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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis

dalam struktur pembangunan perekonomian nasional, sektor ini merupakan

sektor yang sangat banyak menampung tenaga kerja dan sebagian besar

penduduk indonesia tergantung padanya. Salah satu hal yang mendasari

mengapa pembangunan pertanian di indonesia mempunyai peranan penting,

yaitu potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, jumlah pendapatan

nasional yang cukup besar, besarnya terhadap ekspor nasional penduduk

indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam

penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.1

Pembangunan sektor pertanian dihadapkan pada permasalahan

pemenuhan kebutuhan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan jumlah

penduduk yang terus bertambah kebutuhan akan pangan secara langsung juga

akan ikut bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus

meningkat maka akan menuntut petani untuk meningkatkan produksinya.

Program pemberian pupuk bersubsidi pernah diberikan kepada

masyarakat pada tahun 2013, tujuan kebijakan ini adalah untuk meringankan

beban masyarakat petani padi agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk

tanaman pangannya, tersedia dengan harga terjangkau atau lebih murah dari

pada yang ada di toko-toko penjual eceran, namun alokasi pemberian pupuk

1 Sodang P,Siagian, Administrasi Pembangunan cetakan I, ( Jakarta:PT Bumi Aksara,
2000) h. 90.
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bersubsidi ini tidak berjalan sampai sekarang. Pada tahun 2015 program

pemberian pupuk bersubsidi ini diberhentikan karena adanya problem di Desa

tersebut.

Manusia dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup

didalam kehidupan bermasyarakat, tidak akan lepas dari berbagai masalah,

baik masalah yang berkaitan dengan ekonomi maupun dengan aspek-aspek

lainnya. Dalam masalah ekonomi sering kali dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya manusia melakukan perjanjian hutang-piutang baik dengan jaminan

maupun tidak dengan jaminan.

Hal ini seperti yang terjadi di Desa Lowa dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya, mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani.

Sehingga dalam memenuhi hidup mereka tidak lepas dari campur tangan

pihak lain.

Allah telah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan

antara satu dengan yang lainnya. Karena tidak dapat dielakkan bahwa

manusia itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.2 Oleh karena

itu dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan

terhadap orang lain sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan

kewajiban, dan setiap orang punya hak untuk diperhatikan oleh orang dan

dalam waktu yang sama menurut kewajibannya ditunaikan. Hal ini

dikarenakan keterbatasan antara masing-masing individu dalam

menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan sehari-

2 Amir Syarifuddin. Garis-Garis Besar Fiqih (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 175
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hari. Saling membantu dan tolong menolong adalah ketentuan syariat yang

berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia, yaitu menyangkut

aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup

dan kualitas hidup, seperti jual-beli, hutang piutang dan lain-lain.

Sebagai firman Allah SWT, dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat:2

                  
  

Terjemahnya;

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.3

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Allah SWT mengatur

hubungan antara manusia dengan Allah dan antar sesama manusia dalam

rangka menegakkan (habl min Allah wa habl minannas) yang mana keduanya

merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai

khalifah di muka bumi ini. Hubungan antara sesama manusia itu bisa bernilai

ibadah apabila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari Allah dan tuntunan

Rasulnya.

Salah satu bentuk muamalah yang sesuai dengan syariat islam adalah

jual beli, Jual beli itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari

rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terlepas dari hubungan sosial,

jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah jual beli

yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga

3 Departemen Agama RI Q.S Al-Maidah:2
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hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam

praktiknya juga dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan

antara kedua belah pihak.

Untuk memenuhi kebutuhan pertanian, petani melakukan Jual beli

pupuk pertanian secara tidak tunai (hutang-piutang) yang mana pengambilan

barangnya diawal dan pembayarannya dilakukan setelah musim panen tiba.

Desa Lowa, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, adalah

sebuah desa yang memiliki lahan sawah yang terbilang cukup luas, luasnya

lahan persawahan ini sehingga sebagian besar masyarakat di Desa Lowa

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil pertanian

padi. Dalam memenuhi kebutuhan pupuk pertanian, masyarakat sering kali

melakukan jual beli pupuk pertanian dengan cara hutang-piutang yang

kemudian pembayarannya dilakukan setelah musim panen, atau dengan cara

pembayaran dilakukan kemudian hari (waktu yang telah ditentukan), dalam

jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah

habis jangka waktu kesepakatan, maka pembayaran dilakukan pembeli

kepada penjual, namun ada penambahan harga dari harga pokok setiap

pembelian secara hutang.

Luas lahan pertanian yang ada di Desa Lowa mencapai 1.303 Ha.

Masyarakat Desa Lowa yang menekuni profesi sebagai petani padi sawah

adalah 233 KK, dari jumlah KK 326 Yang ada di Desa tersebut. Dalam satu

kepala keluarga (KK) memiliki lahan persawahan padi 2 Ha sampai 10 Ha

dalam satu KK. sehingga para petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk



5

pertaniannya juga cukup banyak, sehingga para pedagang juga harus

menyediakan pupuk pertanian untuk para petani tidak sedikit jumlahnya.

Adapun kebutuhan pupuk pertanian yang dibutuhkan oleh para petani

tergantung dari berapa luas sawah yang di kelolanya. Contohnya dalam satu

hektar lahan sawah petani padi menggunakan pupuk pertanian padi 5-7 sak,

bahkan ada petani yang menggunakan pupuk pertanian padi sampai 10 sak

dalam satu hektar lahan sawah, itu tergantung dari kesuburan tanahnya. Yang

dimaksud dengan kesuburan tanah disini adalah bahwa apakah lahan sawah

itu sudah lama diolah atau lahan sawah itu baru diolah.4

Disini saya sebagai peneliti tertarik untuk menelusuri dan meneliti

lebih dalam mengenai jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran

secara musiman. Karena peneliti melihat bahwa petani padi dibiayai oleh

pedagang dalam pemenuhan pupuk untuk tanaman padinya. Kemudian

apakah sistem pembayaran tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip

ekonomi islam atau belum.

Dari permasalahan diatas peneliti ingin melakukan kajian lebih dalam

tentang bagaimana sistem perniagaan pupuk pertanian padi di Desa Lowa,

Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, dalam perspektif ekonomi

Islam. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan petani padi dalam

perniagaan pupuk pertanian padi di desa Lowa, Kecamatan Lambandia,

Kabupaten Kolaka Timur. Untuk hal tersebut judul penelitian adalah “Analisa

sistem perniagaan Pupuk Pertanian padi dalam Perspektif  Ekonomi Islam”.

4 Hasil Wawancara dengan Petani Padi 25 Agustus 2018
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(Studi Pendapatan Petani Padi di Desa Lowa, Kecamatan Lambandia,

Kabupaten Kolaka Timur).

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang serta judul penelitian tersebut

diatas, maka penulis memfokuskan penelitian hanya pada Analisa Sistem

Perniagaan Pupuk Pertanian Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi

Pendapatan Petani Padi di Desa Lowa Kecamatan Lambandia Kabupaten

Kolaka Timur)”. Untuk membatasi agar fokus permasalahan ini tidak meluas

maka diperlukan suatu rumusan masalah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Perniagaan Pupuk Pertanian Padi di Desa Lowa,

Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur dalam Perspektif

Ekonomi Isla?

2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Petani dalam Perniagaan Pupuk

Pertanian padi di Desa Lowa, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka

Timur?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem Perniagaan Pupuk Pertanian Padi di

Desa Lowa Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur.

2. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Perniagaan Pupuk Pertanian Padi

terhadap Pendapatan Petani Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian
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Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya untuk

mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan serta menambah

wawasan di bidang Ekonomi Syariah.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dibidang

penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

penulis khususnya masyarakat pada umumnya tentang masalah-

masalah yang   terkait dengan penelitian ini, dan

b. Diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap

masalah yang sama.

F. Defenisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perniagaan pupuk pertanian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

bagaimana sistem perniagaan pupuk pertanian padi oleh masyarakat

petani kepada pedagang di Desa Lowa, Kecamatan Lambandia,

Kabupaten Kolaka Timur.
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2. Perniagaan atau jual beli yaitu “memindahkan kepemilikan suatu harta

dengan pertukaran sesuai ijin agama atau memindahkan hak manfaat

yang mubah untuk selamanya dengan harga yang bersifat harta”5

Perniagaan dalam Perspektif Ekonomi Islam yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah proses akad yang dilakukan oleh petani dan

pedangan. Yang mana dalam transaksi pembayaran itu akan dilakukan

setelah musim panen padi tiba. Kemudian bagaimana pandangan

ekonomi islam terhadap tambahan dari harga pokok pupuk pertanian

padi itu.

3. Dalam kamus besar bahasa indonesia pendapatan adalah hasil kerja

(usaha atau sebagainya).6

Pendapatan Petani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

bahwa apakah dalam perniagaan pupuk pertanian padi yang dilakukan

petani padi kepada pedagang dapat meningkatkan pendapatan petani atau

tidak.

5 Asy Syaikh Muhamad bin Qasyim Al-Ghazi, Pedoman Hukum-Hukum Islam..,h.7-8
6 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta

Balai Pustaka, 1998), h. 185


