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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan 

antara satu dengan yang lainya. Untuk itu Allah memberikan inspirasi 

(ilhām) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan 

semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual-beli dan semua cara 

perhubungan.
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Jual beli adalah pemilikan harta benda dengan cara tukar menukar 

yang sesuai dengan ketentuan syariah.
3
 Kalangan ahli fikih bersepakat 

bahwa hukum jual beli boleh. Sebagaimana disebutkan Allah SWT dalam 

firman-Nya dan Rosulullah SAW dalam sabdanya : 

 ... َو َو َو َّل  اَّل   اْل َبَو ْل َو  َو َولَّل َو  الِّر  َو ...
“...Padahal Allah telah mengahalalkan jual-beli dan mengharamkan 

riba...” QS. Al-Baqarah (2): 275.
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خلِّر َوارِّر مَوا َلَوْل يَبَوتَبَوفَولَّلقَوا   ا َبَو  ِّرعَوانِّر  ِّر
“kedua pihak yang terlibat jual beli memiliki hak untuk memilih (antara 

meneruskan transaksi atau membatalkanya) selama keduanya belum 

berpisah.” (HR. Muttafaq ‘alaih)
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Di daerah-daerah tertentu masih terjadi praktek jual-beli yang dulu 

belum pernah ada di masa Rosulullah SAW. Salah satunya adalah jual-beli 
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singkong dengan sistem tebas di desa Terbanggi Ilir kecamatan Bandar 

Mataram kabupaten Lampung Tengah.    

Masyarakat desa  Terbanggi Ilir  mayoritas penduduknya bekerja 

sebagai petani singkong di kala musim kemarau. Terjadinya sistem jual-beli 

dengan sistem tebas di desa Terbanggi Ilir merupakan hasil dari kebiasaan 

atau tradisi perdagangan.    

Dalam jual-beli sistem tebas ini, calon pembeli memborong semua 

hasil tanaman singkong sebelum dipanen dengan melakukan penaksiran 

atau dugaan dengan cara mengelilingi petakan ladang singkong kemudian 

mencabut beberapa batang singkong sebagai contoh untuk memperkirakan 

jumlah seluruh hasil panen tanaman singkong yang masih berada dalam 

bawah tanah.
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Jual-beli singkong dengan sistem tebas ini,  memungkinkan adanya 

jual-beli yang mengandung unsur garar dan maisi>r yang dilarang dalam 

hukum Islam. Kemudian dalam praktek jual-beli singkong dengan sistem 

tebas tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian 

tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji yang mungkin 

dapat berakibat perselisihan. 

Melihat masyarakat desa Terbanggi Ilir yang mayoritas beragama 

Islam namun masih ada beberapa praktek jual-beli yang sebenarnya masih 

di perdebatkan dalam agama Islam itu sendiri. Maka, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang akan peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi 
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yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-beli Singkong 

dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di desa Terbanggi Ilir, Kecamatan 

Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah). 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas maka peneliti merumuskan pokok masalah yang 

selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Pokok 

masalah tersebut adalah  Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap 

praktek jual-beli singkong dengan sistem tebas di desa Terbanggi Ilir, 

Kecamatan Bandar Mataram kabupaten Lampung Tengah ?   

C. Tujuan 

1. Mendeskripsikan tentang praktek jual-beli singkong dengan sistem 

tebas di desa Terbanggi Ilir 

2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual-beli 

singkong dengan sistem tebas di desa Terbanggi Ilir 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapan menjadi salah satu karya ilmiah 

atau skripsi yang memperkaya dan menambah perbendaharaan 

disiplin ilmu tentang ekonomi syariah, khususnya terkait jual-beli. 

2. Praktis  

Dapat dijadikan masukan bagi petani singkong di desa 

Terbanggi Ilir dalam melakukan praktek jual-beli agar dapat 

mejalankan jual-beli sesuai hukum Islam. 


