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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pada dasarnya tabiat manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan 

saling membutuhkan satu sama lain. Manusia memiliki kecerdasan berfikir, berkomunikasi, 

rasa kasih sayang, fisik yang kuat dan lain-lain. Dalam bersosial manusia mempunyai pola 

kehidupan atau norma yang berlaku saat berinteraksi. Manusia mampu berfikir dengan baik 

(rasional), hanya saja manusia sering terjebak dengan keinginan yang tidak terbatas sehingga 

dapat merugikan sesama manusia. Seperti aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya, 

misalkan pada aktivitas jual beli.1 

 Jual beli merupakan suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang 

lain. Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai 

bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Aktivitas muamalah 

didasarkan pada Al-quran dan as-Sunnah, kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syariat 

Islam atau dasar ijtihad yang dibenarkan oleh Islam.2 

 Jual beli disyari’atkan Al-quran, Sunnah, dan Ijma. Allah Swt. berfirman dalam Al-

Qur’an surah An-nisa ayat 29 sebagai berikut: 

َكُوَن  َْن ت ِل إَِلَّ أ اِط بَ الْ ْم بِ كُ نَ يْ َ ْم ب كُ الَ َو َْم لُوا أ ْكُ َأ نُوا ََل ت يَن آَم ِذ ا الَّ َه َيُّ ا أ يَ

ا يًم ِح ْم َر كُ اَن بِ هَ كَ ْم ۚ إِنَّ اللَّ كُ ُسَ ف َنْ ُلُوا أ ت َقْ ََل ت ْم ۚ َو كُ نْ اٍض ِم ََر ْن ت ً عَ ة اَر َج  تِ

                                                             
1Ahmad wardi Muslich, fiqih muamalat, (Jakarta; Amzah, 2015), h.177. 
2Nasrun Haroen, fiqih muamalah,Cet. Ke-2, Gaya Media Pertama, Jakarta,2007, hlm.viii. 
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Artinya ; “janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.3 

Selain itu, Rasulullah Saw bersabda, Rifa’ah bin Rafi’ ra, sebagai berikut:  

َعْن ِرفَاَعةَ ْبِن َرافِعٍ َرِضَي اللَّهُ َعْنهُ } أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم 

ُجِل بِيَِدِه ، َوُكلُّ بَْيعٍ َمْبُروٍر { َرَواهُ  ُسئَِل : أَيُّ اْلَكْسِب أَْطيَُب ؟ قَاَل : َعَمُل الرَّ

اُر  َحهُ اْلَحاِكمُ اْلبَزَّ َوَصحَّ  

Artinya: “Dari Rifa’ah ibn Rafi’ RA. Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian 

yang paling baik, beliau menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-

beli yang mabrur’.”(HR. Bazzar, hakim menyahihkannya dari Rifa’ah ibn Rafi’)4 

 Seiring dengan perubahan zaman yang dinamis, al-qur’an dalam mengatur 

ketentuan-ketentuan hukum muamalat berbentuk kaidah umum. Hal itu dimaksudkan untuk 

memberi kesempatan bagi manusia dalam menafsirkan ayat yang mengatur tentang muamalat 

sesuai dengan perkembangan zaman.  

 Selain ketentuan dalam Al-qur’an, tuntunan Sunnah Rosul  juga mengatur  

ketentuan muamalat yang lebih terperinci terkait praktik jual beli.5 Allah menginginkan suatu 

proses jual beli dengan cara yang baik. Hal ini, telah dijelaskan dalam syariat islam terkait 

rukun dan syarat jual beli. Agar tidak terjadi suatu tindakan yang merugikan dalam proses jual 

beli seperti adanya penipuan, ketidakjelasan, pemaksaan,  kemudharatan, dan menggunakan 

syarat-syarat yang merusak. 

                                                             
3Depertemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahan, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h.83 
4Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, Bulughul Maram Himpunan Hadist-hadist Hukum Dalam Islam, 

terj. Izzudin karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411. 
5Basyir, Ahmad Azhar, Haji, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata islam) , Ed. Revisi (Yogyakarta: 

UII Press, 2000), h.14. 
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 Dalam praktik jual beli adanya rukun harus terpenuhi seperti pelaku transaksi (yaitu 

penjual dan pembeli), objek transaksi ( harga dan barang), dan akad (transaksi) yaitu segala 

tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukan ikrar transaksi, baik perkataan 

maupun perbuatan.6 

 Oleh karena itu, rukun dalam jual beli perlu diperhatikan, sehingga dalam proses 

transaksinya tetap menggunakan etika dalam ekonomi Islam. Ekonomi islam mempunyai 

karakteristik tersendiri   meliputi tiga asas pokok antara lain: asas aqidah, asas akhlak dan asas 

hukum ( yang dibahas fiqih Islam, terutama dalam fiqih muamalah ).7 Hubungan ekonomi 

Islam antara aqidah dan syariah (hukum) tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam 

Islam menjadi ibadah (perbuatan taat kepada Allah) yang bertujuan untuk kebaikan dan  

pengawasan. 

 Dalam etika ekonomi Islam salah satunya mengandung unsur pengawasan ketat 

agar terhindar dari ‘aib, seperti gharar. Gharar secara bahasa mengandung dua makna, yaitu 

tindakan yang mengandung unsur pengurangan hak, bahaya, dan menjerumuskan kepada 

kebinasaan dan ketidakjelasan. Sedangkan menurut pengertian istilah, jual beli gharar artinya 

menjual barang yang tidak diketahui rupa, sifat dan ukurannya. Demikian disebutkan oleh 

syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.8 

 Seiring dengan adanya akselerasi wacana ekonomi Islam/syariah di tengah-tengah 

masyarakat, fiqih muamalah menjadi bahan diskusi terus-menerus. Persoalan yang selalu 

mengemukakan fiqih muamalah termasuk persoalan hukum atau persoalan ekonomi. 

                                                             
6Dr. Mardani,Fiqh Ekonomi Syari’ahFiqh Muamalah (jakarta: Kencana, 2012) h. 102. 
7Prof. K. H. Ali Yafie dkk, Fiqh Perdagangan Bebas (jakarta selatan , Teraju dan PT. AHAD-Net Internasional 

cetakan II, April 2003) h. 28. 
8DR. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, Buku Pintar Muamalah “Aktual & Mudah” (magersaren, Rt. 02 Rw. 01 

Gatak, Delanggu, Klaten. Cetakan: pertama, pebruari 2012) h. 28.  
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Banyaknya kasus dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kasus pada sektor ekonomi, 

menjadi problematika yang harus segera dipecahkan. Mengingat beberapa aktivitas ekonomi 

masih ada yang berkiprah pada ketentuan hukum adat yang tidak selaras dengan hukum 

Islam.9 

Agar peneliti lebih kongkrit dan lebih mengarah  pada manfaat dan tujuan penelitian 

ini, maka subjek penelitian ini adalah Petani wortel Desa Kasimpar Kecamatan Wanayasa  

Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.  Desa Kasimpar merupakan sebuah desa yang 

terletak di daerah pegunungan. Desa Kasimpar berada pada ketinggian 1.800 meter di atas 

permukaan laut. Desa Kasimpar beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim 

penghujan dan musim kemarau. Desa Kasimpar memiliki suhu rata-rata 17oC. dengan kondisi 

wilayah yang sejuk dan berada pada pegunungan, menjadikan lahan di Desa Kasimpar ini 

menjadi tanah yang subur untuk ditanami berbagai macam sayuran seperti Kentang, Wortel, 

Kubis, Cabai, Kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Sehingga sebagian besar masyarakat 

Desa Kasimpar berprofesi sebagai petani (Sumber: Data Monografi Desa Kasimpar 2015 

dalam Luki Candra Dewi, 2017).  

Bagi masyarakat Desa Kasimpar, berprofesi sebagai petani adalah sebuah keniscayaan 

hidup. Petani merupakan profesi yang sangat menyenangkan bagi mereka. Selain tidak terikat 

oleh waktu, petani di Desa Kasimpar juga berpenghasilan cukup tinggi. Hal tersebut, terlihat 

dari banyaknya masyarakat yang menunaikan ibadah umrah setiap tahunnya. 

Desa Kasimpar memang mempunyai komoditas sayuran yang cukup banyak. Namun, 

oleh sebagian besar penduduk Desa Kasimpar hanya menjadikan beberapa komoditas sayuran 

seperti Kentang, Wortel dan Kubis sebagai penunjang kebutuhan hidupnya. Petani Desa 

                                                             
9Abdurrahman H. kompilasi Hukum Islam Di Indonesia  ( Jakarta; Akademi pressindo, 1992 ) hlm 2 
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Kasimpar biasanya menanam sayuran tidak berdasarkan musim dan perhitungan hari. Namun, 

petani di Desa Kasimpar menanam sayuran sesuai dengan keinginan dan taksiran harga pasar 

sayuran yang akan datang.   

Usia masa panen sayuran di Desa Kasimpar terbilang cepat, sekitar 3 bulan atau 100 

hari untuk sayuran Kentang, 4 bulan atau 120 hari untuk sayuran Wortel dan 3 bulan atau 90 

hari untuk sayuran Kubis. Selain usia masa panen, biasanya petani sudah merencanakan 

penjualan sayuran yang ditanam. 

Di Desa Kasimpar praktik penjualan semua sayuran biasanya dilakukan melalui 

beberapa cara diantaranya: langsung dijual ke pasar, dijual di rumah dalam keadaan barang 

ada, dan juga dijual di ladang dalam kondisi sayuran masih tertanam. 

Jual beli wortel yang masih dalam kondisi diladang dan belum dipanen sering kali 

digunakan menjadi sistem jual beli wortel di Desa Kasimpar. Salah satunya dengan 

menggunakan sistem jual beli tersebut dapat memotong atau mengurangi pengeluaran biaya, 

tenaga dan proses pada waktu panen. Petani wortel yang menjual wortelnya dengan kondisi 

wortel masih di ladang dan belum dipanen itu lebih efisien ketimbang petani yang memanen 

hasil ladangnya. Dalam hal ini, proses panen wortel memerlukan tenaga yang banyak 

pencabut wortel dari tanah, kemudian wortel dipisahkan dari batang dan daunya, setelah itu 

baru di isi dalam wadah ( karung ) yang kemudian diangkut ke gudang penyimpanan agar 

dapat dijual kepasar. 

Pembeli wortel di Desa Kasimpar, biasanya hanya mensurvey sayuran di ladang dan 

mengambil contoh beberapa jantung buah saja dari berbagai lokasi. Kemudian pedagang 

menemui petani di rumahnya sekaligus membuat harga jual sayuran. 
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Yang menjadi permasalahan dalam jual beli wortel diatas ialah ketidakjelasan biji 

wortel yang diperjualbelikan. Sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan rasa kecurigaan 

hingga kerugian pada salah satu pihak antara penjual dan pembeli, karena adanya 

ketidakjelasan jumlah wortel. Oleh karena itu, Peneliti ingin meneliti Praktik Jual Beli Wortel 

yang ada di Desa Kasimpar Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa 

Tengah  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui apakah adanya gharar dalam praktik jual beli wortel di Desa 

Kasimpar dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM  TERHADAP PRAKTIK 

JUAL BELI WORTEL” ( Studi Kasus Desa Kasimpar, Kecematan Wanayasa, Kabupaten 

Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah ). 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memfokuskan kajian ini, maka penulis 

mengemukakan pokok masalah yakni Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli 

Wortel yang ada di Desa Kasimpar Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Provinsi 

Jawa Tengah. Selain itu, dari pokok masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik jual beli wortel di Desa Kasimpar Kecamatan Wanayasa? 

2. Bagaimana gharar dalam praktik jual beli wortel di Desa Kasimpar Kecamatan Wanayasa? 

3. Bagaimana hukum praktek jual beli wortel di Desa Kasimpar Kecamatan Wanayasa? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli wortel yang ada di Desa 

Kasimpar Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.  

2. Manfaat penulisan 

a) Sebagai kontribusi tentang kajian hukum Islam khususnya bidang mu’amalat (perdata 

Islam), tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli wortel yang ada di Desa 

Kasimpar Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. 

b) Hasil penelitian diharapakan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama 

yang berkaitan dengan mu’amalat dibidang jual beli. 

 


