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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga merupakan makhluk sosial

dimana manusia membutuhkan manusia yang lain untuk dapat bertahan hidup. Hal

tersebut merupakan kodrat manusia sebagai makhluk monodualistis. Manusia

dituntut untuk mampu bekerjasama dengan manusia yang lain melalui interaksi

maupun saling tolong menolong agar segala sesuatu yang dibutuhkan dapat

terpenuhi, yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat.1

Manusia dalam kehidupan sehari-hari memiliki banyak kebutuhan yang

menjadi alasan untuk saling bekerja sama dan saling membantu agar semua

kebutuhan manusia seperti kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier dapat

terpenuhi. Kebutuhan tersebut menjadi tujuan bagi manusia dalam berinteraksi

dengan manusia lainnya.

Manusia dapat melakukan apa saja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

selama tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan Allah SWT. Karena dalam

hal bermuamalah hukum dasarnya adalah mubah. Dalam artian, boleh dilakukan

selama tidak ada yang terdzalimi atas kegiatan muamalah yang dilakukan tersebut.

Manusia dapat melakukan aktifitas produksi maupun distribusi. Ia dapat

melakukan aktifitas pertanian, perkebunan, dan sebagainya yang termasuk dalam

1 Lihat. Masduha Abdurrahman, Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh
Muamalah), Cet. 1 (Surabaya: Central Media, 1992), h. 74
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aktifitas produksi. Ia  juga dapat melakukan perdagangan dan lain-lain yang

termaksud dalam aktifitas distribusi.2

Perkembangan sains dan teknologi saat ini telah mampu menggeser pola dan

gaya hidup manusia sebagai dampak dari perkembangan IPTEK yang tidak mampu

dibendung. Kemajuan IPTEK yang tidak dapat dibendung juga mengakibatkan

pesatnya perkembangan paham-paham hedonis dalam sendi-sendi kehidupan

masyarakat. Sehingga, kebutuhan manusia yang awalnya hanya menjadi kebutuhan

sekunder kini beralih menjadi kebutuhan primer. Contohnya kendaraan baik mobil

maupun motor, hendphone, television, yang dulunya hanya menjadi kebutuhan

tambahan kini menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi, selain itu Ketergantungan

terhadap kebutuhan tersebut sangat tinggi.

Seiring berkembangnya zaman, pola kehidupan masyarakat yang demikian

menjadi suatu kebiasaan dan lama kelamaan menjadi kebudayaan, sehingga

pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi suatu kewajiban agar tidak terasingkan oleh

perkembangan zaman yang begitu cepat. Namun, manusia dalam kehidupan sehari-

hari, seringkali mengalami kesulitan karena benturan antara kemampuan dan

kamauan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Sebab

kesejahteraan yang diperoleh tiap bulannya tidak mampu untuk membeli barang-

barang yang dibutuhkan tersebut. Menjamurnya berbagai lembaga-lembaga

keuangan seperti, perbankan, asuransi, koperasi, baitul mal wattamwill, menjadi

alternative yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Yakni

dengan melakukan pinjaman, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

2Lihat. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, ( Jakarta: Gema
Insani, 2005), Cet. Ke-9, h. 169
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Salah satu bentuk usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan guna

meningkatkan kesejahteraannya juga dilakukan melalui arisan. Praktek arisan telah

marak dilakukan di Indonesia, baik secara umum maupun secara khusus. Hampir

diberbagai bentuk kegiatan masyarakat di Indonesia melakukan arisan,sehingga bisa

dikatakan bahwa arisan merupakan fenomena sosial.  Karena, baik itu di instansi

pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah pun

melakukan arisan. Kegiatan arisan ini juga tidak hanya dilakukan oleh kalangan

menengah ke atas melainkan juga dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah pengumpulan uang oleh

beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang akan

memperolehnya.3

Arisan merupakan system perekonomian tradisional di Indonesia yang

menggunakan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Pencetus arisan untuk yang

pertama kali belum diketahui sampai sekarang begitupun waktu pertama kali arisan

mulai di gunakan. Namun arisan masih menjadi salah satu system perekonomian

yang dilakukan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Arisan merupakan system

pengumpulan dana sekaligus menjadi media penyalur dana antara beberapa orang

yang tergabung dalam kelompok arisan. Dana yang sudah terkumpul kemudian

dipinjamkan kepada salah seorang anggota yang terpilih berdasarkan system undian.

Biasanya juga berdasarkan prioritas kebutuhan anggota. Beberapa jenis arisan

misalnya, arisan keluarga, arisan kelurahan, arisan rukun tetangga, dan lain-lain.

3 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),
h..59
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Di dalam praktek arisan juga biasanya terjadi pelanggaran-pelanggaran

yang dilakukan oleh anggota kelompok arisan terhadap akad arisan. Misalnya,

anggota yang telah menerima dana arisan kemudian berhenti menjadi anggota arisan,

sehingga merugikan anggota arisan yang lain. Terdapat pula pelanggaran dalam

arisan seperti menukar nomor anggota dengan cara memberikan uang agar cepat

menerima dana arisan, padahal telah ada kesepakatan awal sebelum pelaksanaan

arisan.

Hampir seluruh lapisan masyarakat mengadakan arisan karena beberapa

tujuan, yaitu tujuan ekonomi, sebagai daya tarik, dan tujuan sosial. Tujuan yang

pertama, tujuan ekonomi karena arisan sebagai lembaga yang mengumpulkan dana

dari para anggota, kemudia dana yang terkumpul diberikan kepada anggota tertentu

yang mendapatkan giliran untuk mendapatkan arisan baik melalui undian saat

kegiatan arisan dibuka atau berdasarkan nomor urut diawal arisan. Kedua, sebagai

daya tarik, maksudnya karena setiap anggota diwajibkan untuk membayar meskipun

tidak hadir dalam pertemuan, maka setiap anggota akan menghadiri pertemuan yang

telah disepakati. Ketiga, tujuan sosial, sebab arisan menjadi media silaturahmi antar

anngota dalam kelompok arisan di masyarakat maupun antar keluarga. Karena

melalui kegiatan arisan, anggota yang satu dapat bertemu dengan anggota yang lain

yang selama ini tidak memiliki waktu luang untuk saling bertemu.4

Saat ini, ada beberapa macam model arisan yakni: uang, barang, dan

spiritual. Untuk arisan spiritual, arisan jenis ini merupakan model baru dari arisan

yang saat ini banyak digemari ibu-ibu di masyarakat khususnya umat Islam,

4 Rusli Agus, “Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejateraan Keluarga Menurut
Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi: Uin Suska Riau Tahun 2011)
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misalnya arisan yasinan, arisan hewan qur’ban, arisan ONH (Ongkos Naik Haji) dan

lain sebagainya.

Kelebihan dari sistem arisan sebagai lembaga ekonomi yang saat ini telah

membudaya dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat dari aspek ekonomi dan juga

aspek sosial. Dalam aspek ekonomi, praktek arisan membantu peserta arisan

mendapatkan dana yang besar yang bisa digunakan untuk memulai usaha, menambah

modal usaha, ataupun membeli barang yang diperlukan uang membutuhkan dana

yang cukup besar. Tidak hanya dari aspek Ekonomi, tetapi juga dari aspek social,

karena melalui arisan, anggota masyarakat dapat menjalin hubungan baik. Baik

masyarakat umum, keluarga, organisasi, maupun profesi.

Masyarakat di Desa Laikaaha merupakan salah satu kelompok masyarakan

yang ikut membudayakan praktek arisan tersebut. Masyarakat Desa Laikaaha

memiliki antusiasme yang tinggi terhadap praktek arisan ini, terbukti dengan adanya

kelompok arisan disetiap Dusun serta ada beberapa kelompok arisan yang dibentuk

oleh masyarakat khususnya kalangan ibu-ibu selain dari  kelompok arisan setiap

dusun. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal yang kemudian menarik para ibu-ibu

sehingga begitu antusias dalam mengikuti kegiatan arisan ini. Oleh karena itu,

peneliti tertarik untuk mengetahui praktek arisan rumah tangga ini ditinjau dari

perspektif ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian dan keterangan di atas maka penulis tertarik untuk

menelitinya lebih lanjut. Penelitian ini berjudul: Praktek Arisan Rumah Tangga

Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Laikaaha Kecamatan

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan).
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B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka

perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Arisan Rumah Tangga di Desa Laikaaha?

2. Bagaimana Tinjauan Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Arisan

Rumah Tangga di Desa Laikaaha?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui praktek arisan rumah tangga di Desa Laikaaha.

b. Untuk mengetahui tinjauan perspektif Ekonomi Islam terhadap praktek arisan

rumah tangga di Desa Laikaaha.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Aspek keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi

pengembangan keilmuan dan pemahaman studi ekonomi syariah, terutama bagi

mahasiswa fakultas Ekonomi dan bisnis Islam pada umumnya dan mahasiswa prodi

Ekonomi Syariah pada khusunya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan

perbandingan bagi peneliti yang lain dalam mengembangkan materi yang ada dalam

penelitian ini menuju kesempurnaan.
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b. Aspek aplikatif

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan dalam hal

pelaksanaan arisan, terutama bagi pihak-pihak terkait. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat menambah dan memperluas khazanah pengetahuan dan

pengalaman bagi peneliti sehingga dapat memberikan sumbangsih positif dalam

penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

D. Definisi Operasional

Agar dapat menjadi acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur

variable dalam penelitian ini, serta untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan

topic yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan beberapa

pengertian yang dimaksud dalam judul penelitian ini yaitu :

1. Arisan rumah tangga ialah kegiatan mengumpulkan uang oleh sekelompok orang

yang telah berumah tangga atau memiliki keluarga dan telah tergabung dalam

kelompok arisan (anggota arisan), uang yang dikumpulkan bernilai sama oleh

setiap orang, uang arisan diperoleh dengan cara melakukan undian secara berkala

sampai semua anggota memperolehnya.

2. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang

perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadab hukum atau tidak

berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan

tidak komersial menurut prinsip syariah.5

Jadi yang dimaksud dalam judul ini adalah praktek arisan rumah tangga

yang di dalamnya terdapat kegiatan mengumpulkan uang oleh sejumlah orang yang

5 Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: FOKUSMEDIA,
Des 2008) h. 7
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tergabung dalam kelompok arisan, kemudian dilakukan pengundian dalam hal

menentukan siapa yang akan memperoleh uang tersebut kemudian dilakukan

peninjauan terhadap praktek arisan tersebut berdasarkan perspektif  Ekonomi

Syariah.


