
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Norma yang mengatur hubungan sosial atau relasi antar manusia dalam 

Islam disebut dengan muamalah. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan 

mereka juga membutuhkan kesatuan dalam hidup untuk memberi dan 

memperoleh manfaat dalam perdagangan dan urusan lain untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

 Diskursus muamalah sangat banyak dan bervariasi baik dari segi 

materialitas maupun dari sisi persetujuan yang diberikan atau akad. (Yulianti, 

2019). Salah satu pembahasan dalam muamalah adalah mengatur jual beli, & 

insan nir lepas dari tukar menukar atau jual beli agar bisa memenuhi kebutuhan 

hidup. Jual beli juga menjadi sarana untuk membantu sesama masyarakat yang 

memiliki landasan kokoh dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad 

SAW.(Friska, 2018) 

 Jual beli merupakan cara menghasilkan uang untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari manusia. Salah satu cara untuk mendapatkan perawatan 

hukum, salah satunya melalui penjualan tanpa riba. Jual barang dengan kualitas 

bagus dan berikan harga sesuai pada kualitas barang yang akan dijual. Jual beli 

dihalalkan dalam ajaran Islam, hal tersebut tercantum dalam Firman Allah QS 

Al-Baqarah (2) : 275 
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  …           … 

Terjemahnya: 

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

QSAl-Baqarah (2) 275 

 

Dari ayat di atas disebutkan bahwa Allah mengizinkan jual beli, dan 

Allah melarang riba. Allah memerintahkan hambanya-Nya untuk selalu 

melakukan aktivitas perdagangan yang tidak mengandung unsur ribawi. 

Karena riba bisa memperburuk kehidupan manusia, dan membuat orang 

tergila-gila pada nikmat duniawi karena yang mereka pikirkan hanyalah 

keuntungan lebih. Maka dari itu, Allah menurunkan wahyu QS Al-Baqarah (2) 

: 275. Dan juga Allah mengingatkan manusia untuk selalu berada di jalan-Nya 

dengan menerapkan segala aturan yang terdapat dalam Alquran untuk selalu 

menjadi pedoman hidup umat manusia. 

Jual beli dianggap sah apabila memenuhi segala rukun dan syaratnya 

Apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan 

jual beli itu illegal atau tidak sah. Tentunya sebagai umat manusia kita tidak 

boleh melakukan sesuatu yang secara jelas dilarang oleh Allah, diantaranya 

adalah dengan memanfaatkan unsur riba untuk jual beli. 

Perbuatan mengurangi timbangan adalah perbuatan yang sama sekli tidak 

terpuji. Karena, seharusnya jual beli itu tidak boleh mengandung unsur 

penipuan & tidak bole merugikan dari salah satu pihak & wajib disertai 

menggunakan rasa keadilan & kejujuran dan mengandung manfaat bagi ke 2 

belah pihak yaitu penjual & pembeli. Allah berfirman dalam surat Al-An’am 

(6) : 152 
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 ...          … 

Terjemahnya: 

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. (QS Al-

An‟am (6) : 152) 

  Ayat di atas menjelaskan tentang larangan jual beli yang tidak tidak adil. 

di Desa Lere Jaya. Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur yang 

kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani padi. Jika panen telah tiba, 

hasil pertanian akan dipanen dan dijual kepada tengkulak. Petani di Desa Lere 

Jaya Kecamatan Lambandia biasanya memanen padinya menggunakan mesin 

panen padi yang disebut gerandong oleh masyarakat, mesin gerandong ini saat 

memanen padi, langsung dikemas dalam karung yang disebut dengan gabah. 

Hasil panen tersebut pada umumnya ada yang dibawa pulang untuk disimpan 

dan dikonsumsi, ada juga yang lansung dijual ke tengkulak yang biasanya hasil 

dari penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari ataupun untuk 

membayar utang pada saat proses perawatan padi tersebut yang biasanya 

berupa utang pupuk dan racun. 

  Dalam proses penjualan, gabah pada umumnya ditimbang terlebih dahulu 

dan ditentukan potongannya sesuai kualitas dari gabah tersebut, gabah yang 

basah akan diberi potongan sampai 10 kg dan gabah yang agak kering akan 

diberi potongan 3 sampai 5 kg tergantung tingkat kandungan kadar air Dan 

definisi basah dan keringnya gabah biasanya lansung di tentukan oleh 

tengkulak setelah melihat dan mengecek gabah tersebut. Dalam proses 

penimbangan tersebut banyak tengkulak yang melakukan kecurangan dengan 

membulatkan timbangan gabah tersebut, misalnya dalam satu karung gabah 
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tersebut beratnya 115,20 kg maka dibulatkan menjadi 115 kg sehingga petani 

merasa dirugikan, tapi petani terpaksa tetap menjualnya dengan potongan yang 

ditentukan oleh tengkulak karena adanya utang yang di hasilkan dari 

peminjaman pupuk dan racun yang di gunakan pada saat perawatan dari padi 

tersebut.  

Selain memperoleh keuntungan yang cukup besar dari usaha jual beli 

gabah, banyak juga masyarakat maupun perusahaan yang secara musiman 

berganti karir, menjadi tengkulak gabah untuk memperoleh keuntungan 

instan. Namun tengkulak tidak memperhatikan aturan dan regulasi yang harus 

diterapkan dalam jual beli. Aturan yg wajib dipatuhi pada transaksi jual beli 

antara lain, ke 2 belah pihak wajib dan bijak, suka sama suka, adanya akad, 

objek jual beli halal & jelas, menepati timbangan, berasas manfaat, bisa 

dipercaya, amanah, tidak menipu, wajib menepati janji, dan murah hati(Hassan, 

2008). 

Merujuk pada data desa bahwa masyarakat Desa Lere Jaya yang 100% 

beragama Islam (Amrun, 2021), namun tidak semua memahami prinsip Islam 

dalam bermuamalah dengan sesama muslim, dalam hal ini adalah jual beli. 

Sehingga peneliti menganggap perlu untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang prinsip muamalah dan penelitian ini diharapkan mampu 

menjawab itu.  

Dari uraian latar belakang di atas peneliti menemukan ada indikasi prilaku 

ketidak adilan tengkulak yang membeli gabah dari petani, dengan timbangan 

yang kurang memiliki takaran yang jelas. Dari sinilah peneliti menganggap 

mengkaji ini di anggap penting karena dapat menimbulkan dampak cukup besar 
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bagi petani untuk mendapatkan keadilan, sehingga peneliti mengambil judul 

”tinjauan hukum Islam tentang potongan timbangan dalam sistem jual beli 

gabah Studi Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur”.  

1.2 Fokus Penelitian 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, focus peneliti pada 

penelitian ini adalah ”Tinjauan Hukum Islam tentang Potongan Timbangan 

dalam sistem Jual Beli Gabah (Studi di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia 

Kabupaten Kolaka Timur)”. Adapun yang menjadi sub fokusnya adalah 

sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah. 

1.3 Rumusan Masalah  

 Sesuai pada latar belakang di atas, maka peneliti bisa merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik jual beli gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan 

Lambandia Kabupaten Kolaka Timur ?. 

2. Apakah motif tengkulak melakukan pemotongan timbangan dalam jual 

beli gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka 

Timur ?. 

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang potongan timbangan dalam jual 

beli gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka 

Timur ?. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui praktik jual beli gabah di Desa Lere Jaya 

Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur. 

2. Untuk mengetahui motif tengkulak melakukan pemotongan timbangan 

dalam jual beli gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia 

Kabupaten Kolaka Timur. 

3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang potongan timbangan 

dalam jual beli gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia 

Kabupaten Kolaka Timur. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menaruh manfaat buat banyak 

sekali pihak, yaitu: 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan sanggup memperkaya 

tentang keilmuan khususnya pada bidang Hukum Islam dan dapat 

menjadi tambahan referensi dan informasi di kalangan akademik 

dan umum. 

2. Secara Praktis  

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi 

kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan sebagai bahan materi 

membuat Peraturan Desa. 

b. Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman kepada 

masyarakat terkait tinjauan hukum Islam tentang potongan 
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timbangan dalam sistem jual beli gabah di Desa Lere Jaya 

Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur yang 

penduduknya 100% beragama Islam. 

1.5 Definisi Operasional 

Sebelum membahas secara detail, buat menghindari kesalah pahaman kata 

yg berkaitan dengan penggunakan arti judul. Judul penelitian ini adalah 

“tinjauan hukum Islam tentang potongan timbangan dalam sistem jual belli 

gabah (Studi di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka 

Timur)”. Istilah (konseptual) terkait dalam judul ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1. Hukum Islam  

Hukum Islam adalah aturan yang mengatur seluruh tingkah laku 

pada kehidupan manusia dan juga penyelesaian masalah pada 

kehidupan manusia, didasarkan pada wahyu Allah dan hadis Nabi.(A. 

Lubis, 2018) Begitupun transaksi jual beli gabah di Desa Lere Jaya 

Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur. 

1.5.2. Potongan Timbangan  

Potongan timbangan adalah penggalan dari berat pokok suatu 

benda yang dihasilkan dari alat ukur atau sering disebut dengan 

timbangan. Timbangan adalah alat ukur untuk menentukan apakah suatu 

benda sudah sesuai dengan berat standar.(Nur’Aini, 2018) Potongan 

timbangan juga dilakukan oleh tengkulak dalam jual beli gabah di Desa 

Lere Jaya Kecamatan Lambadia Kabupaten Kolaka Timur. 
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1.5.3. Jual Beli  

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dan jasa atau harta 

dengan harta berdasarkan suka sama suka dalam artian tidak ada 

tindakan pemaksaan di dalamnya.(Hidayat & Kuswandi, 2015) 

Masyarakat di Desa Lere Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka 

Timur juga melakukan transaksi jual beli khususnya pada jual beli gabah. 


