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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan

terhadap suatu penelitian yang sama serta menghindari anggapan pelagiasi

terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang

pernah ada. Adapun beberapa penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai,

Analisa Sistem Perniagaan Pupuk Pertanian Padi dalam Perspektif Ekonomi

Islam (Studi Pendapatan Petani Padi di Desa Lowa, Kecamatan Lambandia,

Kabupaten Kolaka Timur) diantaranya adalah:

1. Lia Marliana dengan judul “Distribusi Pupuk Bersubsidi Didalam

Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau Dari Ekonomi Islam” (Studi

Kasus Dikelompok Tani Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi

Nabung Kabupaten Lampung Tengah), Jurusan Syariah dan Ekonomi

Islam, Program Studi Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Metro 1438 H/2017 M. Menerankan bahwa distribusi pupuk

pertanian memiliki pengaruh cukup besar dalam meningkakan

kesejateraan petani di desa bumi nabung baru kecamatan bumi nabung

kabupaten lampung tengah. Hal ini dengan adanya dengan adanya pupuk

bersubsidi, harga yang diperoleh menjadi lebih rendah dibandingkan

dengan pupuk non-subsidi.1

1 Lia Marliana “Distribusi Pupuk Bersubsidi Didalam Meningkatkan Kesejahteraan
Petani Ditinjau Dari Ekonomi Islam” (Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Baru Kec Bumi
Nabung Kab Lampung Tengah) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi
Islam (IAIN) METRO 1438 H/2017 M.
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2. Moch. Sulhan Aditama dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Praktek Jual Beli Pupuk Paketan” (Studi Kasus di Desa Kendalrejo

Kecamatan Talun Kabupaten Blitar), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Fakultas Syariah Dan ilmu Hukum IAIN Tulungangung 2016.

Menerangkan bahwa jual beli pupuk tersebut dalam pelaksanaannya

penjual mensyaratkan pembeli untuk membeli pupuk organik dalam

setiap pembelian pupuk organik seperti Urea, Z-a, dan phoska. Jual beli

pupuk tersebut setelah dianalisis menurut peneliti sah karena syarat

tersebut bermanfaat untuk kedua belah pihak antara lain pupuk organik

sangat baik untu memperbaiki struktur tanah dan berperan penting dalam

pengelolaan lahan pertanian.2

3. Wawan Munandar dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual

Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh”, (Studi Pada

Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes).

Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Menerangkan bahwa jual beli

yang dilakukan oleh masyarakat desa siandong kecamatan larangan

kabupaten brebes, hukumnya sah karena sudah sesuai dengan syarat dan

2 Moch Sulhan Aditama “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk
Paketan”(Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kec Talun Kab Blitar), Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungangung 2016.
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rukun jual-beli. Praktek ini tidak mengandung unsur penganiayaan,

karena kedua belah pihak saling diuntungkan.3

Melihat dari ketiga hasil penelitian diatas, peneliti beranggapan bahwa

penelitian yang berjudul Analisa Sistem Perniagaan Pupuk Pertanian Dalam

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pendapatan Petani Padi di Desa Lowa

Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur)”. Memiliki relevan dengan

ketiga hasil penelitian diatas. Relevansi pada penelitan ini dengan ketiga

peneliti tersebut adalah mengarah pada sistem perniagaan pupuk oleh petani.

Adapun letak perbedaannya dari ketiga penelitian tersebut adalah,

pada penelitian pertama berfokus pada pendistribusian pupuk bersubsidi

didalam meningkatkan kesejahteraan petani ditinjau dari ekonomi islam dan

juga lokasi penelitian yang berbeda. Sedangkan penelitian kedua lebih fokus

pada tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli pupuk paketan dan juga

lokasi penelitian yang berbeda. Sedangkan penelitian ketiga lebih fokus pada

tinjauan hukum islam terhadap jual beli pupuk pertanian dengan sistem

pembayaran tangguh dan juga lokasi penelitian yang berbeda.

3 Wawan Munandar “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian
dengan Sistem Pembayaran Tangguh ”, (Studi Pada Masyarakat Desa Siandong Kec Larangan
Kab Brebes), Jursan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2016.
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B. Kajian Teoritis

1. Pengertian pupuk pertanian

Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan didalam

penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak

langsung.4 Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri,

atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Pupuk pertanian adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk

hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan dan manusia.5 Pupuk

organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki

sifat fisik, kimia, dan biologi tanaman.6

Jadi pupuk pertanian adalah pupuk yang digunakan untuk memenuhi

keperluan dalam pertanian, sehingga tanaman akan menjadi lebih subur.

2. Konsep Sistem Pembayaran

a. Definisi Pembayaran.

Pembayaran merupakan salah satu aktivitas penting pada setiap

transaksi dalam kegiatan ekonomi.

Pembayaran adalah aktivitas pemindahan dana guna memenuhi suatu

kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Pembayaran ini terjadi setiap

hari melibatkan ribuan transaksi ekonomi yang beraneka ragam, seperti jual

4 Meaty Taqdir Qodratilah, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta:Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011) h. 436

5 Rahman Susanto, Pertanian organik : Menuju Pertanian Alternatif dan Berkelanjutan
(2002).

6 Didi Ardi Suriadikarta, R.D.M. Pupuk Organik dan Pupuk Hayati. Jawa Barat: Balai
Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, 2006.h.2
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beli barang dan jasa, pembelian dan pelunasan kredit, melibatkan miliaran

rupiah dengan berbagai alat pembayaran seperti pembayaran tunai dengan

uang kartal, chaque, bilyet giro, wesel dan lain-lain.7

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pindahnya

kepemilikan hak atas dana dari pembayar kepada penerimanya. Atau dengan

kata lain dapat dikatakan bahwa pembayaran adalah perpindahan hak atas

nilai antara pihak pembeli dan pihak penjual yang secara bersamaan terjadi

perpindahan hak atas barang atau jasa secara berlawanan.

Pembayaran bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, yang terjadi

secara spontan tanpa ada kaitannya dengan transaksi lain, sebab setiap

pembayaran merupakan realisasi dari suatu transaksi ekonomi.

b. Pengertian Sistem Pembayaran

Secara etimologi, kata sistem berasal dari Bahasa Yunani yaitu

“systemo” sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan “system” yang

mempunyai suatu pengertian yaitu sehimpun komponen atau bagian yang

saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan yang tidak

terpisahkan.8

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk

mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-

kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang tang

berul-betul ada dan terjadi.9

7 https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx
8 https://mybayudotblog.wordpress.com/category/sistem-pembayaran/
9 Jogianto HM. Sistem Teknologi Informasi. (Yokyakarta: Andi, 2005), h. 2
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Pembayaran yaitu perpindahan hak pemilikan atas sejumlah uang atau

dan dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui

media jasa-jasa perbankan.10

Pembayaran adalah suatu tindakan menukarkan sesuatu (uang/barang)

dengan maksud dan tujuan yang sama yang dilakukan oleh dua orang atau

lebih.11

Sistem pembayaran adalah tata cara atau prosedur yang saling

berkaitan dalam pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak kepihak lain

yang terjadi karena adanya transaksi ekonomi.12

Dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran merupakan sistem yang

berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak kepihak

yang lain.

c. Macam-macam Sistem Pembayaran.

Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis yaitu

sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Perbedaan

mendasar dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada

instrumen pembayaran yang digunakan. Pada sistem pembayaran tunai

instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik

uang kertas dan uang logam, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai

10 Hasibuan, Malayu. Manajeman Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001),
h. 117

11 Waluyo. Perpajakan Indonesia Edisi 9, (Penerbit Salemba Empat : Jakarta, 2010), h. 1
12 http://mamatumorang.blogspot.com/2014/02/sistem-pembayaran.html?m=1
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instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran kartu, cek bilyet giro, nota

denit, maupun uang elektronik.13

3. Penetapan Harga.

a. Beberapa pengertian penetapan harga menurut para ahli yaitu:

Menurut Allen menetapkan harga untuk mengetahui secara persis

biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan memastikan bahwa

konsumen mampu membayar produk dengan harga yang ditetapkan.14

Harga menurut Kotler adalah sejumlah uang yang dibebankan atas

suatu produk atau jasa dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat –

manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Harga

memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan

konsumen dalam membeli produk sehingga sangat menentukan keberhasilan

pemasaran suatu produk. Bagaimana penetapan harga di suatu perusahaan

tentu akan melakukan dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga

akan dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Harga adalah sejumlah

uang yang pelanggan bayarkan untuk produk yang dibelinya.15

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu

barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan

sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi

berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan

13http://kamarulintangsakti.blogspot.com/2014/02/sistem-pembayaran-dan-alat-
pembayaran.html?m=1

14Franky, Hetty & Mey, Dasar-Dasar Kewirausahaan Teori Dan Praktik, Indeks, Jakarta,
2016, h. 99

15 Novi Ariani Kinasih Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas, Harga dan
Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Konsumen Desa Wisata Lembah Kalipancur Di kota
Semarang (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang 2016), h. 452
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mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan

kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual

tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran.16

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2012

tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk sektor

petanian, menetapkan harga pupuk Urea dengan harga Rp. 90.000/sak,

berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di pedagang ada perbedaan

harga antara harga yang di tetapkan dari pemerintah sebesar Rp. 90.000/sak.

Dengan harga jual Rp.130.000/sak, selain itu juga terjadi pada pupuk jenis

lain yaitu pupuk NPK Phoska dengan harga eceran tertinggi Rp. 115.000/sak

dan dijual dengan harga Rp. 130.000, sedangkan pupuk SP-36 dengan harga

eceran tertinggi Rp. 100.000/sak, dan dijual dengan harga Rp. 120.000/sak.17

Menurut penuturan bapak Andi Mus muliadi selaku petani setempat adalah

bahwa adanya perbedaan harga itu disebabkan karena itu dari pedagang dan

juga adanya biaya transportasi dan dihitung dari lamanya peminjaman pupuk

pertanian tersebut.18

Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan

dengan Peraturan Menteri Pertanian No/60/Permentan/SR.130/12/2012,

sebagai berikut:

16Soemarsono, Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual (Jakarta: Rieneka Cipta,
1990), h. 17

17 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 60/pertmentan/SR.130/12/2015 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi diakses tgl 18 Agustus 2018

18 Andi Mus muliadi, petani, wawancara, Desa Lowa, Agustus 2018
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a. Pupuk Urea = Rp. 1.800/kg dalam kemasan =50 kg

b. Pupuk SP-36 = Rp. 2,000/kg dalam kemasan = 50 kg

c. Pupuk ZA = Rp. 1,400/kg dalam kemasan = 50 kg

d. Pupuk NPK = Rp. 2,300/kg dalam kemasan = 50 kg19

b. Penetapan Harga Dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan

efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku

secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun

tidak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan

monopolistik atau yang lainnya.20 Persaingan bebas dalam hal ini adalah

bahwa umat Islam menentukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi

dan diproduksi serta dibebaskan untuk memilih sendiri apa-apa yang

dibutuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Imam al-Ghazali berpendapat

bahwa persaingan bebas ini sebagai ketentuan alami atau pola pasar normal.21

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi

mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah

dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah

mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar.

Dalam penjualan islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat

19 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomer 60/Pementan/SR.130/12/2012 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi di akses tgl 25 September 2018

20 Syamsul Hilal, Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)
ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014

21Mustofa Edwin Nasution dkk. , Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta:
Kencana, 2007, h. 160
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norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi

pasar islam yang bersih, yaitu:22

a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang

diharamkan.

b. Bersikap benar, amanah dan jujur.

c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba.

d. Menerapkan kasih sayang.

e. Menegakkan toleransi dan keadilan.

4. Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli atau dalam bahasa arab al-bay’ menurut etimologi adalah:

“Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang masing-

masing definisi sama. Beberapa ulama memberikan pengertian:

1). Sayyid sabiq

Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling

merelakan atau memindahkan milik dengan ganti dan dapat dibenarkan.

Yang dimaksud definisi harta diatas yaitu segala yang dimiliki dan

bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat.

Yang dimaksud dengan ganti agar bisa dibedakan dengan hibah

(pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (ma’dzun fi)

agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.23

22Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Bisnis Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin
(Jakarta:Gema Insani,1999), h. 189

23 As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah (Beireut : Dar al-Fikr, 1983), Jus 3, h. 126
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2). Hanafiyah

Jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara

yang khusus. Yang dimaksud ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut

adalah ijab qabul, atau juga boleh dengan saling memberikan barang dan

harga dari penjual dan pembeli.24

3). Ibnu Qudamah

Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan harta

dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini

ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta

yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.25

Definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian

tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha dari

kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan

syara’ dan disepakati.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli di syariatkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma’

yakni:

24 Alaudin Al-Kasyani, Badai’ ash-shanai’ fi tartib  Asy-Syarai’. Jus v. h. 133
25 Ibnu Qudamah, Al-Muqhny ‘ala Mukhtasar al-Kharqy, Juz III, (Bairut: Dar al-Kutub

al-Ilmiah, t, th). h. 396
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1). Berdasarkan Al-Qur’an, yaitu:

        
Terjemahnya:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(Al-Baqarah: 275)26

2). Berdasarkan sunnah

Rasulullah saw bersabda:

إنماالبیح عن تراض
Artinya:

“Sesungguhnya jual beli itu sah jika dilakukan dengan suka

sama suka (saling meridhoi). (HR. Ibnu Hibban dan ibnu Majah)27

Oleh karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, maka

ketergantungan hukum sah tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang

nampak (dhahir) yang menunjukan suka sama suka, seperti adanya

penyerahan dan penerimaan.

3). Berdasarkan ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan

bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain

yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang

sesuai.28

26 Departemen Agama QS. Al-Baqarah : 275
27 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, (Kediri, Lirboyo Pres, 2013). h. 2
28 Rahmat Syafe’I, Fiqih Muamalah (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2001). h. 75
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4). Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa

yang ada ditangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal

balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini

menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.29

d. Rukun dan Syarat Jual Beli

1). Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu, yaitu ijab

dan kabul, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah

kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi karena unsur kerelaan itu adalah unsur hati yang sulit untuk

diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang

menunjukan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang

menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual

beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui

cara memberikan barang dan harga barang.30

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat,

yaitu:31

a). ada penjual

b). ada pembeli

c). ada ijab dan qabul

d). Ada benda atau barang

29 Enang hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2015), Cet I h. 15
30 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), h. 7
31 Syafe’I Rachmat, Fiqih Muamalah, ( Bandung : Pustaka Setia. 2001), h. 76
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2). Syarat-syarat jual beli dalam islam

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang

dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli

harus memenuhi syarat, yaitu:

1). Mumayyiz baliq dan berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual

dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan

transaksi jual beli dengan keadaan sadar.

2). Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri karena adanya

kerelaan dari kedua bela pihak merupakan salah satu rukun dari jual

beli.

3). Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya

seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai

penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. syarat benda yang diperjual belikan sebagai berikut32

1). Bersih atau suci barangnya: tidak sah menjual barang yang najis

seperti anjing, babi, khomar dan lain-lain yang najis.

2). Ada manfaatnya; jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan jual

beli yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat,

nyamuk dan sebagainya.

32 Mamud Yunus, dan Nadlrah Naimi, Fiqih Muamalah, (Medan:CP. Ratu Jaya, 2011), h.
104-105
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3). Dapat dikuasai; tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya

jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat

ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit

mendapatkannya.

4). Milik sendiri; tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizinnya,

atau barang yang hanya akan baru dimilikinya atau baru akan

menjadi miliknya.

5). Harus diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga

jenis dan sifatnya.

5. Perniagaan Pupuk Pertanian dalam Islam

Jual beli pupuk pertanian secara hutang yaitu pembayaran yang

dilakukan setelah musim padi. Jual beli dengan sistem pembayaran secara

hutang banyak diminati oleh masyarakat kelas sosial menengah kebawah

karena keterbatasan dana, sehingga hutang adalah pilihan yang dirasa tepat.

Jual beli secara hutang menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan

pembayaran tertunda dalam jangka waktu tertentu, dengan perjanjian dia akan

membayar yang sama pula sesuai dengan jumlah pinjaman itu.33

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia

mempunyai landasan kuat di dalam islam. supaya mendapat berkah, maka

jual beli harus jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan

penghianatan. Islam mengharamkan segala bentuk penipuan baik dalam jual

beli maupun dalam  segala bentuk muamalah lainnya. Masyarakat dituntut

33 Ahmad Azhar Basyir, Asa-Asas hukum Muamalat, h. 136
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untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya sebab keikhlasan untuk berkata

jujur nilainya lebih tinggi daripada seluruh duniawi.34

Dalam syariat dan ajaran islam sangat menganjurkan dan

menyarankan orang yang memberikan pinjaman dan membolehkan bagi

orang yang diberi pinjaman, serta tidak memasukannya kedalam kategori

orang yang meminta-minta yang dimakruhkan, karena debitur mengambil

harta untuk memenuhi kepentingan hidupnya, lalu mengambalikan yang

serupa dengannya.35

Disyariatkan untuk sahnya pemberian utang ini bahwa pemberi utang

benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan dan diketahui jumlah dan

ciri-ciri harta yang dipinjamkan agar dikembalikan kepada pemiliknya.

Piutang tersebut menjadi utang ditangan orang yang meminjam, dan wajib

mengembalikannya ketika mampu dengan tanpa menunda-nunda.36

Ketika seseorang berhutang si pemberi hutang dilarang mengambil

keuntungan yang berlebihan. Islam telah mengajarkan bahwa orang yang

mampu wajib membantu orang yang kesusahan dan kesempitan. Dalam

membantu orang tidak boleh mencari pamrih, mengharap imbalan dan

mencari kentungan dengan cara memanfaatkan kesempitan orang lain.

Dalam melakukan jual beli secara hutang harus ada akadnya, syarat

akad adalah harus sesuai antara ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan

jani atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak

34 Muhammad Yusuf Qardhawih, Halal dan Haram Dalam Islam, alih bahasa Mu’amal
Hamidy (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), h. 10

35 Taqdir Arsyad dan Abdul Hasan, Ensiklopedia Muamalah Dalam Pandangan 4
Mazhab, (yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 157-158

36 Sayyid Sabiq. Ibid, h. 217



25

melakukan sesuatu.37 Qobul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui

ijan dan yang dengan terciptanya suatu akad.38

Jual beli dengan sistem pembayaran musiman adalah jual beli yang

pembayarannya dilakukan ditunda atau tempo waktu ditentukan. Ada jangka

waktu tertentu yang disepakati oleh kedua bela pihak, setelah habis jangka

waktu tersebut, maka akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual.

Firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa:29

               
    

Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu”.39

Ayat di atas menjelaskan pentingnya bermuamalah yang baik tidak

saling merugikan antara pembeli dan penjual. Hendaklah dalam bermuamalah

sesuai dengan syariat islam. Dalam ayat tersebut Allah swt, menegaskan

larangan saling menzolimih diantara umat. Kalimat (hai orang-orang yang

beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil)

artinya jalan yang haram menurut agama seperti seperti riba dan

hasab/merampas kecuali dengan jalan atau terjadi secara perniagaan

sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang

37 Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam Indonesia, (Jakarta : Kencana Media
group, 2005), h.63

38 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007),
h. 132

39 Departemen Agama RI, QS. An-Nisa:29
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berlaku dengan suka sama suka diantara kamu berdasarkan kerelaan hati

masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.  Allah mengharamkan

orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan

segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan cara yang bathil,

yaitu yang tidak dibenarkan dalam syariat islam.40 Melakukan transaksi

terhadap harta seharusnya melalui perdagangan atas asas saling ridho dan

ikhlas. Misalnya seseorang membeli gandum dengan pembayaran bertempo

atau ditentukan dan lebih mahal daripada pembayaran tunai. Tujuan

pembelian adalah untuk menanti naiknya harga barang dipasaran. Maka hal

tersebut tidaklah diperbolehkan dalam islam.

Islam melarang adanya jual beli secara hutang dengan tambahan harga

yang berlipat ganda karena itu sudah termasuk riba, dalam istilah hukum

islam berarti pengembalian tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun

transaksi pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan syariat

islam.41

Jual beli dibolehkan ketika dilakukan dengan cara kerelaan kedua

belah pihak, atas transaksi yang dilakukannya dalam sepanjang tidak

bertentangan dengan syariat dan keduanya antara penjual dan pembeli saling

ridho.

40 https://mkitasolo.blogspot.com/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html?m=1
41 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Penerbit Ghalia

Indonesia, 2011). H. 59
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Firman Allah Qs Al-Imran:130

                 


Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu
mendapat keberuntungan.42

Dalam ayat tersebut menerangkan tentang larangan melakukan riba,

dan memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah swt dan rasulnya.

Dalam fiqh banyak yang memperbolehkan jual beli secara hutang.

Hikmah diperbolehkannya jual beli secara hutang dalam islam yaitu:

1). Selama jual beli secara hutang harus sesuai dengan syariat islam yaitu

terpenuhinya syarat dan sahnya jual beli, jangka waktu pembayaran

dan jumlah hutangya diketahui dengan jelas, maka jual beli tersebut

tidak terdapat gharar, penipuan dan riba.

2). Memudahkan masyarakat yang tidak mampu membeli barang tunai

untuk memiliki suatu barang yang dibutuhkan.

3). Baik pembeli maupun penjual memperoleh kemanfaatan dengan jual

beli secara hutang.

Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Keharaman

ini berlaku jika manfaat dari akad utang piutang disyarakatkan atau

disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Jika manfaat ini tidak disyarakatkan

dan tidak dikenal dalam tradisi, m aka orang yang berhutang boleh membayar

42 Departemen Agama QS. Al- Imran : 130
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utangnya dengan sesuatu yang kebih baik kualitasnya dari apa yang

diutangnya atau menambah jumlahnya, atau menjual rumahnya kepada orang

yang memberi utang.43 Nabi saw mengajarkan kepada kita apabila meminjam

atau berhutang dianjurkan untuk melebihkan dalam hal pembayaran, karena

orang yang menghutangi telah menolong kita yang dalam kesusahan.

6. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa indonesia pendapatan adalah hasil kerja

(usaha atau sebagainya).44 Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen

adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain

dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.45

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya

penerima yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan

seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno

mendefinisikan “pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total

penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang

diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai

balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.46

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya

barang yang akan dikomsumsikan, bahwa sering kali dijumpai dengan

43 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Pena Peduli Aksara, 2009), h. 217
44 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta

Balai Pustaka, 1998), h. 185
45 BN Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 23
46 Reksoprayitno, Sistem Ekonomi Islam dan Demokrasi Ekonomi, (Jakarta: Bina Grafika,

2004), h. 79
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bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikomsumsi bukan saja

bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian.

Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang

dikomsumsikan adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya

penambahan pendapatan maka komsumsi beras menjadi kualitas yang lebih

baik.47

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu

daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa

kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari

komsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk

berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan

sebagainya.

Penafsiran secara sederhana dapat dikatakan, bahwa kondisi dianggap

semakin sejahtera apabila semakin banyak kebutuhan dapat terpenuhi, untuk

mendapatkan kesejahteraan itu memang tidak gampang. Tetapi bukan berarti

mustahil untuk didapatkan.48 Kita hanya perlu memperhatikan tiga indikator

kesejahteraan, yaitu:49

a. Jumlah dan pemerataan pendapatan

Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi pendapatan,

berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha dan faktor ekonomi

lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua mustahil manusia dapat mencapai

47 Soekartawi, Faktor-faktor produksi, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 132
48 Hermanita, Perekonomian Indonesia (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 49
49 Ibid., h. 111
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kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum  sejahteranya kehidupan masyarakat

adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan

kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar

roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah

pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan mereka itu masyarakat

dapat melakukan transaksi ekonomi.

b. pendidikan yang semakin mudah dijangkau

Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus

dibayarkan oleh masyarakat. Pendidkan yang mudah dan murah merupakan

impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua

orang dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan

pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin

meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang

layak semakin terbuka. Sehingga kesejahteraan manusia dapat dilihat dari

kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu

menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hid upnya.

c. kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata

Kesehatan merupakan  faktor untuk mendapatkan pandapatan dan

pendidikan. Karena itu faktor kesehatan itu harus ditetapkan sebagai hal yang

utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit

memperjuangkan kesejahteraan darinya. Jumlah dan jenis pelayanan

kesehatan harus banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan
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tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka harus mengakses

layanan kesehatan yang murah dan berkualitas.

Dapat dipahami bahwa tiga indikator tersebut akan menjadi faktor

penentu dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam

mencapai kesejahteraan. Sehingga kesejahteraan yang didambakan oleh

semua orang dapat tercapai dengan meningkatnya pendapatan suatu

masyarakat.


