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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Manusia termasuk makhluk yang serba ingin memiliki, segala 

sesuatu yang dilihat dan dimiliki oleh orang lain ingin dimilikinya. Namun 

kenyataanya, ternyata tidak semua dapat dimilki dengan berbuat sendiri. 

Ada juga yang melakukan barter, dan ada juga yang setelah dipinta, tetapi  

tidak sedikit juga untuk memiliki dengan cara memaksa orang lain.1 

Agama Islam mengendalikan setiap segi kehidupan umatnya. 

Mengatur ikatan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut 

dengan muamalah ma’allah dan mengatur pula hubungan dengan 

sesamanya yang biasa disebut dengan muamalah ma’annas.  hubungan 

dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang 

dikenal dengan Fiqih Muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang 

berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan 

umat yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan 

lain-lain.2 

Demi memenuhi kebutuhan kebutuhan  sehari-hari, setiap muslim 

pasti melaksanakan suatu transaksi yang disebut dengan jual beli. Jual beli 

secara etimologis berarti tukar menukar harta dengan harta. 

                                                             
1 Apipudin,”Konsep Jual Beli Dalam Islam(Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman 

Al-Jaziri Dalam  Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al- Mudahib Al-Arba’ah)”, Jurnal Islaminomic Vol. 

V. No. 2, Agustus 2016, Hlm 76. 
2 Iskandar Rajja, Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dalam Islam, 

Https://www.Academia.edu (Diakses Pada 09 Maret 2020, Pukul 08.02) Online 

https://www.academia.edu/
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Sedangkansecara terminologis jual beli berarti salah satu transaksi tukar 

menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak 

menjual barang, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan.3 

Jual beli disyariatkan berdasarkan konsensus muslimin. karena 

kehidupan manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli, pada dasarnya 

manusia dalam berbisnis pun memerlukan bantuan orang lain, baik itu 

sebagai rekan bisnis ataupun berperan sebagai penjual ataupun pembeli. 

Dalam berbisnis Allah SWT telah mengatur umatnya dalam bertransaksi 

jual beli yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan 

duniawi dan sosial kemasyarakatan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah 

SWT.  Q.S. Al- Baqarah ayat 275: 

بَو   َم ٱلر ِّ ُ ٱْلبَْيَع َوَحرَّ ۟ا   َوأََحلَّ ٱَّللَّ 

“Dan Allah Menghalalkan Jual Beli Serta Mengharamkan Riba” 

(Q.S. Al- Baqarah:275)4 

 

Allah SWT menegaskan bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram. 

Artinya jual beli merupakan sebuah aturan syariah yang telah ditentukan 

oleh Allah SWT. Melalui aturan ini Allah memberikan jalan muamalah 

dalam jual beli secara jelas, terbuka dan secara sistematis. Dan Allah 

mengharamkan riba, karena riba itu merupakan salah satu maksiyat dosa 

besar dan pelakunya diancam dengan siksa neraka jahanam yang pedih tiada 

                                                             
3 Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, 

(Darul Haq Jakarta, 2013), Hlm. 87 
4 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan , Juz 1-30, Bandung: PT. 

Sinar Baru Algensindo, 2014 
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tara. Ancaman bagi pelaku riba di dunia adalah bahwa hartanya akan 

dihancurkan.5 

Dalam menjalankan transaksi jual beli , akad memiliki peranan 

sangat penting. Demi keberlangsungan kegiatan jual beli sangat tergantung 

pada akad, karena akad dibuat untuk menjaga, serta mengendalikan hak dan 

kewajiban antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Istilah 

akad berasal dari bahasa arab, yaitu al-‘aqdu yang berarti perjanjian yang 

tercatat atau kontrak. Sayyid sabiq dalam kitabnya fikih sunnah 

memberikan arti bahwa akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan. Akad 

merupakan pertalian antara ijab dan qabul sesuai kehendak syariat yang 

berpengaruh pada suatu objek perikatan. Ijab merupakan suatu pernyataan 

dari seseorang dalam melakukan perikatan. Sedangkan  qabul merupakan 

bentuk terima terhadap suatu perikatan.6 

Landasan akad mengacu kepada ,Firman Allah Swt. Dalam Al-

Quran, q.s. al-maidah ayat 1, 

يَن آَمنُوا أَْوفُوا بِّاْلعُقُودِّ     يَا أَيَُّها الَّذِّ

“….Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....” (Q.S. al-

maidah ayat 1)7 

                                                             
5 Sujian Suretno, Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an, Jurnal Perbankan 

Syariah, STAI Al Hidayah Bogor. Hlm 99-101 

6 Muhammad Yunus,  Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina 

Shofia, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada 

Aplikasi Go-Food, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 January 2018 Page 

134-146 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399. Hlm 146 
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan  Terjemahannya, Juz 1-30, Bandung:  

PT Sinar Baru Algensindo,  2014 
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Allah menegaskan bahwa setiap muslim memiliki berkewajiban  

dalam melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik 

berbentuk perkataan ataupun perbuatan. 

Seiring jalanya waktu, praktek jual beli komoditas jagung banyak 

dilakukan oleh para tengkulak/pengepul di Desa Pandanharum, Kecamatan 

Gabus, Kabupaten Grobogan. Karena jagung adalah tanaman yang cocok 

ditanam di daerah tersebut, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil 

karbohidrat yang terpenting didunia selain gandum dan padi, bagi warga 

Desa Pandanharum biasanya jagung diolah sebagai nasi, bakwan, marning, 

dan masih banyak lagi. 

 Dalam prakteknya jual beli yang dilakukan antara petani dan 

pengepul desa Pandanharum kecamatan Gabus kabupaten Grobogan 

memiliki beberapa sistem dalam transaksinya diantaranya secara tunai, non 

tunai,  dan tebas,  Untuk itu,  dengan melihat beberapa sistem jual beli 

jagung di desa Pandanharum, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

lapangan berkaitan pandangan hukum Islam terhadap sistem jual beli jagung 

di desa Pandanharum. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berminat melakukan 

penelitian skripsi yang judul “ANALISIS SISTEM JUAL BELI JAGUNG 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM(Studi Kasus Desa Pandanharum 

Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah: 

1. Bagaimana sistem jual beli jagung di desa Pandanharum kecamatan 

Gabus kabupaten Grobogan? 

2. Bagaimana pelaksanaan sistem jual beli jagung dalam perspektif  hukum 

Islam di desa Pandanharum kecamatan Gabus kabupaten Grobogan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam 

penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sistem jual beli jagung di desa Pandanharum 

kecamatan Gabus kabupaten Grobogan. 

2. Untuk mengetahui sistem jual beli jagung dalam perspektif hukum Islam 

di desa Pandanharum kecamatan Gabus kabupaten Grobogan. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pengetahuan baik secara langung maupun 

tidak langssung. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitain ini 

adalah: 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi pembaca, dapat dijadikan bahan referensi tentang sistem jual 

beli jagung secara hukum Islam. 
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b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan bahan penelitian sejenis 

dan sebagai bahan pengembagan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi masyarakat luas dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

pelaksanaan praktik jual beli jagung dalam perspektif hukum Islam. 

b. Bagi Universitas sebagai tambahan informasi mengenai praktik jual 

beli jagung di desa Pandanharum. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode kerja Untuk 

memperoleh informasi data secara  yang sistematis dan menguasai objek 

yang menjadi sarana atau tujuan penelitian dalam penyusunan tugas akhir 

ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode 

penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan merupakan 

penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi 

yang diperoleh langsung dari responden. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kualitatif, berangkat dari kaidah umum atau ketentuan hukum 

jual beli untuk menilai atau mengevaluasi terhadap kasus jual beli 

jagung yang dilaksanakan di desa Pandanharum kecamatan Gabus 

kabupaten Grobogan. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi ini adalah pendektan studi kasus , artinya meneliti suatu 
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permasalahan dengan cermat, teliti dan mendalam dalam mengungkap 

sebuah kasus, peristiwa, baik individu maupun kelompok.8 yang terjadi 

di masyarakat  yaitu sistem jual beli jagung dalam perspektif hukum 

Islam di desa Pandanhraum kecamatan Gabus kabupaten Grobogan. 

Dengan cara menggabungkan data teoritis dan data penelitian terdahulu 

dengan hasil observasi, serta wawancara dan beberapa hasil 

dokumentasi yang nantinya akan dianalisis dan menghasilkan suatu 

kesimpulan yang jelas. 

2. Tempat dan Penentuan Subjek Penelitian 

Penelitian lapangan ini dilaksanakan di: 

Tempat  : Desa Pandanharum kecamatan Gabus, kabupaten   

  Grobogan. 

Subjek penelitian  : seluruh pedagang/penjual jagung. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi 

Informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah  adalah 

untuk menyajikan gambaran realistik sikap atau peristiwa, dan 

memahami setiap perilaku manusia,  yang sudah diketahui 

sebelumnya untuk dievaluasi, sehingga memperoleh informasi yang 

dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.  

                                                             
8 Taufik Hidayat,  Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi 

Penelitian,  Universitas Muhammadiyah Purwokerto On 18 Agustus 2019 
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b. Wawancara 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara 

dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.  

c. Dokumentasi  

Merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat 

atau menganlisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri 

atau oleh orang lain tentang subjek. 

4. Metode Analisis Data 

   Analisis data merupakan suatu proses atau upaya mengolah data 

menjadi informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah 

dipahami dan berguna untuk solusi masalah, terutama yang terkait 

dengan penelitian. 

   Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pola 

deduktif, berangkat dari kaidah umum atau ketentuan hukum jual beli 

untuk menilai atau mengevaluasi terhadap kasus jual beli jagung yang 

dilaksanakan di Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus, Kabupaten 

Grobogan. Yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, untuk memperoleh suatu 

kesimpulan data yang cermat dan sistematis. 
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F. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima pokok bab, dengan sub bab 

sebagai berikut: 

1. BAB SATU PENDAHULUAN dalam bab ini akan membahas latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan metode penelitian 

2. BAB DUA LANDASAN TEORI , dalam bab ini akanm membahas 

tentang, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat 

sah jual beli, manfaat jual beli,  serta macam macam jual beli. 

3. BAB TIGA DESKRIPSI DATA, Menyajikan Hasil Data Penelitian 

Yang Relevan Dari Objek Penelitian Dan Gambaran Umum. Objek 

Penelitian Tersebut Membahas Inti Dari Penelitian Yang Dilakukan. 

4. BAB EMPAT ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN. Bab Ini 

Menyajikan Hasil Analisa Sistem Jual Beli Jagung Dalam Perspektif 

Hukum Islam Di Desa Pandanharum. 

5. BAB LIMA PENUTUP, dalam Bab ini merupakan penutup membahas 

tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang berkaitan  

dengan skripsi ini.  

 


