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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar 

kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara 

individu satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik. Dibidang 

ekonomi, banyak hubungan yang bisa dilakukan, diantaranya :jual beli, 

pinjam-meminjam, hutang-piutang, gadai, sewa-menyewa, dan sebagainya. 

Dalam islam sewa menyewa disebut dengan Ijarah.  

Secara terminilogi, Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil 

manfaat dengan jalan sewa menyewa. Dalam kasus sewa atas tanah, Ijarah  

atau sewa berarti nilai sebidang tanah, yang tersisa setelah dikurangi dengan 

biaya penggarapannya. Atau dapat juga diartikan sebagai sejumlah hasil atau 

pembayaran, yang dibayar oleh petani atau penggarap kepada pemilik tanah. 

Berdasarkan definisi diatas, dapat dikatakan bahwa: 1) Akad ijarah 

adalah akad atau transaksi suatu barang atau jasa ketrampilan tertentu melalui 

pembayaran upah (sewa) secara proporsional; 2) Akad Ijarah tidak berakibat 

pada pemindahan kepemilikan atas barang tertentu atau jasa ketrampilan 

tertentu; 3) Akad Ijarah ditentukan untuk masa tertentu dan tujuan tertentu 

dari barang atau jasa yang disewa. 
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Wilayah Kabupaten Sukoharjo merupakan sebuah kawasan yang 

sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah 

dengan irigasi non-teknis dan sawah tadah hujan, yang  terkadang bisa 

mengalami gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian 

mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim 

dalam kehidupannya. 

Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani di Kabupaten Sukoharjo 

ini dari masa kemasa masih tetap menggunakan cara yang sama yakni 

penangguhan dalam pembayaran upahnya sampai masa panen tiba. 

Penangguhan pembayaran seperti ini dilakukan sudah sejak lama, dan hampir 

semua menggunakan cara seperti ini, sekalipun tidak ada akad yang 

mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad), pihak 

pemilik tanah hanya cukup dengan meminta bantuan kepada para buruh tani 

yang biasanya para kaum perempuan, kemudian para buruh mulai bekerja dari 

mulai babut kemudian dilanjutkan dengan tandur.  

Pekerjaan tersebut telah dihitung sebagai masa kerjanya hingga selesai, 

para buruh bekerja menurut aturan dan permintaan dari pemilik tanah seperti 

dalam satu petak sawah biasanya dibuat beberapa jaipong atau garis pemisah 

yang disesuaikan dengan keadaan lahan. Sehingga dapat memudahkan dalam 

rangka perawatan, memudahkan pembagian bagi para buruh disaat masa 

panen, ini dilakukan agar saat panen dalam pembagiannya antara satu buruh 

dengan buruh lainnya tidak merasa dirugikan. Upah buruh diberikan pada saat 

tiba masa panen, karena setiap buruh berhak ikut serta dalam memetik hasil 
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panen yang kemudian dari hasil itu dibagi lagi menurut ketentuan oleh pihak 

pemilik tanah dengan para buruh. Pembayaran upah juga masih kurang 

mendapatkan perhatian karena tidak ditentukan dalam akad sebelumnya 

sehingga pembayarannya tidak secara langsung melainkan dengan cara 

penangguhan pembayarannya diakhir masa panen tiba.  

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Praktek  Penggarapan Sawah di Desa Gedongan, Kecamatan Baki, Kabupaten 

Sukoharjo.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek penggarapan 

sawah di Desa Gedongan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. TujuanPenelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk 

mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek penggarapan sawah di 

Desa Gedongan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini, bermanfaat bagi pemilik sawah untuk membangun 

kesadaran berbisnis dengan berpijak pada kaidah-kaidah hukum Islam 

yang telah digariskan dan dituntunkan dalam syariat 

2. ManfaatPraktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

menambah wawasan penulis tentang pandangan hukum Islam terhadap 

sewa menyewa dalam praktek penggarapan sawah di Desa Gedongan, 

Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. 

 




