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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang 

yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu 

menerima benda dan pihak lain menerima ganti yang diinginkannya sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariat dan disepakati, dengan 

memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada 

kaitannya dengan jual beli. (Hendi Suhendi, 2002:69) 

 Pada dasarnya prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual beli 

adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran, kepercayaan, 

amanah, transparansi dan kerelaan serta menjaga itikad baik. Sehingga dapat 

mendatangkan maslahah pada semua pihak. Di samping itu setiap transaksi jual 

beli harus dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan mafsadah atau kerugian dalam 

salah satu pihak seperti riba, penipuan, kekerasan, kesamaran, kecurangan, paksaan, 

pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan lainnya yang dapat menyebabkan 

transaksi tidak sehat.  

 Dalam Penelitian yang dilakukan Hesti Ratnasari dengan judul Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Jual Beli Gula Jawa di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan(2020), mengatakan bahwa dalam jual beli gula jawa yang 

dilakukan penjual tidak mengatakan kepada pembeli bahwa yang dijual adalah gula 

jawa campuran melainkan penjual mengatakan bahwa yang dijual adalah gula jawa 

asli, dalam jual beli ini terdapat unsur Gharar (penipuan). Penelitian ini berfokus 

pada objek jual beli yaitu barang(gula jawa). 
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 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Riski dengan judul 

Analisis Pemasaran Gula Aren Studi Kasus Desa Banjar Melayu, Kecamatan 

Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal (2018), dalam penelitian ini berfokus 

pada pemasaran gula aren didesa Banjar Melayu dan terdapat empat pola 

pemasaran. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Feri Firdaus dengan judul praktik jual beli 

musiman studi kasus didesa Kecandran Kecamatan Sidomukti kota Salatiga. 

Penelitian ini berfokus pada konsep yang menggunakan jual beli musiman yaitu 

satu pohon klengkeng dibayar lima musim sekali, pohon duku dibayar tiga tahun 

sekali dan durian satu tahun sekali. 

 Dari ketiga penelitian diatas belum ada yag membahas tentang bagaimana 

tinjauan jual beli islam terhadap pedagang dan pembeli jika pedagang mengambil 

modal terlebih dahulu kepada pembeli.  

Sehubungan dengan hal di atas telah menjadi kebiasaan yang turun- 

temurun di masyarakat Kelurahan Rahampu’u, Kabupaten Bombana dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan menjual hasil bumi yaitu berupa hasil 

produksi gula kelapa. Kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan pokok 

seperti beras, sayuran dan kebutuhan lainnya kepada seorang  pedagang.   

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, peneliti melakukan pendekatan 

langsung kepada Penduduk Kelurahan Rahampu’u yang sebagian besar bermata 

pencaharian sebagai petani atau pedagang pembuat gula kelapa. Di samping itu ada 

pula yang masyarakat berprofesi sebagai pembeli yang dikenal sebagai bakul gula 

kelapa yang menerima langsung dari petani atau pedagang dan nantinya akan 

menjual kesuplyer atau kepasar. Jual beli gula kelapa yang dilaksanakan oleh 
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pedagang dan pembeli sudah terjadi sejak lama secara turun temurun. 

 Petani atau pedagang membawa gula kelapa hasil produksinya kepada 

pembeli langsung terjadi transaksi tanpa mempertimbangkan akad dan tawar-

menawar harga. Karena harga ditentukan oleh pembeli dan pembeli tersebut 

melakukan pemotongan harga kepada pedagang yang telah mengambil uang untuk 

modal awal. Biasanya secara otomatis dibawah harga umum yang sudah ditentukan. 

Sebagai contoh harga pada umumnya Rp5000/kg. Namun kalau pe  mbeli akan 

membeli seharga Rp 4500/kg, atau Rp 4000/ kg atau terkadang lebih rendah dari 

itu tergantung pembeli yang menentukan potongan harga. (wawancara ibu Masni 

25 November 2020) 

 Pelaksanaan jual beli gula kelapa tersebut petani terkadang sudah 

mengambil uang dari pedagang sebagai modal awal terlebih dahulu untuk 

keperluan pembuatan gula kelapa dan kebutuhan lainnya. Kemudian pedagang 

mempunyai kewajiban untuk menjual gula kelapa hasil produksinya tersebut 

kepada pembeli yang sudah memberinya modal awal.   

 Penelitian ini penting dilakukan karena adanya praktik jual beli yang aneh 

di Kelurahan Rahampu’u yang tidak biasa terjadi pada umumnya sehingga 

kesenjangan terjadi diantara kedua belah pihak. Karena petani tidak memiliki kuasa 

dalam menentukan harga kepada pedagang yang jelas-jelas mempunyai komoditas 

itu sendiri, melainkan pedagang yang harus menentukan harga karena konsekuensi 

dari hutang atau modal awal si petani. Transaksi jual beli yang terjadi seharusnya 

tidak memberatkan sebelah pihak serta harus mempertimbangkan akad, nilai 

keadilan dan kerelaan, pengertian dari semua pihak, apakah pengambilan atau 

pemotongan harga ini dapat dikategorikan sebagai riba dan mengandung prinsip 
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keadilan serta dibolehkan sebagai konsekuensi dari hutang.  Berdasarkan fenomena 

tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan 

mengkajinya dengan judul: "Praktik Jual Beli Kuliner Gula Kelapa (Gola Ni’i) 

di Kelurahan Rahampu’u Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana Ditinjau 

dari Perspektif Jual Beli Islam”. 

1.2 Fokus penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis lebih 

fokus pada praktik jual beli gula kelapa (Gola Ni’i) di Kelurahan Rahampu’u 

Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana ditinjau dari perspektif  Jual Beli Islam. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pokok 

bahasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik jual beli kuliner gula kelapa (Gola Ni’i) di Kelurahan 

Rahampu’u Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana? 

2. Bagaimana praktik jual beli kuliner islam gula kelapa (Gola Ni’i) di 

Kelurahan Rahampu’u Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana Ditinjau 

dari Perspektif Jual Beli Islam? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Jual Beli Kuliner Gula Kelapa 

(Gola Ni’i) di Kelurahan Rahampu’u Kecamatan Kabaena Kabupaten 

Bombana. 

2. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kuliner gula kelapa(Gola 

Ni’i) di Kelurahan Rahampu’u Keacamatan Kabaena Kabupaten Bombana 
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Ditinjau dari Perspektif Jual Beli Islam. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah 

memberikan sumbangasih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat 

digunakan untuk dua aspek, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu ekonomi  syariah. 

b. Dapat menambah referensi lebih dalam terhadap perspektif dan perilaku 

masyarakat terhadap praktik jual beli dalam kehidupan sehari-hari agar 

diterapkan menjadi langkah awal untuk mengembangkan pengetahuan kita, 

khususnya Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Masyarakat  

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dipakai serta 

dipelajari sebagai bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatite, 

maupun edukatif, kepada masyarakat mengenai praktik jual beli islam gula 

kelapa dan dapat dijadikan acuan bagi pelaku kerjasama jual beli khususnya 

masyarakat Kelurahan Rahampu’u tentang pelaksanaan jual beli untuk 

diterapkan dalam praktik yang ada. 

b. Manfaat Bagi Akademik 

Diharapkan dapat menambah literatur serta referensi yang dapat 

dijadikan bahan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian 
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serupa.  

c. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis serta 

sebagai wahana potensial untuk mengembangkan wacana dan pemikiran 

dalam menerapkan teori yang ada dengan keadaan yang sebenarnya. 

1.6 Definisi Operasional 

 Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik 

penelitian proposal yang berjudul “Praktik Jual Beli Kuliner Gula Kelapa(Gola 

Ni’i) di Kelurahan Rahampu’u Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana”, maka 

penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat pada judul proposal 

ini, diantaranya: 

1. Jual beli Islam 

 Jual beli Islam merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau 

barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang 

satu menerima benda dan pihak lain menerima ganti yang diinginkannya sesuai 

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariat dan disepakati, 

dengan memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada 

kaitannya dengan jual beli Islam. (Hendi Suhendi, 2002:69) 

 Berdasarkian kondisi yang dilihat peneliti dilapangan bahwa jual beli yang 

terjadi di Kelurahan Rahampu’u berbeda dari biasanya. Praktik jual beli yang 

terjadi yaitu petani tidak memiliki kuasa dalam menentukan harga kepada pedagang 

yang jelas-jelas mempunyai komoditas itu sendiri, melainkan pedagang yang harus 

menentukan harga karena konsekuensi dari hutang atau modal awal si pedagang. 

 



7 
 

2. Gula Kelapa (Gola Ni’i) 

 Gula kelapa atau Gola Ni’i (bahasa Moronene), Gola yang berarti gula dan 

Ni’i yang berarti kelapa merupakan makanan khas Pulau Kabaena yang terbuat dari 

gula merah cair kemudian dicampur dengan  kelapa setengah tua yang diparut dan 

air kelapa murni  sehingga menciptakan cita rasa yang khas sehingga penggunaanya 

tidak dapat digantikan oleh jenis gula yang lain.   

3. Kuliner 

 Menurut Wikipedia kuliner adalah semua jenis masakan yang berasal dari 

berbagai daerah di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, resep dan cara 

pembuatannya biasanya bersifat turun temurun dan rasa tradisioalnya yang khas 

dari satu daerah akan berbeda dengan daerah lainnya.  

 Berdasarkan apa yang peneliti lihat dilapangan mengenai praktik jual beli  

Kuliner Gula Kelapa di Kelurahan Rahampu’u masih sering terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan Baik pedagang atau pembeli itu sendiri. Transaksi jual beli yang 

terjadi seharusnya tidak memberatkan sebelah pihak serta harus 

mempertimbangkan akad, nilai keadilan dan kerelaan, pengertian dari semua pihak. 


