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LAMPIRAN 

Arti Ayat Al-Qur’an, Hadits dan Kaidah Fiqih 

 

Al-Qur’an/ Hadits/ 

Kaidah Fiqih 
Lampiran Arti Hal 

HR. Baihaqi “Setiap utang yang memberikan keuntungan, 

maka (keuntungan) itu adalah riba.”  

 

4 

Q.S Al-Baqarah/2: 275 “Mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya 

jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba”  

 

5 

Q.S. Ali-Imran/3: 76 “(bukan demikian), sebenarnya siapa yang 

menepati janji (yang dibuat)nya (yakni janji 

yang telah dibuat seseorang baik terhadap 

sesama manusia maupun terhadap Allah) dan 

bertakwa, Maka sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertakwa. 

 

19 

Q.S. Al-Maidah/5: 1 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 

aqad-aqad itu [Aqad (perjanjian) mencakup: 

janji prasetia hamba kepada Allah dan 

Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam 

pergaulan sesamanya]” 

 

19 

Q.S Al-Baqarah/2: 275 “Mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya 

jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba” 

 

27 

Q.S. An-Nisa/4 : 29 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.”  

 

27 

Q.S. al-Muddatstsir/3: 38 “tiap-tiap diri (jiwa) tertahan dengan apa yang 

telah diperbuatnya,” 

 

38 
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Q.S. Al-Baqarah/2:  283 

 

”jika kamu dalam perjalanan (dan 

bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu 

tidak memperoleh seorang penulis, Maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian 

yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa 

yang menyembunyikannya, Maka 

Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”  

 

40 

H. R. Bukhari “dari Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah 

membeli makanan dari seorang Yahudi dan 

menjaminkan kepadanya baju besi.”  

 

40 

H.R. Bukhari  “Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah 

SAW bersabda: Apabila ada ternak 

digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh 

orang yang menerima gadai) karena ia telah 

mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila 

ternak itu digadaikan, air susunya yang deras 

boleh diminum (oleh orang yang menerima 

gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya 

(menjaga) nya. Kepada orang yang naik dan 

minum, ia harus mengeluarkan biaya 

(perawatan) nya.”  

 

40 

Q.S. Al-A’raf/7: 199 “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang 

mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah 

daripada orang-orang yang bodoh”  

 

48 

HR. Ahmad dan Al-Hakim “Sesuatu yang dipandang oleh orang-orang 

muslim sebagai sesuatu yang baik, maka di sisi 

Allah adalah baik.”  

 

48 

Q.S. Al-Maidah/5: 1 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 

aqad-aqad itu [Aqad (perjanjian) mencakup: 

janji prasetia hamba kepada Allah dan 

Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam 

pergaulan sesamanya]” 

 

90 
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Q.S Al-Baqarah/2: 275 “Mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya 

jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba” 

 

94 

Q.S. An-Nisa/4 : 29 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.”  

 

94 

9Q.S Al-Baqarah/2: 275 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu´amalah tidak secara tunai 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, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang 

yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang 

akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya” 

 

99 

Q.S. An-Nisa/4 : 7 “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat; dan 

bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari 

harta peninggalan  ibu-bapak dan kerabatnya, 

baik sedikit atau banyak menurut bagiannya 

yang telah ditetapkan.” 

 

110 

Q.S. An-Nisa/4 : 33 “Bagi masing-masing Kami jadikan mawali 

terhadap apa yang ditinggalkan oleh ibu-bapak 

dan karib kerabat; dan jika ada orang-orang 

yang kamu telah bersumpah setia dengan 

mereka, maka berilah kepada mereka 

bahagiannya. Sesungguhnya Allah 

menyaksikan segala sesuatu.” (An-Nisa: 33) 

 

110 

HR. Baihaqi “Setiap utang yang memberikan keuntungan, 

maka (keuntungan) itu adalah riba.”  

114 

HR. Abu Hurairah  “Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah 

SAW bersabda: Apabila ada ternak 

digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh 

114 
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orang yang menerima gadai) karena ia telah 

mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila 

ternak itu digadaikan, air susunya yang deras 

boleh diminum (oleh orang yang menerima 

gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya 

(menjaga) nya. Kepada orang yang naik dan 

minum, ia harus mengeluarkan biaya 

(perawatan) nya.” 

 

HR. Abu Daud dan 

dishahihkan al-Albani 

“Susu hewan perah bisa diperah sebagai ganti 

biaya perawatan ketika dia digadaikan. 

Punggung hewan tunggangan boleh dinaiki 

sebagai ganti biaya perawatan ketika dia 

digadaikan. Kewajiban bagi yang 

menunggangi dan yang memerah susunya 

untuk merawatnya.”  

 

115 

Q.S. Ali-Imran/3: 72 “Segolongan (lain) dari Ahli Kitab berkata 

(kepada sesamanya): “Perlihatkanlah (seolah-

olah) kamu beriman kepada apa yang 

diturunkan kepada orang-orang beriman 

(sahabat-sahabat rasul) pada permulaan siang 

dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya 

mereka (orang-orang mukmin) kembali 

(kepada kekafiran).” 

 

118 

HR. Baihaqi “Setiap utang yang memberikan keuntungan, 

maka (keuntungan) itu adalah riba.”  

 

114 

HR. Ahmad dan Al-Hakim “Sesuatu yang dipandang oleh orang-orang 

muslim sebagai sesuatu yang baik, maka di sisi 

Allah adalah baik.”  

 

123 

 

  



137 

 

 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

1. Nama Lengkap   : Akhmad, S.E.I 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Gambut/ 30 Januari 1989 

3. Agama    : Islam 

4. Kebangsaan   : Indonesia 

5. Status Perkawinan  : Kawin 

6. Alamat    : Jalan Ahmad Yani Km. 12, 9, Setia 

Bersama  

   RT. 06 Kelurahan Gambut Barat,    

   Kabupaten Banjar 

7. Pendidikan   :  

a. SDN Gambut 3 Dalam/SDN Gambut 11 (1995-2001) 

b. MTsN 2 Gambut (2001-2004) 

c. MAN 1 Martapura, Jurusan IPA (2004-2007) 

d. IAIN ANTASARI Banjarmasin, Jurusan Ekonomi Islam (2007-2011) 

e. UVAYA Banjarmasin, Akta 4 Administrasi Keguruan (2012) 

f. PASCASARJANA UIN ANTASARI Banjarmasin, Prodi Hukum 

Ekonomi Syariah (2014-sekarang) 

8. Orang tua    : 

Ayah    :  

Nama    : Kasdan 

Pekerjaan    : Petani 

Alamat    : Jalan Ahmad Yani Km. 12, 9, Setia 

Bersama  

   RT. 06 Kelurahan Gambut Barat,    

   Kabupaten Banjar 

Ibu    : 

Nama    : Arbaniah 

Pekerjaan    : Petani 



138 

 

 

 

 

 

Alamat    : Jalan Ahmad Yani Km. 12, 9, Setia 

Bersama  

   RT. 06 Kelurahan Gambut Barat,    

   Kabupaten Banjar 

9. Saudara (jumlah saudara) : Fitriani (1) 

10. Isteri    : 

Nama    : Fitriani 

Pekerjaan    : Mahasiswa 

Alamat    : Jalan Ahmad Yani Km. 12, 9, Setia 

Bersama  

   RT. 06 Kelurahan Gambut Barat,    

   Kabupaten Banjar 

11. Anak    : 

12. Pengalaman Kerja  :   

a. Guru di TPA/TPQ Miftahul Khair Kec. Gambut  

b. Sekretaris di Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel (2012-2016) 

c. Amil di Badan Pengelola Zakat Infaq Shodaqah Bank Kalsel (2013-2016) 

d. Staf Pemasaran di Bank Kalsel Cabang Batulicin (2016-2017) 

e. Staf Pemasaran di Bank Kalsel KCP Syariah Banjarbaru Q Mall (2017-

2018) 

f. Staf Pemasaran di Bank Kalsel KCP Kedai Syariah Martapura (2018) 

g. Staf Pemasaran Korporat dan Komersial Divisi Unit Usaha Syariah Bank 

Kalsel (2018) 

13. Daftar Karya Ilmiah  :  

a. Profesionalisme Agen Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 1912 Syariah 

Cabang Banjarmasin   

 

Banjar, 9 Januari 2019 

Penulis, 

 

Akhmad 


