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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna. Salah satu

unsur kesempurnaan manusia adalah dapat membedakan antara benar dan

salah, unsur ini disebut nurani. Nurani merupakan kelanjutan dari fitrah atau

kejadian asal yang suci pada manusia, nurani yang memberikan kemampuan

bawaan dari lahir dan intuisi untuk mengetahui benar dan salah, sejati dan

palsu, dengan begitu merasakan kehadiran Tuhan dan keesaan-Nya.1

Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan

Allah telah menundukkan alam semesta ini untuk kepentingan manusia.Kedudukan

manusia sebagai khalifah adalah untuk  membangun dunia ini dan untuk

mengeploitasi sumber-sumber alamnya dengan cara melakukan pekerjaan dan

pemelihara hewan ternak.Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam

menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan dan bekerja baik berbisnis dan

mengembalakan ternak. Hal tersebut juga diatur dalam Al-Qur’an suatu konsep

yang sangat komprehensif,sehingga parameternya tidak hanya menyangkut dunia,

tetapi menyangkut akhirat.2 Dalam firman Allah Swt dalam surat Al-An’am ayat

142 sebagai berikut:





1Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Yogyakarta:Ekonisia, 2004) , h. 3
2Buchari Alma. Manajemen Bisnis Syariah. ( Bandung: Alfabeta. 2009). h. 1
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Artinya : “Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk
pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezki
yang Telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti
langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata
bagim”.

Berqurban merupakan bagian dari syariat Islam yang sudah ada semenjak

manusia ada. Kedua anak Adam (Habil dan Qabil) telah berqurban dengan barang

yang sejenis dan dengan barang cara yang sama. Akan tetapi ternyata tidak setiap

yang dinamakan qurban diterima Allah karena nilai suatu pengorbanan tidaklah

ditentukan atau diukur dengan harganya, bentuk barangnya, atau jumlahnya, tetapi

pengurbanan dinilai berdasarkan niat, keikhlasan, kelayakan yang berimbang

dengan kemampuannya, dan semata-semata melaksanakan takwa kepada

AllahSwt.3

Qurban yang disyari’atkan kepada Nabi Muhammad Saw.ini untuk

mengingatkan kembali nikmat Allah kepada Nabi Ibrahim As karena taat dan

patuhnya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan untuk bertaqarrub

(mendekatkan diri) kepada Allah, maka binatang ternak yang akan dijadikan

qurban itu hendaklah dipilih yang baik.4

Disyariatkan qurban untuk disedekahkan kepada yang berhak, yaitu orang

yang layak untuk menerimanya, yang tentunya bukanlah orang kaya. Orang yang

berqurban boleh ikut makan daging qurbannya, kecuali bila ia bernadzar akan

3 Abdurrahman, Hukum Qurban, Aqiqah dan Sembilihan, (Bandung: Sinar Baru, 1990),
h.2.

4Moh. Rifa’iIlmu Fiqih Islam Lengkap,(Semarang: PT Karya Toha putra.1978),h.445.
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berqurban serta akan menyedekah semuanya. Tentang berapa banyak yang dapat

dimakannya beserta ahli rumahnya tidak ada keterangan yang memastikan.5

Perintah memakan menyedekahkan, dan menyimpan daging qurban di sini

menurut jumhur ulama adalah sunnah bukan wajib, sehingga disunnahkan bagi

orang yang berqurban untuk memakan daging hewan qurbannya. Menyimpannya

untuk keperluan konsumsinya dan memberikan sebagiannya kepada fakir miskin.

Mayoritas mereka berpendapat sunnah hukumnya bersedekah dengan sepertiga

daging qurban, memberi makan fakir miskin dengan sepertiga, dan memakan

sendiri sepertiga sisanya bersama keluarganya, tapi bagaimanapun orang yang

berqurban berhak membagi sesukanya. Seandainya ia menyedekahkan semuanya

kepada fakir miskin,maka hal itu diperbolehkan.

Dalam jual beli perdagangan kita sering mengenal dengan namanya harga,

Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan.

Harga menjadi sangat penting mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu

produk yang akan dijual.Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal dalam

produk yang ditawarkan nantinya.harga merupakan satu-satunya unsur dalam

perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjualan.Oleh

karena itu, harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai

kepada konsumen.6 Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia yang

dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran.

1. Harga barang itu sendiri

5Abdurrahman, Op. cit.,h .12..
6 Gary Amstrong,Menejemen Pemasaran. (Jakarta : Erlangga,1989) cet. Ke-2 h. 12
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2. Harga sumber produksi

3. Tingkat produksi

Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli

oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Beberapa

faktor memepengaruhi permintaan.

1. Harga barang itu sendiri

2. Harga barang lain yang berkaitan

3. Tingkat pendapatan7

Para ahli ekonomi IslamIbnu Taimiyah mengatakan bahwa harga

ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia mengkatakan bahwa naik

turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang

yang terlibat transaksi.Dalam konsep Islam pertemuan antara pembelian dan

penjual tersebut haruslah terjadi rela sama rela tidak ada pihak yang merasa

terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Penjual tidak mau

menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi,padahal konsumen atau

pembeli membutuhkan barang tersebut.Dalam konsep Ekonomi Islam harga

ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pengaturan ini diperlukan bila kondisi

pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak, tetapi ketika seorang

penjual telah mengguasai pasar,permainan harga sering kali terjadi. Penjualan akan

menaikan harga untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Setiap

perorangan memiliki kebebasan untuk berusaha mendapat harta dan

menggembangkannya.Islam mengajak para pemilik harta untuk

7https//:id.m. penawaran permintaan/dikutip tanggal 30 oktober 2015
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mengembangkan harta mereka dan menginvestasikannya, sebaliknya melarang

mereka untuk membekukan dan tidak memfungsikannya. Maka tidak boleh

bagi pemilik tanah melantarkan tanahnya dari pertanian, apabila masyarakat

memerlukan apa yang dikeluarkan oleh bumi berupa tanam-tanaman dan

buah-buahan. Demikian juga pemilik pabrik di mana manusia memerlukan

produknya, karena ini bertentangan dengan prinsip “ Istiklaf “ (amanah

peminjaman dari Allah). Demikian juga tidak diperbolehkan bagi pemilik

uang untuk menimbun dan menahannya dari peredaran, sedangkan umat

dalam keadaan membutuhkan untuk memfungsikan uang itu untuk proyek-

proyek yang bermanfaat dan dapat membawa dampak berupa terbukanya

lapangan kerja bagi para pengangguran dan menggairahkan aktivitas

perekonomian.8

Menurut hukum dagang Islam, berdagang atau berniaga adalah suatu usaha

yang bermanfaat yang menghasilkan laba atau keuntungan,yaitu sisa lebih setelah

adanya konpensasi secara wajar setelah adanya faktor-faktor produksi. Jadi, laba

menurut ajaran agama Islam adalah keuntungan yang wajar dalam berdagang dan

bukan riba.Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan,ada banyak cara yang

dilakukan penjual sebagai upaya mempengaruhi konsumen agar membeli barang

yang dijualnya dan hal ini sangat wajar dilakukan.Islam mengenal syirkah dalam

memelihara hewan ternak.9

Sebagian besar masyarakat di Desa Naga Beralih bermata pencaharian

Petani dan mengembalaternak kerbau juga ayam.  Seperti yang penulis ketahui,

8 Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. Ekonomi Islam. h.175
9Adiwarman Karim, EkonomiMikro Islam,(Jakarta : Raja Grafindo Perda2008), cet ke-3

h. 146-152
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kesadaran masyarakat untuk berqurban dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Setiap hari raya qurban masyarakat desa naga beralih Menggunakan hewan ternak

kerbau untuk diqurbankan. Tidak seperti desa-desa lain yang menggunakan hewan

ternak sapi dan kambing.Pada menjelang Idul Adha ada seseorang masyarakat

diDesa Naga Beralih yang ingin berqurban dan menanyakan harga hewan ternak

kepada panitia qurban dan panitia qurban menyampaikan rincian harga hewan

ternak yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Oleh karena itu masyarakat

yang awalnya ingin berqurban menjadi tidak ingin berqurban. Ini merupakan suatu

hal yang mempengaruhi kebutuhan daging qurban terhadap harga jual beli ternak

diDesa Naga Beralih.10

TABEL 1.1

HARGA HEWAN QURBAN  DIDESA NAGA BERALIH PADA TAHUN 2010/2014

NO PERIODE
TAHUN

KEBUTUHAN
QURBAN

HARGA JUAL BELI
TERNAK

PESERTA/ORANG
BAYAR QURBAN

1 2010

DUSUN I ( 6 ekor ) Rp.12.400.000/ekor 7( Rp. 1.700.000/orang)
DUSUN II ( 6 ekor ) Rp.12.400.000/ekor 7 ( Rp. 1.700.000/oramg
DUSUN III ( 4 ekor ) Rp.12.300.000/ekor 5 ( Rp.2.46.000/orang
DUSUN IV ( 5 ekor ) Rp.12.300.000/ekor 5 ( Rp.2046.000/orang

2 2011

DUSUN I ( 5 ekor ) Rp.12.700.000/ekor 6 ( Rp.2.100.000/orang
DUSUN II ( 6 ekor ) Rp.12.500.000/ekor 5 ( Rp.2.500,000/orang

DUSUN III ( 4 ekor ) Rp.12.500.000/ekor 5 ( Rp.2.500.000/orang
DUSUN IV ( 4 ekor ) Rp.12.500.000/ekor 5 ( Rp.2.500.000/orang

3 2012

DUSUN I ( 5 ekor ) Rp.13.000.000/ekor 7 (Rp,1.800.000/orang
DUSUN II (5 ekor ) Rp.13.000.000/ekor 7 ( Rp.1.800.000/orang

DUSUN III ( 3 ekor ) Rp.13.000.000/ekor 5 ( Rp.2.600.000/orang
DUSUN IV (4 ekor ) Rp.13.000.000/ekor 5 ( Rp.2.600.000/orang

4 2013

DUSUN I ( 7 ekor ) Rp.13.300.000/ekor 7 (Rp.1.900.000/orang
DUSUN II ( 5 ekor ) Rp.13.500.000/ekor 6 ( Rp.2.25.000/orang
DUSUN III ( 3 ekor ) Rp.13.500.000/ekor 5 (Rp. 2.700.000/orang
DUSUN IV ( 6 ekor ) Rp.13.000.000/ekor 7 ( Rp.1.85.000/orang

10Wawancara. Iras madani Panitia qurban Di Desa Naga Beralih. Tanggal 19 mei 2015
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5 2014

DUSUN I ( 5 ekor ) Rp.15.500.000/ ekor 7 ( Rp.2.200.000/orang
DUSUN II ( 4 ekor ) Rp.15.000.000/ ekor 6 ( Rp.2.500.000/orang
DUSUN III ( 2 ekor ) Rp.15.000.000/ ekor 5 ( Rp.3.000.000/orang
DUSUN IV ( 5 ekor ) Rp.15.300.000/ ekor 7 ( Rp.2.100.000/orang

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun-ketahun harga jual

beli ternak mengalami kenaikan. Dari tahun 2010-2014 terjadi peningkatan

kenaikan harga qurban per ekor naik,  dan kebutuhan qurban mengalami penurunan

atau semakin sedikit. beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya kenaikan

harga jual beli ternak hewan qurban sangat dibutuhkan pada saat hari raya Idul

Adha.

Setiap tahun harga jual beli ternak mengalami kenaikkan yang dapat

mempengaruhi kebutuhan qurban itu sendiri.11

Dari fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk menelitipermasalahan ini

dengan judul : “PENGARUH KEBUTUHANQURBAN TERHADAP

HARGA JUAL BELI TERNAK DI DESA NAGA BERALIH

KECAMATAN KAMPAR UTARA MENURUT EKONOMI ISLAM”.

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dan terarahnya penelitian ini, maka perlu

adanya pembatasan suatu masalah yang akan diteliti yaitu KEBUTUHAN QURBAN

TERHADAP HARGA JUAL BELI TERNAKDI DESA NAGA BERALIH KECAMATAN KAMPAR

UTARA” pada tahun 2010 sampai tahun 2014.

11Wawancara. Asrizal Pamilik ternak dan panitia qurban. Pada tanggal 19 mei 2015
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan,maka penulis

mengidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah adapengaruh yang signifikan antara kebutuhan qurbanterhadap harga

jual beli ternak di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten

Kampar?

2. Bagaimana menurutekonomi Islamtentang kebutuhanqurban terhadap harga

jual beli ternak di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten

Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui tingkat pengaruh kebutuhan qurban terhadap harga jual

beli ternak di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten

Kampar.

b. Untuk mengetahuiMenurutEkonomi Islamtentang kebutuhanqurban

terhadap harga jual beli ternak di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar

Utara Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

a. Dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi penulis untuk

memperdalam ilmu pengetahuan tentang pengaruh kebutuhan qurban

terhadap harga jual beli ternak menurut ekonomi Islam.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi

perkembangan wawasan di masa yang akan datang.
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c. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi para pembaca,

baik bagi penulis, mahasiswa maupun bagi masyarakat dan dapat

menjadi bahan masukan atau informasi bagi peneliti lain tentang

qurban.

d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program

strata satu (S1) jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa

Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Lokasi ini penulis

ambil dikarenakan didaerah tersebut terdapat masalah yang di teliti yaitu

pengaruh kebutuhan qurban terhadap harga jual beli ternak.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para pembeli hewan qurban dan panitia

pelaksana hari raya qurban di Desa Naga Beralih. Sedangkan objek penelitian

adalah pengaruh kebutuhan qurban terhadap harga jual beli ternak mernurut

ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada dan

memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau

keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan
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diteliti.12Populasi dalam penelitian ini adalahpanitia pelaksaan hari raya

qurban,yang berjumlah 25 orang. Karena populasinya sedikit,maka penulis

menggunakan semua jumlah populasi menjadi sampel dengan menggunakan

metodeTotal sampling.

4. Sumber Data

a. Data Primer yaitu Data yang diperoleh langsung dari pembeli hewan

qurban dan panitia pelaksanaan hari raya qurban.

b. Data Sekunder  yaitu Data yang diperoleh dari pemuka masyarakat. Alim

ulama dan aparat pemerintah setempat ditambah dengan buku-buku yang

berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi,yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses

pengamatan langsung terhadap gejala yang terjadi di lapangan.

b. Dokumentasi yaitu suatu metode yang langsung dari panitia Qurban di

Desa naga beralih.

6. Analisis Data

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui analisis

kuantitatif yaitu analisis data yang dapat dihitung untuk menghasilkan tingkat

penggunaan suatu produk, mendukung keputusan-keputusan untuk aspek

kuantitatif.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Uji Model Regresi

12Burhan Bungin, Metodologi penelitian, (Jakarta: Persada Media Grup,2006), cet. 1, h.
99
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1) Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis ini digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya

hubungan dua variabel melalui koefisien regresinya.13Dimana variabel

independen (X) adalah kebutuhan qurban, sedangkan variabel

dependen (Y) adalah harga jual beli ternak.

Y = a + bX + e

Keterangan :Y=Harga jual beli ternak

a= Konstanta

b= Koefisien arah regresi linear

X=Kebutuhan qurban.

b. Uji Model Penelitian

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah

data continue berdistribusi normal sehingga analisis dengan validitas,

reliabilitas, uji t, korelasi, regresi dapat dilaksanakan.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah

dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual

suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah

model yang tidak heteroskedastisitas.

13 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),
h. 64
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c. Uji Hipotesis Penelitian

1. Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel

independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

dependen (Y) dengan α = 0,05 atau 5%. Jika t hitung> t tabel, maka

terdapat hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap

variabel dependen.Jika t hitung< t tabel,maka tidak terdapat hubungan

yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

2) Koefisien Korelasi Sederhana (r)

Uji korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan

hubungan antara dua variabel dan mengetahui arah hubungan yang

terjadi.

Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan bantuan

komputer melalui program SPSS versi 20.

7. Metode penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisis,maka penulis mendeskripsikan

data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deduktif,yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau

pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil

kesimpulan secara khusus.

b. Metode Induktif,yaitu dengan menggunakan fakta-fakta atau gejala-gejala

yang bersifat khusus, lalu dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara

umum.
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c. Metode Deskriptif Analitif,yaitu  dengan jalan mengemukakan data-data

yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisis sehingga dapat disusn menurut

kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Model Penelitian

Variabel X Variabel Y
(Independen) (Dependen)

G. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan landasan teori di atas dapat di susun suatu

hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan

masih harus di buktikan secara empiris yaitu:

1. Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kebutuhan qurban

terhadap harga jual beli ternak (Ho)

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antar kebutuhan qurban terhadap

harga jual beli ternak(Ha)

H. Variabel
Tabel 1.2
Variabel

No Variabel Defenisi Indikator
1. Kebutuhan

qurban(X)
Kebutuhan primer merupakan kebutuhan
yang mutlak harus dipenuhi,agar
kelangsungan hidup manusia tidak
terganggu

1. Peningkatan hasil
yang dicapai

2. keinginan
3. kepuasan
4. jumlah
5. waktu

2. Harga jual beli
ternak(Y)

Harga menentukan nilai pendapatan yang
diterima,dengan barang yang diperjual
belikan maka pembeli dan nilai barang
tersebut seharga alat tukar yang diberikan
pembeli

1. kualitas
2. kuantitas
3. mutu
4. pendapatan
5. permintaan

HARGA JUAL
BELI TERNAK

KEBUTUHAN
QURBAN
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6. waktu
I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab,masing-masing bab diuraikan kapada

beberapa bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: Latar belakang masalah, Batasan

masalah,Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian,

Metode penelitian,hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang lokasi penelitian yang meliputi :

Geografi,mata pencaharian masyarakat desa Naga

beralih,pendidikan masyarakat desa Naga beralih,kehidupan sosial

keagamaan desa Naga beralih,

BAB III : LANDASAN TEORI

Bab ini penulis menguraikan teori-teori.pengertian

kebutuhan,pengertian umum qurban pengertian harga.pengertian

jual beli, Prinsip jual beli, rukun jual beli,macam-macam jual beli,

hikmah jual beli dalam  ekonomi Islam.

BAB  IV : HASIL PENELITIAN

Berisikan tentang statistik deskriptif yang berupa hasil pengujian

instrumen ( Statistik Deskriptip Responden, normalitas), pengujian

hipotesis penelitian, Koefisiean korekasi sederhana, serta pengaruh
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kebutuhanqurban terhadap harga jual beli ternak menurut ekonomi

Islam.

BAB  V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang

dikemukakan penulis atas dasar analisa yang telah dilakukan.


