
 

 

ABSTRAKSI 

Selvina Nur Alvi: Pelaksanaan Tukar Menukar Nomor Undian Arisan Sembako 

PKK Kelurahan Kadubeureum Kecamatan Padarincang 

Kabupaten Serang. 

Pelaksanaan tukar menukar nomor undian arisan dengan akad utang 

piutang yang terjadi di daerah Kadubeureum merupakan arisan yang 

pelaksanaannya pada dasarnya sama dengan pelaksanaan arisan di daerah-daerah 

lain,  yang membedakan dengan arisan yang lain yaitu apabila ada anggota arisan 

yang lebih membutuhkan uang arisan lebih awal ternyata setelah diundi nomor 

undian arisannya terlampau jauh, maka anggota tersebut bisa meminjam uang 

arisan milik anggota lain yang sudah mendapatkan uang arisan terlebih dahulu 

dengan ketentuan pembayaran akan diberikan kepada pihak yang meminjamkan 

ketika mendapatkan bagian arisan sesuai dengan nomor urut undian arisan milik 

anggota yang meminjam uang arisan tersebut, sekaligus memberikan uang lebih 

sebagai imbalan atas pinjaman tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme arisan dan 

pertukaran nomor arisan, manfaat dan mafsadat pelaksanaan tukar menukar 

nomor undian arisan di daerah Kadubeureum dan mengetahui tinjauan fiqih 

muamalah terhadap tukar menukar nomor undian arisan sembako PKK di 

Kelurahan Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang. 

pelaksanaan tukar menukar nomor undian dan dalam hal ini menggunakan 

mekanisme utang piutang, maka si peminjam harus memberikan uang lebih 

sebagai imbalan kepada pihak yang meminjamkan dengan sejumlah uang, ada 

yang Rp.350.000,- Rp.300.000,- Rp.250.000,-  dan adapula yang Rp.200.000,- 

dan menggunakan sembako sebesar 3 Kg beras pula, tergantung limit waktu 

pinjaman tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, 

yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan 

tentang suatu satuan secara utuh. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan 

cara observasi, wawancara kepada ketua arisan dan anggota arisan. Analisa data 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh keterangan bahwa ketika 

terjadinya pelaksanaan tukar menukar nomor undian arisan sembako PKK di 

Kelurahan Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang termasuk 

kedalam akad qardh (utang piutang), walaupun besar manfaatnya, namun lebih 

besar madharatnya dikarenakan adanya uang tambahan atas pinjaman yang harus 

dibayarkan oleh anggota yang meminjam uang arisan pada anggota lain yang 

lebih dulu mendapatkan uang arisan, hal tersebut menjadi indikator masuknya 

kepada praktek riba yang haram hukumnya dengan didasarkan pada dalil al-

Qur’an dan al-Hadits yang telah disebutkan. Dalam hal ini termasuk kedalam riba 

nasi’ah yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan 

dari orang yang berhutang, dikarenakan adanya penangguhan waktu. 


