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ABSTRAK 

Hayatun Nufus. 2018. Analisis Perilaku Masyarakat Petani Desa Bakambat 

dalam Melakukan Utang Piutang. Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: (I) H. Badrian, S. Ag., 

M. Ag., (II) Yulia Hafizah, S. H. I., M. E. I. 

 

 Kata Kunci: Perilaku Petani, Masyarakat, Utang Piutang 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya utang piutang bersyarat 

antara petani dengan pemberi modal yang ada di Desa Bakambat. Para pemberi 

modal memberikan syarat kepada petani jika ingin mendapatkan bantuan modal 

maka setelah panen pinjaman tersebut harus dibayar dengan bunga (tambahan) 

yang telah ditentukan. Sedangkan dalam Ekonomi Islam menjelaskan bahwa 

sesama muslim harus saling tolong-menolong dan jangan ada yang merugikan 

atau dirugikan. 

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan bagaimana gambaran 

tentang  perilaku masyarakat Desa Bakambat dalam melakukan utang piutang, apa 

alasan masyarakat petani di Desa Bakambat melakukan utang piutang kepada 

rentenir daripada ke lembaga keuangan lainnya, dan Bagaimana tinjauan ekonomi 

Islam terhadap perilaku masyarakat petani Desa Bakambat dalam melakukan 

utang piutang kepada rentenir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

gambaran perilaku masyarakat petani Desa Bakambat dalam melakukan utang 

piutang, alasan masyarakat petani di Desa Bakambat melakukan utang piutang 

kepada rentenir, serta dari tinjauan ekonomi Islam mengenai perilaku masyarakat 

petani Desa Bakambat dalam melakukan utang piutang kepada rentenir. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) dengan 

menggunakan pendekatan sosiologi-ekonomi. Dalam penelitian ini, penulis 

meneliti 5 (lima) informan yang meminjam uang kepada rentenir dengan teknik 

wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian diolah dengan 

mendeskripsikan serta menggunakan matrik, kemudian dilakukan dengan analisis 

yang mengacu pada rumusan masalah yang ada. 

Hasil penelitian terhadap 5 (lima) kasus yang terjadi di Desa Bakambat 

yaitu meminjam kepada pemberi modal menjadi hal biasa yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Bakambat. Dengan meminjam kepada pemberi modal, mereka 

bisa mencukupi kebutuhan. Alasan yang menyebabkan mereka meminjam kepada 

pemberi modal adalah keterpaksaan, tidak adanya bank konvensional maupun 

bank syariah serta kemudahan dan kecepatan dalam peminjaman. Dalam hal 

peminjaman, terdapat dua syarat yang terjadi di Desa Bakambat. Pada kasus I, II, 

III, IV, petani membayar utang dengan uang tunai yang disertai bunga sebesar 

50% . Pada kasus V petani diharuskan menjual hasil padi kepada pemilik modal 

dengan harga yang ditentukan oleh pemilik modal. Dari kedua syarat tersebut 

menimbulkan dampak kerugian. Salah satu pihak dalam pemberian modal tersebut 

ada yang dirugikan atau terdzalimi dalam hal ini adalah petani, maka pemberian 

modal itu tidak sesuai dengan Ekonomi Islam.  
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MOTTO 

 

“Perjuanganmu tak sebanding dengan perjuangan orangtuamu. 

Bersemangatlah..!!” 

 

“Pantang menyerah selama masih ada waktu tersisa.” 

 

“Kunci keberhasilan ialah dengan DUIT (Do’a, Usaha, Ikhtiar 

dan Tawakal)” 
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KATA PERSEMBAHAN 

 
 
Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

 Puji syukur kepada Allah Swt karena berkat kasih sayang, cinta dan limpahan 

rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.  Shalawat serta salam 

yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. 

 Saya persembahkan karya tulis ini kepada orang tua dan keluarga tercinta. 

Berkat do‟a dan kasih sayang yang tulus membuat saya bangkit dan terus berjuang 

tanpa patah semangat dan yakin bisa melalui semuanya, menjadi dorongan yang 

kuat dalam meraih impian dan cita-cita yang di ridhai Allah Swt. 

 Terimaksih kepada para dosen dan guru-guru yang telah memberikan ilmu 

dan pengalamannya kepada saya. Semoga ilmu-ilmu tersebut melekat di hati dan 

dapat memberi berkah dan manfaat khususnya untuk saya pribadi dan keluarga. 

 Seluruh sahabat-sahabat saya Ekonomi Syariah 2014 dan teman-teman 

organisasi serta teman-teman seperjuangan di kampus tercinta ini yang tidak bisa 

saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan do‟a dan dukungannya. 

Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang selalu beriman dan pandai 

bersyukur atas segala nikmatmu dan jadikanlah kami orang yang selalu dalam 

lindungan dan rahmamu, semoga skripsi ini membawa berkah dan bermanfaat 

untuk orang banyak, Amiin Ya Robbal‟alamiin. 

 

Billahitaufiq Wal hidayah 

Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 

huruf dan tanda sekaligus. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 

Januari 1988, sebagai berikut: 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba' B Be ة

 Ta' T Te ث

 Śa' Ś ث
es (dengan titik di atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa' Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha' Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Ża Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش
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 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa' Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa' Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L „el ل

 Mim M „em و

ٌ Nun N „en 

 Waw W We و

ِ Ha' H Ha 

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya' Y Ye ي

 

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 Ditulis muta’aqqidin يتعقد يٍ
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 Ditulis  ‘iddah عد ة

 

3. Ta’ marbutah 

a) Apabila dimatikan ditulis h. 

 

 Ditulis Hibbah هبت

 Ditulis Jizyah جس يت

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti salaht, zakat dan sebagainya, kecuali 

apabila dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 

 ’Ditulis  Karāmah al auliyā كر يت األونيبء

 

b) Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 

dammah ditulis t. 

 

 Ditulis Zakātul-fitri زكبةانفطر

 

4. Vokal Pendek 

 

__ 

 ِِ 
Kasrah Ditulis I 

_َ_ Fathah Ditulis A 

ُ_     _ ḍammah Ditulis U 
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5. Vokal Panjang 

 

1 
Fathah + alif                     -          

 خبههيت

ditulis ā      -     jāhiliyyah 

2 
Fathah + ya‟mati              - 

 يسعى

ditulis ā      -    yas’ ā 

3 
Kasrah + ya‟mati              - 

 كريى

ditulis 
 

 i       -    kar  im 

4 
Dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis ū      -   furūd 

 

6. Vokal Rangkap 

 

1 
Fathah + ya‟mati             - 

 بيُكى

ditulis ai  -   Bainakum 

2 
Fathah + wawu mati       - 

 قول

ditulis au  -  Qaulun 

 

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 

 Ditulis a’antum أأَتى

 Ditulis u’iddat أعدث

 Ditulis la’in syakartum نئٍ شكرتى

 

8. Kata sandang alif + lam 

a. Apabila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

“al” 
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 Ditulis  al-Qur’ān انقرأٌ

 Ditulis al-Qiyās انقيبش

 

b. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf  “al” nya. 

 

 Ditulis  as-Samā انسًبء

 Ditulis asy-Syams انشًص

 

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 Ditulis  Żawˉi al-furūd atau ذوي انفروض

Żawil furūd 

 Ditulis ahl  as-sunnah atau أهم انسُت

ahlussunnah 
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KATA PENGANTAR 

 

       

 
الحمد هلل رب العالمين الصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا ومولنا محمد 

  .وعلي آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان الىي يوم الدين أمابعد
 

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala 

puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt. Shalawat serta salam semoga 

selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta para keluarga, sahabat, dan 

pengikut beliau hingga akhir zaman. 

Suatu berkah yang layak penulis syukuri karena berkat rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: 

“Analisis Perilaku Masyarakat Petani Desa Bakambat dalam Melakukan 

Utang Piutang” sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. 

Dalam penyusunan skripsi hingga sampai dengan selesai, penulis banyak 

sekali menerima bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Kepada mereka semua 

diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, secara khusus penulis ucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin yang 

telah menyetujui dan menerima skripsi ini.    

2. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberi persetujuan dan 

menerima skripsi ini. 

3. Bapak H. Badrian, S. Ag., M. Ag. dan Ibu Yulia Hafizah, S. H. I., M. E. I. 

selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberi petunjuk, 

arahan dan koreksi dalam penyusunan konsep, materi serta metode dalam 
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pembuatan skripsi ini. 

4. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Antasari Banjarmasin yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, sehingga penulis dapat 

meyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari 

Banjarmasin. 

5. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Antasari dan Kepala perpustakaan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta seluruh staf karyawan dan 

karyawati yang telah melayani penulis dalam peminjaman buku-buku yang 

diperluan dalam menyusun skripsi ini. 

6. Bapak Kasmayuda selaku pembakal Desa Bakambat yang telah memberikan 

izin untuk melakukan penelitian skripsi ini dan masyarakat Desa Bakambat 

yang telah bersedia menjadi Informan serta memberikan informasi dalam 

rangka pencarian data untuk menyelesaikan skripsi ini . 

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia, tentunya dalam penulisan 

skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, dan penulis berharap nantinya 

akan ada yang dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. 

Akhirnya, Semoga atas segala perhatian, bimbingan, motivasi dan 

pengarahan yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah Swt. membalasnya 

dengan pahala yang berlipat ganda.  

        Banjarmasin,     Januari 2018 

       

                   

        Penulis 



xvi 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  ................................................................................  i 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN  .........................  ii 

HALAMAN PERSETUJUAN  ................................................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN  ..................................................................  iv 

ABSTRAK  ................................................................................................  v 

MOTTO  .....................................................................................................  vi 

KATA PERSEMBAHAN .........................................................................  vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA  .........................  viii 

KATA PENGANTAR  ..............................................................................  xiii 

DAFTAR ISI  .............................................................................................  xv 

DAFTAR TABEL  ....................................................................................  xvii 

DAFTAR MATRIK  .................................................................................  xviii 

BAB I: PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  ............................................................  1  

B. Rumusan Masalah  .......................................................  7 

C. Tujuan Penelitian  .........................................................  8 

D. Signifikansi Penelitian ..................................................  8 

E. Definisi Operasional .....................................................  9 

F. Kajian Pustaka ..............................................................  10 

G. Sistematika Penulisan ...................................................  12 

 

BAB II: LANDASAN TEORI  

A. Perilaku .........................................................................  13 

B. Masyarakat Petani di Pedesaan  ...................................  15 

C. Utang Piutang (Qardh) .................................................  19 

1. Pengertian Utang Piutang (Qardh)  .........................  19 

2. Hukum Utang Piutang .............................................  20 

3. Rukun Transaksi Utang Piutang  .............................  21 

 

BAB III: METODE PENELITIAN 



xvii 
 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian ...................................  28 

B. Lokasi Penelitian ..........................................................  28 

C. Data dan Sumber Data ..................................................  28 

D. Teknik Pengumpulan Data ...........................................  29 

E. Analisis Data  ...............................................................  30 

F. Tahapan Penelitian  ......................................................  30 

 

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN  

A. Gambaran Umum Desa Bakambat  ................................  32 

1. Sejarah Singkat  .......................................................  32 

2. Letak Geografis dan Administratif  .........................  32 

3. Topografi dan Penggunaan Lahan  ..........................  33 

4. Sosial Ekonomi  .......................................................  34 

B. Deskripsi Kasus  .............................................................  37 

C. Analisis Data  ..................................................................  46 

 

BAB V: PENUTUP 

A. Simpulan  ........................................................................  53 

B. Saran-Saran  ....................................................................  54 

 

DAFTAR PUSTAKA  ...............................................................................  55 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian  ......................  34 

Tabel 2. Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Bakambat  ............................  34 

Tabel 3. Jumlah Sarana Keagamaan di Desa Bakambat  ...........................  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

DAFTAR MATRIK 

Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Bakambat  ...............................  46 


