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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan

kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari

hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi

merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial.

Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum

sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan

ekonomi yang akan diambil. Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena

hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang

kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Di samping itu, hukum

memiliki peran lain yaitu kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat

kepastian dalam hubungan antara manusia didalam masyarakat. Dalam rimba

ketidakpastian yang akan mempengaruhi langkah-langkah kebijakan ekonomi

yan diambil, maka ketentuan-ketentuan hukum berpungsi untuk membatasi

berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian

tidak mengabaikan hak-hak dan kepentinmgan masyarakat.1

Gambaran tentang kemampuan syari’at Islam menjawab segala

persoalan modren dapat dilakukan dengan mengemukakan prinsip syariat

Islam mengenai tatanan hidup secara vartikal antara manusia dengan

tuhannya maupun secara horizontal antara sesama manusia. Kebanyakan ahli

1Fathurrahman Djamil , Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), hlm. 5.
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fiqih telah menetapkan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu dalam

bidang material dan antara sesama manusia (muamalah) adalah boleh, kecuali

apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang.2

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senaniasa

mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan kehidupan

manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an tidak

mungkin menjangkau suluruh segipergaulan yang berubah itu, itulah

sebabnya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat

prinsip muamamalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis

besar dan aturan yang lebih khusus datang dalam hadits Nabi.3

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang

yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu

menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati4. Dan

apabila seseorang menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan

cara yang tertentu (akad) maka inilah yang dikatakan “ jual beli”.5

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli

yang bersifat umum dan jual beli yang besifat khusus.Jual beli dalam arti

umum ialah suatu akad timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk

menikmati kesenangan. Jual beli dalam arti khusus ialahakad timbal balik atas

2Ibid. hlm. 25
3 Amir Syarifuddin, Garis-GarisBesarFiqh, (Bogor: Kencana2003), Cet. Ke-1, h.176.
4HendiSuhendi, FiqhMuamalah, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002), Cet. Ke-1,

hlm.69
5Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, ( Jakarta: PT. Rineka cipta, 2001), cet ke-2, hlm.

390.
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selain manfaat dan bukan pula untuk kenikmatan kesenangan, bersifat

mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan perak, objeknya jelas

dan bukan utang.6Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-

qur’an, Sunnah dan Ijma’ para Ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli

hukumnya mubah kecuali jual beliyang dilarang oleh

Syariat.7Sebagaimanadijelaskan Allah dalam Al-Qur’an dalamSurat Al-

Baqarahayat 275

ع وحرم الربؤا و احل هللا البی

Artinya :”Allah menghalalkanjualbelidanmengharamkanriba”.8

Dalilinimenyatakanbahwasesungguhnya Allah

memberikanpersetujuankepadahamba-

hambanyauntukmelakukanjualbelidantidakmelakukanriba.DalamhadisBukhar

ijugadisebutkan:

رًا  ِمْن أَْن يَْأُكَل ِمنْ َعْن اْلِمْقَداِم َر ِضَي اُهللا َعْنُه َعْن َرُسوِل اِهللا َعَلْيِه َو َسلََّم قَاَل َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخيـْ
.َعَمِل يَِدِه َو ِإنَّ َنِيبَّ اِهللا َداُوَد َعَلْيِه السََّالِم َكاَن يَْأُكُل ِمْن َعَمِل يَِدهِ 

Artinya: “Dari Miqdamberkata :Rasulullah saw. Bersabda
:tidakmakanseseorangakanmakanan yang
lebihbaikdarimakanusahatangannyasendiri, dansesungguhnyaNabi
Allah DaudAS. Makandariusahatangannyasendiri.9

Menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu

berkembang dan berubah maka Syariat Islam dalambidang muamalah, pada

6Ahmad wardi muslich, Fiqh Muamalah, ( Jakarta: Amazah, 2010), cet ke- 1, hlm. 176
7Ibid, hlm. 177
8Depag RI, Al-Qur’an danTerjemahan, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), Cet- 4

hlm. 47.
9Imam Bukhari, HadisShahihBukhari, (Beirut-lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 1138

H), Zuz 2, Kitab jual beli, Bab 15, hadits ke-2073, hlm. 34.
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umumnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum.

Sementara itu perinciannya diserahkan kepada ummat Islam dimana pun

berada. Tentu perincian itu tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan

prinsip dan jiwa Syari’at.NamunIslam memilikiaturan-aturan yang

perludiperhatikandalampraktekjualbelitersebut.Hal

inipentingkarnamanusiasebagaimakhluksosial yang

tidakterlepasdarihubunganmanusiadenganAllahdanhubungansesamamanusiah

ablumminallahwahablumminannas.10

Desa Marsonja yang terletak di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten

Labuhanbatu Selatan yang mayoritas mata pencarian masyarakatnya adalah

petani karet. Masyarakat Desa Marsonja dalam transaksi jual beli karet yang

mereka lakukan langsung kepadatoke11 karet. Dalam transaksi jual beli

terdapat bebrapa orang toke karet yang selalu bersaing untuk mendapatkan

karet yang lebih banyak, dangan tujuan untuk mendapatkan keuntungan,

sehingga diantara toke mempunyai setrategi masing-masing untuk

mendapatkan pelanggan. Adapun strategi yang mereka lakukan seperti,

memberikan pinjaman kepada petani karet dengan tidak ada potongan harga

kepada petani, takaran dalam timbangan, membedakan harga petani yang

berhutang dengan petani karet yang tidak berhutang, menampilkan prilaku

yang baik, dan membeli harga diatas harga pasaran yang lebih tinggi.

Beberapa strategi toke diatastersebut jelaslah diketahui bahwa terjadi

perbedaan atau selisih harga pembelian antara toke yang satu dangan toke

10Hamlet tanjung (58), pemuka Agama Desa Marsonja, wawancara di Desa Marsonja,
tanggal  02 maret 2015.

11 Toke Merupakannamapanggilanbagipembelikaret.
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yang lain, masing-masing mempunyai strategi yang berbeda dalam menarik

minat masyarakat untuk menjual hasil karet mereka kepada toke yang mereka

suka.Salah satu contoh di lapangan Seperti Ibuk Jubaidah, Bapak Anto

Matupang, dan Bapak Khalis Tanjung salah seorangwarga Desa Marsonja, ia

lebih suka menjual panen karet mereka kepada toke Amirullah Siregar, karena

harga belinya berbeda dengan toke karet yang lain.

Dan ada juga beberapa toke karet seperti, Bapak Zainuddin, Bapak

Sahril dan Bapak Jefri Harahap yang strateginya selalu membeli diatas harga

pasaran dan selalu menekan harga yang lebih tinggi dari toke yang lain,

disebabkan supaya masyarakat tersebut menjual hasil panen mereka dan

menjadi pelanggan tetap tanpa menghiraukan pembeli karet yang lain, karna

modalnya untuk membeli karet cukup banyak.12

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti

lebih jauh dalam bentuk karya ilmiah atau Skripsi dengan judul“ Strategi

Toke Karet Dalam Transaksi Jual Beli Pada Desa Marsonja Kec. Sungai

Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara Ditinjau dari Fiqh

Muamalah ”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka

penulis membatasi permasalahan ini pada judul strategi toke karet dalam

transaksi jual beli ditinjau dari Fiqh Muamalah pada Desa Marsonja Kec.

Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara.

C. RumusanMasalah

12 Bapak Zainuddin Harahap (Toke karet)  45  tahun, wawancara di Desa Marsonja, tgl
02 Maret 2015.
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Berdasarkanlatarbelakang di atas,

penulismengambilbeberaparumusanmasalahdalampenelitianinidiantaranyaada

lahsebagaiberikut :

1. Bagaimana strategi tokekaret dalam transaksi jual beli di Desa Marsonja

Kec. Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

2. BgaimanatinjauanFiqh Muamalahterhadap strategitoke karet

dalamtransaksijualbelikaret?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untukmengetahuistrategi toke karet dalam transaksi jual beli di di Desa

Marsonja Kec. Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

b. Untukmengetahuitinjauan Fiqh Muamalahterhadap strategidalam

transaksijualbelikaretdi Desa Marsonja Kec. Sungai Kanan Kabupaten

Labuhanbatu Selatan.

2. KegunaanPenelitian

a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar serjana syariah

(S. Sy) padaFakultasSyariahdanHukum UIN Suska Riau

jurusanMuamalah.

b. Sebagaisumbanganpemikiranbuatalmamaterdimanapenulismenuntutilm

u.

c. Untukmenambahkhazanahilmudanpengalamanbagipenulissendiri.

d. SebagaibahanmasukandaninformasibagimasyarakatDesa Marsonja Kec.

Sungai Kanan.
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E. Teknik Penulisan Data

Penelitianiniadalahpenelitianlapangan (Field

Research).Metodepenelitianinimenggunakanpendekatandeskriptif.

Penelitiankualitatifadalahriset yang

bersifatdeskriptifdancenderungmenggunakananalisisdenganpendekatanindukt

if. Proses danmakna (perspektifsubyek)

lebihditonjolkandalampenelitiankualitatif.

Landasanteoridimanfaatkansebagaipemanduagar

focuspenelitiansesuaidenganfakta di lapangan.

1. LokasiPenelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Marsonja Kec. Sungai Kanan.

Adapun alasan penulis melakukan penelitian di DesaMarsonja Kec. Sungai

Kananadalah karna lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh

peneliti dalam memperoleh data dan informasi.

2. Subjek Dan Objek penelitian

a. Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang

memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.13 Adapun

subjekdalampenelitianiniadalahtoke karet di Desa Marsonja.

b. Objek penelitian ini adalah apa yang menjadi sasaran

peneliti.14Sedangkan yang menjadiobjekpenelitianiniadalahstrategi toke

dalam transaksi jual beli karet di Desa Marsonja.

13 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 34-35
14 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 76.
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3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai

generalisasi hasil penelitian.15 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah

toke karetdi Desa Marsonja Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selan

yang melakukan transaksi adalah toke karet dan penjual karet yang

berjumlah 140 orang, yang terdiri dari 20 orang toke karet, 120

orangpetani karet. Sampel adalah sebagian dari populasi.16Dari populasi

yang adamakapenulismengambilsampeldenganmetode purposive sampling

yaitusampel yang dipilih berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki

sebelumnya mengenai populasi, yaitu pengetahuan mengenai elemen-

elemen yang terdapat pada populasi, dan tujuan penelitian yang hendak

dilakukan.17Penelitimenentukansendirisampelnyasebanyak25% atau 30

orang yang terdiri dari 10 orangtoke, dan 25orang petani karet.

4. Sumber Data

a. Data primer, adalah data yang dikumpulkanolehpenulisdarilapangan,

yang ditunjukkanpadatoke karet dan petani karet

yangmenjualkaretnyakepadapadatoke di Desa Marsonja.

b. Data skunder, data yang penulisdapatkandengancarapengkajianbuku-

bukureferensidan literature yang adahubungannyadengan topic

penelitianini, sebagai bahan perimer terdiri dari Al-qur’an, Hadist dan

15 Saifuddin Azwar, Op.cit,  hlm. 77.
16 Saifuddin Azwar, Ibid,  hlm. 79.
17Morissan, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 117.
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KHES dan bahan hukum sekunder  terdiri dari Tafsir dan buku-buku

Fiqh sedangkan bahan tersier terdiri dari kamus dan Inseklopedi Islam.

5. TeknikPengumpulan Data

Adapun Teknik yang yangdilakukanpenulisdalampenelitianiniadalah :

a. Observasi,

teknikinidigunakanuntukmelakukanpengamatanlangsungdilokasipenelit

ian.

b. Wawancara,yaitusuatumetode yang

digunakanuntukwawancarasecaralangsungdenganpihak-pihakyang

adahubungannyadenganpenelitianini sepertitokekaret.

c. Telaah pustaka

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan ini adalah dengan

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu memaparkan atau

menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang digambarkan dengan

kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan kemudian

menganalisis data tersebut berdasarkan teori-teori yang mengandung

pemecahan masalah.

F. SistimatikaPenulisan

Untukdapatmemberikanpemaparan yang sistematika,

makapembahasaniniakandisusundengan system penulisansebagaiberikut :

BA I : PENDAHULUAN
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Dalamhaliniterdiridarilatarbelakangmasalah, perumusanmasalah,

batasanmasalah, tujuandan kegunaan penelitian, teknik analisis

data, sertasitematikapenulisan.

BAB II:GAMABARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.

Dalam bab ini akan dijelaskan Gambaran  Umum  Lokasi

Penelitian yang meliputi yang memuat pembahasan tentang

georafis, demografis, pendidikan, agama, adat dan sosial

kebudayaan, mata pencaharian masyaraka Desa Marsonja Kec.

Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selan Sumatera Utara.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS TENTANG STRATEGI TRANSAKSI

JUAL BELI

Dalambabinipenulisakanmenjelaskantentangpengertian strategi

transaksijualbeli, dasarhokumjualbeli, syarat dan rukun jual

beli,jualbeli yang terlarang, dan hikmah adanya jual beli.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab inimenjelaskantentangbagaimna strarategi toke karet dalam

transaksi jual beli di Desa Marsonja Kec. Sungai Kanan Kabupaten

Labuhanbatu Selatan dan bagaimanatinjauanFiqh

Muamalahterhadapstrategi toke karet dalam transaksijualbeli.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA


