَْب َكاِتٌب َأن يَ 

ًئا  .... 37يَ ْبَخْس ِمْنُو َشي ْ
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

                                                             
36

 QS. Al-Maidah: 2 
37 QS. Al-Baqarah: 282 
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berhutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya....” 

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT, bahwa dalam transaksi utang-

piutang perlu adanya saksi-saksi yang adil dan dapat dipercaya dalam transaksi 

utang-piutang, agar masing-masing pihak tidak berlaku curang dan menzalimi 

pihak lain. Kedua pihak pun tidak boleh mengurang dan melebihankan dari 

berapa banyak yang di utang kan. Berapa yang di utangkan maka sebanyak 

itulah yang harus dibayarkan. 

(Q.S Al-Hadid [57]: 11) :  

  38مَّن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض اّللََّ قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيَضاِعَفُو َلُو َوَلُو َأْجٌر َكِرمٌي 

“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.”  

Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan apabila seseorang 

meminjamkan dan memberikan pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi 

kebutuhannya. Maka Allah akan melipat-gandakan pinjaman tersebut bagi orang 

yang memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan serta mendapatkan 

pahala pula.  

2. Hadits  

Dari Ibnu Mas‟ud bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: 

 َما ِمْن ُمْسِلٍم يُ ْقِرُض ُمْسِلًما قَ ْرًضا َمرَّتَ ْْيِ ِإَلَّ َكاَن َكَصَدَقِتَها َمرَّةً 

“Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim 

yang lain dua kali, kecuali baginya (pahala) seperti sedekah satu kali.” ( 

HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).
39

  

Dari hadits dapat dipahami bahwa qardh (utang atau pinjaman) 

merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah 

                                                             
38  QS. Al-Hadid: 11 
39

 Sayyid Sabiq, Fikih sunnah , terj Muhammad Nasiruddin Al- Albani, jilid 5, ( 

Jakarta: PT Cakrawala Surya Prima, 2009) Hlm. 235. 
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Swt. Dalam hadits ini disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan 

atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberi pertolongan 

kepadanya di dunia dan akhirat. 

Berdasarkan ayat ayat Al-Qur‟an dan Hadits di atas dapat disimpulkan 

bahwasanya Allah Swt tidak melarang umat-Nya untuk melakukan transaksi 

utang-piutang terhadap sesama. Bahkan Allah memberikan balasan kepada 

orang yang memberikan utang dengan balasan yang berlipat ganda. 

Di samping itu, hukum qardh dapat berubah sesuai keaadan, cara dan 

proses akadnya. Adakalanya hukum qardh boleh, kadang wajib, makruh, dan 

haram. Jika orang yang berutang adalah orangyang mempunyai kebutuhan 

sangat mendesak, sedangkan orang yang diutangi orang kaya, maka orang yang 

kaya itu wajib memberi utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang 

akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh 

maka memberi urang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. 

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan mendesak, tetapi 

menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. 

 Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, 

seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat 

menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri 

pengutang maka lebih baik tidak usah berutang.  

3. Rukun dan Syarat Qardh (Utang-Piutang) 

a. Rukun qard (Utang-piutang) 

Rukun qardh menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. 

Sementara menurut jumhur ulama rukun qardh ada tiga, yaitu 1) „Aqidain yaitu 

dua orang yang berakad yang terdiri dari: muqridh (yang memberikan utang) 

dan muqtaridh ( orang yang berhutang). 2) Shighat ijab dan kabul. 3) Harta yang 

diutangkan.
40
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1.  „Aqidain  

Yang dimaksud dengan „aqidain (dua pihak yang melakukan 

trankasi) adalah pemberi utang dan pengutang. Baik muqridh (yang 

memberikan utang) maupun muqtaridh (orang yang berhutang) 

disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tassaruf atau 

memiliki ahliyatul „ada. Oleh karena itu, qardh tidak sah apabila 

dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. 

Syafi‟iyah memberikan persyaratan untuk muqridh yaitu, ahliyah 

atau kecakapan untuk melakukan tabarru‟ dan mukhtar (memiliki 

pilihan). 

Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah 

atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, 

berakal, dan tidak mahjur „alaih.
41

 

2. Harta yang diutangkan 

Rukun harta yang dipinjamkan adalah sebagai berikut: 1) harta 

berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama 

lain dalam jenis sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan 

perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, 

ditimbang, ditanam, dan dihitung. 2) Harta yang diutangkan di 

isyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).3)  

Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan 

diketahui sifatnya.
42

 

3. Shighat (ijab dan kabul) 

Yang dimaksud dengan Shighat adalah ijab dan kabul. Tidak ada 

perbedaan di antara fukaha bahwa ijab dan kabul itu sah dengan 

lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menujukan maknanya, 

                                                             
41

 Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015) hlm. 278 
42

 Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi,.... hlm. 335 
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seperti kata, “Aku memberimu utang” atau “Aku mengutangimu”. 

Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukan 

kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku ridha “dan lain 

sebaginya. 

b. Syarat qardh (Utang-piutang)
43

 

1. Aqid (dua pihak yang berakad), disyaratkan: 

a. Baligh, berakal cerdas, dan merdeka, tidak dikarenakan hajru. 

Artinya cakap bertindak hukum. 

b. Muqaridh adalah orang yang mempunyai kewenangan dan 

kekuasaan untuk melakukan akad tabarru‟. Artinya harta yang 

diutangkan merupakan miliknya sendiri.  

c. Syafi‟iyah ahliyah (kecakapan atau kepantasan) pada akad qardh 

harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, 

ulama Hanabilah merinci syarat ahliyah at-tabarru‟ bagi pemberi 

utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menggunakan 

harta anak yatim dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh 

mengutangkan harta wakaf. Syafi‟iyah merinci permasalahan 

tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh 

menutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali 

dalam keadaan darurat.  

2. Harta yang diutangkan (qardh) 

a. Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang 

dapat ditakar (makilat), harta yang dapat ditimbang (mauzunat), 

harta yang diukur ( zari‟yat) harta yang dapat dihitung ( addiyat). 

Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah. 

b. Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis 

harta makilat, mauzunat, addiyat. Ini merupakan pendapat ulama 

Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah 
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mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas 

fuqaha. 

c. Al-qabad atau penyerahan. Akad utang-piutang tidak sempurna 

kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad qardh 

ada tabarru‟. Akad tabarru‟ tidak akan sempurna kecuali dengan 

serah terima (al-qabadh). 

d. Utang-piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqaridh 

(orang yang mengutangkan). 

e. Utang itu menjadi tanggung jawab muqtarid (orang yang 

berutamg). Artinya orang yang berutang mengembalikan 

utangnya dengan harga atau nilai yang sama. 

f. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam 

(malmutaqawwim) 

g. Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan 

sifatnya. 

h. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas 

waktu. 

3. Shighat (ijab dan kabul) 

Akad qardh dinyatakan sah dengan ijab dan kabul berupa lafal 

qardh atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” 

atau “aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua 

lafal yang menunjukan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku 

menerima”, atau “aku ridha “dan lain sebagainya. 

Akad utang-piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan 

sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, 

dalan utang-piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh 

pihak muqarid (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan ada 

tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba. 
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Jika tidak disyaratkan dan tidak ditentukan ada tambahan dalam 

pembayaran utang-piutang, tidak termasuk riba. Apabila ada inisiatif 

atau niat dari orang yang berutang untuk melebihkan pembayaran 

utangnya itu boleh dan merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi 

Muhammad saw. 

4. Berakhirnya Akad Qardh (Utang-piutang) 

Akad qardh berakhir apabila yang ada pada peminjam telah diserahkan 

atau dikembalikan kepada pemberi pinjaman pada waktu pengembalian yang 

telah disepakati sebelumnya.  Jika peminjam meninggal dunia maka qardh yang 

belum dilunasi akan menjadi tanggung jawab ahli waris yang mempunyai 

kewajiban dan pengembaliannya.
44

 

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra [17]: 34: 

 45 َمْسئُ ْوَلً  َد َكانَ َوَأوُفواْ ِبٱلَعهِد ِإنَّ ٱلَعه....

“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya. “ 

Pada ayat diatas mengatakan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang 

harus disegerakan untuk diwujudkan apabila sudah sampai waktunya karena 

setiap janji akan diminta pertanggung jawabannya kelak baik di dunia maupun 

di akhirat.  

Namun apabila orang yang berhutang tersebut masih dalam masa 

kesulitan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran tepat waktu maka 

boleh diberikan penangguhan pembayaran agar memberi kemudahan untuknya.  

Sesuai dengan firman Allah QS. Al- Baqarah [2] ayat 280: 

ُتْم تَ ْعَلُمْونَ ٍةفَ َنِظَر ٌة ِاََل َمْيَسَرٍة وَ  َوِاْن كَاَن ُذْوُعْسرَ  قُ ْوا َخي ٌْر لَُّكْم ِاْن ُكن ْ َاْن َتَصدَّ
46  
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“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.” 

5. Hikmah qardh (Utang-piutang)     

Hikmah diisyaratkannya qardh yaitu sebagai berikut: 

1. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong-menolong 

dalam kebaikan dan ketakwaan. 

2. Meunguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan mengulurkan bantuan 

kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan 

beban orang yang tengah dilanda kesulitan.
47

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

C. Pembahasan tentang Riba 

1. Pengertian Riba 

Di antara akad jual beli yang dilarang dengan pelarangan keras antara 

lain adalah riba.
48

 Riba dianggap sebagai tambahan yang berasal dari adanya 

kelebihan nilai pokok dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur 

, yang dapat menimbulkan ketidakadilan. 

Riba menurut bahasa adalah az-ziyadah yang berati kelebihan atau 

tambahan. Riba juga berati an-nama‟ yang berati tumbuh atau berkembang. 

Seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt. QS Al-Hajj [ 22: 5]: 

َاَء ٱىتَ زَّتنَ َفِإَذا أَنزَل...
   49ََبِيج جِ ِمن ُكلِّ َزو  َوأَنبَ َتت َبتَورَ  ا َعَليَها ٱمل

“Kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi 

itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan 

yang indah.” 

Sedangkan menurut istilah syara‟ riba didefinisikan sebagai tambahan 

pada barang-barang tertentu. Ini adalah definisi riba menurut ulama Hambali. 
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Dan dalam sebuah kitab Kanzul Ummal, sebuah kita dalam mazhab Hanafi, riba 

diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta.
50

  

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan 

riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang memiliki harta 

kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya) karena pengunduran janji 

pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.
51

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan riba merupakan tambahan dari 

modal pokok yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad. 

Semua agama samawi pada dasarnya melarang praktik riba, karena dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat umum dan bagi mereka yang 

terlibat.
52

 

2. Dasar Hukum Riba 

Para ulama sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini 

hukumnya adalah haram.
53

 

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275: 

ُ ٱلَبي... اْ َوَأَحلَّ ٱّللَّ  ... 54َع َوَحرََّم ٱلرِّبَ و 
“ ....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba...” 

b. Surah Al-Baqarah (2) ayat 278: 

اْ ِإن ُكنُتم مُّؤ ي َُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ ٱت َُّقواْ ٱّللََّ َوَذُرواْ َما بَِقَ  مِ َيَ َ     55ِمِنْيَ َن ٱلرِّبَ و 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman.” 
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c. Surah Ali Imran (3) ayat 130: 

اْ َأضي َُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ ََل َيَ َ  ُكُلواْ ٱلرِّبَ و  َعَفة ََ فا مُّضَ     56ُحونَ لِ َوٱت َُّقواْ ٱّللََّ َلَعلَُّكم تُف عَ 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat gandakan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan.” 

Dalam beberapa ayat di atas sudah sangat jelas bahwa Allah melarang 

keras perbuatan riba. Jika kamu orang-orang yang beriman jangan sekali-kali 

kamu mendekati riba, karena perbuatan riba adalah salah satu dari dosa-dosa 

besar. 

Dari dalil As-Sunnah terdapat beberapa hadits yang isinya melarang 

perbuatan riba, antara lain: 

1. Hadis Abu Hurairah: 

ْبَع اْلُمْوِبَقاَت َقاُلْوا : ََت ُهللا أَبِىْ  ُحَريْ َرَة َعِن النَِّبِّ َصلَّى َعْن  َعَلْيِو وَسلََّم َقاَل : اْجَتِنبُ ْوا السَّ
ْر ُك ِِب َوَما ُحنَّ؟ َقاَل اَ ِهللا َرُسْوا  ْحُر,ِهللا, لشِّ َوالسِّ  

, َوَأْكُل اُهللا َوقَ ْتُل الن َّْفِس الَِِّتْ َحرَّم  لّرَِِب, وَأْكُل َماِل اْلَيِتْيِم, َوالت ََّوّلِّ يَ ْوَم الزَّْحِف ِإاَلَّ ِِب ْلَْقِّ
  َو َقْذُف اْلُمْحَصَنا ِت اْلَغا ِفاَلِت اْلُمْؤِمَنات

“Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda: Jauhilah tujuh 

perbuatan yang merusak. Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, apakah 

tujuh perbuatan tersebut?” Nabi menjawab: “ Menyekutukan Allah, sihir, 

membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, 

memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat 

pertempuran (desersi), dan menuduh wanita yang muhshan (bersih), 

lengah ( dari perbuatan maksiat), dan mukmin.”
57

 (HR. Al-Bukhari) 

2. Hadits Abdullah Ibnu Mas‟ud  

َعَلْيِو َو َسلََّم أَ ِكَل الّرَِِب َوُموِْكَلُو َوَشاَحَدُه ُهللا َصلَّى ِهللا َعِن اْبِن َمْسُعْوِد َقاَل : َلَعَن َرُسْوُل 
 وََكاتَِبوُ 
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“ Dari Ibnu Mas‟ud ia berkata: Rasulullah mengutuk orang yang 

memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang 

menulisnya.”
58

 (HR. At-Tirmidzi) 

Dari hadits-hadits yang telah dikemukakan di atas Allah swt melaknat 

semua orang yang terlibat dalam akad riba. Bukan hanya orang yang 

memakannya saja yang dilaknat, melainkan juga setiap orang yang terlibat 

dalam transaksi riba itu semua dilaknat, dan laknat tersebut menunjukkan bahwa 

perbuatannya dilarang oleh agama.
59

 

3. Jenis-jenis Riba 

Menurut jumhur ulama pembagian riba ada 2 yaitu, riba fadhl dan riba 

nasi‟ah.
60

. Sedangkan menurut Ulama Syafi‟iyah riba ada 3 yaitu, riba fadhl, 

riba yad, dan riba nasi‟ah.
61

 

1. Riba Fadhl 

Riba fadhl yaitu tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan 

ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis.  Dengan kata 

lain riba fadhl merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama 

kualitasnya. Seperti menukar 1 kg gandum dengan 3 kg gandum yang sama, 1 

gram emas dengan 3 gram emas. Tambahan 2 kg dan 2 gram tersebut tidak ada 

imbalannya.  

Riba Fadhl dilarang berdasarkan hadits Nabi: 

َقاَل ََلتَِبيُعوا الذَّ َعَلْيِو َو َسلََّم ُهللا: َصلَّ ِهللا َعْنُو: َأنَّ َرُسوَل ُهللاَعْن َأِِن َسِعْيٍد اْْلُْد رِىِّ َرِض 
 َىَب ِِب لذَّ َىِب ِإَلَّ ِمْثاًل ِبَْثٍل, َوََلُتِشفُّوا بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعِض, َوََل تَِبيُعوا اْلَورَِق ِِبًْلَورِِق ِإَلَّ 

  ِمْثًل ِبِْثٍل, َوََل ُتِشفُّوا بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعضٍ 
“Dari Abu Sa'id al-khudri ra ia berkata:  Rasulullah SAW bersabda: 

Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama 

jumlahnya, dan janganlah kalian lebih kan yang satu atas yang 

lainnya.  janganlah kalian berjual beli perak dengan perak kecuali sama 
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jumlahnya,  dan janganlah kalian lebih kan yang satu atas yang 

lainnya.”
62

 

Pada hadits ini, dalam berjual beli, prinsip keadilan dan keseimbangan 

harus ada. Kalau tidak adil dan seimbang, maka akan muncul kezaliman. Oleh 

karena itu, kelebihan salah satu barang dalam jual beli barang sejenis merupakan 

kelebihan tanpa imbalan yang sangat merugikan pihak lain dan menjurus pada 

kezaliman. 

Pada dasarnya, tukar menukar benda sejenis dibolehkan dalam Islam 

dengan syarat harus sama ataupun sebanding dengan kualitas dan 

kuantitasnya.  Namun, bila disyaratkan ada nilai lebih dalam proses jual beli 

atau pinjam meminjam benda sejenis maka hal itu termasuk riba fadhl. 

2. Riba Yad 

Riba yad dikenal di kalangan Syafi‟iyah. Hanafiah memasukan riba yad 

ini ke dalam kelompok riba nasi‟ah, dengan istilah “fadlhul „ain „alad dain” 

(kelebihan barang atas utang). 

Riba Yad adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan 

penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa 

menyebutkan masanya.  Yakni terjadinya jual beli atau tukar menukar dua 

barang yang berbeda jenis, seperti gandum dengan jagung, tanpa dilakukan 

penyerahan di majelis akad. 

Dapat dipahami juga bahwa riba yad adalah jual beli atau penukaran 

yang terjadi tanpa kelebihan, tetapi salah satu pihak meninggalkan majelis akad 

sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. 

3. Riba Nasi‟ah 

Riba nasi‟ah yaitu melakukan jual beli dengan penyerahan barang pada 

jarak waktu tertentu ( tidak tunai) maksudnya proses jual beli ditangguhkan 

sampai waktu tertentu lalu ada tambahan ketika waktu tersebut sampai ( jatuh 

tempo) tanpa memenuhi harga sebagai kompensasi dari penangguhan 
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maksudnya bahwa tambahan pada salah satu barang sebagai kompensasi 

penangguhan pembayaran diberikan tanpa imbalan, baik pertukaran antara dua 

barang sejenis maupun tidak, baik ukuran barang tersebut sama maupun tidak.
63

 

Dapat disimpulkan bahwa riba nasi‟ah adalah tambahan yang disebutkan 

dalam perjanjian penukaran barang (jual beli barter atau muqayadhah) sebagai 

imbalan atas tundanya pembayaran.  Misalnya menjual (menukar) satu liter 

beras dengan dua liter beras yang dibayar satu bulan kemudian.  Kelebihan satu 

liter beras dalam contoh tersebut merupakan riba, sebagai imbalan atas 

ditundanya pembayaran selama satu bulan. 

Riba nasi‟ah merupakan praktik riba yang paling nyata sering 

terjadi.  ini sangat dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbun 

kekayaan secara tidak wajar dan mendapat keuntungan tanpa melakukan 

usaha.  kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah 

hutang orang yang berhutang.  Akhirnya, hutang semakin banyak, bahkan akan 

mengakibatkan kebangkrutan bagi si peminjam karena adanya mekanisme 

bunga berbunga.   

4. Sebab-sebab diharamkannya Riba 

Abu Said meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda:  

َىُب  تَّْمُر ِِبلتَّْمِر َواْلِمْلحُ ِِبلذَِّىِب َواْلِفضَُّة ِِبْلِفضَِّة َواْلبُ رُّ ِِبْلبُ رِّ َوالشَِّعْْيِ والاَلذَّ  

 ِِبْلِمْلِح ِمْثاًل ِبِْثٍل َيًدا بَِيٍد, َفَمْن َزاَد َأِو اْستَ َزاَد فَ َقْد أَْرََب, اآلِخُذ َواْلُمْعِط ِفْيِو 

 َسَواءٌ 
“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai 

dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan 

berat yang sama dan diserahterimakan secara langsung. Barangsiapa 

memberi tambahan atau meminta tambahan, maka dia telah mengadakan 

riba. Yang mengambil dan memberi sama saja didalamnya.”
64

 (HR. 

Ahmad dan Bukhari) 
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„Ilat pengharaman riba berdasarkan hadits nabi diatas menashkan 

pengharaman riba ada enam benda yang merupakan barang-barang pokok yang 

dibutuhkan oleh manusia dan tidak dapat mereka abaikan dari kehidupannya. 

Emas dan perak merupakan dua unsur pokok pembuatan uang yang dengan 

transaksi dan pertukaran menjadi teratur. Keduanya adalah standar-standar harga 

yang menjadi penentu terhadap nilai-nilai barang. Sementara keempat benda 

lainnya merupakan makanan pokok yang menjadi penopang kehidupan.  

Jika riba terjadi pada keenam barang-barang ini, tentunya akan 

berdampak tidak baik pada kehidupan manusia dan dapat menyebabkan 

rusaknya transaksi dalam bermuamalah. Karena itu, syariat melarangnya sebagai 

bentuk kasih sayang terhadap manusia dan perlindungan terhadap kemaslahatan 

mereka. Dari sini sudah sangat jelas alasan keharaman emas dan perak adalah 

karena keberadaan keduanya sebagai alat pembayaran. Sementara alasan 

kehamaram keempat benda lainnya adalah keberadaannya yang menjadi 

makanan pokok. 

Pada alasan pertama jika ditemukan alat-alat pembayaran yang lain selain 

emas dan perak, maka hukumnya sama dengan hukum emas dan perak sehingga 

tidak boleh diperjualbelikan, kecuali dengan berat yang sama dan 

diserahterimakan secara langsung. Demikian pula dengan alasan yang kedua 

apabila ditemukan pada makanan pokok selain gandum, jelai, kurma, dan 

garam, maka tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan berat yang sama dan 

diserahterimakan secara langsung. 

Adapun Sayyid Sabiq berpendapat, diharamkannya riba karena didalamnya 

terdapat empat unsur yang dapat merusak: 

1. Riba dapat menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat 

tolong menolong. 

2. Riba akan melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja karena 

dengan mudah mendapatkan uang dengan cara riba.  
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3. Riba sebagai salah satu cara menjajah. Pada orang yang melakukan 

transaksi riba seperti utang piutang maka pihak yang berhutang akan 

merasa dirugikan. 

4. Riba sudah sangat jelas dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena 

islam menghimbau agar manusia melakukan tolong menolong 

memberikan pinjaman kepada orang yang memerlukan untuk 

mendapatkan pahala bukan mengekploitasi orang lemah.
65

 

Dari beberapa pernyataan diatas sudah sangat jelas dampak negatif yang 

ditimbulkan dari riba dan riba sangat berbahaya untuk kehidupan manusia baik 

secara individu, masyarakat dan bangsa. Jika praktik riba ini terus menerus 

terjadi di masyarakat, maka terjadilah sistem kapitalis dimana terjadi pemerasan 

dan penganiayaan terhadap kaum lemah. Orang yang kaya semakin kaya dan 

miskin semakin tertindas. 

5. Hikmah diharamkannya riba  

Di antara hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah: 

1. Menjaga agar seorang muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-

cara yang batil. 

2. Mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha 

yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala 

tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum 

muslimin. 

3. Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan 

yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin. 

4. Menjatuhkan seseorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya 

kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan 

dan kezaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu ialah 

penderitaan. 
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5. Membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang muslim untuk 

mempersiapkan bekal akhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama 

muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan) mengutanginya, 

menangguhkan utangnya hingga mampu membayarnya, memberinya 

kemudahan serta menyayangi dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan 

Allah swt. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan ruh 

persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin.
66
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BAB TIGA 

A. Gambaran umum tentang Praktik Arisan dengan Sistem Menurun di 

Instagram 

 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Banda Aceh merupakan ibu kota kesultanan Aceh Darussalam yang 

berdiri pada abad ke-14. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh juga menjadi 

pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga 

merupakan kota islam yang paling tua di Asia Tenggara. 

Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16'15"–05°36'16" LU dan 

95°16'15"–95°22'35" BT dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan 

laut. 

Kota Banda Aceh berbatas wilayah dengan: 

Utara   : Selat Melaka 

Timur   : Kabupaten Aceh Besar 

Selatan  : Kabupaten Aceh Besar 

Barat   : Samudera Hindia 

Jumlah penduduk kota Banda Aceh saat ini adalah 265.111 jiwa dengan 

kepadatan 43 jiwa/Ha. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup 

berimbang. Penduduk kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia 

muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai 

pusat pendidikan di Aceh bahkan di pulau sumatra. Banyak pemuda juga 

berimigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja. 
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Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan dan 90 Gampong (desa) 

 

(sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh) 

1. Baiturrahman: Luas wilayah 455 Km
2
 

2. Kuta Alam: Luas Wilayah 1.005 Km
2
 

3. Meuraxa: Luas Wilayah 726 Km
2
 

4. Syiah Kuala: Luas Wilayah 1.424 Km
2
 

5. Lueng Bata: Luas Wilayah 534 Km
2
 

6. Kuta Raja: Luas Wilayah 521 Km
2
 

7. Banda Raya: Luas Wilayah 479 Km
2
 

8. Jaya Baru: Luas Wilayah 378 Km
2
 

9. Ulee Kareng: Luas wilayah 615 Km
2
 

Seperti wilayah lain di indonesia, kota Banda Aceh memiliki iklim tropis 

yang disertai dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.  

Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, namun 

di kota ini juga berkembang agama lainnya, seperti Kristen, Hindu, Budha dan 

lainnya yang hidup berdampingan dengan Muslim. 

1. Islam, 222.582 Jiwa 

2. Protestan, 717 Jiwa 

3. Katolik, 538 Jiwa 

4. Hindu, 39 jiwa 

5. Budha, 2755 jiwa 
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2. Gambaran Umum tentang Arisan Menurun di Instagram 

Prakti arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara 

teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang tersebut terkumpul, salah 

satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang 

memperoleh uang arisan tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh uang 

Arisan, biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok 

arisan yang menentukan dengan perjanjian.
67

 

Praktik arisan menurun pada umumnya yaitu kegiatan yang melakukan 

pengumpulan dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan waktu yang telah 

ditentukan. Tujuan dari dilaksanakannya arisan menurun ini adalah untuk 

mempererat tali silaturahmi serta dapat dijadikan sebagai ajang menabung untuk 

memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Apalagi dengan masa sekarang 

ini kebutuhan semakin bertambah maka arisan ini sangat membantu untuk 

mengontrol keuangan kita. 

Seiring dengan berkembangnya zaman kini arisan tidak lagi harus 

bertatap muka atau berkumpul ketika diundi. Arisan berkembang dengan 

modifikasi yang baru sehingga pada saat ini arisan lebih modern yaitu dilakukan 

secara online.  

Berbeda dengan arisan pada biasanya yang memakai sistem undian, 

arisan menurun ini menggunakan sistem slot dan urutan. Dimana pada arisan ini 

dipegang oleh seorang admin atau pembuat kloter untuk mengontrol jalannya 

arisan ini sampai dengan selesai. Karena dilakukan secara online melalui 

intagram maka arisan menurun ini dapat diikuti oleh semua kalangan, baik yang 

muda maupun yang tua, bahkan arisan ini dapat diikuti oleh orang yang 

berbeda-beda daerah tempat tinggalnya. Penyetoran dan penarikan arisan 

menurun juga dilakukan secara online yaitu melalui transfer via Bank dan tanpa 

adanya proses tatap muka. Sebelum dimulai arisan menurun ini setiap anggota 

berhak memilih tanggal dan urutan keberapa mereka akan mendapatkan giliran 
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arisan, sehingga mereka akan tau berapa jumlah uang yang harus disetornya 

karena setiap anggota itu berbeda-beda jumlah penyetorannya sesuai dengan 

nomor urut yang mereka pilih. Apabila mereka memilih nomor urutan di awal 

maka penyetorannya akan lebih besar daripada nomor urut yang di bawahnya, 

akan tetapi ia akan mendapatkan get lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. 

Sedangkan yang mengambil urutan di bawahnya maka penyetorannya lebih 

sedikit begitu seterusnya hingga nomor urut yang terakhir maka penyetorannya 

akan semakin sedikit. Akan tetapi yang mengambil slot pada urutan bawah akan 

mendapatkan I lebih lama dibanding dengan yang lain. 
68

 

Pada arisan sistem menurun ini pemilik arisan akan mendapatkan 

keuntungan, ini sangat berbeda dengan arisan biasanya di mana tidak ada 

keuntungan. Setiap owner membuka kloter maka ia akan mendapatkan 

keuntungan sebanyak get tersebut. Misalnya, owner membuat kloter get 10 juta 

maka ia akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta, karena pada arisan ini 

sebernarnya owner tidak ikut membayar iuran, dengan kata lain iuran owner 

telah dibayarkan oleh anggota dalam arisan ini.
69

 

Arisan sistem menurun ini sudah ada sejak lama namun pada masa 

sekarang lah arisan ini lebih dikenal oleh masyarakat. Hampir semua pelosok 

tanah air mengenal dan membuat arisan menurun ini. Salah satunya yang 

menggunakan arisan sistem menurun terdapat pada akun @Arisan.cil. Akun ini 

berdiri pada awal tahun 2020 yang berada di Kota Banda Aceh. @Arisan.cil ini 

dikelola oleh seorang owner atau admin yang bernama Indah Olivevia. Arisan 

ini pada awalnya anggota hanya terdiri dari teman-teman terdekatnya saja itupun 

berlangsung secara offline, seiring dengan tekhnologi yang semakin lama 

semakin canggih dan sulit juga untuk mencari anggota di luar daripada 

pertemanannya muncul lah ide untuk melakukannya secara online yaitu 
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menggunakan instagram agar bisnis yang dijalani nya ini lebih dikenal oleh 

masyarakat luas sehingga akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula. 

Pada akun @arisan.cil ini tidak hanya berupa uang saja, namun ada juga 

berupa barang elektronik ( Handphone) yang sedang banyak diminati oleh 

masyarakat saat ini, dimana mereka tidak dapat membelinya secara kontan, 

maka dengan arisan inilah mereka bisa memilikinya.
70

 Selain itu juga ada emas 

murni yang dapat digunakan untuk  investasi masa yang akan datang. 

B.  Mekanisme Umum Tentang Praktik Arisan dengan Sistem Menurun di 

Instagram 

Arisan yang dilakukan pada akun @arisan.cil adalah arisan sistem 

menurun. Proses perekrutan anggota dilakukan melalui media sosial yaitu 

instagram. Owner terlebih dahulu melakukan promosi yang menarik agar 

banyak orang yang tertarik untuk bergabung menjadi anggota dari @arisan.cil 

ini. Bukan hanya menggunakan instagram official nya saja untuk 

mempromosikan arisan ini pihak admin juga melakukan endorse/promosi 

instagram kepada beberapa orang yang mempunyai followers (pengikut) yang 

banyak agar arisannya makin dikenal oleh masyarakat. Untuk bergabung 

menjadi anggota pihak admin sudah menaruh link whatapps group di biografi 

instagramnya untuk memudahkan anggota yang ingin bergabung di @arisan.cil. 

Agar masyarakat percaya bahwa arisan ini amanah pihak admin memposting 

semua transaksi penyetoran dan penarikan get setiap anggotanya ke instagram 

dan arisan ini juga dilindungi oleh kuasa hukum.  
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a. Mekanisme praktik arisan menurun pada akun @arisan.cil yaitu:
71

 

 

1. Pihak admin mempromosikan arisan menurunya melalui media sosial 

yaitu instagram agar orang tertarik untuk bergabung menjadi anggota 

arisan ini dan masuk ke group whatapps untuk memudahkan proses 

selanjutnya, link group sudah tertera di biografi instagram. 

2. Setelah anggota masuk ke group whatapps dan ramai baru pihak 

admin membuka kloter arisan. 

3. Langkah pertama yang dilakukan pihak admin memberitahu terlebih 

dahulu kepada anggotanya yang ada di group whatapps bahwa admin 

akan membuka kloter arisan. Misalnya arisan kloter 10 get 10juta/ 15 

hari.  

4. Setelah itu grup akan ditutup sebelum admin mengirimkan kloter 

arisan ini. Karena pada @arisan.cil ini menggunakan sistem siapa 

cepat dia dapat sehingga para anggota harus bersiap-siap rebutan 

untuk memilih di slot urutan ke barapa yang mereka inginkan. 

5. Pada saat grup ditutup pihak admin akan mengumumkan bahwa akan 

mengirimkan kloter arisan misal pada pukul 20.00 WIB agar setiap 
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anggota dapat bersiap-siap sehingga tidak ketinggalan untuk memilih 

slot yang diinginkannya. 

6. Setelah pihak admin mengeluarkan slot tersebut di waktu yang telah 

di tentukan tadi, kemudian anggota akan berebut untuk memilih slot 

tersebut. 

7. Anggota membooking slot, apabila sudah membooking anggota tiba-

tiba saja membatalkan booking slot tersebut maka akan dikenakan 

denda sesuai dengan seharga slot yang telah mereka pilih. 

8. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua pihak, selanjutnya anggota 

akan melakukan proses pembayaran administrasi, disini pembayaran 

administrasinya sebesar Rp.25.000,-. Biaya ini diluar daripada iuran 

arisan. 

9. Anggota akan mentransfer biaya administrasi tersebut lewat ATM 

BNI, DANA dan mengirim buktinya kepada admin. 

10. Setelah itu setiap anggota yang ikut harus memenuhi beberapa syarat 

yang wajib dipenuhi anggota untuk menghindari terjadinya penipuan 

dikemudian hari. 

11. Syarat-syarat tersebut berupa identitas anggota seperti, KTP, Kk, foto 

wajah anggota, screenshoot akun instagram, screnshoot foto profil 

whataps, alamat tinggal sekarang, nomor handphone aktif, foto buku 

rekening, syarat tersebut difoto dan dikirim kepada admin melalui 

whatapps. 

12. Arisan akan dimulai apabila slot tersebut telah terisi semua oleh 

peserta arisan, kemudian admin akan membuatkan grub khusus untuk 

arisan ini. 
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b. Aturan atau ketentuan arisan menurun pada akun @arisan.cil :
72

 

Sebelum mengikuti arisan ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa 

saja peraturannya agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar kedepannya 

dan untuk menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan. Apalagi arisan ini 

dilakukan secara online, sudah pasti peraturannya sedikit berbeda dengan arisan 

biasa. Di mana disini kita harus mengedepankan kejujuran, kepercayaan, 

kenyamanan, dan ketertiban. 

1. Pada arisan ini anggota yang telah lama bergabung dan sudah 

beberapa kali mengikuti arisan boleh mengambil slot yang paling 

atas sedangkan untuk yang baru bergabung tidak bisa. 

2. Setiap anggota harus membayar biaya administrasi yang telah 

ditentukan oleh pihak admin. 

3. Membayar iuran harus tepat waktu sesuai dengan kesepakatan 

sebelum arisan ini dimulai. Pihak admin pun juga harus tepat waktu 

dalam memberikan get kepada anggota arisan pada waktu yang telah 

ditentukan. 

4. Apabila ada anggota yang telat membayar iuran maka akan 

dikenakan denda sebesar Rp.20.000,-. Denda berlaku kelipatan 

perharinya. 

5. Apabila sudah melakukan booking slot, kemudian berubah pikiran 

dan mengundurkan diri maka akan di blacklist dari arisan ini, karena 

dianggap tidak serius dan akan dikenakan denda sebesar 

Rp.200.000,-. 

6. Ketika arisan sudah dimulai kemudian ada yang mengundurkan diri 

ditengah perjalanan maka akan dikenakan denda juga, kemudian 

anggota tersebut harus mencari penggantinya. 
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7. Setiap anggota wajib harus memiliki identitas diri berupa KTP 

(Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga),  foto wajah anggota, 

screenshoot akun instagram, screnshoot foto profil whatapps, alamat 

tinggal sekarang, nomor handphone aktif, foto buku rekening. 

8. Apabila ada anggota yang sudah mendapatkan get kemudian 

melarikan diri tidak mau membayar iuran sampai arisan ini selesai, 

maka itu sudah melanggar peraturan dan dapat dipidanakan dengan 

dalil penipuan. Selain itu juga akan dipermalukan dimedia sosial 

dengan cara mengupload foto anggota tersebut ke akun instagram 

@arisan.cil. 

Dapat disimpulkan bahwa arisan menurun secara online ini aturan nya 

itu harus jelas, karena untuk menghindari terjadinya penipuan yang dapat 

merugikan anggota yang lain dan juga pemilik arisan ini. 

c. Ilustrasi permainan arisan dengan sistem menurun pada akun 

@arisan.cil 

Arisan sistem menurun ini mempunyai cara permainan yang berbeda 

dengan arisan pada umumnya. Di mana pada arisan ini pihak owner akan 

mendapatkan keuntungan ini jelas berbeda dengan arisan biasa yang sama sekali 

tidak mendapatkan keuntungan. 

Untuk lebih mudah memahami tentang arisan ini, misalnya pada akun 

@arisan.cil ini sedang menjalankan arisan menurun get 10 juta per 15 hari, di 

mana pada kloter ini dapat diikuti oleh 15 anggota dengan biaya administrasi 

sebesar Rp.25.000,-/ slot yang mana wajib dibayar pada awal permainan. 

Apabila ada satu anggota mengambil 2 slot maka ia harus membayar dua kali 

lipat yaitu Rp.40.000,-.  

 Setiap anggota mendapatkan iuran yang berbeda-beda tergantung pada 

pemilihan slot yang dipilihnya, apabila anggota memilih slot yang pertama maka 

ia akan mendapatkan iuran yang lebih besar sehingga ia akan mengalami 

kerugian, karena apabila dijumlahkan anggota ini akan membayar melebihi get 
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yang didapatkannnya, akan tetapi ia akan mendapatkan get lebih cepat. Iuran 

akan menurun terus sampai urutan slot yang ke-15, anggota yang mengambil 

slot paling terakhir akan mendapatkan iuran paling sedikit dibanding yang 

diatasnya sehingga apabila dijumlahkan iuran yang dilakukannya selama kloter 

ini berjalan kurang dari get yang didapatkan maka anggota tersebut akan 

mendapatkan keuntungan, akan tetapi ia mendapatkan uang dengan waktu yang 

lama karena memilih slot terakhir.   

Untuk memudahkan memahaminya penulis akan menggambarkan secara 

jelas permainan arisan menurun ini pada akun @arisan.cil. Arisan pada tabel ini 

berlangsung selama 7-8 bulan. 

Tabel 1 

Jumlah iuran dan pendapatan pada akun @arisan.cil 

No 

Urut 

Peserta 

Arisan 

Tanggal 

Get 

Iuran per 15 

hari 

Get Total Iuran 

1 Admin 30 Mei 

2020 

- Rp.10.000.000 - 

2 A 14 Juni 

2020 

Rp.950.000 Rp.10.000.000 Rp.14.250.000 

3 B 29 Juni 

2020 

Rp.900.000 Rp.10.000.000 Rp.13.500.000 

4 C 14 Juli 

2020 

Rp.850.000 Rp.10.000.000 Rp.12.750.000 

5 D 29 Juli 

2020 

Rp.850.000 Rp.10.000.000 Rp.12.750.000 

6 E 13 Agust 

2020 

Rp.800.000 Rp.10.000.000 Rp.12.000.000 

7 F 28 Agust 

2020 

Rp.750.000 Rp.10.000.000 Rp.11.250.000 

8 G 12 Sept Rp.690.000 Rp.10.000.000 Rp.10.350.000 
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2020 

9 H 27 Sept 

2020 

Rp.660.000 Rp.10.000.000 Rp.9.900.000 

10 I 12 Okt 

2020 

Rp.660.000 Rp.10.000.000 Rp.9.900.000 

11 J 27 Okt 

2020 

Rp.650.000 Rp.10.000.000 Rp.9.750.000 

12 K 11 Nov 

2020 

Rp.610.000 Rp.10.000.000 Rp.9.150.000 

13 L 26 Nov 

2020 

Rp.570.000 Rp.10.000.000 Rp.8.550.000 

14 M 11 Des 

2020 

Rp.540.000 Rp.10.000.000 Rp.8.100.000 

15 N 26 Des 

2020 

Rp.520.000 Rp.10.000.000 Rp.7.800.000 

 (sumber data : @arisan.cil) 

1. Pada slot pertama admin terlebih dahulu mendapatkan get, akan tetapi 

admin tidak mencantumkan berapa iuran yang harus dibayarkannya, 

demgan kata lain disinilah admin akan mendapatkan keuntungan karena 

dia tidak perlu membayar iuran. Admin mendapatkan get pada tanggal 

30 juni 2020 sebesar Rp.10.000.000,- 

2. Slot kedua, anggota harus membayar iuran sebesar Rp.950.000,-/ 15 

hari, sebanyak 15 kali karena anggota berjumlah 15 orang. Maka apabila 

dijumlahkan total yang ia bayar selama arisan ini berlangsung adalah 

sebesar Rp. 14.250.000,-. Tanggal ia mendapatkan get pada tanggal 14 

juni 2020 sebesar Rp.10.000.000,-. 

3. Slot ketiga, anggota membayar iuran sebesar Rp.900.000,-/ 15 hari, 

sebanyak 15 kali karena anggota berjumlah 15 orang. Maka apabila 

dijumlahkan total yang ia bayar selama arisan ini berlangsung adalah 
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sebesar Rp. 13.500.000,-. Tanggal ia mendapatkan get pada tanggal 29 

juni 2020 sebesar Rp.10.000.000,-. 

4. Slot keempat dan kelima anggota membayar iuran dengan besaran yang 

sama tetapi berbeda tanggal get, iurannya yaitu sebesar Rp.850.000,-/ 15 

hari, sebanyak 15 kali karena anggota berjumlah 15 orang. Maka apabila 

dijumlahkan total yang ia bayar selama arisan ini berlangsung adalah 

sebesar Rp. 12.750.000,-. Masing-masing mendapatkan get pada tanggal 

l4 juli dan 29 juli 2020 sebesar Rp.10.000.000,-. 

5. Slot keenam, anggota membayar iuran sebesar Rp.800.000,-/ 15 hari, 

sebanyak 15 kali karena anggota berjumlah 15 orang. Maka apabila 

dijumlahkan total yang ia bayar selama arisan ini berlangsung adalah 

sebesar Rp. 12.000.000,-. Tanggal ia mendapatkan get pada tanggal 13 

Agustus 2020 sebesar Rp.10.000.000,-. 

6. Slot ketujuh anggota harus membayar iuran sebesar Rp.750.000,-/ 15 

hari, sebanyak 15 kali karena anggota berjumlah 15 orang. Maka apabila 

dijumlahkan total yang ia bayar selama arisan ini berlangsung adalah 

sebesar Rp.11.250.000,-. Tanggal ia mendapatkan get pada tanggal 28 

Agustus 2020 sebesar Rp.10.000.000,-. 

7. Pada slot kedelapan, anggota membayar iuran sebesar Rp.690.000,-/ 15 

hari, sebanyak 15 kali karena anggota berjumlah 15 orang. Maka apabila 

dijumlahkan total yang ia bayar selama arisan ini berlangsung adalah 

sebesar Rp. 10.350.000,-. Tanggal ia mendapatkan get pada tanggal 12 

September 2020 sebesar Rp.10.000.000,-. 

8. Anggota pada slot kesembilan dan kesepuluh anggota membayar iuran 

dengan jumlah yang sama, masing-masing sebesar Rp.660.000,-/ 15 hari, 

sebanyak 15 kali karena anggota berjumlah 15 orang. Dengan total iuran 

selama arisan berlangsung sebesar Rp. 9.900.000,-. Anggota arisan slot 

kesembilan mendapatkan get pada tanggal 27 September 2020, 
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sedangkan slot kesepuluh pada tanggal 12 Oktober 2020. Dengan get 

sebesar Rp.10.000.000,-. 

9. Pada slot kesebelas, anggota arisan membayar iuran sebesar 

Rp.650.000,-/ 15 hari, sebanyak 15 kali karena anggota berjumlah 15 

orang. Jumlah iuran yang harus dibayar selama arisan ini berlangsung 

adalah sebesar Rp. 9.750.000,-. Mendapatkan get pada tanggal 27 

Oktober 2020 sebesar Rp.10.000.000,-. 

10. Anggota arisan slot keduabelas membayar iuran sebesar Rp.610.000,-/ 

15 hari, sebanyak 15 kali karena anggota berjumlah 15 orang. Total yang 

harus ia bayar selama arisan ini berlangsung adalah sebesar Rp. 

9.150.000,-. Mendapatkan get pada tanggal 11 November 2020 sebesar 

Rp.10.000.000,-. 

11. Pada slot ketigabelas membayar iuran sebesar Rp.570.000,-/ 15 hari, 

sebanyak 15 kali karena anggota berjumlah 15 orang. Total yang harus ia 

bayar selama arisan ini berlangsung adalah sebesar Rp. 8.550.000,-. 

Mendapatkan get pada tanggal 26 November 2020 sebesar 

Rp.10.000.000,-. 

12. Slot keempatbelas anggota arisan membayar iuran sebesar Rp.540.000,-/ 

15 hari, sebanyak 15 kali karena anggota berjumlah 15 orang. Total yang 

harus ia bayar selama arisan ini berlangsung adalah sebesar Rp. 

8.100.000,-. Mendapatkan get pada tanggal 11 Desember 2020 sebesar 

Rp.10.000.000,-. 

13. Pada slot terakhir  yaitu slot kelimabelas anggota arisan membayar iuran 

sebesar Rp.520.000,-/ 15 hari, sebanyak 15 kali karena anggota 

berjumlah 15 orang. Total yang harus ia bayar selama arisan ini 

berlangsung adalah sebesar Rp. 780.000,-. Mendapatkan get pada 

tanggal 26 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,-. Slot pada urutan 

terakhir ini yang paling banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan 

dengan slot pada urutan yang lain. 
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Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa arisan turun-menurun pada 

akun @arisan.cil ini ada yang mendapatkan keuntungan dan kerugian. 

Keuntungan yang didapat bagi anggota arisan yaitu anggota yang berada pada 

slot sembilan sampai pada slot limabelas karena mereka membayar iuran kurang 

dari get yang mereka dapatkan, otomatis disini mereka akan mendapatkan 

keuntungan. Sedangkan yang mendapatkan kerugian yaitu pada slot kedua 

sampai dengan slot delapan, karena total iuran yang mereka bayar selama arisan 

berlangsung melebihi jumlah get yang mereka dapatkan. Terutama pada slot 

kedua dia harus membayar lebih banyak daripada jumlah yang ia dapati. 

Sedangkan pada slot pertama yang dipegang oleh admin atau owner, 

disini admin tidak membayar iuran seperti anggota yang lain, akan tetapi admin 

tetap mendapatkan get sebesar Rp. 10.000.000,- disinilah keuntungan yang 

didapat oleh admin. Karena setiap admin membuka kloter maka ia akan 

mendapatkan keuntungan sebesar get yang ia buat tanpa perlu melakukan iuran 

seperti anggota lainnya.
73

 

C. Alasan Member Atau Anggota Mengikuti Arisan dengan Sistem 

Menurun di Instagram 

Banyak sekali ketertarikan masyarakat untuk mengikuti arisan ini karena 

bisa medapatkan keuntungan bukan hanya sebagai wadah untuk menabung. 

Banyaknya masyarakat yang ingin mengikuti arisan menurun secara online ini 

dimana pada zaman sekarang ini masyarakat ingin mendapatkan uang secara 

instan, cepat dan mudah. Ditambah lagi dimana tingkat kebutuhan akan barang 

semakin lama semakin tinggi, jadi mendorong masyarakat untuk mengikuti 

arisan ini. 

Disamping itu arisan inipun syarat-syarat yang diberikan mudah dan 

tidak merepotkan orang yang ingin bergabung dengan arisan ini. Proses 
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berlangsungnya arisan ini pun tidak harus bertatap muka sehingga bisa 

dilakukan dimana saja, dan tidak menghabiskan banyak waktu.
74

 

Ada beberapa alasan yang diberikan oleh member atau anggota arisan 

untuk mengikuti arisan pada akun @arisan.cil ini :
75

 

1. Karena arisan ini bisa mendapatkan keuntungan, anggota yang 

mendapatkan slot pada urutan terakhir akan mendapatkan 

keuntungan yang lebih banyak, karena hanya membayar sedikit pada 

saat iuran. 

2. Anggota yang memilih slot urutan pertama, ingin memperoleh uang 

dengan cepat, karena adanya kebutuhan yang mendesak. Padahal ia 

tau bahwa harus membayar iuran lebih banyak dari get yang dapati. 

Disini banyak anggota berfikir daripada meminjam di bank dengan 

syarat-syarat yang banyak dan menghabiskan waktu, ditambah lagi 

dengan bunga yang sangat besar lebih baik mengikuti arisan 

menurun ini saja.  

3. Karena ingin menabung atau investasi. Sering kali masyarakat boros 

atau tidak pandai dalam mengatur keuangan, jadi dengan adanya 

arisan ini lebih terbantu dalam mengatur keuangannya. 

4. Anggota yang memilih slot terakhir, ingin berinvestasi sekaligus 

untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah, hanya perlu bersabar 

sedikit untuk mendapatkan keuntungan itu, karena harus menunggu 

terlebih dahulu untuk mendapatkan uang tersebut. 

5. Sebagai tambahan finansial untuk memenuhi kehidupan.  

6. Daripada berutang di bank mendapatkan bunga yang sangat banyak 

lebih baik mengikuti arisan ini. 
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7. Praktis dan mudah, karena pada arisan ini kita tidak perlu bertatap 

muka secara langsung. Pembayaran iuran dilakukan melalui 

transferan ATM.   

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Arisan dengan Sistem 

Menurun di Instagram 

Masalah finansial sangat lekat dengan manusia sebab setiap manusia 

menginginkan untuk memiliki tingkat finansial yang tinggi untuk 

melangsungkan kehidupan. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk meraih 

finansial tersebut yaitu dengan cara bekerja baik sebagai ASN maupun sebagai 

pengusaha. Usaha-usaha yang dilakukan dalam memenuhi kehidupan ekonomi 

sangat bermacam ragamnya salah satunya adalah mencari keuntungan dengan 

mendirikan suatu arisan.  

Secara umum arisan yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau barang 

yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk 

menentukan siapa yang memperolehnnya, undian dilakukan secara berkala 

sampai semua anggota memperolehnya.
76

 

Arisan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sarana untuk menabung dan 

utang-piutang. Untuk anggota yang sudah mendapatkan get arisan berati ia sama 

dengan berhutang dengan anggota lain yang belum mendapatkan uang, 

sedangkan anggota yang belum mendapatkan uang berati anggota tersebut 

sedang menabung. Berbicara mengenai utang-piutang bukanlah suatu hal yang 

lumrah, ini merupakan salah satu cara untuk bisa melanjutkan hidup. 

Berdasarkan berbagai sumber arisan sangat banyak jenisnya, seperti 

arisan barang, arisan perhiasan, arisan uang dan arisan online. Pada arisan online 

salah satunya adalah arisan online secara turun menurun di instagram. Arisan ini 

sudah sangat banyak dilakukan oleh masyarakat karena memiliki keuntungan, 

baik untuk pemilik maupun untuk anggotanya.  
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 Secara umum, arisan termasuk dalam muamalah yang dibolehkan, 

selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Arisan termasuk kedalam akad 

qardh (hutang piutang) yang hukumnya boleh. Walaupun bermuamalah 

dibolehkan kita juga harus tau mengenai aturan-aturan atau larangan-larangan 

yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun jika melanggar 

hukum syara‟ tentang qardh (utang piutang) maka arisan itu tidak boleh 

dilakukan atau haram. Apalagi dalam hutang-piutang ini, setiap muslim harus 

menyeimbangkan pendapatan dan pengeluran agar terhindar dari riba, karena 

Allah swt sangat melarang adanya riba dalam hutang piutang. 

ََ ي ُّهَ َيَ َ  َعَفةُكُلواْ ٱلرِّ ا ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ ََل  فا مُّضَ  اْ َأضعَ   ِلُحوَن  ُقواْ ٱّللََّ َلَعلَُّكم تُفَوٱت َّ  بَ و 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan.” (Q.S Ali „Imran: 130) 

Arisan termasuk kedalam kategori akad qardh (Utang piutang) maka 

syarat yang berlaku adalah seluruh anggota arisan harus mendapatkan hak nya 

sama dengan yang lain, sama dalam jumlah penyetoran iuran dan sama pula 

dalam jumlah penerimaannya. Tidak boleh ada seorang pun yang mendapatkan 

manfaat dari arisan ini dan juga tidak ada yang boleh dirugikan. Jika aturan ini 

dilanggar adanya pemanfaatan dan merugikan sebagian anggota, maka 

berlakulah transaksi riba didalamnya, dimana hal tersebut tidak dibenarkan 

dalam Islam. 

Arisan sistem menurun secara online pada akun @arisan.cil ini belum 

memenuhi prinsip-prinsip dalam bermuamalah, karena terkait dengan adanya 

riba. Dari data-data sebelumnya sudah dijelaskan bahwa setiap anggota 

mendapatkan iuran yang berbeda-beda, yang mendapatkan slot pertama akan 

membayar penyetoran iuran lebih dari uang yang didapatkan sedangkan anggota 

pada slot terakhir ia akan membayar iuran lebih sedikit daripada hasil uang yang 

didapatkannya. Disinilah dapat dilihat adanya unsur ketidakadilan antara peserta 

satu dengan peserta yang lain.  
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Pada arisan online sistem menurun ini masalah pokok dan yang paling 

utama adalah perbedaan pembayaran iuran pada tiap anggotanya. Pembayaran 

iuran akan menurun terus jumlah nominalnya sampai pada urutan terakhir 

sehingga terjadinya ketidaksamaan antara peserta satu dengan peserta yang 

lainnya. Anggota yang mendapatkan slot pertama tidak mendapatkan 

keuntungan dari sisi materi, namun ia dari sisi manfaat dengan mendapatkan 

uangnya lebih awal, akan tetapi disisi lain ia harus rugi secara materi karena 

jumlah penyetorannya lebih besar daripada uang yang ia dapatkan. Sedangkan 

pada slot terakhir mendapat keuntungan yang berbalik daripada anggota yang 

berada dislot pertama.   

Selain itu adanya biaya administrasi pada arisan ini sangat berbeda 

dengan arisan pada umumnya, biaya administrasi ini merupakam bagian dari 

sistem pelaksanaan arisan yang dilakukan di awal sebagai operasional yang 

jawab dipatuhi. Biaya administrasi tersebut dibayar sebelum dimulainya arisan, 

setiap anggota dikenakan jumlah yang sama, di akun @arisan.cil ini biaya 

administrasinya sebesar 25 ribu per slotnya. Biaya administrasi ini sah-sah saja 

diberlakukan jika dilihat dari konsep sewa-upah, karena biaya administrasi 

tersebut digunakan untuk membayar admin yang bertugas sebagai pengontrol 

arisan yang sudah meluangkan waktu, tenaga serta tanggung jawab dalam 

memegang uang tersebut sangatlah berat. Maka dari itu admin berhak 

mendapatkan upah dari pekerjaannya sebagai admin. Selagi biaya administrasi 

tersebut masih dibatas wajar dan tidak terlalu memberatkan anggota arisan 

tersebut.  

Selanjutnya arisan pada akun @arisan.cil ini pihak admin tidak 

membayar iuran sama sekali tetapi ia akan tetap mendapatkan uang sebanyak 

kloter yang telah dibuatnya. Ini terjadi karena sebelum admin membuka kloter 

arisan ia akan terlebih dahulu menghitung jumlah iuran yang akan dibayarkan 

oleh setiap pesertanya agar jumlah iuran semua anggota itu pas. Seperti data 

diatas admin membuka kloter arisan get 10 juta per 15 hari dan anggotanya 
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sebanyak 15 orang. Jika dijumlahkan total pendapatan seluruhnya adalah 150 

juta untuk 15 orang tersebut. Jadi admin akan menghitung terlebih dahulu 

berapa iuran setiap anggotanya, karena ini arisan menurun maka setiap anggota 

akan berbeda-beda iurannya. Walaupun iuran berbeda-beda pihak admin harus 

menghitung dengan benar agar total iuran yang dibayar seluruh anggota harus 

berjumlah sebesar 150 juta juga, dan inilah penyebab pihak admin tidak ikut 

dalam membayar iuran sampai akhir periode, karena iurannya sudah dibayarkan 

oleh anggota arisan tersebut. Anggota arisan yang mendapatkan slot yang 

pertama ia akan membayar iuran lebih banyak dari get yang didapatkannya, 

dengan kata lain anggota yang membayar iuran lebih banyak inilah yang 

menutupi iuran anggota yang membayar lebih sedikit dari get yang didapatkan. 

Hal ini tentu mengandung unsur riba, karena dalam prinsp qardh (utang-

piutang) tidak boleh adanya pemanfaatan atau mengambil harta orang lain, ini 

sangat diharamkan didalam Islam.   

Firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa‟ ayat 161: 

ْا َوَقدَوَأخِذِىُم  َل ٱنُ ُهوْا َعنُو َوَأكِلِهم أَم ٱلرِّبَ و  ِفرِيَن ِمنُهمََن لنَّاِس ِبٱلبَ ِطِل َوَأعَتدوَ  َعَذاًِب  لِلكَ 

   اأَلِيم

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka 

telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda 

orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-

orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” 

Dalam pelaksaan arisan pada akun @arisan.cil apabila ada anggota yang 

telat membayar iuran pada waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan 

denda sesuai yang telah disepakati pada awal mulai arisan. Denda pada arisan 

ini dikenakan 50 ribu per harinya dan akan pertambah setiap harinya apabila 

tidak dibayar. Denda ini dilakukan untuk mendisiplikan anggota agar tidak 

seenaknya saja apabila sudah jatuh tempo untuk membayar iuran. Namun hal 

tersebut tetap saja tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan cendrung kepada 
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praktik orang-orang jahiliyah pada masa Nabi Muhammad saw. Praktik denda 

tersebut disebut sebagai praktik riba jahiliyah, karena timbul dari hutang-piutang 

yang telat dibayarkan pada waktu jatuh tempo. Dan praktik tersebut tentu saja 

diharamkan, karena mendatangkan keberuntungan oleh sebelah pihak dan 

merugikan pihak lain.  

Dari beberapa paparan di atas sudah dijelaskan bahwa arisan ini lebih 

banyak mengandung unsur ketidakadilan dan kezhaliman, serta adanya 

pengambilan manfaat yang diperoleh dari arisan ini yaitu kelebihan uang iuran 

yang tidak sama dengan apa yang ia dapatkan, ketidak samarataan juga terjadi 

pada arisan ini dimana pihak admin mendapatkan uang tanpa harus membayar 

iuran juga seperti anggota arisan lainnya. Dengan kata lain arisan ini sudah 

termasuk kedalam riba qardh (hutang-piutang). Riba qardh ( hutang piutang) 

adalah mengambil suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang 

diisyaratkan terhadap yang berhutang ( muqtarid).
77

 Jadi dalam riba qardh ini 

orang yang berhutang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau 

keuntungan yang harus diberikan oleh si penghutang kepada pemberi hutang. 

Dengan demikian arisan menurun pada akun @arisan.cil ini dikatakan rusak, 

karena mengandung riba, ketidakadilan dan, menzalimi anggotanya. Apabila 

dalam suatu akad terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam islam, maka 

rusaklah akad tersebut meskipun terdapat kesepakatan dan keikhlasan di antara 

pihak. 

Dapat disimpulkan bahwa arisan dengan sistem menurun di instagram 

pada akun @arisan.cil ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat 

unsur riba, ketidakadilan, dan kezhaliman, karena pada arisan ini tidak ada unsur 

tolong-menolong malah hanya mendapatkan keuntungan untuk pihak tertentu 

saja. Tentu saja didalam Al-quran dan Hadis dengan jelas dan tegas melarang 

adanya hal tersebut dalam praktik qardh (utang piutang). Sekalipun di awal 
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sudah adanya kesepakatan untuk saling meridhakan dan mengikhlaskan, tidak 

mengubah hukum, karena transaksi ini diharamkan bukan semata terkait hak 

orang lain, tapi dia diharamkan karena melanggar aturan syariat Islam, maka 

tetap saja ini termasuk kedalam riba. Sebab riba adalah haram hukumnya dan 

disepakati bahwa ia termasuk kedalam salah satu dosa-dosa besar yang 

membinasakan. Padahal Allah swt sudah menganjurkan umat manusia untuk 

saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa adanya untur eksploitasi 

dan unsur-unsur keuntungan.  
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BAB EMPAT 

PENUTUP 
A. Kesimpulan  

1. Mekanisme arisan menurun pada akun @arisan.cil owner terlebih dahulu 

mempromosikan arisan nya ke akun instagram, kemudian anggota yang 

ingin mengikuti arisan ini bergabung ke grup whatapps untuk 

memudahkan proses selanjutnya. Arisan ini menggunakan sistem slot, di 

mana setiap anggota berhak memilih urutan yang mereka inginkan. Arisan 

menurun ini berbeda dengan arisan pada biasanya, karena setiap peserta 

memiliki iuran yang berbeda-beda dengan anggota yang lain tetapi 

mendapatkan hasil yang sama dengan anggota lain. Anggota yang memilih 

slot pada urutan pertama kan rugi karena, membayar iuran lebih banyak 

dari get yang ia dapatkan sedangakan, pada slot terakhir anggota akan 

mendapatkan keuntungan karena membayar kurang dari get yang ia 

dapatkan begitu seterusnya iuran akan terus menurun sampai urutan 

terkahir. Disini pihak owner tidak ikut membayar iuran, tetapi tetap 

mendapatkan get sama dengan anggota yang lainnya, karena iuran onwer 

telah dibayarkan dengan anggota yang mendapatkan iuran lebih banyak 

dari get yang didapatkannya tersebut. Arisan menurun pada akun 

@arisan.cil ini adanya biaya admin, setiap anggota yang sudah memilih 

slot wajib membayar biaya admin terlebih dahulu sebelum arisan ini 

dimulai. Selain itu, setiap anggota harus mematuhi ketentuan-ketentuan 

yang berlaku pada arisan ini, seperti mendapatkan denda apabila telat 

membayar iuran, siap untuk diproses hukum apabila kabur dan tidak mau 

melanjutkan pembayaran iuran ketika sudah mendapatkan get, memenuhi 

syarat-syarat yang telah dibuat sebelum memulai arisan ini.  
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2. Alasan anggota yang berminat untuk mengikuti arisan ini: 

a. Karena arisan ini bisa mendapatkan keuntungan, anggota yang 

mendapatkan slot pada urutan terakhir akan mendapatkan keuntungan 

yang lebih banyak, karena ia hanya membayar sedikit pada saat iuran. 

b. Anggota yang memilih slot urutan pertama, ingin memperoleh uang 

dengan cepat, karena adanya kebutuhan yang mendesak. Padahal ia tau 

bahwa ia harus membayar iuran lebih banyak dari get yang ia dapati. 

Disini ia berfikir daripada meminjam di bank dengan syarat-syarat yang 

banyak dan menghabiskan waktu, ditambah lagi dengan bunga yang 

sangat besar lebih baik iamengikuti arisan menurun ini saja.  

c. Karena ingin menabung atau investasi. Sering kali masyarakat boros 

atau tidak pandai dalam mengatur keuangan, jadi dengan adanya arisan 

ini lebih terbantu dalam mengatur keuangannya. 

d. Anggota yang memilih slot terakhir, ingin berinvestasi sekaligus untuk 

mendapatkan keuntungan dengan mudah, hanya perlu bersabar sedikit 

untuk mendapatkan keuntungan itu, karena dia harus menunggu 

terlebih dahulu untuk mendapatkan get tersebut. 

e. Sebagai tambahan finansial untuk memenuhi kehidupan.  

f. Daripada berhutang di bank mendapatkan bunga yang sangat banyak 

lebih baik mengikuti arisan ini. 

g. Praktis dan mudah, karena pada arisan ini kita tidak perlu bertatap 

muka secara langsung. Pembayaran iuran dilakukan melalui transferan 

ATM.   

3. Dilihat dari segi hukum Islam, adanya ketidakseimbangan iuran yang 

terjadi antara anggota yang satu dengan yang lainnya, tetapi masing-

masing mendapatkan get yang sama. Dengan begitu hal tersebut dapat 

merusak akad karena mengandung unsur riba yang menzhalimi beberapa 

pihak. Selain itu ketentuan yang dibuat pihak admin pun lebih banyak 

menguntungkan pihak admin karena ia tidak membayar uang iuran tetapi 
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mendapatkan get, ini sudah termasuk tidak adil terhadap anggota yang 

lainnya. Dapat disimpulkan arisan menurun pada akun @arisan.cil ini 

adanya unsur ketidakadilan, menzhalimi peserta walaupun sebelumnya 

sudah ada kesepakatan diawal masing-masing anggota ikhlas akan 

peraturan tersebut. Oleh karena itu, arisan menurun pada akun @arisan.cil 

ini mengandung adanya unsur riba yang sangat jelas, dan hukumnya adalah 

haram. 

B. Saran  

Berdasarkan dari pengamatan dan juga pembahasan sebelumnya, maka 

penulis mengajukan beberapa saran, antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk pihak owner sebaiknya dalam membuat arisan ini harus sesuai 

dengan prinsip syariat islam, agar bisnis yang dijalankan berkah dan tidak 

berdosa 

2. Untuk anggota yang mengikuti arisan ini harus terlebih dahulu mencari tau 

tentang arisan ini, jangan mudah tergiur dengan penghasilan yang 

didapatkan dengan mudah dan tergiur dengan keuntungan yang didapatka. 

3. Pada pelaksanaan arisan ini sebaiknya tidak menggunakan sistem denda 

apabila ada yang terlambat membayar iuran, iuran setiap anggota itu harus 

sama, tidak adanya biaya admin, sehingga arisan ini sama seperti arisan 

pada umunya tidak ada yang merasa rugi, dan mendapatkan keuntungan. 
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(Gambar 4. Bukti pembayaran iuran arisan) 

 
 

 



67 
 

 

 
 
 

 
    

 



68 
 

 

(Gambar 5. Bukti pencairan get ) 
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(Gambar 6. Bukti wawancara dengan owner @arisan.cil) 
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