
BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan 

manusia. Dalam Islam diatur tentang tata cara berhubungan dengan Sang Pencipta 

(ibadah), sampai dengan hubungan antar manusia dalam bermasyarakat 

(muamalah). Menurut Al Banna (2011:77) Islam adalah sistem yang menyeluruh, 

yang menyentuh seluruh segi kehidupan. Islam meliputi ketatanegaraan, 

pemerintahan, kemasyarakatan, moral hukum, keadilan, undang-undang, kasih 

sayang, ilmu pengetahuan, materi dan spiritual, jihad dan dakwah. 

Al Qur‟an secara tegas juga menyatakan bahwa Islam adalah agama yang 

sempurna. Sebagaimana dimuat dalam Al Qur‟an Surah (QS) Al-Maidah ayat 3: 

                      

                     

alyawma akmaltulakum dīnakum wa-atmamtu 'alaykum ni'matī waraḍītu 
lakumu al-islāma dīnan famaniidthurra fī makhmashatin gayra mutajānifin li-
itsmin fa-inna allāha ghafūrun rahīmun  
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama 
bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat 
dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Menurut Ar-Rifa‟I dalam ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (1999:26), agama 

yang sempurna dalam ayat tersebut adalah nikmat terbesar  yang dikaruniakan 

Allah kepada umat Islam. Allah telah menyempurnakan agama Islam sehingga 
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umat Islam tidak memerlukan agama yang lain, juga seorang nabi yang lain 

kecuali Muhammad SAW.  

Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang dalam hidupnya 

tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh orang lain (Setiadi,2007:67). Dalam 

kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri. Meskipun manusia 

memiliki kedudukan dan kekayaan, manusia selalu membutuhkan manusia yang 

lain untuk memenuhi segala kebutuhannya.  

Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat 

harus dilakukan atas dasar tolong menolong dan saling memberi manfaat. Dalam 

Quran surat Al Maidah ayat 2 disebutkan ayat tentang tolong menolong:  

                          

         

Wa ta‟āwanu „alā „lbirri wa „ttaqwā walā ta‟āwanu „alā „litsmi wa „l‟udwān. 
Wa‟ttaqu‟llāha innā‟llāha syadīdul „iqāb 
”Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan 
janganlah saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan 
bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras dalam hukuman-
Nya.” 

  Melalui ayat ini Allah swt. menyuruh umat manusia untuk saling 

membantu, tolong menolong dalam mengerjakan kabaikan/kebajikan dan 

ketaqwaan. Sebaliknya Allah melarang kita untuk saling menolong dalam 

melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Setiap manusia cenderung untuk 

berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia yang lain. 

Interaksi antar manusia ini dalam Islam disebut dengan muamalah.  
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Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli. Dalam Islam jual beli harus 

dilakukan sesuai syariat. Oleh karena itu setiap muslim harus mengetahui syarat 

dan rukun jual beli agar kegiatan muamalah yang dilakukannya sah dan halal. jual 

beli memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. 

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat yaitu, pertama adalah orang 

yang melakukan akad (penjual dan pembeli), kedua, shigat atau ucapan serah 

terima dari penjual kepada pembeli, ketiga ada barang yang diperjualbelikan, dan 

yang terakhir barang yang diperjualbelikan ada nilainya. (Hasan:2003:118).  

Sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, jual beli 

memiliki landasan yang kuat dalam al-Qura‟an dan sunah Rasulullah SAW. 

Terdapat beberapa ayat al-Quran dan sunah Rasulullah SAW yang mengatur 

tentang jual beli, di antaranya adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 275 :  

           

Wa aḥalla „llāhu „lbai‟a wa ḥarroma „rriba  

“ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba….” 

Jual beli diperbolehkan, sedangkan riba diharamkan, jual beli berbeda 

dengan riba. Riba diharamkan karena memiliki dampak yang buruk bagi ekonomi 

dan sosial (Ryandono, 2009:30). Diantara dampak ekonomi riba adalah hutang 

yang berbunga, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjaman dan tingginya 

biaya bunga,akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, 

terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Sedangkan pada dampak 

sosial, riba merupakan pendapatan yang tidak adil. Para pemberi hutang akan 
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mendapatkan bunga dari uang yang dipinjamkannya, sehingga tanpa melakukan 

usaha apapun pemilik modal akan tetap memiliki pendapatan.  

Jual beli merupakan pekerjaan yang mulia. Sebelum diangkat menjadi 

nabi, Rasulullah Muhammad adalah seorang pedagang yang sukses. Kejujuran 

dan keterbukaan Rasulullah dalam melakukan transaksi perdagangan merupakan 

teladan bagi seorang pengusaha generasi selanjutnya. Muhammad selalu menepati 

janji dan mengantarkan barang dagangan tepat waktu dengan standar kualitas 

yang sesuai denga permintaan pelanggan. Sehingga dalam menjalankan bisnisnya, 

Muhammad tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh atau bahkan kecewa. 

Reputasi Muhammad sebagai pebisnis yang jujur dan dapat dipercaya telah 

tertanam dengan baik. Sejak muda Muhammad selalu memperlihatkan rasa 

tanggung jawab terhadap setiap transaksi yang dilakukannya. Dalam menjalankan 

bisnisnya beliau dikenal dengan sebutan Al Amin (yang dapat dipercaya). Dengan 

jual beli yang jujur dan amanah sikap untuk saling tolong menolong akan tumbuh 

dan ikatan tali silaturahim antara manusia dapat terjalin (Kamaluddin, 2010:51).  

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, 

kepercayaan dan kerelaan. Dalam setiap transaksi jual beli takaran dan kejelasan 

barang harus diperhatikan. Prinsip jual beli tersebut diatur untuk menciptakan dan 

memelihara hubungan antara penjual dan pembeli tetap harmonis. Namun dalam 

kehidupan sehari-hari sering ditemui permasalahan yang terkait dengan jual beli. 

Permasalahan tersebut dapat terkait dengan takaran, ketidak jelasan barang dan 

tidak terpenuhinya syarat dan rukun jual beli lainnya. Dari permasalahan ini lahir 
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istilah jual beli yang dianggap sah atau shahih dan jual beli yang tidak sah atau 

ghairu shahih (Syafei:2001:92). 

Jual beli padi adalah bentuk jual beli yang sudah biasa dilakukan 

masyarakat Indonesia. Sebab, mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai 

petani, dan beras adalah makanan pokok rakyat Indonesia. Oleh karena itu 

permintaan atas produksi padi akan terus meningkat setiap tahunnya. 

 Padi adalah produk komoditas unggulan provinsi Jawa Timur. Sebagai 

komoditas unggulan, provinsi Jawa Timur memperoleh predikat sebagai lumbung 

padi Nasional. Menurut data pusat statistik Indonesia, Jawa Timur adalah provinsi 

yang mengalami surplus produksi padinya (BPS:2013:5). 

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten penyumbang 

produksi padi di Jawa Timur. Pada tahun 2013 dengan luas sawah 43.026 Ha, 

total produksi padi kabupaten nganjuk mencapai 5.442.640 Kwintal. Petani 

Nganjuk masih menggunakan cara tradisional dalam memanen dan menjual hasil 

padi. Petani Nganjuk memanen dan membawa pulang gabah lalu 

mengeringkannya di rumah. Setelah gabah kering, gabah dimasukkan dalam 

karung dan disimpan untuk dijual. Namun sebagian petani ada juga yang 

menggunakan sistem tebas. Tebasan adalah praktek penjualan hasil panen 

sebidang sawah secara keseluruhan dan serentak. Mekanisme panen langsung 

dilakukan oleh pedagang. Pembayaran akan dilakukan pada saat itu juga setelah 

terjadi kesepakatan harga antara petani dan pembeli/penebas atau juga dapat 

dilakukan sesuai kesepakatan. Dengan sistem tebas petani tidak perlu lagi 

direpotkan mengurusi hasil panen. 
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Tabel 1.1 

Produksi Padi Kabupaten di Jawa Timur 

Tahun 2013 

Kabupaten Produksi (Ton) Kabupaten Produksi (Ton) 

Pacitan 

Ponorogo 

Trenggalek 

Tulungagung 

Blitar 

Kediri 

Malang 

Lumajang  

Jember  

Banyuwangi  

 Ngawi  

Bojonegoro  

Tuban  

Lamongan  

Gresik  

 

186.386 

402.047 

182.848 

259.581 

289494 

281392 

464.498 

387.168 

964.001 

706.419 

770.125 

768.656 

495.343 

797.596 

364.528 

 

Bondowoso 

Situbondo  

Probolinggo 

Pasuruan  

Sidoarjo  

Mojokerto   

Jombang  

Nganjuk  

Madiun  

Magetan  

Bangkalan  

Sampang  

Pamekasan  

Sumenep 

329.557 

290.954 

311.258 

624.198 

179.873 

316.213 

432.173 

544.264 

451.145 

302.405 

267.812 

160.311 

84.963 

184.078 

Sumber: BPS.go.id Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2014 

 

Petani di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk 

menjual hasil panen padi dengan sistem tebas kepada pedagang. Dalam jual beli 
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tersebut taksiran yang dilakukan pedagang dengan cara mengitari petakan sawah 

yang siap panen. Kemudian setelah itu, untuk memperkirakan keseluran hasil 

panen padi, pedagang mencabut beberapa batang padi yang digunakan untuk 

contoh dari keseluruhan hasil panen.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kesesuaian 

budaya masyarakat mengenai jual beli padi Sistem Juzaf dengan syariat Islam dan 

mengapa sistem jual beli tebas masih tetap dilakukan. Sebab jual beli ini 

memungkinkan terjadinya spekulasi diantara kedua belah pihak. Jual beli Sistem 

Juzaf memang lebih praktis, pada saat panen petani tidak perlu repot untuk 

mengeringkan padi. Jika penaksiran pedagang akurat maka tidak ada yang 

dirugikan. Namun jika pedagang menaksir hasil panen lebih banyak dari pada 

kenyataannya maka pedagang akan rugi, begitu juga sebaliknya.  

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dijadikan suatu rumusan masalah: 

1. Bagaimana kesesuaian budaya jual beli panen padi sistem Juzaf dengan 

syariat Islam? 

2. Mengapa jual beli panen padi sistem Juzaf masih terus dilakukan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui kesesuaian budaya jual beli panen padi sistem Juzaf 

dengan syariat Islam. 

2. Mengetahui faktor apa yang menyebabkan jual beli panen padi sistem 

Juzaf masih terus dilakukan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi bagi masyarakat 

mengenai kesesuaian budaya jual beli panen padi sistem Juzaf dengan 

syariat Islam. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemikiran baru bagi para 

akademisi. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan informasi kepada 

penulis mengenai kesesuaian budaya jual beli panen padi sistem Juzaf 

dengan syariat Islam. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Memberikan gambaran mengenai kesesuaian budaya jual beli panen padi 

sistem Juzaf dengan syariat Islam, sehingga bisa dijadikan bahan acuan 

penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Berisi latar belakang masalah sebagai landasan pemikiran secara garis 

besar, pertanyaan tentang fenomena yang memerlukan pemecahan melalui 

penelitian yang dirumuskan dalam perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. 
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Bab II : Tinjauan Pustaka 

Menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian ini sebagai dasar dalam 

melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran. 

Bab III : Metode Penelitian 

Berisi tentang metode yang dilakukan dalam penelitian, yang meliputi : 

1. Jenis Penelitian 

2. Sumber Data 

3. Metode pengumpulan data 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

Menguraikan deskripsi subjek dan objek penelitian, interpretasi hasil, dan 

argumentasi terhadap hasil penelitian. 

Bab V : Penutup 

Menyajikan secara singkat apa yang telah diperoleh dari penelitian yang 

dilaksanakan, terangkum dalam bagian simpulan dan saran. 
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