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ABSTRAK

Nama: Darmanita, NIM: 13020103041, “Cara Pedagang Pengumpul
Komoditi Merica (Piper Albi Linn) Dalam Menarik Minat Jual Petani
Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Mowila Kecamatan Mowila
Kabupaten Konawe Selatan”, di Bimbing Oleh Dr. Wahyuddin Maguni, SE,
M.Si dan H. Alfian Toar, SP, MM

Cara berdagang merupakan salah satu faktor berhasil tidaknya suatu usaha
yang dilakukan. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui cara berdagang pedagang pengumpul komoditi merica dalam menarik
minat jual petani, faktor yang mempengaruhi minat petanidalam menjual hasil
panen kepada pedagang pengumpul, serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi
Islam tentang cara yang dilakukan pedagang pengumpul komoditi merica di Desa
Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
yaitu menggambarkan dan menguraikan suatu permasalah dengan kata-kata yang
tertulis atau tulisan dari orang atau objek yang diamati. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen.

Hasil penelitian menemukan bahwa cara yang dilakukan pedagang
pengumpul di Desa Mowila dalam menjalankan usaha yaitu dengan dengan
mendatangi rumah-rumah petani untuk melakukan transaksi jual beli merica,
melakukan pendekatan emosional sehingga terjalin kekerabatan antara petani dan
pedagang pengumpul,  menaikkan harga merica dengan tujuan untuk menarik
perhatian petani agar mau menjual hasil panennya, dan pedagang pengumpul
memberikan batasan kepada pedagang lain untuk membeli merica di daerahnya.
Namun jika dilihat berdasarkan tinjauan ekonomi Islam cara yang dilakukan
pedagang pengumpul belum sesuai dengan syariat Islam karena masih terjadi
praktek monopoli dimana pelaku usaha menguasai pangsa pasar yang
mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Maka Islam menganjurkan
agar dalam bermu’amalah dengan jalan yang diridhoi Allah SWT.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika ekonomi dunia bergerak begitu cepat, jika hanya

mengandalkan modal seorang pengusaha tidak mampu mengikuti

perkembangan dunia bisnis karena begitu banyaknya persaingan. Oleh karena

itu seorang pengusaha harus mampu melihat peluang yang ada serta mampu

menerapkan strategi atau skill dalam berusaha.

Dalam berwirausaha pasti muncul persaingan yang tidak dapat

dihindari. Dengan adanya persaingan, maka wirausahawan dihadapkan pada

berbagai peluang dan ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam

perusahaan yang akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap

kelangsungan hidup usaha. Untuk itu setiap wirausaha dituntut untuk selalu

mengerti dan memahami apa yang terjadi dipasar dan apa yang menjadi

keinginan konsumen, serta berbagai perubahan yang ada di lingkungan bisnis

sehingga mampu bersaing dengan dunia bisnis lainnya dan berupaya untuk

meminimalisasi kelemahan-kelemahan dan memaksimalkan kekuatan yang

dimiliki. Dengan demikian para wirausaha dituntut untuk memilih dan

menetapkan strategi dalam menghadapi persaingan. Dengan adanya tekanan

persaingan yang begitu ketat, baik secara langsung atau tidak langsung sangat

mempengaruhi kinerja bisnis baik itu kebutuhan pelanggan atau siklus

produk. Pada saat kondisi seperti itulah sangat diperlukan strategi yang tepat
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dalam mengambil keputusan maupun langkah-langkah tertentu untuk

mempertahankan usahanya tersebut. Strategi

bersaing juga diperlukan teknik atau cara-cara yang akan dilakukan untuk

pengembangan usaha.1

Didalam berwirausaha juga ada beberapa aspek yang menentukan

berhasil tidaknya suatu usaha yang dijalankan. Diantaranya aspek modal,

pengelolaan maupun pemasaran. Modal bisa di dapat dari berbagai cara

misalnya dengan modal yang kita punya sendiri ataupun dengan pinjaman.

Oleh karena itu dibutuhkan juga suatu kemitraan atau hubungan sosial yang

baik dalam berwirausaha. Karena terkadang dalam berwirausaha kita tidak

dapat memulainya sendiri baik karena kekurangan uang, sumber daya,

maupun kreatifitas.

Syariat Islam mendorong manusia untuk berniaga dan

menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rezeki, karena Islam

mengakui produktifitas perdagangan atau jual beli. Dalam jual beli terdapat

manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjualnya dan bagi konsumen

yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual

beli tersebut.2

Jual beli yang baik adalah yang di dalamnya terdapat kejujuran, benar,

dan tidak mendurkahai Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu,

1Oci Yonita Marhati, Manajemen Bisnis Modern (Jakarta: AL Magfirah, 2012),  h. 23
2Pustakamediasyariah.blogspot.com. Diakses, 4 mei 2015
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terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu berupa syarat-syarat dan rukun

jual beli itu sendiri.3

Desa Mowila merupakan salah satu penghasil merica di Sulawesi

Tenggara, jumlah produksi merica sebanyak 2 ton dengan luas areal tanaman

1 ha, dan yang ditanami merica rata-rata ½ ha untuk petani sampul. Jumlah

peduduk berkisar 1071 jiwa yang mayoritas masyarakatnya sebagai petani

merica. Banyak petani merica tidak menjual langsung barangnya kepada

konsumen akhir, pertimbangan biaya distribusi menjadi faktor utama petani

untuk tidak mendistribusikannya sendiri. Petani merasa lebih mudah menjual

hasil mericanya tanpa mengeluarkan biaya distribusi dan transportasi sehingga

petani merasa aman dengan adanya pedagang pengumpul, akan tetapi harga

merica yang tidak stabil menjadi masalah petani untuk mendapatkan

pendapatan yang optimum.4

Bertani merica sudah menjadi kegiatan yang rutin bagi petani di Desa

Mowila. Pengelolaan usaha yang telah lama dilakukan menimbulkan

hubungan antara petani dengan pedagang pengumpul. Keselarasan hubungan

yang telah lama terjalin mempunyai peran masing-masing dan menimbulkan

dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang

ditimbulkan dari hubungan tersebut diantaranya adalah petani mendapatkan

perlindungan atau bantuan dari pedagang pengumpul, yang dapat menjadi

3http://iliskhoeriyah.wordpress.com
4https://id.wikipedia.org/wiki/Mowila,Konawe Selatan. Diakses, 23 februari 2012
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strategi bagi pedagang pengumpul untuk tetap dapat membeli merica petani

tersebut. Dampak negatif yang kebanyakan petani peroleh dari hubungan

tersebut adalah rendahnya harga merica yang petani peroleh.

Desa Mowila memiliki 4 dusun, yaitu dusun 1, 2, 3, dan 4. Dusun 1, 2,

3 penduduknya ada yang bertani ada pula yang berdagang. Khusus untuk

dusun 4 masyarakatnya berjumlah 30 KK dan penduduknya 99% sebagai

petani merica, melihat produktivitas merica terus meningkat di daerah ini dan

harga merica lebih tinggi dibandingkan dengan harga hasil perkebunan

lainnya seperti kelapa sawit, kakao, dan jambu mente, membuat petani lebih

memilih untuk berkebun merica, sehingga peluang untuk berwirausaha seperti

menjadi pedagang pengumpul cukup baik di daerah ini. Dengan peluang ini

membuat banyak orang mencoba untuk memulai usaha menjadi pedagang

pengumpul ada pula yang sudah puluhan tahun jadi pedagang pengumpul,

untuk pedagang pengumpul di desa Mowila sebanyak 3 orang, dan ketiga

pedagang ini memiliki cara yang berbeda dalam melakukan pendekatan

kepada petani, petani lebih cenderung ke salah satu pedagang dari ketiga

pedagang tersebut.5

Sehingga ini menjadi masalah bagi para pedagang pengumpul lainnya

karena harus lebih cerdas dalam menarik perhatian petani untuk mendapatkan

barang agar usahanya tetap bertahan. Banyaknya para pedagang pengumpul

5Rahman, kepala dusun IV desa mowila, wawancara, Mowila 20 mei 2017
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membuat persaingan semakin ketat, sehingga berbagai macam cara bisa

dilakukan oleh para pedagang untuk mendapatkan keuntungan.

Dengan melihat permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk

mengangkat judul Cara Pedagang Pengumpul Komoditi Merica Dalam

Menarik Minat Jual Petani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di

Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan. Dalam

Penelitian ini, yang akan diteliti adalah para pedagang pengumpul komoditi

merica dan petani merica di desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten

Konawe Selatan. Keputusan untuk menjadikan pedagang pengumpul dan

petani sebagai sampel dari penilitian ini karena kedua variabel ini yang

menjadi objek penelitian dan menjadi sumber data penelitian.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang serta judul penelitian tersebut di

atas, maka penulis memfokuskan penelitian hanya pada “Cara Pedagang

Pengumpul Komoditi Merica Dalam Menarik Minat Jual Petani Di Tinjau

Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Mowila Kecamatan Mowila

Kabupaten Konawe Selatan”. Untuk membatasi agar fokus permasalahan ini

tidak terlalu meluas maka diperlukan suatu rumusan masalah.
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C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pedagang pengumpul komoditi merica dalam menarik

minat jual petani di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe

Selatan?

2. Faktor apa yang mempengaruhi minat petani menjual hasil panennya

kepada pedagang pengumpul komoditi merica di Desa Mowila Kecamatan

Mowila Kabupaten Konawe Selatan?

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang cara pedagang pengumpul

komoditi merica di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe

Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara pedagang pengumpul komoditi merica dalam

menarik minat jual petani di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten

Konawe Selatan.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat petani dalam menjual

hasil panennya kepada pedagang pengumpul komoditi merica di Desa

Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan.

3. Untuk mengetahui cara pedagang pengumpul komoditi merica yang benar

menurut tinjauan ekonomi Islam.
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E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Sebagai bahan informasi tentang cara yang dilakukan pedagang

pengumpul komoditi merica dalam menarik minat jual petani  di Desa

Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan.

b. Sebagai  informasi bagi peneliti lain dalam rangka penelitian lebih

lanjut dalam kajian yang sama namun memiliki sudut pandang yang

berbeda.

c. Sebagai bahan informasi dalam menemukan kejelasan tentang cara

pedagang pengumpul komoditi merica di Desa Mowila Kecamatan

Mowila Kabupaten Konawe Selatan di tinjau dari perspektif ekonomi

Islam.

2. Secara Praktis

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan SDM untuk

melakukan wirausaha khususnya bagi pedagang pengumpul komoditi

merica.

b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka mengetahui minat petani

dalam menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul komoditi

merica di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe

Selatan.
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c. Bagi penulis sendiri merupakan suatu kemutlakan selaku mahasiswa

yang akan menyelesaikan studi di IAIN Kendari dalam tingkat sarjana

(S1).

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan persepsi yang beragam dari kalangan

pembaca dalam memahami inti dari definisi dalam penelitian maka penulis

telah mengemukakan definisi operasional dan variabel yang terdapat dalam

judul proposal:

1. Cara yang dimaksud dalam penelitin ini yaitu suatu perbuatan atau skill

yang digunakan oleh pedagang pengumpul komoditi merica dalam

mengikat perhatian petani untuk menjual hasil panennya pada pedagang

pengumpul dan menjadikan sebagai langganan tetap agar pedagang tidak

kesulitan untuk mencari barang, serta cara bersaing antar pedagang

lainnya untuk mendapatkan keuntungan.

2. Pedagang pengumpul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang

pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil perkebunan dan

menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri yang bergerak dalam

sektor perkebunan. Pedagang pengumpul juga bisa di sebut pembeli,

konsumen, distributor, serta pedagang perantara. Barang yang

dikumpulkan berupa kakao, jambu mente, dan merica. Namun peneliti

memfokuskan pada hasil perkebunan merica yang sudah direndam, kulit

dan tangkainya sudah di bersihkan dan sudah kering.
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3. Minat menjual petani yang dimaksud penelitian ini adalah suatu keinginan

seseorang untuk  menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul

dan pedagang tersebut mau membeli barang yang ditawarkan dengan cara

saling menguntungkan.

4. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi

manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan

didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan

rukun Islam.6

6http://www.rajagrafindo.co.id
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Dalam penelitian ini akan d Vicantumkan penelitian sebelumnya yang

telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan

dilakukan oleh penulis. Sebelum penulis menyusun dan melakukan penelitian

terkait “Cara Pedagang Pengumpul Komoditi Merica Dalam Menarik

Minat Jual Petani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa

Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan” dalam penelitian

terdahulu digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam

menyusun mengenai penelitian di atas. Adapun tulisan terdahulu yang telah

membahas sekitar topik ini adalah sebagai berikut:

1. Algar Khalili dalam bukunya “Kajian Karakteristik Pedagang

Pengumpul Kentang Kaitannya Dengan Strategi Dalam Upaya

Menjaga Usaha Berdagang Di Desa Wonokitri Kec. Tosari

Kab.Pasuruan,  Jawa Timur”.7 Masalah yang diangkat dalam

penelitian ini adalah masalah pendistribusian dan strategi pedagang

pengumpul dalam upaya menjaga usaha berdagang. Melalui

penelitian ini, ditemukan bahwa karakteristik pedagang pengumpul

berdasarkan skala distribusi dan strategi-strategi pedagang

7Algar Khalili, Kajian Karakteristik Pedagang Pengumpul Kentang Kaitannya Dengan
Strategi Dalam Upaya Menjaga Usaha Berdagang (Jawa Timur. 201), h. 4
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pengumpul, yaitu: berdasarkan pengalaman perdagangan dan skala

distribusi diketahui bahwa pasar skala nasional lebih dominan

dengan mengambil resiko yang tinggi untuk memaksimalkan

keuntungan. Kemudian jaringan sosial yang sering dijalin oleh

pedagang pengumpul adalah jaringan sosial melalui komunikasi

langsung dengan melakukan kontrak bisnis yang mengikat melalui

harga kentang.

2. Muhammad Haricahyo dalam bukunya “Cara-cara Pedagang Pasar

Dalam Menarik Minat Konsumen Di Pasar Krempyeng

Siwalankerto”.8 Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu

cara pedagang pasar yang unik dan beragam dalam menarik minat

konsumen.

3. Suindrawati dalam bukunya “Strategi Pemasaran Islami Dalam

Meningkatkan Penjualan (studi kasus di toko jesy busana muslim

bapangan Mendenrejo blora)”.9 Masalah yang diangkat dalam

penelitian ini adalah masalah strategi pemasaran Islami, kelebihan

dan kekurangan dari strategi pemasaran pemilihan lokasi.

4. Nur Hidayah dalam bukunya “Strategi Bertahan Hidup Pedagang

Asongan Di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta Dan Balapan

8Muhammad Haricahyo, (Cara-cara Pedagang Pasar Dalam Menarik Minat Konsumen Di
Pasar Krempyeng Siwalankerto 2016), h. 4

9Suindrawati, (Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Penjualan (studi kasus di
toko jesy busana muslim bapangan Mendenrejo blora 2015), h. 3
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Solo”.10 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi

yang digunakan oleh para pedagang asongan dalam

mempertahankan kelangsungan hidupnya.

5. J.T. Yuhono dalam bukunya “Sistem Agrebisnis Lada Dan Strategi

Pengembangannya di Jalan Tentara Pelajar No 3, Bogor”.11

Penelitian ini mencari strategi pengembangan sistem agrebisnis

lada.

Dari hasil penelitian di atas, mempunyai beberapa persamaan dan

perbedaan dalam penelitian yang peneliti gunakan. Perbedaan itu terletak

pada objek yang dikaji, penulis meneliti dan mengambarkan cara pedagang

dalam melakukan  jual beli komoditi merica kepada petani. Selain itu pada

penelitian ini penulis mengkaji bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang

cara pedagang dalam menarik minat jual petani. Persamaannya sama- sama

membahas tentang bagaimana mempertahankan usaha agar tetap berjalan

dan mendapatkan keuntungan.

10Nur Hidayah, (Strategi Bertahan Hidup Pedagang Asongan Di Stasiun Lempuyangan
Yogyakarta Dan Balapan Solo. 2012), h. 3

11https://anekaplanta.wordspress.com. Di akses,27-01-2009
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B. Kajian Teori

1. Definisi Cara

Menurut kamus besar bahasa Indonesia cara yaitu jalan (aturan,

sistem) melakukan (perbuatan dan sebagainya) sesuatu, gaya, adat

kebiasaan, bahasa, jalan yang harus ditempuh serta usaha atau

ikhtiar.12 Menurut istilah Cara adalah suatu bentuk perbuatan tertentu

yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak secara

terus menerus.13

Cara adalah petunjuk dalam melakukan sesuatu sesuai dengan

apa yang telah tertulis atau diperintahkan. Sehingga apapun yang kita

laksanakan harus selalu berlandaskan AL-Quran dan AS-Sunnah

tentang perintah dan larangan-Nya.

2. Pengertian dan Dasar Hukum Pedagang Perantara

Dasar hukum pedagang perantara di atur dalam Kep Men

industri dan perdagangan No. 23/MPM/Kep/1998 tentang lembaga–

lembaga usaha perdagangan. Dalam pasal 1 butir (3) di sebutkan

pedagang perantara adalah:

a. Perorangan atau badan usaha

b. Pemasaran barang atau jasa

c. Memindahkan barang atau jasa

12Kkbi.web.id
13https://brainly.co.id. Diakses 26 oktober 2014
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d. Produsen ke konsumen14

Dalam zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian

perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan

menjualkan barang – barang yang memudahkan dan memajukan

pembelian dan penjualan itu.

Pedagang Perantara merupakan unsur yang penting dalam

saluran distribusi, karena adanya perantara dalam saluran distribusi akan

membantu mengatasi kesenjangan waktu antara proses produksi dengan

pemakaian produk oleh konsumen. Perantara turut memberikan andil

dalam menjalankan fungsi saluran distribusi, menciptakan manfaat

bentuk, manfaat waktu, manfaat tempat dan manfaat kepemilikan.

Seorang perantara juga menyediakan jasanya dalam hal

pembelian atau penjualan produk yang bergerak dari produsen ke

konsumen. Selain itu perantara juga mendapatkan hak milik dari produk-

produk tersebut pada waktu bergerak dari produsen ke konsumen, atau

secara aktif mengalihkan hak milik produk tersebut.15

Jadi inti dari kegiatan perantara adalah keaktifan mereka dan

perantaranya yang menonjol dalam melakukan pembelian, penjualan, dan

beberapa fungsi marketing lainnya, misalnya promosi.

14http://kumpulantugaskuliahan.blogspot.co.id pedagang perantara.html. (Diakses, 1 maret
2014)

15http://iny-s.blogspot.co.id. Pedagang-perantara. (Diakses, 6 januari 2012)
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Menurut Gito Sudarmo Indriyo secara umum perantara dapat

dibedakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu :

1) Perantara Pedagang (Merchant Middleman)

Pedagang besar maupun pedagang eceran yang membeli suatu barang

atau jasa (oleh karena itu sempat memiliki atau mempunyai hak

kepemilikan atas barang tersebut) kemudian menjualnya kembali. Contoh

: pedagang besar, dan pengecer.

2) Perantara Agen ( Agent Middleman)

Para agen, broker, pedagang komisioner, salesman dan

sebagainya yang mencari konsumen dan kemudian melakukan negoisasi

atas nama produsen untuk suatu barang atau jasa yang disalurkannya. Mereka

menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus dalam pembelian atau

penjualan, tetapi mereka tidak mempunyai hak milik atas barang yang

diperdagangkan. Biasanya seorang agen tidak melaksanakan fungsi-fungsi

pemasaran sebanyak yang dilaksanakan perantara perdagangan. Mereka

memperoleh imbalan biasanya dalam bentuk komisi atau uang jasa.

Contoh : agen penjualan, dan agen pembelian.

3) LembagaPelayanan.

Lembaga pelayanan atau fasilitator merupakan lembaga-

lembaga yang bebas ( independent ) Contoh : lembaga keuangan biro

perjalanan dan pengiriman barang, perusahaan perdagangan agen periklanan yang

membantu dalam penyaluran barang, lembaga ini bersifat membantu
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penyaluran, akan tetapi tidak mempunyai hak kepemilikan barang atau

negoisasi pembelian dan penjualan suatu barang atau jasa tertentu.16

Dari pandangan sistem perekonomian yang lebih luas perantara

mempunyai peran utama yaitu mentranformasikan barang-barang yang

heterogen dari pemasok menjadi barang-barang yang sesuai dengan

kebutuhan pasar. Dengan adanya perantara dalam dunia bisnis, maka

kontak-kontak dagang yang seharusnya dilakukan oleh produsen bisa

menjadi lebih hemat. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa lembaga-

lembaga bisnis yang membantu pelaksanan pendistribusian perdagangan,

tidak mempunyai hak milik dan tidak diperbolehkan ikut serta dalam

transaksi penjualan dan pembelian. Dengan kata lain hanya memiliki

tanggung jawab atas transaksi yang terjadi.

3. Komoditi merica (pipper albi linn)

Menutut David L. Scott: Komoditi adalah sesuatu yang

umumnya belum diolah, baik yang dapat diproses maupun dijual

kembali. Komoditi diperdagangkan di pasar keuangan seperti biji-bijian,

logam, dan mineral. Komoditi umumnya diperdagangkan dalam jumlah

yang sangat besar.17

16www.ilmuekonomi.net. Diakses 29 november 2015
17www.penertianmenurutpara ahli.com
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Merica merupakan salah satu komoditas unggulan yang

disenangi oleh petani karena perawatannya yang lebih sederhana dan

nilai ekonomisnya yang bagus.

4. Definisi Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan

membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual

barang tersebut di tempat dan waktu lainnnya untuk memperoleh

keuntungan.18

Perdagangan adalah suatu aktivitas jual beli yang bertujuan

untuk memperoleh keuntungan. Usaha perdagangan dapat dimulai dari

unit terkecil hingga antar negara. Perdagangan dalam unit terkecil

contohnya adalah warung kelontong atau bisa juga pedagang asongan

ditepi jalan. Sedangkan perdagangan dalam tingkat antar negara

berkaitan dengan eksport-import antar negara yang melibatkan

berbagai kebijakan antar negara yang tidak dapat diubah secara

specifik.19

Pengertian perdagangan menurut para ahli merujuk kepada

proses jual beli baik barang ataupun jasa dimana penjual dan pembeli

merasa saling diuntungkan. Penjual memperoleh laba sedangkan

pembeli memperoleh apa yang dibutuhkan.

18William J. Stanto, Dasar- dasar Pemasaran, Edisi ke tujuh, (Jakarta: Erlangga), Jilid ke-1,
h. 113.

19Tiptono. Fandi, Strategi Pemasaran, Edisi kedua. (Andi.yogyakarta). h. 19.
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Berikut adalah beberapa definisi dari perdagangan menurut

para ahli :

1. Marwati Djoened: Perdagangan ialah suatu kegiatan ekonomi
yang menghubungkan produsen dan konsumen. Dan sebagai
sebuah kegiatan distribusi, maka perdagangan menjamin
terhadap penyebaran, peredaran dan juga penyediaan barang
dengan melalui mekanisme pasar yang ada.

2. Bambang Utoyo: Perdagangan adalah suatu proses tukar
menukar baik barang maupun jasa dari sebuah wilayah ke
wilayah lainnya. Kegiatan perdagangan ini terjadi dikarenakan
adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki dan perbedaan
kebutuhan.

3. Agus Trimarwanto, Bambang Prishardoyo dan Shodiqin:
Menurut ketiga orang ini perdagangan ialah salah satu jenis
kegiatan perusahaan dikarenakan menggunakan sumber daya
/faktor-faktor produksi dalam rangka untuk meningkatkan atau
menyediakan pelayanan umum.20

Pengertian Dagang (dalam arti ekonomi), yaitu segala

perbuatan perantara antara produsen dan konsumen. Hukum

Dagang di Indonesia bersumber pada KUHD mulaberlaku di

Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Saat ini alat tukar yang

digunakan adalah uang.

Hukum dagang di Indonesia bersumber pada:

1. Hukum tertulis yang sudah di kodifikasikan

 KUHD (kitab undang-undang hukum dagang)

 KUHS (kitab undang-undang hukum sipil.

20www.lepank.com
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2. Hukum tertulis yang belum di kodifikasikan, yakni:

Perumdang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-

hal yang berhubungan dengan perdagangan. Pada bagian

KHUS mengatur tentang hukum dagang mengenai

perikatan umumnya seperti:

 Persetujuan jual beli

 Persetujuan sewa-menyewa

 Persetujuan pinjaman uang21

Pada pokok perdagangan mempunyai tugas untuk:

a. Membawa/ memindahkan barang-barang dari tempat-tempat

yang  berkelebihan (surplus) ke tempat- tempat yang

kekurangan (minus).

b.  Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.

c. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang

berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan.

5. Pengertian Perdagangan dalam Islam

Agama Islam memang menghalalkan usaha perdagangan,

perniagaan dan jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang

menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan

tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana

21www.artikelsiana.com
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seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar

mendapatkan berkah dan ridha Allah swt; di dunia dan akhirat.

Secara etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti

saling menukar. Al-Bai' artinya menjual, mengganti dan menukar

(sesuatu dengan sesuatu yang lainya) dan asy-Syira' artinya beli, adalah

dua kata yang dipergunakan dalam pengertian yang sama tapi

sebenarnya berbeda.22 Sedangkan pengertian al-Bai' secara terminologi,

para ahli fikih menyampaikan definisi perdagangan yang berbeda-beda

antara lain sebagai berikut:

a. Menurut ahli fikih.

1) Madzhab Hanafiyah

Perdagangan adalah: "Menukarkan harta dengan harta

melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang

disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tatacara tertentu

yang dapat dipahami sebagai al-Bai', seperti melalui ijab dan

Ta'athi (saling menyerahkan)."23

2) Imam Nawawi

Menyampaikan definisi perdaganan sebagai berikut:

"Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan"24

3) Ibn Qodamah

22Ibn Abidin, Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar, Juz IV, h. 5
23http://id.m.wikipedia.org
24https://mubarokgardenhouse.wordpress
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"Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan

pemilikan dan menyerahkan milik"25

4) Menurut al-Qurthubi

At-Tijarah merupakan sebutan untuk kegiatan tukar

menukar barang didalamnya mencakup bentuk jual beli yang di

bolehkan dan memiliki tujuan.26

b. Etika perdagangan Islam

Perdagangan menurut aturan Islam, menjelaskan

berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim

dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan

dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha

perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat

karena selalu mendapat berkah Allah swt; di dunia dan di akhirat.

Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli,

masing-masing saling mendapat keuntungan.27 Adapun etika

tersebut antara lain:

1. Shidiq (Jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam

melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas tidak berbohong,

25https://www.google.com search perdagangan menurut ibnu qodamah
26https://www.google.com.search perdagangan menurut al-qurthubi
27 http://pengusaha muslim.com/etika-pengusaha-muslim/#.VetnnSigyKE. Izzudin Khatib At

Tamimi. “Al Amal Fil Islam” alih bahasa AzwierButun, Fikahati Aneska : Jakarta. Diakses, 25oktober
2014
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tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak bekhianat, serta

tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya.  Dalam al Qur’an,

keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga atau jual

beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara

lain kejujuran tersebut di ayat dihuhungkan dengan pelaksanaan

timbangan, sebagaimana firman Allah swt. : Q.S. al-Isra/17 : 35

                   
     

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah takaran ketika kamu menakar dan
timbanglah dengan neraca yang benar”.28

2.  Amanah (Tanggung jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha

dan pekerjaan atau jabatan sebagai pedagang yang telah

dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan

mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang

memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Pandangan

Islam, setiap pekerjaan manusia adalah mulia. Berdagang,

berniaga atau jual beli juga merupakan suatu pekerjaan mulia,

tugasnya antara lain memenuhi kebutuhan seluruh anggota

28Departemen Agama RI, aL-Quran dan Terjemahnya (Cet.III.,  Jakarta, lajnah pentashihan
Mushaf al-Quran, 2015).h. 774
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masyarakat akan barang dan  jasa untuk kepentingan hidup dan

kehidupannya.

3. Menepati Janji

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati

janjinya, baik kepada komsumen maupun di antara sesama

pedagang, terlebih lagi tentu saja, harus dapat menepati janjinya

kepada Allah swt; Janji yang harus ditepati oleh para pedagang

kepada para konsumen misalnya; tepat waktu pengiriman,

menyerahkan barang yang kualitasnya baik, warna, ukuran dan

spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi layanan

puma jual, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang

harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya;

pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.

4. Tidak Mengurangi Takaran Dan Timbangan

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran

dan timbangan. Sementara itu, apa yang kita alami selama ini, jual

beli, perdagangan dan perniagaan di zaman sekarang terutama di

pasar-pasar bebas tidak banyak lagi diketemukan orang yang mau

memperhatikan etika perdagangan Islam.29

29Muhammad Djakfar,Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, (Malang: UIN-Malang
Press,2007), hlm, 20.
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5. Tidak Mempermainkan Harga

Islam memberikan kebebasan pasar, dan

menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat

melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan

permintaan. Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal,

misalnya ada penimbunan dan adanya permainan harga oleh para

pedagang, maka kepentingan umum yang didahulukan daripada

kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian kita dibolehkan

menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan

demi menjaga dari perbuatan yang kesewenang-wenangan.30

6. Keterbukaan

Pada zaman sekarang ini, manusia yang satu dengan

manusia yang lainnya sulit sekali saling percaya, apalagi masalah

yang berkaitan dengan keuangan, maka setiap pedagang

diharuskan untuk memberi informasi kepada pelanggan tentang

harga pasar sehingga pedagang yang ingin menjalin kerjasama

dengan pelanggan dituntut untuk terbuka. Terbuka dalam arti

bahwa memberi tahu kepada pelanggan tentang harga pasar yang

sebenarnya dengan  jelas. Dan sifat terbuka inilah yang merupakan

salah satu kunci sukses keberhasilan Rasulullah dalam berbisnis.

30Masyhuri,et all. Penelitian istem perdagangan Islam, Abstark, LIPI
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6. Definisi Tanaman Lada

Buah Lada yang biasa juga di sebut Merica salah satu rempah

yang berbentuk biji-bijian kecil. Latin Piper Albi Linn yaitu tanaman

kaya akan kandungan kimia, seperti minyak lada, minyak lemak, juga

pati. Lada terasa sedikit pahit, pedas, hangat, dan antipiretik. Tumbuhan

lada adalah tumbuhan merambat dan memiliki daun tunggal berbentuk

bulat telur berwarna hijau pucat dan buram dengan ujung runcing yang

tersebar dengan batang yang berbuku-buku. Bunga lada tersusun dalam

bentuk bunga majemuk dan berkelamin tunggal tanpa memiliki hiasan

bunga. Sedangkan buah lada berbentuk bulat dengan biji yang keras

namun memiliki kulit buah yang lunak. Tanaman ini sudah mulai

ditemukan dan dikenal sejak puluhan abad yang lalu.31

Jenis lada yang telah siap saji dipengaruhi oleh warna kulit

maupun proses pemasarannya. Beberapa jenis lada yang banyak beredar

dipasaran adalah lada putih yang berasal dari biji lada yang sudah tua.

Jenis lada yang kedua adalah lada hitam yang dihasilkan dari biji lada

yang belum terlalu tua. Jenis lada yang ketiga adalah lada merah yang

memiliki rasa sedikit manis dan kurang pedas. Jenis lada yang keempat

adalah lada hijau yaitu lada yang dipetik ketika usianya belum terlalu

tua.

31http://duniaplant.blogspot.co.id pengertian-dan-definisi-tanaman-lada.html. (Diakses, 9
agustus 2014)
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7. Pengertian Petani

Petani dapat di definisikana sebagai pekerjan pemanfaatan

sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan

pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola

lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan

mengunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern.32

Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan

manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan,

dan juga kehutanan. Petani dalam pengertian yang luas mencakup

semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup

(termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia.

Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan

sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama

yang bersifat semusim.33

Tipe Petani Berdasarkan Luas Lahan:

1. Petani Gurem Adalah petani kecil yang memiliki luas lahan

0,25 ha. Petani ini merupakan kelompok petani miskin yang

memiliki sumber daya terbatas.

2. Petani Modern Merupakan kelompok petani yang

menggunakan teknologi dan memiliki orientasi keuntungan

32http://arripple.blogspot.co.id pengertian-dan-konsep-petani-dan.html.  (Diakses, 4  juli
2016)

33http://Arifsubarkah.wordpress.com/2010/01/02
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melalui pemanfaatan teknologi tersebut. Apabila petani

memiliki lahan 0,25 ha tapi pemanfaatan teknologinya baik

dapat juga dikatakan petani modern.

3. Petani Primitif Adalah petani-petani dahulu yang bergantung

pada sumber daya dan kehidupan mereka berpindah-pindah.34

Menurut Wahyudin Golongan petani di bagi menjadi tiga

yaitu:

1. Petani Kaya: yakni petani yang memiliki luas lahan antara 2,0

sampai 5 ha. petani semacam ini ada kalanya juga

menyewakan kepada orang lain harena tidak mampu

menggarap semua lahan yang dimilikinya.

2. Petani Sedang: petani yang memiliki luas lahan pertanian 1

sampai 2,5 ha.

3.  Petani Miskin: petani yang memiliki luas lahan pertanian

kurang dari 1 ha.35

Mengingat negara Indonesia adalah negara yang mayoritas

penduduknya sebagai petani maka memiliki beberapa bentuk

pertanian diantaranya:

34(Sumber Fungsi-kemiskinan Ciri-ciri Manusia Yang Hidup di Bawah Garis
Kemiskinan.go.id)

35https://donipengalaman9.wordpress.com
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1. Sawah adalah suatu bentuk pertanian yang dilakukan di lahan

basah dan memerlukan banyak air baik sawah irigasi, sawah

lebak, sawah tadah hujan maupun sawah pasang surut.

2. Tegalan adalah suatu daerah dengan lahan kering yang

bergantung pada pengairan air hujan, ditanami tanaman

musiman atau tahunan dan terpisah dari lingkungan dalam

sekitar rumah. Lahan tegalan tanahnya sulit untuk dibuat

pengairan irigasi karena permukaan yang tidak rata. Pada

saat musim kemarau lahan tegalan akan kering dan sulit

untuk ditumbuhi tanaman pertanian.

3. Pekarangan adalah suatu lahan yang berada di lingkungan

dalam rumah yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman

pertanian seperti sayuran dan kacang-kacangan.

4. Ladang Berpindah adalah suatu kegiatan pertanian yang

dilakukan di banyak lahan hasil pembukaan hutan atau

semak di mana setelah beberapa kali panen / ditanami, maka

tanah sudah tidak subur sehingga perlu pindah ke lahan lain

yang subur atau lahan yang sudah lama tidak digarap.

5. Tanaman Keras adalah suatu jenis varietas pertanian yang

jenis pertanianya adalah tanaman-tanaman keras seperti

karet, kelapa sawit dan coklat.
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Menurut A.T Mosher, setiap petani memegang tiga peranan

yaitu:

1. Petani Sebagai Juru Tani (Cultivator). Yaitu seseorang yang

mempunyai peranan memelihara tanaman dan hewan guna

mendapatkan hasil-hasilnya yang berfaedah.

2. Petani Sebagai Pengelola (Manager). Yakni segala kegiatan

yang mencakup pikiran dan didorong oleh kemauan terutama

pengambilan keputusan atau penetapan pemilihan dari alternatif

alternatif yang ada.

3. Petani sebagai manusia. Selain sebagai juru tani dan pengelola,

petani adalah seorang manusia biasa. Petani adalah manusia yang

menjadi anggota dalam kelompok masyarakat, jadi kehidupan

petani tidak terlepas dari masyarakat sekitarnya.36

8. Definisi Jual Beli Dalam Islam

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba’i yang

berarti menjual, mengganti, dan menukar, sesuatu yang lain. Menurut

Hanafiah pengertian jual beli yaitu tukar-menukar harta benda atau

sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara

tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan

36https://arioneuodia.wordpress.com. aspek-teori-mosher. (Diaksees, 27 oktober 2012)
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Hanabilah, bahwa jual beli (al-ba’i) yaitu tukar-menukar harta dengan

harta pula dalam bentuk pemindahan miliki dan kepemilikan.37

a. Rukun Jual Beli

1. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau

mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.

2. Pembeli. Ia diisyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia

bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang

yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

3. Barang yang dijual merupakan halyang diperbolehkan diljual,

bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui

pembeli meskipun hanya ciri-cirinya.

4. Penyerahan akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan

(qabul) dengan perkataan, misalnya, pembeli berkata, “Aku jual

barang ini kepadamu”. Atau ijab dan qabul dengan perbuatan,

misalnya, pembeli berkata, “Aku menjual pakaian ini

kepadamu”, kemudian penjual memberikan pakaian yang

dimaksud kepada pembeli.

5. Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli.38

37Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana). 2012.h.101
38Ismail Nawawi, fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

h.77
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b. Syarat Jual Beli

Persyaratan sifat dalam jualbeli itu diperbolehkan. Oleh karena

itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli itu

sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Misalnya, pembeli buku

mensyaratkan hendaknya buku itu kertasnya kuning, atau pembeli

rumah mensyaratkan hendaknya pintu rumah yang akan dibelinya

itu terbuat dari besi, dan sebagainya.

Persyaratan manfaat khusus dalam jual beli juga

diperbolehkan. Misalnya, penjual hewan mensyaratkan ia menaiki

hewan yang akan dijualnya ke salah satu tempat, atau penjual rumah

mensyaratkan ia mendiami rumah yang akan dijualnya selama

sebulan, karena Jabir bin Abdullah mensyaratkan kepada Rasulullah

saw; bisa menaiki untanya terlebih dahulu, padahal untanya tersebut

telah dijual kepada beliau.39

c. Hukum Jual Beli

Jual Beli dibenarkan dalam al-Quran, As Sunnah dan Ijma’

Umat.

a. Landasan aL-Qurannya:

Firman Allah QS. al-Baqarah/2:275

   هللا        
39Ibid.h.78
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Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba”.40

b. Landasan Sunnahnya

Hadis nabi Muhammad saw., menyatakan sebagai

berikut.

( "إنما البیع عن تراض "(رواه ابن ماجھ

Artinya :

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.”
(HR Ibnu Majah)41

c. Landasan Ijma’ Umatnya

Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah

berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.42

d. Larangan Jual-Beli

Di antara larangan dalam jual-beli ialah  :

1. Jual beli barang yang belum diterima

2. Jualbeli dari seorang muslim dari muslim lainnya

3. Jual beli najasy

4. Jual beli barang yang haram dan najis

5. Jual beli gharar

6. Jual beli barang dalam satu akad

7. Jual beliutang dengan utang43

40Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta Timur:CV. Darus Sunnah, 2002),
h.48

41Abdul Rahman Ghasaly,Fiqh Muamalah,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2012).h.69
42Sayyid Sabiq, Fikih sunnah 12 (Bandung: PT. Alma’arif, thn), h.54
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e. Macam-macam Jual Beli

Macam- macam jual beli berdasarkan pertukaran yaitu:

1. jual beli salam yaitu jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli

dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian

barangnya diantar belakangan.

2. Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar

barang dengan barang, seperti baju dengan baju

3. Jual beli mutlaqah yaitu jual beli barang dengan suatu yang telah

disepakati sebagai alat penukaran seperti uang

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar yaitu jual beli yang

dilakukan dengan cara jual beli barang yang bisa dipakai sebagai

alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.44

f. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku khiar. Khiyar menurut Pasal 20 ayat

8 Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual

dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli

yang dilakukan.

Khiyar terbagi tiga macam, yaitu: khiyar majelis, khiyar

syarat, dan khiyar aib. Khiyar majelis yaitu tempat transaksi, dengan

demikian khiyar majelis berarti hak pelaku transaksi untuk

meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam

tempat transaksi dan belum berpisah. Khiyar syarat yaitu kedua

43Ismail Nawawi, fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.
80

44http://www.masuk-islam.com/macam-macam-jual-beli-dalam-islam-lengkap.html (diakses 6
desember 2012)
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pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan khiyar

dalam waktu tertentu. Khiyar aib yaitu hak pilih untuk meneruskan

atau membatalkan dikarenakan terdapat cacat pada barang yang

mengurangi harganya. Hal ini disyaratkan agar tidak terjadi unsur

menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka

(ridha). Dalam jual beli via telepon dan internet berlaku khiyar

syarat, dan khiyar aib.

Khiyar syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang

atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah

diikat. Misalnya, pembeli mengatakan kepada penjual:” Begitu

periode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan

yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi. Sebagai akibat

dari hak ini, maka kontrak pada awalnya bersifat mengikat menjadi

tidak mengikat. Hak untuk memberi syarat jual beli ini

membolehkan suatu pihak untuk menunda eksekusi kontrak itu.

Tujuan dari hak ini untuk memberikan kesempatan kepada orang

yang menderita kerugian untuk membatalkan kontarak dalam waktu

yang telah ditentukan. Hal ini berupaya untuk pencegahan terhadap

kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang, dan

kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian, hak

ini melindungi pihak-pihak lemah dari kerugian.
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Khiyar aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli

dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli

menentukan ca cat dalam barang yang telah dibelinya sehingga

menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum,

dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam

kontrak. Kebaikan dari hak ini, pembeli yang menentukan cacat

pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengambilnya

kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu

sebelum dibelinya.45

45Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana. 2012), h.107
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif

deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara

objektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang

sebelumnya belum pernah diketahui.46

Dalam penelitian ini peneliti mencari data aktual dan akurat

secara sistematis dari suatu aktivitas kemudian dideskripsikan secara

kualitatif, yaitu menggambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidup

sesuai hasil pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan

dimunculkan bukan hanya dari modifikasi,tetapi dapat menambah

khasanah keilmuan.47

Oleh karena itu, penelitian ini harus dilakukan berdasarkan

prosedur penelitian  yang menghasilkan data deskriptif, berupa data-data

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat

diamati.48

46Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D, (Bandung, Cv
Alvabeta, 2006), h. 4

47Neong muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet I, (Yogyakarta, 2000) h.15
48Lexi J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet I, (Bandung, Remaja

Rosdakarya, 2008), h.38
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Jadi, peneliti dalam penelitian ini menjadi partisipan yang aktif

dengan responden untuk dapat memahami lebih jauh dalam

menginterprestasikan suatu makna peristiwa interaksi. Sehingga

menghasilkan data yang baru, mengenai hasil penelitian yang

ditemukan.49

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga (3)

bulan dan mengambil referensi di internet serta referensi yang tersedia di

perpustakaan IAIN Kendari. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di

Desa mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat

diperoleh.50 Dengan demikian, yang dijadikan sumber data dalam

penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber

data skunder.

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang

diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui

49Sujarwo, Metodologi Penelitian Sosial, Cet I (Bandar Lampung: CV. Mandar
Maju,2001), h.45

50Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. 12 (Jakarta:
Rineka Cipta, 2002) h. 107
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perantara).51 Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer yang

diperoleh melalui wawancara langsung dari para informan yang

dianggap representativ untuk memberikan data dan informasi yang

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, informan tersebut

adalah para pedagang pengumpul komoditi merica dan para petani

yang ada di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe

Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung melalui media perantara. Pada umumnya,

data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam penelitian

ini data sekunder diperoleh melalui buku, internet dan lain

sebagainya. Atau dengan kata lain, data skunder ini berupa data

dokumenter.52

D. Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan teknik

field research yakni mengumpulkan data langsung dari lapangan. Pada

metode ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

51Nur Indrianto, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, (Yogyakarta:
BPFE, 1999), h. 147

52Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91
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1. Wawancara

yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengadakan

tanya jawab yang selanjutnya dikembangkan melalui diskusi

secara langsung dengan informan yang menjadi sumber data

(pedagang pengumpul komoditi merica dan para petani sampul)

sebanyak 30 orang yang ada di Desa Mowila Kecamatan Mowila

Kabupaten Konawe Selatan.

2. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan secara seksama terhadap

kondisi yang diteliti secara langsung dilapangan.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan  dengan cara

meneliti dokumen yang telah ada sebagai bahan acuan untuk

melakukan penelitian ini.

E. Tekhnik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun

data secara sistematis yang dipeoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam

kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun

dengan pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan
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membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun

orang lain.53

Tekhnik analisis data merupakan usaha untuk menyusun secara

sistematis dan rasional berbagai data yang telah terkumpul baik dari hasil

observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Adapun tehnik analisa data

yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data (data reduction), mereduksi data artinya merangkum,

memilih, hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari

tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan

menunjukan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti.

2. Penyajian data (data display), dilakukan penelaahan pada seluruh

data yang ada dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi,

maupun data dokumentasi yang telah diperoleh untuk menjadi acuan

dalam melakukan analisis dalam bentuk uraian singkat, bagan

bangunan antar kategori flowchart dan sejenisnya.

3. Conclusion drawing/verifikasi merupakan penarikan kesimpulan dan

verifikasi. Kesimpulan awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh

bukti-bukti yang valid dan konsisten  mengumpulkan data maka

53Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alphabeta), 2005, h.45



41

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

kredibel.54

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi, dalam hal

ini berdasarkan pada sumber data yang diperoleh. Hal ini untuk menjaga

adanya informan yang memberikan informasi yang kurang relevan

terhadap pembahasan. Adapun triangulasi yang akan digunakan dalam

penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Triangulasi tekhnik, yaitu mengecek kembali data yang merujuk

kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Yaitu

dilakukan dengan wawancara dan observasi.

2. Triangulasi waktu, yaitu mengecek keabsahan data yang dapat

dilakukan dengan wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi

yang berbeda. Hal ini dikerenakan waktu juga sering mempengaruhi

keabsahahan data.

3. Triangulasi sumber, yaitu mengecek kembali data yang diperoleh

melalui beberapa sumber informan dengan tingkat kebenaran

informasi yang diperoleh.

54Sugiono, ibid, h. 190
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Petani Merica dan Pedagang Pengumpul di Desa Mowila

1. Identitas Petani Sampel

Identitas petani sampel merupakan gambaran mengenai kondisi dan

kemampuan petani dalam mengelola usaha taninya yang mencakup umur

petani, tingkat pendidikan, pengalaman berusaha tani, dan jumlah

tanggungan keluarga serta luas lahan yang digarap. Umur petani terbanyak

berada pada kelompok umur 40-49 tahun yaitu sebanyak 24 jiwa

sedangkan jumlah petani terkecil terdapat pada kelompok umur 60-79

tahun yaitu sebanyak 6 jiwa. Tingkat pendidikan petani sampel

kebanyakan tamatan SD yaitu dengan jumlah 14 jiwa. Petani merica

memiliki jumlah tanggungan yang kebanyakan berada pada kisaran 1-4

jiwa. Luas lahan yang di kelola petani khusus kebun merica rata-rata 1/4

sampai 1/2 ha. Petani yang menjadi sampel sudah memiliki pengalaman

berusahatani lebih dari 15 tahun.

2. Pedagang Pengumpul Desa Mowila

Umur pedagang berada pada usia produktif yang berjumlah 3 orang

pedagang pengumpul di desa Mowila. Tingkat pendidikan yang paling

tinggi yaitu SMA. Besarnya jumlah tanggungan keluarga pedagang

pengumpul berada pada tingkat sedang yaitu antara 1-5 jiwa. Pengalaman
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berdagang akan mempengaruhi banyaknya petani merica yang menjual

mericanya kepada pedagang yang sudah mengenali.

3. Saluran Pemasaran

Saluran pemasaran yang juga disebut saluran distribusi dapat

digambarkan sebagai suatu jalur. Berdasarkan hasil penelitian, ada 2

bentuk saluran pemasaran merica dapat dilihat pada gambar 1.

Saluran 1

saluran 2

Gambar 1. Saluran Pemasaran Petani Merica Di Desa Mowila

Alur pemasaran hasil pertanian adalah proses distribusi hasil pertanian

mulai dari petani sampai kepada konsumen. Proses pemasaran yang tepat akan

berdampak kepada keuntungan yang baik bagi petani, sehingga petani berhasil

dalam usaha taninya. Pada umumnya petani lebih suka menjual hasil

PETANI PEDAGANG PENGUMPUL

PEDAGANG BESAR

PABRIK
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panennya kepada pedagang pengumpul karena lebih mudah, mereka

medatangi rumah petani untuk membeli barang (merica).55

Kelemahannya petani tidak dapat menentukan harga lebih dan

untungnya minim, sedangkan pedagang dapat meraut keuntungan dari

konsumen dan pengumpul dapat untung banyak karena dapat menjual ke

perusahaan. Pemasaran seperti ini kurang menguntungkan dari pihak petani.

Saluran pemasaran 1 mulai dari petani menjual mericanya kepada

pedagang pengumpul kemudian pedagang pengumpul menjual kepada

pedagang besar selanjutnya pedagang besar menjual ke pabrik merica. Harga

yang di terima petani dari pedagang pengumpul yaitu Rp 100.000,00/kg.

Namun harga tersebut tidak menentu karena dilihat juga dari kualitas dan

kadar airnya.

Saluran pemasaran 2, petani menjual langsung hasil panennya kepada

pedagang besar lalu pedagang besar menjual ke pabrik. Beberapa alasan

petani mau menjual ke pedagang besar karena petani mendapatkan pelayanan

yang baik seperti ketetapan berat/volume penimbangan hasil panen,

penimbangan yang tidak begitu merugikan petani.

Pedagang besar terlibat langsung dengan pihak pabrik. Sedangkan

pedagang pengumpul dan petani tidak terlibat langsung ke pabrik. Ini

disebabkan karena pabrik hanya mau menerima merica dalam jumlah besar.

55http://Bangka.go.id// Iman Ahmad, Prospek Usahatani Lada, diambil tanggal 19 September
2008
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Hasil wawancara dengan petani menunjukkan bahwa semua petani

menjual mericanya kepada pedagang pengumpul tidak ada petani yang

menjual langsung ke pabrik. Kegiatan transaksi jual beli ini terjadi dirumah

petani ataupun dirumah pedagang dan petani yang melakukan transaksi jual

beli dirumah petani maka sistem pembayaran cash atau bon, penyebab bon

terhadap petani karena kurangnya modal yang dimiliki oleh pedagang

pengumpul. Berikut adalah tabel produksi merica di desa mowila:

Tabel 1

Produksi merica desa mowila dusun IV

NO Ha
Jumlah

Pohon
Berat/pohon

Jumlah

Panen/thn

Jumlah

kg/thn

Produksi/thn

x Rp 100.000

1 0,25 100 2x1 3x1 600 Rp 60.000.000

(Data dari responden kepala dusun IV mowila)

B. Cara Pedagang Pengumpul Komoditi Merica Dalam Menarik Minat Jual

Petani Di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan

Dari hasil penelitian yang saya lakukan hanya ada beberapa pedagang

pengumpul komoditi merica di Desa Mowila akan tetapi masih saja ada yang

kekurangan stok barang yang akan di setor ke pedagang besar padahal dilihat

dari produktifitas merica cukup menjanjikan. Oleh karena itu, hal ini menarik
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untuk diteliti karena melihat dari cara pedagang pengumpul dalam melakukan

usaha ini berbeda-beda. Seperti yang telah dijelaskan informan:

“awalnya saya menjalankan usaha ini karena melihat banyak
yang bertani merica di daerah ini sehingga saya berinisiatif untuk
melakukan usaha guna untuk membantu kebutuhan keluarga. sebagai
pedagang, ketika stok barang berkurang yang saya lakukan yaitu pergi
kerumah-rumah petani untuk membeli merica ....”56

Sebagai pedagang pengumpul juga memiliki target waktu dimana

setiap satu minggu barang harus dijual ke pedagang besar dengan jumlah

barang minimal 200 kwintal. Barang yang siap dijual ke pedagang besar harus

kering yaitu kadar 5 atau 6. Jika pedagang membeli barang dengan kadar air 8

atau 9 maka pedagang harus menjemur kembali sebelum dijual ke pedagang

besar. Pedagang pengumpul bisa membeli barang dengan kadar air 9 namun

dengan jumlah sedikit dan harga lebih rendah karena dapat merugikan

pedagang pengumpul. Seperti yang telah dijelaskan informan:

“sebagai pedagang pengumpul harus mampu mengetahui
tingkat kadar air pada merica, karena hal ini sangat menentukan
tingkat keuntungan atau kerugian pedagang.... ”.57

Dalam melakuakan usaha, kerja keras adaalah kunci utama untuk

meraih kesuksesan. Islam menganjurkan umatnya agar mau bekerja keras

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, Islam membenci umatnya

yang hanya berpangku tangan, malas-malasan dan tidak mau bekerja mencari

nafkah.

56Sitti Aisyah, Pedagang Pengumpul, Wawancara, Mowila 28 maret 2017
57Azis, Pedagang Pengumpul, Wawancara, Mowila 20 April 2017
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Adapun cara-cara yang dilakukan pedagang pengumpul dalam

menarik minat jual petani pada pembelian hasil panen merica yaitu:

1. Mendatangi rumah-rumah petani untuk membeli hasil panen merica.

Untuk dapat membeli hasil panen (merica) pedagang pengumpul tidak

hanya diam dirumah saja namun juga pergi kerumah-rumah petani

mencari merica yang siap untuk dijual. Jika merica petani masih tahap

pengeringan dan pedagang sudah mau membeli begitu pula petani sudah

siap untuk menjual, maka pedagang membantu petani memasukkan

merica ke dalam karung dan siap untuk di timbang. Pedagang ini

membeli, mengumpulkan kemudian menjual kembali ke pedagang besar.

Cara ini dilakukan agar petani merasa terbantu dan mau menjual

barangnya ke pedagang tersebut.

2. Melakukan pendekatan emosional kepada petani.

Sebagai seorang pedagang, dalam prakteknya yang paling penting

adalah pelanggan. Untuk mendapatkan pelanggan yang dilakukan adalah

pendekatan terlebih dahulu. Pedagang pergi kerumah petani untuk

membeli barang (merica) kemudian pedagang tersebut berbincang-

bincang dengan petani (shering) yang berkaitan dengan merica, petani

membutuhkan informasi tentang harga dan pedagang membutuhkan

merica sehingga ada saling membutuhkan, perbincangan ini disertai
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dengan sajian kopi, begitu pula jika petani pergi menjual merica ke rumah

pedagang pengumpul. Sehingga tercipta kekerabatan yang erat.

3. Menaikkan harga merica.

Salah satu cara pedagang pengumpul di Desa Mowila dalam menarik

minat jual petani yaitu menaikkan harga merica dengan tujuan agar petani

berminat menjual hasil panennya. Seperti yang telah dijelaskan informan:

“saya menaikkan harga walaupun untung sedikit yang penting
banyak barang yang terkumpul dan usaha saya tetap
berjalan”58

Walaupun informasi diatas menyatakan bahwa cara yang dilakukan

pedagang pengumpul yaitu dengan menaikkan harga lebih tinggi dari pada

pedagang pengumpul lainnya. Akan tetapi waktu peneliti melakukan

observasi, peneliti menemukan bahwa pedagang pengumpul menaikkan

harga disaat pelanggan lagi sepi dan kurang mendapatkan  hasil panen dari

petani, namun setelah banyak petani mengenal pedagang tersebut dan

telah menjual hasil panennya kepada pedagang tersebut, spontan pedagang

pengumpul menurunkan harga. Hal ini merupakan cara yang kurang baik

karena mempermainkan harga dan membuat petani merasa kecewa dengan

pedagang  yang melakukan ketidakadilan terhadap petani yang lain.

4. Mempunyai wilayah kekuasaan.

Pedagang pengumpul memberikan batasan kepada pedagang yang

berasal dari luar daerah Desa mowila apalagi pedagang tersebut memiliki

58Sitti Aisyah, Pedagang Pengumpul, Wawancara, Mowila 28 maret 2017
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harga beli yang lebih tinggi, karena hal tersebut membuat pedagang

pengumpul yang berada di wilayah tersebut kurang mendapat stok barang

(merica).

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki

kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki semua

apa yang dia suka, dan menggunakan cara apa saja yang mereka kehendaki.

Kekayaan adalah hal yang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara

pendistribusiannya.59

Keuntungan yang didapatkan dalam melakukan transaksi jual beli

merica di Desa Mowila sebagai berikut:

a. Keuntungan dari pihak pembeli (pedagang pengumpul)

1. Usaha ini dapat memenuhi kebutuhan dan menambah pendapatan

ekonomi keluarga. Sesuai dengan pendapat ulama bahwa tujuan

perniagaan ialah memaksimalkan laba dimana laba adalah

pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga

dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karna barter atau

ekspedisi dagang.

b. Keutungan dari pihak penjual (petani)

1. Dengan adanya pedagang pengumpul, petani merica lebih mudah

menjual hasil panennya dibandingkan dengan menjual ke pedagang

59Rozalinda, Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi, cet.2 (jakarta:
Kharisma putra utama offset, 2014), hlm. 132.
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besar yang membutuhkan biaya tambahan karena jarak tempuh yang

cukup jauh dan harus menggukan alat transportasi.

2. Pedagang pengumpul dapat memberikan pinjaman uang jika sewaktu-

waktu petani membutuhkan dana tanpa adanya persyaratan. Dalam

alquran menjelaskan tentang pinjam meminjam adalah sebagai berikut:

                 

Terjemahnya:

“Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan

jangan lah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”

(QS: Al Maidah ayat 2).60

Pinjam meminjam termasuk perbuatan tolong menolong. Jadi

ayat diatas bisa menjadi salah satu dalil tentang meminjamkan uang

dalam islam. Apa lagi ketika orang membutuhkan sesuatu seperti

meminjam uang, maka hal itu boleh berdasarkan ayat tersebut. Namun

dengan catatan digunakan untuk hal yang baik-baik, bukan sebaliknya

untuk hal yang dilarang atau diharamkan dalam islam seperti

meminjam uang untuk judi, untuk barang haram dan lain sebagainya.

60Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta Timur:CV. Darus Sunnah, 2002),
h.81
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3. Perekonomian meningkat menjadi lebih baik karena perawatan merica

tetap terjaga walaupun kondisi ekonomi petani berkurang, namun

dengan adanya peminjaman uang dari pedagang pengumpul membuat

petani merasa terbantu.

Kerugian yang dialami dalam melakukan transaksi jual beli merica di

Desa Mowila sebagai berikut:

a. Kerugian dari pihak pembeli (pedagag pengumpul)

1. Sering mengalami kerugian jika pedagang pengumpul tidak

berpengalaman dalam membeli merica. Karena sifat dari pada

merica sangat cepat susut apalagi merica yang tidak terlalu

kering.

2. Harga merica yang tidak menentu, terkadang harga merica

turun tanpa sepengetahuan pedagang pengumpul.

b. Kerugian dari pihak penjual (petani)

1. Tidak mendapatkan harga jual yang maksimal.

2. Kurang informasi mengenai harga merica.

3. Pedagang pengumpul tidak menghitung volume/berat yang

hanya hitungan (ons).
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C. Minat Petani Dalam Menjual Hasil Panen Merica Kepada Pedagang

Pengumpul

Petani dan pedagang pengumpul merupakan hubungan timbal balik

dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hubungan yang tercipta antara

dua komponen, yaitu petani dan pedagang pengumpul tersebut dapat kita

sebut sebagai hubungan yang saling menguntungkan antara satu dan yang

lainnya terdapat saling ketergantungan. Tanpa adanya pedagang pengumpul

ini, petani, terutama petani miskin, akan mengalami kesukaran dalam

mengembangkan usaha pertaniannya. Sebaliknya, pedagang tanpa adanya

petani, akan kesulitan untuk mendapatkan barang hasil pertanian.61

Minat pada seseorang akan suatu obyek atau hal tertentu tidak akan

muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba dalam diri individu.  Minat dapat

timbul pada diri seseorang melalui proses. Dengan adanya perhatian dan

interaksi dengan lingkungan maka minat tersebut dapat berkembang.62

Kegiatan usahatani merica sudah menjadi turun temurun dilakukan

oleh masyarakat dan menjadi sumber pendapatan utama petani. Pendapatan

petani diperoleh dari hasil produksi (produk) yang dijualkan ke pasaran

melalui pedagang pengumpul yang ada di desa. Hal ini senada dengan

penelitian J.T. Yuhono dalam bukunya “Sistem Agrebisnis Lada Dan Strategi

61Witrianto, Hubungan Saling Ketergantungan Antara Petani dan Pedagang Perantara di
Pedesaan Minangkabau, skripsi (Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2010)

62www. Witrianto.blogdetik.com
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Pengembangannya (2009) mengatakan bahwa merica yang dihasilkan petani

dijual kepada pedagang desa yang bertindak sebagai pedagang

pengumpul kecil dan pengumpul besar. Petani dalam memasarkan hasil

merica memiliki pertimbangan dalam memutuskan untuk menjual langsung

atau tunda jual setelah panen. Keputusan petani dipengaruhi oleh sejumlah

faktor yaitu kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan sekolah, modal

usahatani, harga komoditi, tabungan, sumber pendapatan lain. Faktor- faktor

tersebut berkaitan erat dengan penguasaan lahan oleh petani.

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat petani dalam menjual

hasil panen kepada pedagang pengumpul adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pemberian Pinjaman Uang

Transaksi yang dilaksanakan oleh sebahagian petani di Desa Mowila

ini adalah suatu proses peminjaman uang terhadap pedagang merica yang

mempunyai modal dan bersedia untuk dihutangkan terhadap orang yang

membutuhkan. Jika dilihat, eksitensi transaksi seperti ini mempunyai efek

sosial yang ditimbulkan dan mengandung sifat tolong menolong karena orang

yang sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan konsumtif ataupun

keperluan lainnya yang bersifat mendesak akan segera mendapat pertolongan.

Seperti yang di ungkapkan salah seorang dari petani  yakni sebagai berikut:

“sebagai petani, uang itu tidak setiap hari ada, sementara
kebutuhan itu setiap hari. Jadi kami meminjam uang kepada
pedagang merica untuk menutupi kebutuhan kami sehari-hari, nanti
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kalau sudah musim merica tiba, barulah kami membayar dengan
menjual merica kepada pedagang tempat kami meminjam.”63

Petani bisa meminjam uang apabila sewaktu-waktu memerlukan uang

untuk biaya konsumsi, pendidikan anak dan perawatan lahan. Pemberian

hutang ini menyebabkan petani merica menjadi terikat dan merasa betah.

Seperti yang telah di jelaskan informan:

“Dalam hal penjualan saya lebih memilih menjual merica
kepada pedagang pengumpul yang mau memberi pinjaman utang
karena saya sangat terbantu dengan cara beliau yang mau
meminjamkan uang kepada petani.64

Keberadaan pedagang pengumpul banyak dirasakan manfaatnya oleh

sebahagian orang yang pernah meminjam, bahwa mereka sangat tertolong

didalam memenuhi kebutuhan konsumtif, apalagi menjelang bulan puasa

kebutuhan masyarakat bertambah banyak. Disnilah saat dimana petani

melakukan peminjaman uang kepada pedagang pengumpul, dan peminjaman

uang rata-rata sebesar Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000. Hal ini bisa dijangaku

oleh pedagang pengumpul. Sebab bila dibandingkan  dengan lembaga

keuangan lainnya bank misalnya, bila ingin meminjam di lembaga ini harus

memenuhi persyaratan yang lengkap dan harus ada barang jaminan.

2. Sistem pemberian panjar

Pengaruh globalisasi yang melanda seluruh dunia, juga melanda

daerah pedesaan. Dari berbagai pengaruh globalisasi tersebut, diantaranya

63Ramal, Petani, Wawancara, Mowila 22 April 2017
64Ibid



55

adalah adanya kebutuhan terhadap pendidikan, masuknya berbagai barang

elektronik ke Desa, seperti televisi, kulkas, mesin cuci, telepon, dan terutama

juga adalah listrik. Untuk mendapatkan semua keperluan tersebut dibutuhkan

biaya yang besar, termasuk biaya bulanan yang harus mereka bayarkan dalam

hal pendidikan, rekening listrik, dan telepon. Petani butuh uang setiap hari

untuk membiayai berbagai keperluan tersebut, sementara panen hanya satu

kali saja dalam setahun. Untuk mengatasinya, petani kemudian meminjam

uang kepada pedagang pengumpul/perantara, dengan konsekuensi hasil panen

mereka hanya dijual kepada pedagang yang memberinya pinjaman, bukan

kepada pedagang yang lainnya.65

Bagi pedagang sendiri, hal ini juga menguntungkan karena dia sudah

mendapatkan kepastian pasokan merica. Tanpa mengikat petani tersebut

dengan pinjaman uang, ia akan kesulitan untuk mendapatkan barang

dagangannya karena harus bersaing dengan pedagang-pedagang lainnya.

Sebagai pedagang harus selalu punya stok barang dagangan agar usahanya

tetap lancar dan tidak mengecewakan pelanggannya.

Namun dibalik keuntungan yang didapatkan pedagang pengumpul

dengan memberikan kepercayaan dan hubungan soaial yang ditanamkan

kepada petani, petani tidak selamanya menjual hasil panennya kepada

pedagang tersebut. Karena pedagang pengumpul terkadang menurunkan harga

65http://Hukum Islam net, Hukum Urbun Uang-Panjar, Dalam Fiqh Islam
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belinya. Sehingga petani berpindah tempat dalam menjual hasil panennya

kepada pedagang pengumpul yang memiliki nilai beli yang tinggi atau harga

pasar.

Sistem panjar yaitu dalam transaksinya pembeli membayar panjar

kepada penjual (petani) dan pelunasannya dibayar setelah panen namun pada

kenyataannya pembeli tidak dapat memberikan kepastian kapan ia akan

melunasi penmabayaran pembelian tersebut, kemudian penjual (petani)

merasa rugi karena adanya pembelian yang tidak jelas oleh pembeli (pedagang

pengumpul) dan karena petani tidak merasa terikat dengan pembeli (pedagang

pengumpul) maka petani melempar hasil panennya kepada pedagang

pengumpul yang lain yang membeli dengan uang tunai dan harganya pun

lebih tinggi dengan pembeli awal (pemberi panjar) dalam hal ini transaksi

penjual (petani) dan pembeli (pedagang pengumpul) jelas mengandung unsur

ketidakpastian dan ini merugikan kedua belah pihak.

3. Hubungan Keluarga

Dari hasil wawancara di lapangan di peroleh petani yang memiliki

hubungan saudara dengan pedagang pengumpul merica 20 persen atau 8 orang

petani sampel. Dengan adanya hubungan keluarga ini petani merasa lebih baik

menjual hasil mericanya ke saudara mereka dari pada kepada pedagang

pengumpul yang lain asalkan harga belinya tetap sama dengan pedagang
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pengumpul lainnya serta  meminjam uang lebih mudah karena mereka

bersaudara. Hal ini dikatakan oleh petani sampel:

“keluarga merupakan salah satu tempat untuk meminta bantuan
jika ada kekurangan karena beliau adalah keluarga saya, dia yang
sering membantu saya, jadi sebaiknya saya menjual ke beliau karena
harga pembeliannya juga tetap sama dengan pedagang yang lain..

4. Faktor Modal

Modal merupakan hal yang sangat penting dalam berusaha baik bagi

petani maupun pedagang. Dengan modal yang berlebih pedagang bisa

memberikan pinjaman berupa hutang ke petani tanpa bunga. Kelebihan modal

dari pedagang merupakan faktor penarik bagi petani merica. Petani juga lebih

memilih pedagang pengumpul yang memiliki uang karena bisa membayar cas

saat menjual merica.

Bahwa dalam suatu perdagangan, modal mempunyai peranan yang

sangat penting atau vital, ia merupakan sendi utama bagi usaha-usaha yang

bersifat Produktif. Tanpa modal usaha tersebut tidak dapat berjalan menurut

semestinya. Oleh karena itu dalam prakteknya para pedagang pengumpul yang

memiliki modal lebih banyak medapatkan hasil panen dari petani

dibandingkan dengan pedagang yang memiliki modal sedikit66. Karena disisi

lain petani butuh uang untuk keperluan sehari-hari.

66Helmi Karim, Fiqh Muamalah, cet. Pertama  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)
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D. Tinjauann Ekonomi  Islam Tentang Cara Pedagang Pengumpul

Komoditi Merica di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten

Konawe Selatan

Cara pedagang pengumpul dalam upaya menjaga usaha berdagang

berdasarkan hasil penelitian merupakan suatu hal yang biasa saja bagi petani

yang ada di Desa Mowila, namun jika dikaji dalam perspektif ekonomi Islam

belum bisa dikatakan sesuai dengan syariat Islam, karena masih terdapat hal-

hal yang dilarang oleh Allah swt. Seperti yang telah dikatakan informan:

“ saya selalu menjual hasil panen kepada pedagang pengumpul
walaupun itu harganya murah, tapi itu sudah menjadi hal yang harus
diterima karena saya tidak bisa membawa langsung ke pedagang
besar.”67

Praktek jual beli yang dilakukan pedagang pengumpul dan petani

merica di Desa Mowila termasuk kategori gharar karena belum ada barang

yang diserahterimakan saat akad yaitu:

1. Tidak dapat diserahkan

Yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek

akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun

belum ada. Seperti yang telah dilakukan pedagang pengumpul dan petani

merica di Desa Mowila yaitu dengan menjual barang yang belum dapat

diserahterimakan.

67Rahman, Petani, Wawancara, Mowila 19 April 2017
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2. Tidak ada kejelasan bentuk transaksi

Seperti petani yang telah meminjam uang kepada pedagang

pengumpul dengan maksud setelah panen hasilnya akan diberikan kepada

pedagang pengumpul yang telah memberinya pinjaman uang, namun akad

ini tidak jelas sehingga petani bisa saja beralih ke pedagang pengumpul

yang lain secara sepihak yang memiliki harga beli yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan sistem panjar bahwa penulis melihat banyak

dampak merugikan daripada menguntungkan karena di dalamnya ada juga

unsur mendholimi yaitu, kesepakatan yang sudah dijanjikan kedua belah

pihak diabaikan dan itu semua bisa terjadi pada pembeli maupun penjual.

Dari sini jelas bahwa pihak pembeli menurunkan harga yang sudah

dijanjikan atas kesepakatan bersama. Selain itu dampak panjar sering

membuat ketidakpuasan dari pihak penjual yang menginginkan harga

lebih atau tambahan harga yang sudah disepakati diawal, adakalanya pihak

pembeli sendiri memperoleh keuntungan dan memperoleh kerugian.

Sehingga pedagang pengumpul yang mempunyai modal banyak dan

mampu memberikan harga tinggi dialah yang akan menguasai desa disaat

musim panen raya tiba.



60

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa bagian

penting yaitu:

1. Cara yang dilakukan pedagang pengumpul dalam menarik minat jual

petani di Desa Mowila yaitu dengan mendatangi rumah-rumah petani

untuk melakukan transaksi jual beli merica, melakukan pendekatan

emosional sehingga terjalin kekerabatan antara petani dan pedagang

pengumpul,  menaikkan harga merica dengan tujuan untuk menarik

perhatian petani agar mau menjual hasil panennya, dan pedagang

pengumpul memberikan batasan kepada pedagang lain untuk membeli

merica di daerahnya.

2. Faktor yang paling utama dalam menjalankan usaha seperti pedagang

pengumpul yaitu selain faktor modal, kemampuan dan pengalaman dalam

menjalankan usaha juga sangat berpengaruh pada tingkat minat petani

dalam menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul.

3. Cara yang dilakukan pedagang pengumpul dalam upaya menjaga usaha

berdagang berdasarkan hasil penelitian, jika dikaji dalam perspektif

ekonomi Islam belum bisa dikatakan sesuai dengan syariat Islam. Karena

Pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang

dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau
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persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan kerugian kepada salah

satu pihak transaksi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pedagang pengumpul komoditi merica agar tetap

mempertahankan usaha yang telah ditekuninya. Serta senantiasa selalu

menolong kepada orang yang membutuhkan dana.

2. Diharapkan kepada pedagang pengumpul komoditi merica di Desa mowila

agar melakukan perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu

dengan kejujuran, kerja keras dan memegang teguh pada prinsip-prinsip

syariah sesuai pada pedoman Al-quran dan Hadist.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Dalam penelitian ini akan dicantumkan penelitian sebelumnya

yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian

yang akan dilakukan oleh penulis. Sebelum penulis menyusun dan

melakukan penelitian terkait “Cara Pedagang Pengumpul Komoditi

Merica Dalam Menarik Minat Jual Petani Di Tinjau Dari Perspektif

Ekonomi Islam Di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten

Konawe Selatan” dalam penelitian terdahulu digunakan untuk membantu

mendapatkan gambaran dalam menyusun mengenai penelitian di atas.

Adapun tulisan terdahulu yang telah membahas sekitar topik ini adalah

sebagai berikut:

1. Algar Khalili dalam bukunya “Kajian Karakteristik Pedagang

Pengumpul Kentang Kaitannya Dengan Strategi Dalam Upaya

Menjaga Usaha Berdagang Di Desa Wonokitri Kec. Tosari

Kab.Pasuruan,  Jawa Timur”.1 Masalah yang diangkat dalam

penelitian ini adalah masalah pendistribusian dan strategi

pedagang pengumpul dalam upaya menjaga usaha berdagang.

Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa karakteristik pedagang

pengumpul berdasarkan skala distribusi dan strategi-strategi

pedagang pengumpul, yaitu: berdasarkan pengalaman

1Algar Khalili, Kajian Karakteristik Pedagang Pengumpul Kentang Kaitannya Dengan
Strategi Dalam Upaya Menjaga Usaha Berdagang (Jawa Timur. 201), h. 4
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perdagangan dan skala distribusi diketahui bahwa pasar skala

nasional lebih dominan dengan mengambil resiko yang tinggi

untuk memaksimalkan keuntungan. Kemudian jaringan sosial

yang sering dijalin oleh pedagang pengumpul adalah jaringan

sosial melalui komunikasi langsung dengan melakukan kontrak

bisnis yang mengikat melalui harga kentang.

2. Muhammad Haricahyo dalam bukunya “Cara-cara Pedagang

Pasar Dalam Menarik Minat Konsumen Di Pasar Krempyeng

Siwalankerto”.2 Masalah yang diangkat dalam penelitian ini

yaitu cara pedagang pasar yang unik dan beragam dalam

menarik minat konsumen.

3. Suindrawati dalam bukunya “Strategi Pemasaran Islami Dalam

Meningkatkan Penjualan (studi kasus di toko jesy busana

muslim bapangan Mendenrejo blora)”.3 Masalah yang diangkat

dalam penelitian ini adalah masalah strategi pemasaran Islami,

kelebihan dan kekurangan dari strategi pemasaran pemilihan

lokasi.

4. Nur Hidayah dalam bukunya “Strategi Bertahan Hidup

Pedagang Asongan Di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta Dan

2Muhammad Haricahyo, (Cara-cara Pe dagang Pasar Dalam Menarik Minat Konsumen
Di Pasar Krempyeng Siwalankerto 2016), h. 4

3Suindrawati, (Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Penjualan (studi kasus di
toko jesy busana muslim bapangan Mendenrejo blora 2015), h. 3



12

Balapan Solo”.4 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui strategi yang digunakan oleh para pedagang

asongan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

5. J.T. Yuhono dalam bukunya “Sistem Agrebisnis Lada Dan

Strategi Pengembangannya di Jalan Tentara Pelajar No 3,

Bogor”.5 Penelitian ini mencari strategi pengembangan sistem

agrebisnis lada.

Dari hasil penelitian di atas, mempunyai beberapa persamaan

dan perbedaan dalam penelitian yang peneliti gunakan. Perbedaan itu

terletak pada objek yang dikaji, penulis meneliti dan mengambarkan cara

pedagang dalam melakukan  jual beli komoditi merica kepada petani.

Selain itu pada penelitian ini penulis mengkaji bagaimana tinjauan

ekonomi Islam tentang cara pedagang dalam menarik minat jual petani.

Persamaannya sama- sama membahas tentang bagaimana

mempertahankan usaha agar tetap berjalan dan mendapatkan keuntungan.

B. Kajian Teori

1. Definisi Cara

Menurut kamus besar bahasa Indonesia cara yaitu jalan

(aturan, sistem) melakukan (perbuatan dan sebagainya) sesuatu,

gaya, adat kebiasaan, bahasa, jalan yang harus ditempuh serta

usaha atau ikhtiar.6 Menurut istilah Cara adalah suatu bentuk

4Nur Hidayah, (Strategi Bertahan Hidup Pedagang Asongan Di Stasiun Lempuyangan
Yogyakarta Dan Balapan Solo. 2012), h. 3

5https://anekaplanta.wordspress.com. Di akses,27-01-2009
6Kkbi.web.id



13

perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu

masyarakat tetapi tidak secara terus menerus.7

Cara adalah petunjuk dalam melakukan sesuatu sesuai

dengan apa yang telah tertulis atau diperintahkan. Sehingga apapun

yang kita laksanakan harus selalu berlandaskan AL-Quran dan AS-

Sunnah tentang perintah dan larangan-Nya.

2. Pengertian dan Dasar Hukum Pedagang Perantara atau

Pedagang Pengumpul

Dasar hukum pedagang perantara di atur dalam Kep Men

industri dan perdagangan No. 23/MPM/Kep/1998 tentang

lembaga–lembaga usaha perdagangan. Dalam pasal 1 butir (3) di

sebutkan pedagang perantara adalah:

a. Perorangan atau badan usaha

b. Pemasaran barang atau jasa

c. Memindahkan barang atau jasa

d. Produsen ke konsumen8

Dalam zaman yang modern ini perdagangan adalah

pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk

membelikan dan menjualkan barang – barang yang memudahkan dan

memajukan pembelian dan penjualan itu.

7https://brainly.co.id. Diakses 26 oktober 2014
8http://kumpulantugaskuliahan.blogspot.co.id pedagang perantara.html. (Diakses, 1 maret

2014)
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Pedagang Perantara merupakan unsur yang penting dalam

saluran distribusi, karena adanya perantara dalam saluran distribusi

akan membantu mengatasi kesenjangan waktu antara proses produksi

dengan pemakaian produk oleh konsumen. Perantara turut

memberikan andil dalam menjalankan fungsi saluran distribusi,

menciptakan manfaat bentuk, manfaat waktu, manfaat tempat dan

manfaat kepemilikan.

Seorang perantara juga menyediakan jasanya dalam hal

pembelian atau penjualan produk yang bergerak dari produsen ke

konsumen. Selain itu perantara juga mendapatkan hak milik dari

produk-produk tersebut pada waktu bergerak dari produsen ke

konsumen, atau secara aktif mengalihkan hak milik produk tersebut.9

Jadi inti dari kegiatan perantara adalah keaktifan mereka

dan perantaranya yang menonjol dalam melakukan pembelian,

penjualan, dan beberapa fungsi marketing lainnya, misalnya promosi.

Menurut Gito Sudarmo Indriyo secara umum perantara

dapat dibedakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu :

1) Perantara Pedagang (Merchant Middleman)

Pedagang besar maupun pedagang eceran yang membeli suatu barang

atau jasa (oleh karena itu sempat memiliki atau mempunyai hak

kepemilikan atas barang tersebut) kemudian menjualnya kembali.

Contoh : pedagang besar, dan pengecer.

9http://iny-s.blogspot.co.id. Pedagang-perantara. (Diakses, 6 januari 2012)
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2) Perantara Agen ( Agent Middleman)

Para agen, broker, pedagang komisioner, salesman dan

sebagainya yang mencari konsumen dan kemudian melakukan

negoisasi atas nama produsen untuk suatu barang atau jasa yang disalurkannya.

Mereka menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus dalam pembelian

atau penjualan, tetapi mereka tidak mempunyai hak milik atas barang

yang diperdagangkan. Biasanya seorang agen tidak melaksanakan

fungsi-fungsi pemasaran sebanyak yang dilaksanakan perantara perdagangan.

Mereka memperoleh imbalan biasanya dalam bentuk komisi atau

uang jasa. Contoh : agen penjualan, dan agen pembelian.

3) Lembaga Pelayanan.

Lembaga pelayanan atau fasilitator merupakan lembaga-

lembaga yang bebas ( independent ) Contoh : lembaga keuangan biro

perjalanan dan pengiriman barang, perusahaan perdagangan agen periklanan

yang membantu dalam penyaluran barang, lembaga ini bersifat

membantu penyaluran, akan tetapi tidak mempunyai hak kepemilikan

barang atau negoisasi pembelian dan penjualan suatu barang atau jasa

tertentu.10

Dari pandangan sistem perekonomian yang lebih luas

perantara mempunyai peran utama yaitu mentranformasikan barang-

barang yang heterogen dari pemasok menjadi barang-barang yang

sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan adanya perantara dalam dunia

10www.ilmuekonomi.net. Diakses 29 november 2015
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bisnis, maka kontak-kontak dagang yang seharusnya dilakukan oleh

produsen bisa menjadi lebih hemat. Hal yang perlu diperhatikan

adalah bahwa lembaga-lembaga bisnis yang membantu pelaksanan

pendistribusian perdagangan, tidak mempunyai hak milik dan tidak

diperbolehkan ikut serta dalam transaksi penjualan dan pembelian.

Dengan kata lain hanya memiliki tanggung jawab atas transaksi yang

terjadi.

3. Komoditi merica (pipper albi linn)

Menutut David L. Scott: Komoditi adalah sesuatu yang

umumnya belum diolah, baik yang dapat diproses maupun dijual

kembali. Komoditi diperdagangkan di pasar keuangan seperti biji-

bijian, logam, dan mineral. Komoditi umumnya diperdagangkan

dalam jumlah yang sangat besar.11

Merica merupakan salah satu komoditas unggulan yang

disenangi oleh petani karena perawatannya yang lebih sederhana dan

nilai ekonomisnya yang bagus.

4. Definisi Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah

pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan

menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnnya untuk

memperoleh keuntungan.12

11www.penertianmenurutpara ahli.com
12William J. Stanto, Dasar- dasar Pemasaran, Edisi ke tujuh, (Jakarta: Erlangga), Jilid

ke-1, h. 113.
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Perdagangan adalah suatu aktivitas jual beli yang bertujuan

untuk memperoleh keuntungan. Usaha perdagangan dapat dimulai

dari unit terkecil hingga antar negara. Perdagangan dalam unit

terkecil contohnya adalah warung kelontong atau bisa juga

pedagang asongan ditepi jalan. Sedangkan perdagangan dalam

tingkat antar negara berkaitan dengan eksport-import antar negara

yang melibatkan berbagai kebijakan antar negara yang tidak dapat

diubah secara specifik.13

Pengertian perdagangan menurut para ahli merujuk kepada

proses jual beli baik barang ataupun jasa dimana penjual dan

pembeli merasa saling diuntungkan. Penjual memperoleh laba

sedangkan pembeli memperoleh apa yang dibutuhkan.

Berikut adalah beberapa definisi dari perdagangan menurut

para ahli :

1. Marwati Djoened: Perdagangan ialah suatu kegiatan ekonomi
yang menghubungkan produsen dan konsumen. Dan sebagai
sebuah kegiatan distribusi, maka perdagangan menjamin
terhadap penyebaran, peredaran dan juga penyediaan barang
dengan melalui mekanisme pasar yang ada.

2. Bambang Utoyo: Perdagangan adalah suatu proses tukar
menukar baik barang maupun jasa dari sebuah wilayah ke
wilayah lainnya. Kegiatan perdagangan ini terjadi
dikarenakan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki
dan perbedaan kebutuhan.

3. Agus Trimarwanto, Bambang Prishardoyo dan Shodiqin:
Menurut ketiga orang ini perdagangan ialah salah satu jenis
kegiatan perusahaan dikarenakan menggunakan sumber daya

13Tiptono. Fandi, Strategi Pemasaran, Edisi kedua. (Andi.yogyakarta). h. 19.
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/faktor-faktor produksi dalam rangka untuk meningkatkan
atau menyediakan pelayanan umum.14

Pengertian Dagang (dalam arti ekonomi), yaitu

segala perbuatan perantara antara produsen dan konsumen.

Hukum Dagang di Indonesia bersumber pada KUHD

mulaberlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Saat ini

alat tukar yang digunakan adalah uang.

Hukum dagang di Indonesia bersumber pada:

1. Hukum tertulis yang sudah di kodifikasikan

 KUHD (kitab undang-undang hukum dagang)

 KUHS (kitab undang-undang hukum sipil.

2. Hukum tertulis yang belum di kodifikasikan, yakni:

Perumdang-undangan khusus yang mengatur tentang

hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Pada

bagian KHUS mengatur tentang hukum dagang

mengenai perikatan umumnya seperti:

 Persetujuan jual beli

 Persetujuan sewa-menyewa

 Persetujuan pinjaman uang15

Pada pokok perdagangan mempunyai tugas untuk:

14www.lepank.com
15www.artikelsiana.com
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a. Membawa/ memindahkan barang-barang dari tempat-

tempat yang  berkelebihan (surplus) ke tempat- tempat yang

kekurangan (minus).

b.  Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.

c. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa

yang berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan.

5. Pengertian Perdagangan dalam Islam

Agama Islam memang menghalalkan usaha perdagangan,

perniagaan dan jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang

menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan

tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana

seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar

mendapatkan berkah dan ridha Allah swt; di dunia dan akhirat.

Secara etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti

saling menukar. Al-Bai' artinya menjual, mengganti dan menukar

(sesuatu dengan sesuatu yang lainya) dan asy-Syira' artinya beli,

adalah dua kata yang dipergunakan dalam pengertian yang sama tapi

sebenarnya berbeda.16 Sedangkan pengertian al-Bai' secara

terminologi, para ahli fikih menyampaikan definisi perdagangan

yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

16Ibn Abidin, Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar, Juz IV, h. 5
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a. Menurut ahli fikih.

1) Madzhab Hanafiyah

Perdagangan adalah: "Menukarkan harta dengan

harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu

yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tatacara

tertentu yang dapat dipahami sebagai al-Bai', seperti melalui

ijab dan Ta'athi (saling menyerahkan)."17

2) Imam Nawawi

Menyampaikan definisi perdaganan sebagai berikut:

"Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan

pemilikan"18

3) Ibn Qodamah

"Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan

pemilikan dan menyerahkan milik"19

4) Menurut al-Qurthubi

At-Tijarah merupakan sebutan untuk kegiatan tukar

menukar barang didalamnya mencakup bentuk jual beli yang

di bolehkan dan memiliki tujuan.20

b. Etika perdagangan Islam

Perdagangan menurut aturan Islam, menjelaskan

berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim

17http://id.m.wikipedia.org
18https://mubarokgardenhouse.wordpress
19https://www.google.com search perdagangan menurut ibnu qodamah
20https://www.google.com.search perdagangan menurut al-qurthubi
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dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan

menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut,

suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan

berkembang pesat karena selalu mendapat berkah Allah swt; di

dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik

pedagang maupun pembeli, masing-masing saling mendapat

keuntungan.21 Adapun etika tersebut antara lain:

1. Shidiq (Jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam

melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas tidak

berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak

bekhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya.

Dalam al Qur’an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang,

berniaga atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas

dan tegas yang antara lain kejujuran tersebut di ayat

dihuhungkan dengan pelaksanaan timbangan, sebagaimana

firman Allah swt. : Q.S. al-Isra/17 : 35

                
    

Terjemahnya:

21 http://pengusaha muslim.com/etika-pengusaha-muslim/#.VetnnSigyKE. Izzudin Khatib
At Tamimi. “Al Amal Fil Islam” alih bahasa AzwierButun, Fikahati Aneska : Jakarta. Diakses,
25oktober 2014
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“Dan sempurnakanlah takaran ketika kamu menakar dan
timbanglah dengan neraca yang benar”.22

2.  Amanah (Tanggung jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas

usaha dan pekerjaan atau jabatan sebagai pedagang yang telah

dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan

mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang

memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Pandangan

Islam, setiap pekerjaan manusia adalah mulia. Berdagang,

berniaga atau jual beli juga merupakan suatu pekerjaan mulia,

tugasnya antara lain memenuhi kebutuhan seluruh anggota

masyarakat akan barang dan  jasa untuk kepentingan hidup

dan kehidupannya.

3. Menepati Janji

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu

menepati janjinya, baik kepada komsumen maupun di antara

sesama pedagang, terlebih lagi tentu saja, harus dapat

menepati janjinya kepada Allah swt; Janji yang harus ditepati

oleh para pedagang kepada para konsumen misalnya; tepat

waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kualitasnya

baik, warna, ukuran dan spesifikasinya sesuai dengan

perjanjian semula, memberi layanan puma jual, garansi dan

22Departemen Agama RI, aL-Quran dan Terjemahnya (Cet.III.,  Jakarta, lajnah
pentashihan Mushaf al-Quran, 2015).h. 774
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lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada

sesama para pedagang misalnya; pembayaran dengan jumlah

dan waktu yang tepat.

4. Tidak Mengurangi Takaran Dan Timbangan

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi

takaran dan timbangan. Sementara itu, apa yang kita alami

selama ini, jual beli, perdagangan dan perniagaan di zaman

sekarang terutama di pasar-pasar bebas tidak banyak lagi

diketemukan orang yang mau memperhatikan etika

perdagangan Islam.23

5. Tidak Mempermainkan Harga

Islam memberikan kebebasan pasar, dan

menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat

melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan

permintaan. Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal,

misalnya ada penimbunan dan adanya permainan harga oleh

para pedagang, maka kepentingan umum yang didahulukan

daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian kita

dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan

masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan yang

kesewenang-wenangan.24

6. Keterbukaan

23Muhammad Djakfar,Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, (Malang: UIN-Malang
Press,2007), hlm, 20.

24Masyhuri,et all. Penelitian istem perdagangan Islam, Abstark, LIPI
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Pada zaman sekarang ini, manusia yang satu dengan

manusia yang lainnya sulit sekali saling percaya, apalagi

masalah yang berkaitan dengan keuangan, maka setiap

pedagang diharuskan untuk memberi informasi kepada

pelanggan tentang harga pasar sehingga pedagang yang ingin

menjalin kerjasama dengan pelanggan dituntut untuk terbuka.

Terbuka dalam arti bahwa memberi tahu kepada pelanggan

tentang harga pasar yang  sebenarnya dengan  jelas. Dan sifat

terbuka inilah yang merupakan salah satu kunci sukses

keberhasilan Rasulullah dalam berbisnis.

6. Definisi Tanaman Lada

Buah Lada yang biasa juga di sebut Merica salah satu

rempah yang berbentuk biji-bijian kecil. Latin Piper Albi Linn yaitu

tanaman kaya akan kandungan kimia, seperti minyak lada, minyak

lemak, juga pati. Lada terasa sedikit pahit, pedas, hangat, dan

antipiretik. Tumbuhan lada adalah tumbuhan merambat dan

memiliki daun tunggal berbentuk bulat telur berwarna hijau pucat

dan buram dengan ujung runcing yang tersebar dengan batang yang

berbuku-buku. Bunga lada tersusun dalam bentuk bunga majemuk

dan berkelamin tunggal tanpa memiliki hiasan bunga. Sedangkan

buah lada berbentuk bulat dengan biji yang keras namun memiliki
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kulit buah yang lunak. Tanaman ini sudah mulai ditemukan dan

dikenal sejak puluhan abad yang lalu.25

Jenis lada yang telah siap saji dipengaruhi oleh warna kulit

maupun proses pemasarannya. Beberapa jenis lada yang banyak

beredar dipasaran adalah lada putih yang berasal dari biji lada yang

sudah tua. Jenis lada yang kedua adalah lada hitam yang dihasilkan

dari biji lada yang belum terlalu tua. Jenis lada yang ketiga adalah

lada merah yang memiliki rasa sedikit manis dan kurang

pedas. Jenis lada yang keempat adalah lada hijau yaitu lada yang

dipetik ketika usianya belum terlalu tua.

7. Pengertian Petani

Petani dapat di definisikana sebagai pekerjan pemanfaatan

sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan

bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk

mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup

dengan mengunakan peralatan yang bersifat tradisional dan

modern.26

Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu

kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam,

peternakan, dan juga kehutanan. Petani dalam pengertian yang luas

mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan

25http://duniaplant.blogspot.co.id pengertian-dan-definisi-tanaman-lada.html. (Diakses, 9
agustus 2014)

26http://arripple.blogspot.co.id pengertian-dan-konsep-petani-dan.html.  (Diakses, 4  juli
2016)
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makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk

kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan

sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk

membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat

semusim.27

Tipe Petani Berdasarkan Luas Lahan:

1. Petani Gurem Adalah petani kecil yang memiliki luas

lahan 0,25 ha. Petani ini merupakan kelompok petani

miskin yang memiliki sumber daya terbatas.

2. Petani Modern Merupakan kelompok petani yang

menggunakan teknologi dan memiliki orientasi

keuntungan melalui pemanfaatan teknologi tersebut.

Apabila petani memiliki lahan 0,25 ha tapi pemanfaatan

teknologinya baik dapat juga dikatakan petani modern.

3. Petani Primitif Adalah petani-petani dahulu yang

bergantung pada sumber daya dan kehidupan mereka berpindah-

pindah.28

Menurut Wahyudin Golongan petani di bagi menjadi tiga

yaitu:

1. Petani Kaya: yakni petani yang memiliki luas lahan antara

2,0 sampai 5 ha. petani semacam ini ada kalanya juga

27http://Arifsubarkah.wordpress.com/2010/01/02
28(Sumber Fungsi-kemiskinan Ciri-ciri Manusia Yang Hidup di Bawah Garis

Kemiskinan.go.id)
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menyewakan kepada orang lain harena tidak mampu

menggarap semua lahan yang dimilikinya.

2. Petani Sedang: petani yang memiliki luas lahan pertanian

1 sampai 2,5 ha.

3.  Petani Miskin: petani yang memiliki luas lahan pertanian

kurang dari 1 ha.29

Mengingat negara Indonesia adalah negara yang mayoritas

penduduknya sebagai petani maka memiliki beberapa bentuk

pertanian diantaranya:

1. Sawah adalah suatu bentuk pertanian yang dilakukan di

lahan basah dan memerlukan banyak air baik sawah

irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan maupun sawah

pasang surut.

2. Tegalan adalah suatu daerah dengan lahan kering yang

bergantung pada pengairan air hujan, ditanami tanaman

musiman atau tahunan dan terpisah dari lingkungan

dalam sekitar rumah. Lahan tegalan tanahnya sulit untuk

dibuat pengairan irigasi karena permukaan yang tidak

rata. Pada saat musim kemarau lahan tegalan akan kering

dan sulit untuk ditumbuhi tanaman pertanian.

29https://donipengalaman9.wordpress.com
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3. Pekarangan adalah suatu lahan yang berada di lingkungan

dalam rumah yang dimanfaatkan untuk ditanami

tanaman pertanian seperti sayuran dan kacang-kacangan.

4. Ladang Berpindah adalah suatu kegiatan pertanian yang

dilakukan di banyak lahan hasil pembukaan hutan atau

semak di mana setelah beberapa kali panen / ditanami,

maka tanah sudah tidak subur sehingga perlu pindah ke

lahan lain yang subur atau lahan yang sudah lama tidak

digarap.

5. Tanaman Keras adalah suatu jenis varietas pertanian yang

jenis pertanianya adalah tanaman-tanaman keras seperti

karet, kelapa sawit dan coklat.

Menurut A.T Mosher, setiap petani memegang tiga peranan

yaitu:

1. Petani Sebagai Juru Tani (Cultivator). Yaitu seseorang yang

mempunyai peranan memelihara tanaman dan hewan guna

mendapatkan hasil-hasilnya yang berfaedah.

2. Petani Sebagai Pengelola (Manager). Yakni segala kegiatan

yang mencakup pikiran dan didorong oleh kemauan terutama

pengambilan keputusan atau penetapan pemilihan dari

alternatif alternatif yang ada.

3. Petani sebagai manusia. Selain sebagai juru tani dan

pengelola, petani adalah seorang manusia biasa. Petani adalah
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manusia yang menjadi anggota dalam kelompok masyarakat,

jadi kehidupan petani tidak terlepas dari masyarakat

sekitarnya.30

8. Definisi Jual Beli Dalam Islam

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba’i

yang berarti menjual, mengganti, dan menukar, sesuatu yang lain.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli yaitu tukar-menukar harta

benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan

melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah,

Syafi’iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-ba’i) yaitu tukar-

menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan miliki

dan kepemilikan.31

a. Rukun Jual Beli

1. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau

mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.

2. Pembeli. Ia diisyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti

ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil

yang yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

3. Barang yang dijual merupakan halyang diperbolehkan

diljual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa

diketahui pembeli meskipun hanya ciri-cirinya.

30https://arioneuodia.wordpress.com. aspek-teori-mosher. (Diaksees, 27 oktober 2012)
31Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana). 2012.h.101
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4. Penyerahan akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan

(qabul) dengan perkataan, misalnya, pembeli berkata, “Aku

jual barang ini kepadamu”. Atau ijab dan qabul dengan

perbuatan, misalnya, pembeli berkata, “Aku menjual

pakaian ini kepadamu”, kemudian penjual memberikan

pakaian yang dimaksud kepada pembeli.

5. Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli.32

b. Syarat Jual Beli

Persyaratan sifat dalam jualbeli itu diperbolehkan. Oleh

karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual

beli itu sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Misalnya, pembeli

buku mensyaratkan hendaknya buku itu kertasnya kuning, atau

pembeli rumah mensyaratkan hendaknya pintu rumah yang akan

dibelinya itu terbuat dari besi, dan sebagainya.

Persyaratan manfaat khusus dalam jual beli juga

diperbolehkan. Misalnya, penjual hewan mensyaratkan ia

menaiki hewan yang akan dijualnya ke salah satu tempat, atau

penjual rumah mensyaratkan ia mendiami rumah yang akan

dijualnya selama sebulan, karena Jabir bin Abdullah

mensyaratkan kepada Rasulullah saw; bisa menaiki untanya

32Ismail Nawawi, fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012), h.77



31

terlebih dahulu, padahal untanya tersebut telah dijual kepada

beliau.33

c. Hukum Jual Beli

Jual Beli dibenarkan dalam al-Quran, As Sunnah dan Ijma’

Umat.

a. Landasan aL-Qurannya:

Firman Allah QS. al-Baqarah/2:275

   هللا       

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba”.34

b. Landasan Sunnahnya

Hadis nabi Muhammad saw., menyatakan sebagai

berikut.

35( "إنما البیع عن تراض "(رواه ابن ماجھ

Artinya :

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.”
(HR Ibnu Majah)

33Ibid.h.78
34Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta Timur:CV. Darus Sunnah,

2002), h.48
35Abdul Rahman Ghasaly,Fiqh Muamalah,(Jakarta:Kencana Prenada Media

Group,2012).h.69
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c. Landasan Ijma’ Umatnya

Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya

sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga

hari ini.36

d. Larangan Jual-Beli

Di antara larangan dalam jual-beli ialah  :

1. Jual beli barang yang belum diterima

2. Jualbeli dari seorang muslim dari muslim lainnya

3. Jual beli najasy

4. Jual beli barang yang haram dan najis

5. Jual beli gharar

6. Jual beli barang dalam satu akad

7. Jual beliutang dengan utang37

e. Macam-macam Jual Beli

Macam- macam jual beli berdasarkan pertukaran yaitu:

1. jual beli salam yaitu jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli

dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka

kemudian barangnya diantar belakangan.

2. J

3. ual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar

barang dengan barang, seperti baju dengan baju

4. Jual beli mutlaqah yaitu jual beli barang dengan suatu yang

telah disepakati sebagai alat penukaran seperti uang

5. Jual beli alat penukar dengan alat penukar yaitu jual beli

yang dilakukan dengan cara jual beli barang yang bisa

36Sayyid Sabiq, Fikih sunnah 12 (Bandung: PT. Alma’arif, thn), h.54
37Ismail Nawawi, fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia,

2012), h. 80
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dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak

dengan uang emas.38

f. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku khiar. Khiyar menurut Pasal 20

ayat 8 Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi

penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad

jual beli yang dilakukan.

Khiyar terbagi tiga macam, yaitu: khiyar majelis, khiyar

syarat, dan khiyar aib. Khiyar majelis yaitu tempat transaksi,

dengan demikian khiyar majelis berarti hak pelaku transaksi

untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada

dalam tempat transaksi dan belum berpisah. Khiyar syarat yaitu

kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan

khiyar dalam waktu tertentu. Khiyar aib yaitu hak pilih untuk

meneruskan atau membatalkan dikarenakan terdapat cacat pada

barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyaratkan agar tidak

terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus

suka sama suka (ridha). Dalam jual beli via telepon dan internet

berlaku khiyar syarat, dan khiyar aib.

Khiyar syarat merupakan hak yang disyaratkan oleh

seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu

kontrak yang telah diikat. Misalnya, pembeli mengatakan kepada

3838http://www.masuk-islam.com/macam-macam-jual-beli-dalam-islam-lengkap.html
(diakses 6 desember 2012)
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penjual:” Begitu periode yang disyaratkan berakhir, maka hak

untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak

berlaku lagi. Sebagai akibat dari hak ini, maka kontrak pada

awalnya bersifat mengikat menjadi tidak mengikat. Hak untuk

memberi syarat jual beli ini membolehkan suatu pihak untuk

menunda eksekusi kontrak itu. Tujuan dari hak ini untuk

memberikan kesempatan kepada orang yang menderita kerugian

untuk membatalkan kontarak dalam waktu yang telah ditentukan.

Hal ini berupaya untuk pencegahan terhadap kesalahan, cacat

barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang, dan kesesuaian

dengan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian, hak ini

melindungi pihak-pihak lemah dari kerugian.

Khiyar aib adalah suatu hak yang diberikan kepada

pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika

si pembeli menentukan cacat dalam barang yang telah dibelinya

sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan

oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh

melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini, pembeli

yang menentukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak

untuk mengambilnya kepada penjual, kecuali dia mengetahui

tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.39

39Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana. 2012), h.107
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif

deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara

objektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru

yang sebelumnya belum pernah diketahui.1

Dalam penelitian ini peneliti mencari data aktual dan akurat

secara sistematis dari suatu aktivitas kemudian dideskripsikan secara

kualitatif, yaitu menggambarkan objek penelitian dalam lingkungan

hidup sesuai hasil pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan

dimunculkan bukan hanya dari modifikasi,tetapi dapat menambah

khasanah keilmuan.2

Oleh karena itu, penelitian ini harus dilakukan berdasarkan

prosedur penelitian  yang menghasilkan data deskriptif, berupa data-

data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan

yang dapat diamati.3

Jadi, peneliti dalam penelitian ini menjadi partisipan yang

aktif dengan responden untuk dapat memahami lebih jauh dalam

menginterprestasikan suatu makna peristiwa interaksi. Sehingga

1Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D, (Bandung, Cv
Alvabeta, 2006), h. 4

2Neong muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet I, (Yogyakarta, 2000) h.15
3Lexi J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet I, (Bandung, Remaja

Rosdakarya, 2008), h.38
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menghasilkan data yang baru, mengenai hasil penelitian yang

ditemukan.4

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 27 juni

sampai 23 oktober dan mengambil referensi di internet serta referensi

yang tersedia di perpustakaan IAIN Kendari. Adapun lokasi penelitian

dilaksanakan di Desa mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe

Selatan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data

dapat diperoleh.5 Dengan demikian, yang dijadikan sumber data dalam

penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber

data skunder.

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang

diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui

perantara).6 Data primer secara khusus dikumpulkan oleh

peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer

yang diperoleh melalui wawancara langsung dari para informan

yang dianggap representativ untuk memberikan data dan

4Sujarwo, Metodologi Penelitian Sosial, Cet I (Bandar Lampung: CV. Mandar
Maju,2001), h.45

5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. 12 (Jakarta:
Rineka Cipta, 2002) h. 107

6Nur Indrianto, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen,
(Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 147
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informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti,

informan tersebut adalah para pedagang pengumpul komoditi

merica dan para petani yang ada di Desa Mowila Kecamatan

Mowila Kabupaten Konawe Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Pada

umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer.

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku,

internet dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, data

skunder ini berupa data dokumenter.7

D. Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan

teknik field research yakni mengumpulkan data langsung dari

lapangan. Pada metode ini, peneliti menggunakan cara sebagai

berikut:

1. Wawancara

yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengadakan

tanya jawab yang selanjutnya dikembangkan melalui diskusi

secara langsung dengan informan yang menjadi sumber data

(pedagang pengumpul komoditi merica dan para petani

7Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.
91
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sampul) sebanyak 30 orang yang ada di Desa Mowila

Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan.

2. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan secara seksama terhadap

kondisi yang diteliti secara langsung dilapangan.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan  dengan

cara meneliti dokumen yang telah ada sebagai bahan acuan

untuk melakukan penelitian ini.

E. Tekhnik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan

menyusun data secara sistematis yang dipeoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan

data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan

sintesa, menyusun dengan pola, memilih mana yang penting dan yang

akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami

oleh diri sendiri maupun orang lain.8

Tekhnik analisis data merupakan usaha untuk menyusun secara

sistematis dan rasional berbagai data yang telah terkumpul baik dari

hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Adapun tehnik

analisa data yang digunakan adalah sebagai berikut :

8Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alphabeta), 2005, h.45
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1. Reduksi data (data reduction), mereduksi data artinya

merangkum, memilih, hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal

penting, dicari  tema dan polanya. Sehingga data yang telah

direduksi akan menunjukan gambaran yang jelas dan

mempermudah peneliti.

2. Penyajian data (data display), dilakukan penelaahan pada seluruh

data yang ada dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi,

maupun data dokumentasi yang telah diperoleh untuk menjadi

acuan dalam melakukan analisis dalam bentuk uraian singkat,

bagan bangunan antar kategori flowchart dan sejenisnya.

3. Conclusion drawing/verifikasi merupakan penarikan kesimpulan

dan verifikasi. Kesimpulan awal, didukung oleh bukti-bukti yang

kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten  mengumpulkan data

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan

yang kredibel.9

F. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi, dalam

hal ini berdasarkan pada sumber data yang diperoleh. Hal ini untuk

menjaga adanya informan yang memberikan informasi yang kurang

relevan terhadap pembahasan. Adapun triangulasi yang akan

digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

9Sugiono, ibid, h. 190
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1. Triangulasi tekhnik, yaitu mengecek kembali data yang merujuk

kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Yaitu

dilakukan dengan wawancara dan observasi.

2. Triangulasi waktu, yaitu mengecek keabsahan data yang dapat

dilakukan dengan wawancara dan observasi dalam waktu dan

situasi yang berbeda. Hal ini dikerenakan waktu juga sering

mempengaruhi keabsahahan data.

3. Triangulasi sumber, yaitu mengecek kembali data yang diperoleh

melalui beberapa sumber informan dengan tingkat kebenaran

informasi yang diperoleh.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Petani Merica dan Pedagang Pengumpul di Desa Mowila

1. Identitas Petani Sampel

Identitas petani sampel merupakan gambaran mengenai kondisi

dan kemampuan petani dalam mengelola usaha taninya yang

mencakup umur petani, tingkat pendidikan, pengalaman berusaha tani,

dan jumlah tanggungan keluarga serta luas lahan yang digarap. Umur

petani terbanyak berada pada kelompok umur 40-49 tahun yaitu

sebanyak 24 jiwa sedangkan jumlah petani terkecil terdapat pada

kelompok umur 60-79 tahun yaitu sebanyak 6 jiwa. Tingkat

pendidikan petani sampel kebanyakan tamatan SD yaitu dengan

jumlah 14 jiwa. Petani merica memiliki jumlah tanggungan yang

kebanyakan berada pada kisaran 1-4 jiwa. Luas lahan yang di kelola

petani khusus kebun merica rata-rata 1/4 sampai 1/2 ha. Petani yang

menjadi sampel sudah memiliki pengalaman berusahatani lebih dari 15

tahun.

2. Pedagang Pengumpul Desa Mowila

Umur pedagang berada pada usia produktif yang berjumlah 3

orang pedagang pengumpul di desa Mowila. Tingkat pendidikan yang

paling tinggi yaitu SMA. Besarnya jumlah tanggungan keluarga

pedagang pengumpul berada pada tingkat sedang yaitu antara 1-5 jiwa.
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Pengalaman berdagang akan mempengaruhi banyaknya petani merica

yang menjual mericanya kepada pedagang yang sudah mengenali.

3. Saluran Pemasaran

Saluran pemasaran yang juga disebut saluran distribusi dapat

digambarkan sebagai suatu jalur. Berdasarkan hasil penelitian, ada 2

bentuk saluran pemasaran merica dapat dilihat pada gambar 1.

Saluran 1

saluran 2

Gambar 1. Saluran Pemasaran Petani Merica Di Desa Mowila

Alur pemasaran hasil pertanian adalah proses distribusi hasil

pertanian mulai dari petani sampai kepada konsumen. Proses pemasaran

yang tepat akan berdampak kepada keuntungan yang baik bagi petani,

sehingga petani berhasil dalam usaha taninya. Pada umumnya petani lebih

PEDAGANG
PENGUMPULPETANI

PEDAGANG BESAR

PABRIK
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suka menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul karena lebih

mudah, mereka medatangi rumah petani untuk membeli barang (merica).1

Kelemahannya petani tidak dapat menentukan harga lebih dan

untungnya minim, sedangkan pedagang dapat meraut keuntungan dari

konsumen dan pengumpul dapat untung banyak karena dapat menjual ke

perusahaan. Pemasaran seperti ini kurang menguntungkan dari pihak

petani.

Saluran pemasaran 1 mulai dari petani menjual mericanya kepada

pedagang pengumpul kemudian pedagang pengumpul menjual kepada

pedagang besar selanjutnya pedagang besar menjual ke pabrik merica.

Harga yang di terima petani dari pedagang pengumpul yaitu Rp

100.000,00/kg. Namun harga tersebut tidak menentu karena dilihat juga

dari kualitas dan kadar airnya.

Saluran pemasaran 2, petani menjual langsung hasil panennya

kepada pedagang besar lalu pedagang besar menjual ke pabrik. Beberapa

alasan petani mau menjual ke pedagang besar karena petani mendapatkan

pelayanan yang baik seperti ketetapan berat/volume penimbangan hasil

panen, penimbangan yang tidak begitu merugikan petani.

Pedagang besar terlibat langsung dengan pihak pabrik. Sedangkan

pedagang pengumpul dan petani tidak terlibat langsung ke pabrik. Ini

1http://Bangka.go.id// Iman Ahmad, Prospek Usahatani Lada, diambil tanggal 19
September 2008
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disebabkan karena pabrik hanya mau menerima merica dalam jumlah

besar.

Hasil wawancara dengan petani menunjukkan bahwa semua petani

menjual mericanya kepada pedagang pengumpul tidak ada petani yang

menjual langsung ke pabrik. Kegiatan transaksi jual beli ini terjadi

dirumah petani ataupun dirumah pedagang dan petani yang melakukan

transaksi jual beli dirumah petani maka sistem pembayaran cash atau bon,

penyebab bon terhadap petani karena kurangnya modal yang dimiliki oleh

pedagang pengumpul. Berikut adalah tabel produksi merica di desa

mowila:

Tabel 1

Produksi merica desa mowila dusun IV

NO Ha
Jumlah

Pohon
Berat/pohon

Jumlah

Panen/thn

Jumlah

kg/thn

Produksi/thn

x Rp 100.000

1 0,25 100 2x1 3x1 600
Rp

60.000.000

(Data dari responden kepala dusun IV mowila)

B. Cara Pedagang Pengumpul Komoditi Merica Dalam Menarik Minat

Jual Petani Di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe

Selatan

Dari hasil penelitian yang saya lakukan hanya ada beberapa

pedagang pengumpul komoditi merica di Desa Mowila akan tetapi masih
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saja ada yang kekurangan stok barang yang akan di setor ke pedagang

besar padahal dilihat dari produktifitas merica cukup menjanjikan. Oleh

karena itu, hal ini menarik untuk diteliti karena melihat dari cara pedagang

pengumpul dalam melakukan usaha ini berbeda-beda. Seperti yang telah

dijelaskan informan:

“awalnya saya menjalankan usaha ini karena melihat
banyak yang bertani merica di daerah ini sehingga saya berinisiatif
untuk melakukan usaha guna untuk membantu kebutuhan keluarga.
sebagai pedagang, ketika stok barang berkurang yang saya lakukan
yaitu pergi kerumah-rumah petani untuk membeli merica ....”2

Sebagai pedagang pengumpul juga memiliki target waktu dimana

setiap satu minggu barang harus dijual ke pedagang besar dengan jumlah

barang minimal 200 kwintal. Barang yang siap dijual ke pedagang besar

harus kering yaitu kadar 5 atau 6. Jika pedagang membeli barang dengan

kadar air 8 atau 9 maka pedagang harus menjemur kembali sebelum dijual

ke pedagang besar. Pedagang pengumpul bisa membeli barang dengan

kadar air 9 namun dengan jumlah sedikit dan harga lebih rendah karena

dapat merugikan pedagang pengumpul. Seperti yang telah dijelaskan

informan:

“sebagai pedagang pengumpul harus mampu mengetahui
tingkat kadar air pada merica, karena hal ini sangat menentukan
tingkat keuntungan atau kerugian pedagang.... ”.3

Dalam melakuakan usaha, kerja keras adaalah kunci utama untuk

meraih kesuksesan. Islam menganjurkan umatnya agar mau bekerja keras

2Sitti Aisyah, Pedagang Pengumpul, Wawancara, Mowila 28 maret 2017
3Azis, Pedagang Pengumpul, Wawancara, Mowila 20 April 2017
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dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, Islam membenci

umatnya yang hanya berpangku tangan, malas-malasan dan tidak mau

bekerja mencari nafkah.

Adapun cara-cara yang dilakukan pedagang pengumpul dalam

menarik minat jual petani pada pembelian hasil panen merica yaitu:

1. Mendatangi rumah-rumah petani untuk membeli hasil panen merica.

Untuk dapat membeli hasil panen (merica) pedagang pengumpul

tidak hanya diam dirumah saja namun juga pergi kerumah-rumah

petani mencari merica yang siap untuk dijual. Jika merica petani masih

tahap pengeringan dan pedagang sudah mau membeli begitu pula

petani sudah siap untuk menjual, maka pedagang membantu petani

memasukkan merica ke dalam karung dan siap untuk di timbang.

Pedagang ini membeli, mengumpulkan kemudian menjual kembali ke

pedagang besar. Cara ini dilakukan agar petani merasa terbantu dan

mau menjual barangnya ke pedagang tersebut.

2. Melakukan pendekatan emosional kepada petani.

Sebagai seorang pedagang, dalam prakteknya yang paling penting

adalah pelanggan. Untuk mendapatkan pelanggan yang dilakukan

adalah pendekatan terlebih dahulu. Pedagang pergi kerumah petani

untuk membeli barang (merica) kemudian pedagang tersebut

berbincang-bincang dengan petani (shering) yang berkaitan dengan

merica, petani membutuhkan informasi tentang harga dan pedagang

membutuhkan merica sehingga ada saling membutuhkan,
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perbincangan ini disertai dengan sajian kopi, begitu pula jika petani

pergi menjual merica ke rumah pedagang pengumpul. Sehingga

tercipta kekerabatan yang erat.

3. Menaikkan harga merica.

Salah satu cara pedagang pengumpul di Desa Mowila dalam

menarik minat jual petani yaitu menaikkan harga merica dengan tujuan

agar petani berminat menjual hasil panennya. Seperti yang telah

dijelaskan informan:

“saya menaikkan harga walaupun untung sedikit yang
penting banyak barang yang terkumpul dan usaha saya
tetap berjalan”4

Walaupun informasi diatas menyatakan bahwa cara yang dilakukan

pedagang pengumpul yaitu dengan menaikkan harga lebih tinggi dari

pada pedagang pengumpul lainnya. Akan tetapi waktu peneliti

melakukan observasi, peneliti menemukan bahwa pedagang

pengumpul menaikkan harga disaat pelanggan lagi sepi dan kurang

mendapatkan  hasil panen dari petani, namun setelah banyak petani

mengenal pedagang tersebut dan telah menjual hasil panennya kepada

pedagang tersebut, spontan pedagang pengumpul menurunkan harga.

Hal ini merupakan cara yang kurang baik karena mempermainkan

harga dan membuat petani merasa kecewa dengan pedagang  yang

melakukan ketidakadilan terhadap petani yang lain.

4Sitti Aisyah, Pedagang Pengumpul, Wawancara, Mowila 28 maret 2017
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4. Menaikkan harga merica.

Pedagang pengumpul memberikan batasan kepada pedagang yang

berasal dari luar daerah Desa mowila apalagi pedagang tersebut

memiliki harga beli yang lebih tinggi, karena hal tersebut membuat

pedagang pengumpul yang berada di wilayah tersebut kurang

mendapat stok barang (merica).

Di dalam UU no.5/1999 pasal 19, bahwa kegiatan yang dilarang

dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya

penguasaan yang merupakan praktek monopoli atau persaingan usaha

tidak sehat yaitu:

a. Menolak atau menghalangi  pelaku usaha tertentu untuk

melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang

berangkutan.

b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha

pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan

pelaku usaha pesaingnya.

c. Membatasi peredaran atau penjualan barang dan jasa pada pasar

bersangkutan.

d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.5

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki

kekayaan, tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki

semua apa yang dia suka, dan menggunakan cara apa saja yang mereka

5https://fikaamalia.wordpress.com
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kehendaki. Kekayaan adalah hal yang penting, tetapi yang lebih penting

lagi adalah cara pendistribusiannya.6

Keuntungan yang didapatkan dalam melakukan transaksi jual beli

merica di Desa Mowila sebagai berikut:

a. Keuntungan dari pihak pembeli (pedagang pengumpul)

1. Usaha ini dapat memenuhi kebutuhan dan menambah pendapatan

ekonomi keluarga. Sesuai dengan pendapat ulama bahwa tujuan

perniagaan ialah memaksimalkan laba dimana laba adalah

pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga

dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karna barter atau

ekspedisi dagang.

b. Keutungan dari pihak penjual (petani)

1. Dengan adanya pedagang pengumpul, petani merica lebih mudah

menjual hasil panennya dibandingkan dengan menjual ke pedagang

besar yang membutuhkan biaya tambahan karena jarak tempuh

yang cukup jauh dan harus menggukan alat transportasi.

2. Pedagang pengumpul dapat memberikan pinjaman uang jika

sewaktu-waktu petani membutuhkan dana tanpa adanya

persyaratan. Dalam QS. al-Maidah/5:2 menjelaskan tentang pinjam

meminjam adalah sebagai berikut:

6Rozalinda, Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi, cet.2 (jakarta:
Kharisma putra utama offset, 2014), hlm. 132.
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Terjemahnya:

“Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa
dan jangan lah kamu tolong menolong dalam dosa dan
permusuhan” (QS: Al Maidah ayat 2).7

Pinjam meminjam termasuk perbuatan tolong menolong.

Jadi ayat diatas bisa menjadi salah satu dalil tentang meminjamkan

uang dalam islam. Apa lagi ketika orang membutuhkan sesuatu

seperti meminjam uang, maka hal itu boleh berdasarkan ayat

tersebut. Namun dengan catatan digunakan untuk hal yang baik-

baik, bukan sebaliknya untuk hal yang dilarang atau diharamkan

dalam islam seperti meminjam uang untuk judi, untuk

barang haram dan lain sebagainya.

3. Perekonomian meningkat menjadi lebih baik karena perawatan

merica tetap terjaga walaupun kondisi ekonomi petani berkurang,

namun dengan adanya peminjaman uang dari pedagang pengumpul

membuat petani merasa terbantu.

Kerugian yang dialami dalam melakukan transaksi jual beli merica

di Desa Mowila sebagai berikut:

a. Kerugian dari pihak pembeli (pedagag pengumpul)

7Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta Timur:CV. Darus Sunnah,
2002), h.81
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1. Sering mengalami kerugian jika pedagang pengumpul tidak

berpengalaman dalam membeli merica. Karena sifat dari

pada merica sangat cepat susut apalagi merica yang tidak

terlalu kering.

2. Harga merica yang tidak menentu, terkadang harga merica

turun tanpa sepengetahuan pedagang pengumpul.

b. Kerugian dari pihak penjual (petani)

1. Tidak mendapatkan harga jual yang maksimal.

2. Kurang informasi mengenai harga merica.

3. Pedagang pengumpul tidak menghitung volume/berat yang

hanya hitungan (ons).

C. Faktor yang mempengaruhi minat Petani Dalam Menjual Hasil Panen

Merica Kepada Pedagang Pengumpul

Petani dan pedagang pengumpul merupakan hubungan timbal balik

dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hubungan yang tercipta antara

dua komponen, yaitu petani dan pedagang pengumpul tersebut dapat kita

sebut sebagai hubungan yang saling menguntungkan antara satu dan yang

lainnya terdapat saling ketergantungan. Tanpa adanya pedagang

pengumpul ini, petani, terutama petani miskin, akan mengalami kesukaran

dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Sebaliknya, pedagang tanpa

adanya petani, akan kesulitan untuk mendapatkan barang hasil pertanian.8

8Witrianto, Hubungan Saling Ketergantungan Antara Petani dan Pedagang Perantara di
Pedesaan Minangkabau, skripsi (Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2010)
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Minat pada seseorang akan suatu obyek atau hal tertentu tidak akan

muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba dalam diri individu.  Minat

dapat timbul pada diri seseorang melalui proses. Dengan adanya perhatian

dan interaksi dengan lingkungan maka minat tersebut dapat berkembang.9

Kegiatan usahatani merica sudah menjadi turun temurun dilakukan

oleh masyarakat dan menjadi sumber pendapatan utama petani.

Pendapatan petani diperoleh dari hasil produksi (produk) yang dijualkan

ke pasaran melalui pedagang pengumpul yang ada di desa. Hal ini senada

dengan penelitian J.T. Yuhono dalam bukunya “Sistem Agrebisnis Lada

Dan Strategi Pengembangannya (2009) mengatakan bahwa merica yang

dihasilkan petani dijual kepada pedagang desa yang bertindak sebagai

pedagang pengumpul kecil dan pengumpul besar. Petani dalam

memasarkan hasil merica memiliki pertimbangan dalam memutuskan

untuk menjual langsung atau tunda jual setelah panen. Keputusan petani

dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu kebutuhan hidup sehari-hari, biaya

pendidikan sekolah, modal usahatani, harga komoditi, tabungan, sumber

pendapatan lain. Faktor- faktor tersebut berkaitan erat dengan penguasaan

lahan oleh petani.

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat petani dalam menjual

hasil panen kepada pedagang pengumpul adalah sebagai berikut:

9www. Witrianto.blogdetik.com
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1. Sistem Pemberian Pinjaman Uang

Transaksi yang dilaksanakan oleh sebahagian petani di Desa

Mowila ini adalah suatu proses peminjaman uang terhadap pedagang

merica yang mempunyai modal dan bersedia untuk dihutangkan terhadap

orang yang membutuhkan. Jika dilihat, eksitensi transaksi seperti ini

mempunyai efek sosial yang ditimbulkan dan mengandung sifat tolong

menolong karena orang yang sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan

konsumtif ataupun keperluan lainnya yang bersifat mendesak akan segera

mendapat pertolongan.

Seperti yang di ungkapkan salah seorang dari petani  yakni sebagai

berikut:

“sebagai petani, uang itu tidak setiap hari ada, sementara
kebutuhan itu setiap hari. Jadi kami meminjam uang kepada
pedagang merica untuk menutupi kebutuhan kami sehari-hari,
nanti kalau sudah musim merica tiba, barulah kami membayar
dengan menjual merica kepada pedagang tempat kami
meminjam.”10

Petani bisa meminjam uang apabila sewaktu-waktu memerlukan

uang untuk biaya konsumsi, pendidikan anak dan perawatan lahan.

Pemberian hutang ini menyebabkan petani merica menjadi terikat dan

merasa betah. Seperti yang telah di jelaskan informan:

“Dalam hal penjualan saya lebih memilih menjual merica
kepada pedagang pengumpul yang mau memberi pinjaman utang
karena saya sangat terbantu dengan cara beliau yang mau
meminjamkan uang kepada petani.11

10Ramal, Petani, Wawancara, Mowila 22 April 2017
11Ibid
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Keberadaan pedagang pengumpul banyak dirasakan manfaatnya

oleh sebahagian orang yang pernah meminjam, bahwa mereka sangat

tertolong didalam memenuhi kebutuhan konsumtif, apalagi menjelang

bulan puasa kebutuhan masyarakat bertambah banyak. Disnilah saat

dimana petani melakukan peminjaman uang kepada pedagang pengumpul,

dan peminjaman uang rata-rata sebesar Rp 1.000.000 – Rp 2.500.000.

Jumlah peminjaman uang yang dibutuhkan petani masih bisa dijangaku

oleh pedagang pengumpul. Sebab bila dibandingkan  dengan lembaga

keuangan lainnya bank misalnya, bila ingin meminjam di lembaga ini

harus memenuhi persyaratan yang lengkap dan harus ada barang jaminan.

2. Sistem pemberian panjar

Pengaruh globalisasi yang melanda seluruh dunia, juga melanda

daerah pedesaan. Dari berbagai pengaruh globalisasi tersebut, diantaranya

adalah adanya kebutuhan terhadap pendidikan, masuknya berbagai barang

elektronik ke Desa, seperti televisi, kulkas, mesin cuci, telepon, dan

terutama juga adalah listrik. Untuk mendapatkan semua keperluan tersebut

dibutuhkan biaya yang besar, termasuk biaya bulanan yang harus mereka

bayarkan dalam hal pendidikan, rekening listrik, dan telepon. Petani butuh

uang setiap hari untuk membiayai berbagai keperluan tersebut, sementara

panen hanya satu kali saja dalam setahun. Untuk mengatasinya, petani

kemudian meminjam uang kepada pedagang pengumpul/perantara, dengan
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konsekuensi hasil panen mereka hanya dijual kepada pedagang yang

memberinya pinjaman, bukan kepada pedagang yang lainnya.12

Bagi pedagang sendiri, hal ini juga menguntungkan karena dia

sudah mendapatkan kepastian pasokan merica. Tanpa mengikat petani

tersebut dengan pinjaman uang, ia akan kesulitan untuk mendapatkan

barang dagangannya karena harus bersaing dengan pedagang-pedagang

lainnya. Sebagai pedagang harus selalu punya stok barang dagangan agar

usahanya tetap lancar dan tidak mengecewakan pelanggannya.

Namun dibalik keuntungan yang didapatkan pedagang pengumpul

dengan memberikan kepercayaan dan hubungan soaial yang ditanamkan

kepada petani, petani tidak selamanya menjual hasil panennya kepada

pedagang tersebut. Karena pedagang pengumpul terkadang menurunkan

harga belinya. Sehingga petani berpindah tempat dalam menjual hasil

panennya kepada pedagang pengumpul yang memiliki nilai beli yang

tinggi atau harga pasar.

Sistem panjar yaitu dalam transaksinya pembeli membayar panjar

kepada penjual (petani) dan pelunasannya dibayar setelah panen namun

pada kenyataannya pembeli tidak dapat memberikan kepastian kapan ia

akan melunasi penmabayaran pembelian tersebut, kemudian penjual

(petani) merasa rugi karena adanya pembelian yang tidak jelas oleh

pembeli (pedagang pengumpul) dan karena petani tidak merasa terikat

12http://Hukum Islam net, Hukum Urbun Uang-Panjar, Dalam Fiqh Islam



56

dengan pembeli (pedagang pengumpul) maka petani melempar hasil

panennya kepada pedagang pengumpul yang lain yang membeli dengan

uang tunai dan harganya pun lebih tinggi dengan pembeli awal (pemberi

panjar) dalam hal ini transaksi penjual (petani) dan pembeli (pedagang

pengumpul) jelas mengandung unsur ketidakpastian dan ini merugikan

kedua belah pihak.

3. Hubungan Keluarga

Dari hasil wawancara di lapangan di peroleh petani yang memiliki

hubungan saudara dengan pedagang pengumpul merica 20 persen atau 8

orang petani sampel. Dengan adanya hubungan keluarga ini petani merasa

lebih baik menjual hasil mericanya ke saudara mereka dari pada kepada

pedagang pengumpul yang lain asalkan harga belinya tetap sama dengan

pedagang pengumpul lainnya serta  meminjam uang lebih mudah karena

mereka bersaudara. Hal ini dikatakan oleh petani sampel:

“keluarga merupakan salah satu tempat untuk meminta
bantuan jika ada kekurangan  karena beliau adalah keluarga saya,
dia yang sering membantu saya, jadi sebaiknya saya menjual ke
beliau karena harga pembeliannya juga tetap sama dengan
pedagang yang lain..13

4. Faktor Modal

Modal merupakan hal yang sangat penting dalam berusaha baik

bagi petani maupun pedagang. Dengan modal yang berlebih pedagang bisa

memberikan pinjaman berupa hutang ke petani tanpa bunga. Kelebihan

modal dari pedagang merupakan faktor penarik bagi petani merica. Petani

13 Ramal, Petani, Wawancara, Mowila 22 April 2017
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juga lebih memilih pedagang pengumpul yang memiliki uang karena bisa

membayar cas saat menjual merica.

Bahwa dalam suatu perdagangan, modal mempunyai peranan yang

sangat penting atau vital, ia merupakan sendi utama bagi usaha-usaha yang

bersifat Produktif. Tanpa modal usaha tersebut tidak dapat berjalan

menurut semestinya. Oleh karena itu dalam prakteknya para pedagang

pengumpul yang memiliki modal lebih banyak medapatkan hasil panen

dari petani dibandingkan dengan pedagang yang memiliki modal sedikit14.

Karena disisi lain petani butuh uang untuk keperluan sehari-hari.

D. Tinjauann Ekonomi  Islam Tentang Cara Pedagang Pengumpul
Komoditi Merica di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten
Konawe Selatan

Persaingan usaha merupakan sesuatu yang wajar terjadi, karena

bagaimanapun secara nyata bahwa mekanisme pasar akan senantiasa

menciptakan persaingan usaha. Dimana ketika di “pasar” mengalami

kondisi over suplay, sementara permintaan (demand) relatif tetap maka

harga akan menjadi cenderung turun, sehingga kemudian dengan

sendirinya akan menimbulkan persaingan diantara pelaku pasar untuk

memperebutkan “segmen pasar” yang ada. Begitu juga ketika kondisi

pasar arus “suplay” barang relatif tetap, sementara permintaan meningkat

maka harga di pasar akan cenderung naik. Tentu adanya kenaikan harga

pasti sangat menggiurkan para pelaku usaha untuk dapat meningkatkan

14Helmi Karim, Fiqh Muamalah, cet. Pertama  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1993)
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omset penjualan yang setinggi-tingginya, sehingga mau tidak mau

terjadilah persaingan usaha.15

Cara pedagang pengumpul dalam upaya menjaga usaha berdagang

berdasarkan hasil penelitian merupakan suatu hal yang biasa saja bagi

petani yang ada di Desa Mowila, namun jika dikaji dalam perspektif

ekonomi Islam belum bisa dikatakan sesuai dengan syariat Islam, karena

masih terdapat hal- hal yang dilarang oleh Allah swt. Seperti yang telah

dikatakan informan:

“ saya selalu menjual hasil panen kepada pedagang pengumpul
walaupun itu harganya murah, tapi itu sudah menjadi hal yang
harus diterima karena saya tidak bisa membawa langsung ke
pedagang besar.”16

Praktek jual beli yang dilakukan pedagang pengumpul dan

petani merica di Desa Mowila termasuk kategori gharar karena belum ada

barang yang diserahterimakan saat akad yaitu:

1. Tidak dapat diserahkan

Yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek

akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun

belum ada. Seperti yang telah dilakukan pedagang pengumpul dan

petani merica di Desa Mowila yaitu dengan menjual barang yang

belum dapat diserahterimakan.

15https://www.google.com/search laranganmonopolipadapasarkomoditidalamislam
16Rahman, Petani, Wawancara, Mowila 19 April 2017
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2. Tidak ada kejelasan bentuk transaksi

Seperti petani yang telah meminjam uang kepada pedagang

pengumpul dengan maksud setelah panen hasilnya akan diberikan

kepada pedagang pengumpul yang telah memberinya pinjaman uang,

namun akad ini tidak jelas sehingga petani bisa saja beralih ke

pedagang pengumpul yang lain secara sepihak yang memiliki harga

beli yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan sistem panjar bahwa penulis melihat banyak

dampak merugikan daripada menguntungkan karena di dalamnya ada

juga unsur mendholimi yaitu, kesepakatan yang sudah dijanjikan kedua

belah pihak diabaikan dan itu semua bisa terjadi pada pembeli maupun

penjual. Dari sini jelas bahwa pihak pembeli menurunkan harga yang

sudah dijanjikan atas kesepakatan bersama. Selain itu dampak panjar

sering membuat ketidakpuasan dari pihak penjual yang menginginkan

harga lebih atau tambahan harga yang sudah disepakati diawal,

adakalanya pihak pembeli sendiri memperoleh keuntungan dan

memperoleh kerugian. Sehingga pedagang pengumpul yang

mempunyai modal banyak dan mampu memberikan harga tinggi dialah

yang akan menguasai desa disaat musim panen raya tiba.

Selain itu poin keempat diatas terkait masalah cara pedagang

pengumpul dalam menarik minat jual petani masuk dalam kategori

monopoli yaitu penguasaan wilayah yang tidak mengizinkan pedagang

dari luar daerah masuk untuk membeli merica di wilayah tersebut.
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Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran

barang atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu

kelompok pelaku usaha. Seperti yang telah dijelaskan pada hadis

dibawah bahwa larangan terhadap tengkulak :

ٍد حّدثنا عبُد ْالَواِحِد حّدثنا َمْعَمٌر َعْن عبِد هللاِ بِن طَاُوٍس  ْلُت ْبُن ُمَحمَّ حّدثنَا الصَّ

ى هللا علیھ َعْن أبیِھ َعِن اْبِن َعبّاٍس رضي هللا عنھما قَاَل قَاَل رسول هللا صل

ْكبَاَن َوالَ یَبِْع َحاِضٌر لِبَاٍد قَاَل فَقُْلُت ِالْبِن َعبَّاٍس َما قَْولھُ الَ یَبِیُع  وسلّم َال تَلَقَُّوا الرُّ

17(رواه البخاري)َحاِضٌر لِبَاٍد قَاَل الَ یَُكْوُن لَھُ ِسْمَساًرا 

Artinya:

“Menceritakan kepada kami Salt bin Muhammad telah
mengabarkan kepada kami Abdul wahid mengabarkan kepada
kami Muammar Dari Abdullah bin Thawus dari Ayahnya Ibnu
abbas ra. ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW: “Janganlah
kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang kota
menjual buat orang desa.” saya bertanya kepada Ibnu abbas,”Apa
arti sabdanya.? “Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan
jangan orang- menjadi perantara baginya”. (H.R Bukhari).

Terdapat begitu banyak literatur dalam Islam yang berkaitan

dengan monopoli, dan hampir seluruhnya setuju bahwa praktek

monopoli adalah sangat dilarang. Hal sama berlaku untuk segala bentuk

persaingan secara monopoli (harga, barang, etc). Monopoli yaitu

mengumpulkan dan menguasai barang kebutuhan sehingga merugikan

17Abdul Rahman Ghasaly,Fiqh Muamalah,(Jakarta:Kencana Prenada Media
Group,2012).h.78
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kepentingan umum. Monopoli ini dapat dilakukan baik perorangan

maupun kelompok.

Jumhur ulama berpendapat bahwa monopoli hukumnya haram

sebagaimana dikemukakan oleh ulama kalangan Hanabilah,

Malikiyyah, Hanafiyyah, dan mayoritas Syafi‘iyyah. Argumentasi yang

mereka bangun adalah dalil naqli dan ‘aqiî. Di antara dalil naqli yang

mereka jadikan landasan hukum adalah Alquran dan Sunah. Allah Swt.

berfirman dalam QS. al-Hajj/ 22:25:

              
                   
   

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia
dari jalan Allah dari Masjidilharam yang Telah kami jadikan untuk
semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir
dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara
zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang
pedih”.18

Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi

pembeli tunggal atau barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan

18Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta Timur:CV. Darus Sunnah,
2002), h.398
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usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai

penerimaan pasokan atau menjadi pembeli apabila satu pelaku usaha atau

satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen)

pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Hal ini disebut

monopsoni.

Posisi tawar petani terhadap pedagang saat ini cenderung masih

lemah. Kondisi ini membuat petani sering menjadi obyek

permainan dalam rantai pemasaran komoditas pertanian sehingga petani

sulit memperoleh harga jual terbaik ketika panen tiba. Petani juga tidak

bisa berbuat banyak ketika pedagang ‘menggoreng’ harga berbagai

komoditas pertanian tanpa memperdulikan kepentingan petani. Hal ini

pula yang menjadi penyebab petani tidak bisa sejahtera melalui

usahataninya.

Lemahnya posisi tawar petani disebabkan karena struktur pasar di

tingkat petani cenderung monopsoni atau monopoli. Pada struktur pasar

seperti ini hanya ada satu atau beberapa orang pedagang atau tengkulak

yang menguasai akses pasar, informasi pasar, dan permodalan yang cukup

memadai, berhadapan dengan banyak petani yang kurang memiliki akses

pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai. Artinya,

yang lebih berkuasa di pasar adalah para pedagang atau tengkulak

sedangkan petani hanya menjadi obyek dari kekuasaan mereka. Dalam

struktur pasar yang tidak sehat itu maka petani menjadi pihak yang paling

dirugikan karena selalu mendapat harga jual hasil panen yang rendah.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa

bagian penting yaitu:

1. Cara yang dilakukan pedagang pengumpul dalam menarik minat jual

petani di Desa Mowila yaitu dengan mendatangi rumah-rumah petani

untuk melakukan transaksi jual beli merica, melakukan pendekatan

emosional sehingga terjalin kekerabatan antara petani dan pedagang

pengumpul,  menaikkan harga merica dengan tujuan untuk menarik

perhatian petani agar mau menjual hasil panennya, dan pedagang

pengumpul memberikan batasan kepada pedagang lain untuk membeli

merica di daerahnya.

2. Faktor yang paling utama dalam menjalankan usaha seperti pedagang

pengumpul yaitu selain faktor modal, kemampuan dan pengalaman

dalam menjalankan usaha juga sangat berpengaruh pada tingkat minat

petani dalam menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul.

3. Cara yang dilakukan pedagang pengumpul dalam upaya menjaga

usaha berdagang berdasarkan hasil penelitian, jika dikaji dalam

perspektif ekonomi Islam belum bisa dikatakan sesuai dengan syariat

Islam. Karena Pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi atau

pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang

mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak transaksi.
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B. Saran

1. Diharapkan kepada pedagang pengumpul komoditi merica agar tetap

mempertahankan usaha yang telah ditekuninya. Serta senantiasa selalu

menolong kepada orang yang membutuhkan dana.

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk melindungi kepentingan petani

dari kekuatan monopoli, pemerintah perlu campur tangan, baik melalui

kebijakan perlindungan harga untuk petani. Undang-undang

antimonopoli mungkin perlu diterapkan pada perdagangan komoditas

pertanian.

3. Diharapkan kepada lembaga pertanian dapat memberikan wadah baik

itu koperasi, kelompok tani atau pun yang lainnya Dengan wadah

lembaga ekonomi yang kuat maka posisi tawar petani terhadap

pedagang komoditas pertanian maupun penjual sarana produksi

pertanian menjadi lebih kuat sehingga petani bisa memperoleh harga

terbaik.

4. Diharapkan kepada pedagang pengumpul komoditi merica di Desa

mowila agar melakukan perdagangan yang sesuai dengan syariat

Islam, yaitu dengan kejujuran, kerja keras dan memegang teguh pada

prinsip-prinsip syariah sesuai pada pedoman Al-quran dan Hadist.
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