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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berasal dari bahasa arab al-

bai’, at-tijāroh, al-mubādalah artinya ‘mengambil, memberikan sesuatu 

atau barter’.1 Secara istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah 

menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan.2 

Jual beli merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mencari 

keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia 

peniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam 

aktivitas usaha. Hukum asal dari jual beli adalah disyariatkan, 

sesungguhnya di antara bentuk jual beli adalah yang diharamkan dan ada 

juga yang diperselisihkan hukumya. Kewajiban bagi seorang usahawan 

muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli 

tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan 

itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan.3 

Pohon karet merupakan pohon yang menghasilkan getah dari hasil 

sadapan. Hasil dari karet biasa digunakan untuk membuat bermacam-

                                                 
1 Ismain Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), hal. 45.  
2 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 67.  
3 Abdullah Al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 

89. 
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macam bahan, antaranya bola mainan, ban pompa dan ban mobil.4 Di era 

globalisasi sekarang, getah karet bisa di buat produk bermacam-macam 

seperti bahan-bahan dapur, bantalan karet, tikar lantai dan masih banyak 

lagi. Oleh karena itu pengusaha karet bisa dikatakan hidupnya tenang dalam 

masalah perekonomian, karena harga perkilonya pun paling rendah 

4.000.00 dalam kurun waktu satu minggu. 

Jual beli karet antara petani, pengempul dan perusahaan sudah 

berlangsung lama di Negara ini bahkan karet menjadi bahan impor yang 

sempat diungglkan. Harga yang rendah selalu membuat masyarakat tidak 

tenang. Banyak buruh-buruh sadap itu kesulitan, ada yang di berhentikan 

atau dikurangi pembayarannya. Penentuan harga karet itu yang menentukan 

adalah dari pihak pembeli/tengkulak saja. Jelas pendapatan masyarakat 

berkurang jika harga karet yang ditentukan pembeli itu murah. 

Di Desa Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU 

pekerjaan yang paling pokok adalah menyadap karet. Daerah Sumatra 

Selatan yang paling banyak tanaman pohon karet. Dalam satu keluarga, ada 

yang memiliki lahan tanaman pohon karet lebih dari 10 hektar ada pula yang 

tidak memiliki sama sekali. Jika harga karet itu stabil maka masyarakat 

pemilik atau buruh bisa hidup tentram, tetapi jika harga karet di bawah 

5000.00 per-kilonya maka masyarakat resah.  

                                                 
4 Djoehana Setyamidjaya, Karet Budidaya Dan Pengelolaan (Yogyakarta: Kanisius, 

1993), hal. 9.  
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Harga merupakan pokok pertimbangan bagi masyarakat di desa 

Batumarta 1 kecamatan Lubuk Raja kabupaten OKU, jika salah satu 

timbangan di pembeli rendah maka penjual akan mencari pembeli yang 

menawarkan harga sedikit lebih tinggi, karena dari harga yang ditawarkan 

belum termasuk potongan perhasil getah karet yang di cetak. Disitulah letak 

persaingan antara pembeli yang satu dan yang lainnya.  

Dari pandangan hukum Islam, menentukan harga memang tidak ada 

batasannya. Namun kejujuran atau kejelasan segala transaksi atau akad 

antara penjual dan pembeli harus ada. Maka dari itu penyusun berkeinginan 

untuk meneliti mengenai praktik jual beli getah karet dengan judul 

“Tinjauan Hukun Islam Terhadap Praktek Jual Beli Karet di Desa 

Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam studi ini adalah Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Karet Di Desa Batumarta 1 

Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU. 

 Agar permasalahan tersebut dapat dipahami secara lebih jelas dan 

mudah, maka perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan dasar 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana sistem praktik jual beli getah karet di desa Batumarta 1 

kecamatan Lubuk Raja kabupaten OKU? 



4 

 

b. Apakah praktik jual beli getah karet di desa Batumarta 1 kecamatan 

Lubuk Raja kabupaten OKU sudah sesuai dengan hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:  

1. Memberi pandangan terhadap konsumen agar mengetahui 

penentuan harga dalam jual beli getah karet. 

2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik 

penentuan harga dan potong harga dalam jual beli getah karet. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini berharap baerguna bagi: 

1. Bagi perusahaan: Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi 

pengusaha, sehingga perusahaan dapat merencanakan jual beli getah 

karet dengan menggunakan cara hukum Islam agar perusahaan di 

segani oleh konsumen. 

2. Bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi 

bagi masyarakat yang memiliki keraguan dalam memandang praktik 

jual beli getah karet. 

E. Tinjauan Pustaka 

Yang pertama skripsi oleh Adi Fatma Maulana Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2016. 

Praktik Jual Beli Karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan 

Kabupaten Gunung Mas dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Dalam 

penulisannya, skripsi ini mempunyai kesamaan dengan apa yang penyusun 
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teliti, yaitu mengenai praktik jual beli yang dilakukan dari pandangan 

umum dan menurut hukum Islam. 

Perbedaan dari penulis skripsi dengan penyusun terletak pada 

penelitian mengenai pinjaman uang yang dilakukan petani terhadap 

pembeli getah karet. Sedangkan penyusun meneliti mengenai 

permasalahan harga dan potong harga. 

Yang kedua skripsi oleh Marisa Farhana Fakultas Syari’ah 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009. Praktek Jual 

Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Ditinjau 

dari Hukum Islam. Dalam penulisan skripsi ini terdapat juga banyak 

kesamaan dengan apa yang penyusun teliti. Mulai dari pengertian jual beli, 

rukun dan syaratnya.  

Perbedaan yang ada dalam skripsi oleh Farhana dan penyusun 

terletak pada objek dan hukum lelang. Penyusun focus di Desa Batumarta 

1 Lubuk Raja, sedangkan Farhana terletak di Kecamatan Gelumbang 

Kabupaten Muara Enim. Jika skripsi yang terdahulu meneliti 

permasalahan mengenai lelang, penyusun meneliti mengenai harga dan 

potong harga dalam jual beli getah karet. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) yakni penelitian yang data dan informasinya diperoleh 

langsung dari kegiatan lapangan dengan cara wawancara dan 
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dokumen mendukung.  Dalam penelitian ini penyusun berupaya 

untuk mendapatkan data dalam pelaksanaan jual beli getah karet di 

Batumarta 1 Lubuk Raja. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, bertujuan 

untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan jual 

beli getah karet di Batumarta 1 Lubuk Raja dengan cara mendatagi 

lokasi dan mengamati dengan melalui perantara. 

3. Sumber Data Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepustakaan, 

dikarenakan banyak buku atau jurnal yang telah membahas tentang 

penerapan harga. Melalui teknik ini dilakukan kegiatan 

penghimpunan data, keterangan dan informasi dengan penelaahan 

secara cermat atas berbagai dokumen, arsip, hasil laporan, buku 

ilmiah, persatuan perundangan dan bahan tertulis lainnya yang 

relevan dengan variable penelitian. Kemudian, metode kepustakaan 

ini digunakan untuk melengkapi pengumpulan data dalam penelitian 

tentang pelaksanaan jual beli getah karet di Batumarta 1 Lubuk Raja. 

4. Metode Penentuan Subjek  

 Dalam menentukan subjek, penyusun menggunakan metode 

pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengamati 

suatu objek penelitian dan kemudian menjelaskan apa yang diamati 
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dengan menggunakan data tentang pelaksanaan jual beli getah karet 

di Batumarta 1 Lubuk Raja. 

5. Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan data dengan metode 

wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan melakukan wawancara 

secara langsung kepada pengelola seperti pemilik perkebunan karet  

yang bertanggung jawab, serta mendokumentasikan data yang di 

dapat dari pemilik di Batumarta 1 Lubuk Raja. 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Bentuk wawancara yang akan penyusun lakukan ialah 

wawancara terstruktur dan wawancara ridak terstruktur. Wawancara 

ini dilakukan agar memperoleh data dari pihak pembeli getah karet 

dan petani, agar mendapatkan data yang valid mengenai harga dalam 

jual beli getah karet di Batumarta 1 Lubuk Raja 

b. Dokumentasi adalah 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seorang. Tujuan mendokumentasikan penelitian 

ini agar bisa mendapatkan sesuatu yang bisa memperkuat 



8 

 

wawancara dan mendapatkan beberapa data seperti gambar praktik 

jual beli getah karet di Batumarta 1 Lubuk Raja. 

6. Analisis data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis analisis data, 

yakni data primer dan sekunder.5 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang menjadi sumber data utama. 

Data tersebut diambil langsung dari sumber obyek penelitian tanpa 

sebelumnya diolah oleh pihak lain. Dalam hal ini dalam bentuk hasil 

wawancara dengan pembeli getah karet. 

b. Data Sekunder 

Data yang didapat tidak secara langsung dari obyek penelitian. 

Data tersebut merupakan data yang sudah diolah dan dikumpulkan 

oleh pihak lain dengan berbagai cara dan metode. Dalam hal ini 

berupa buku-buku yang terkaitan tentang potongan harga, jurnal, 

situs internet dan hal-hal yang menjadi penunjang dalam penelitian 

tentang jual beli getah karet. 

 

 

 

                                                 
5Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1986), hal. 55. 


