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ABSTRAK 

 

Jual beli getah karet yang berlangsung di Desa Jati 

Indah, Kecamatan Tanjung Bintang telah dipraktikkan menurut 

kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama di tengah masyarakat. 

Penimbangan getah karet dilakukan satu minggu sekali atau 

sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jual beli 

getah karet yang berlangsung di tengah masyarakat dibebani 

oleh potongan wajib. Selain itu, timbangan yang digunakan juga 

keakuratannya masih diragukan, hitungan berat di bawah 1 kg 

dibulatkan dan dianggap tidak ada serta menjadi milik pembeli 

(pengepul), hal ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun 

hingga saat ini. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

sistem jual beli getah karet yang terjadi di Desa Jati Indah, 

Kecamatan Tanjung Bintang dan bagaimana pandangan Hukum 

Islam tentang potongan dalam timbangan yang dilakukan dalam 

jual beli getah karet. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana jual beli getah karet yang 

mengandung unsur potongan dan untuk mengetahui pandangan 

Hukum Islam dengan adanya praktik tersebut. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 

research), data primer dikumpulkan melalui observasi, interview 

dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui 

sistemazing, editing dan coding. Analisis dilakukan secara 

kualitatif dengan metode berfikir induktif. 

Berdasarkan hasi;l penelitian dapat dikemukakan bahwa 

praktik jual beli getah karet yang terjadi di Desa Jati Indah, 

Kecamatan Tanjung Bintang, bahwa sudah menjadi tradisi 

beberapa pembeli melakukan jual beli dengan cara penerapan 

potongan dalam timbangan. Pihak pembeli melakukan hal 

tersebut dengan melihat kondisi dari getah karet, untuk keadaan 

normal potongan yang diterapkan 10% sampai 20% dan bisa 

lebih dari itu, bahkan untuk getah karet dalam keadaan kering 

yang kadar airnya sudah habis juga dibebani potongan dengan 

alasan untuk meminimalisir kerugian dan juga potongan yang 

dilakukan tersebut bersistem berantai dari tingkat bos atas 

hingga pengepul kelas bawah. Dalam jual beli dengan sistem 
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demikian tentu pihak yang paling bawah atau petani yang 

menanggung kerugian dan ketidakadilan karena harus 

menanggung beban potongan yang besar. Jual beli dengan 

sistem potongan  wajib tersebut tidaklah diperbolehkan menurut 

Hukum Islam. 
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MOTTO 

 

                

Artinya : “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan 

janganlah kamu mengurangi neraca itu.”
1
 (Q.S. Ar-Rahman 

(55) : 29) 

 

 

                                                 
1
 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya  (Bandung: 

Diponegoro, 2010). h. 531. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi 

dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam 

memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait 

dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut 

diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap 

pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di 

samping itu langkah ini merupakan proses penekanan 

terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. “ Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan dalam 

Sistem Jual Beli Getah Karet” (Studi Kasus di Desa Jati 

Indah, Kecamatan Tanjung Bintang), adapun istilah yang 

akan dibahas adalah sebagai berikut : 

Tinjauan adalah meninjau pandangan atau pendapat 

(sesudah menyelidiki dan mempelajari).
1
 

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan 

berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah 

laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan 

mengikat untuk umat yang beragama islam.
2
 Dalam 

pengertian lain, Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan 

hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang 

terkandung dalam sumber  

                                                             
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi Kedua (Jakarta:  Balai Pustaka, 1997),  h. 1078. 
2
 Ismail Muhammad Syah,  Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1999),  h. 17. 



 

 

 
 

2 

Al-Qur’an dan sunnah baik ketetapan yang secara langsung 

(eksplisit) ataupun tidak langsung (implisit).
3
 

Potongan timbangan, potongan adalah penggalan atau 

memenggal sesuatu.
4
 Timbangan diambil dari kata imbang 

yang artinya banding.
5
 Timbangan adalah alat ukur untuk 

menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat 

standar, timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya 

menyangkut hak dari seseorang. Potongan timbangan adalah 

penggalan yang diambil dari berat pokok suatu benda. 

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen 

atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan 

aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu 

tujuan.
6
 

Jual Beli menurut kamus Bahasa Arab adalah “al-

bait” yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu 

dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bait biasanya digunakan 

untuk pengertian kata asy-syira yang berarti beli, dengan 

demikian kata al-bai‟ berarti jual sekaligus beli.
7
 Sedangkan 

menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta 

benda dengan harta berdasarkan cara khusus (yang 

diperbolehkan).
8
 Jual beli adalah suatu perjanjian tukar 

menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas 

                                                             
3
 Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi 

Legislasi Hukum dan Perundang-undangan (Yogyakarta: Kreasi Total 

Media, 2016), h. 11. 
4
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat  

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),  h. 1096. 
5
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer  (Jakarta: Modern 

English, 1991), h. 1649. 
6
 Ibid., h. 1442. 

7
 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab Indonesia  (Jakarta: 

Hidakarya, 1997), h. 56. 
8
 Rachmat Syafei, Fiqh Mu‟amalah  (Bandung:  Pustaka Setia, 

2001),  h. 74. 



 

 

 
 

3 

dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang 

dibenarkan syara’.
9
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa  judul skripsi ini adalah “Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan dalam 

Sistem Jual Beli Getah Karet” (Studi Kasus di Desa Jati 

Indah, Kecamatan Tanjung Bintang). Maksud dari judul 

skripsi tersebut di atas adalah untuk memberikan gambaran 

terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas di 

dalam skripsi ini yang berkaitan dengan praktik penerapan 

potongan dalam penimbangan getah karet yang sudah 

menjadi kebiasaan di tengah masyarakat Desa Jati Indah, 

Kecamatan Tanjung Bintang. 

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan 

menentukan judul tersebut adalah : 

1. Alasan Objektif 

Alasan objektifnya adalah dengan melihat munculnya 

kasus di dalam hal jual beli yang dikhususkan pada sistem 

jual beli getah karet  yang terdapat potongan wajib dalam 

penimbangan dan juga adanya pembulatan dalam angka 

timbangan sehingga merugikan salah satu pihak yaitu 

penjual getah karet (petani). 

2. Alasan Subjektif 

a. Setelah ditinjau dari aspek pembahasan judul skripsi ini 

sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di 

bidang Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Raden Intan Lampung 

                                                             
9
A. Khumaidi Ja’far,  Hukum Perdata Islam di Indonesia  (Bandar 

Lampung: Permatatet publishing,  2016),  h. 104. 



 

 

 
 

4 

b. Topik yang dibahas merupakan hal yang dialami oleh 

penulis di lingkungan tempat tinggalnya yaitu di Desa 

Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan jual beli getah karet yang berlangsung di 

Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang telah 

dipraktikkan menurut kebiasaan yang sudah berlaku di tengah 

masyarakat sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu. Pembeli 

getah karet mendatangi rumah petani atau sebaliknya petani 

yang langsung mengantarkan ke rumah pembeli untuk 

melakukan penimbangan. Pelaksanaan jual beli getah karet 

tersebut cenderung merugikan salah satu pihak yaitu petani. 

Alasannya adalah terdapat potongan serta penggunaan 

timbangan yang sudah di manipulasi dengan sedemikian 

rupa. 

Berdasarkan praktik jual beli getah karet yang terjadi di 

Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, bahwa sudah 

menjadi tradisi beberapa bos (pembeli) melakukan jual beli 

dengan cara penerapan potongan dan manipulasi dalam 

timbangan. Pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan 

alasan utama adalah untuk meraih keuntungan serta sudah 

menjadi kebiasaan berantai dan banyak yang melakukan hal 

tersebut dalam jual beli getah karet. Salah satu kegiatan 

ekonomi yang diatur di dalam Agama Islam adalah 

perniagaan atau jual beli, dalam jual beli hendaklah disertai 

rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya, apabila penjual dan 

pembeli saling tipu menipu dan merahasiakan apa yang 

seharusnya dikatakan maka tidak ada unsur manfaat.
10

 

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi tukar-

menukar harta atau benda secara suka sama suka yang telah 

disyari’atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam 

                                                             
10

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah  (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2002),  h. 67. 
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Islam.
11

 Dalam melakukan jual beli seseorang muslim 

haruslah memperhatikan kaidah dan aturan dalam syari’at 

Islam sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Jual beli 

getah karet memang sudah menjadi suatu kebiasaan di tengah 

masyarakat pedesaan, petani melakukan jual beli getah karet 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi, di 

dalam pelaksanaannya masih terdapat tradisi buruk yang 

dilakukan secara turun-temurun oleh pihak pembeli yang 

tidak sesuai dengan aturan Islam, seperti dibebaninya 

potongan. 

Allah memerintahkan kepada manusia agar beribadah 

dan mentauhidkan-Nya, menyempurnakan takaran dan 

timbangan serta janganlah mengurangi hak orang lain. 

Seseorang tidak dibenarkan menakar dengan dua takaran atau 

menimbang dengan dua timbangan, dan jika untuk dirinya 

sendiri dan pengikutnya dipenuhi sedangkan untuk oranglain 

dikurangi.
12

 Alasan dalam melakukan penelitian ini dilatar 

belakangi karena dalam praktik jual beli getah karet tersebut 

terdapat permasalahan serta manipulasi atau permainan 

timbangan yang dilakukan secara turun-temurun oleh 

sebagian pihak pembeli untuk memperoleh keuntungan, dan 

enggan menanggung kerugian, sehingga dalam hal jual beli 

ini pihak petani (penjual) yang harus menanggung kerugian 

dalam sistem jual beli getah karet.  

Seiring dengan dapat diraihnya keuntungan yang cukup 

besar dari usaha jual beli getah karet, banyak para pihak yang 

secara musiman beralih profesi menjadi bos dan tokek (kurir 

getah karet secara musiman) untuk mendapat keuntungan 

secara instan. Akan tetapi, pihak pembeli kurang 

memperhatikan aturan dan norma yang seharusnya berlaku 

dalam hal  jual beli. Adapun aturan yang harus dipatuhi 

                                                             
11

 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh  (Jakarta: Prenada 

Media, 2003),  h. 193. 
12

 Yusuf  Qardawi, Halal dan Haram dalam Islam  (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2007),  h. 110. 



 

 

 
 

6 

dalam jual beli meliputi kedua belah pihak haruslah berakal, 

suka sama suka, adanya akad, objek jual beli halal dan jelas, 

menepati timbangan, berasas manfaat, dapat dipercaya, 

amanah, tidak menipu, harus menepati janji, serta murah 

hati.
13

 

Potongan dalam jual beli getah karet bervariasi 

berdasarkan keadaan getah karet. Ada empat jenis keadaan 

getah karet yaitu getah basah, getah setengah kering, getah 

kering dan getah karet jebor (getah karet yang ditambah 

kadar air oleh petani). Apabila getah karet dalam keadaan 

basah, maka potongan yang dilakukan akan lebih banyak, 

yaitu berkisar antara 2 sampai 3 kg perember atau perkotak 

dalam setiap penimbangan. Keadaan getah karet setengan 

kering atau sudah menginap selama satu atau dua malam, 

untuk getah seberat 20 kg, dilakukan potongan sekitar 2 kg, 

bos menghidupkan berat bersih setelah potongan menjadi 18 

kg atau 17 kg bergantung pada pembeli dan tokek karet yang 

melakukan penimbangan. Keadaan getah karet dalam 

keadaan kering (kadar air nya habis) juga tetap dibebani 

potongan tetapi lebih sedikit 1 kg atau 2 kg perember atau 

perkotak. Sedangkan untuk getah karet jebor potongannya 

adalah  lebih banyak dari getah yang lain, alasannya adalah 

getah jenis ini paling berpeluang kehilangan berat karena 

kadar air nya yang banyak. Potongannya berkisar 8 sampai 

10 kg perberat 40-50 kg, untuk getah karet yang sudah di 

timpa dengan besi berat sehingga menjadi pipih juga masih di 

bebani potongan timbangan yaitu 2 kg perkeping. 

Potongan berat yang dilakukan pembeli dan tokek 

tersebut sudah dilengkapi dengan penggunaan timbangan 

yang keakuratannya telah mereka modifikasi dan manipulasi 

dengan sedemikian rupa. Jual beli di halalkan hukumnya 

serta dibenarkan oleh agama asal memenuhi syarat serta 

rukun-rukunnya. Memang ditegaskan di dalam Al-Qur’an 

                                                             
13 Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer  

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 380. 
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bahwa menjual itu halal sedangkan riba itu haram.
14

 Agama 

Islam mengatur bahwa tujuan dari seseorang melakukan jual 

beli bukanlah untuk semata-mata mencari keuntungan yang 

sebesar-besarnya akan tetapi, untuk mendapat keberkahan. 

Keberkahan usaha dan kemantapan dari usaha itu dengan 

memperoleh keuntungan yang wajar dan diRidhoi Allah 

SWT.
15

 

Praktik potongan timbangan yang demikian termasuk 

dalam bentuk praktik pencurian terhadap milik orang lain dan 

tidak mau berbuat adil dengan sesama. Pekerjaan yang 

demikian itu diharamkan hukumnya. Haram dalam artian 

sesuatu yang dilarang mengerjakannya oleh syara‟, perbuatan 

tersebut mengakibatkan dosa jika dilakukan dan 

mendatangkan pahala ketika ditinggalkan.
16

 Pada hakikatnya 

praktik tersebut sangatlah dilarang dalam islam yang terdapat 

dasar hukumnya yaitu dalam QS. Al-Mutaffifin 1-3 dan Qs. 

Ash-Shu’ara ayat 182. 

QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3: 

                      

                  

Artinya : “Celakalah  bagi orang-orang yang curang (dalam 

menakar dan menimbang) ,(Yaitu) orang  yang apabila 

menerima takaran atas orang lain, mereka meminta 

                                                             
14

 T.M Hasbi Ash Siddiqi, Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan 

Antar Mazhab (Semarang:  Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 328. 
15 Burhanuddin, Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral  (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002),  h. 202. 
16

 Ahsin W Alhafids, Kamus Fiqh (Jakarta: Imprit Bumi Aksara,  

2003), h. 132. 



 

 

 
 

8 

dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang 

untuk orang lain, mereka mengurangi”.
17

 

Qs. Ash-Shu’ara ayat 182 

        

Artinya :“Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.”
18

 

Pelanggaran nilai terhadap etika dalam jual beli 

memang tidak menimbulkan kerugian secara seketika atau 

kerugian dapat dilihat oleh pihak-pihak yang merugikannya. 

Tetapi, akan sedikit banyak menimbulkan kerugian bagi 

orang lain, dan Islam menganjurkan agar menjunjung tinggi 

etika dalam kehidupan terutama di dalam dunia 

perdagangan.
19

 Allah memerintahkan agar jual beli itu 

dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, takaran, 

ukuran, meteran dan sebagainya, di samping itu Allah 

mencela orang yang mempermainkan timbangan dan takaran 

serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. 

Oleh karena itu, setiap muslim yang terjun di dalam dunia 

bisnis harus semaksimal mungkin untuk berlaku adil (jujur).
20

 

Adanya potongan timbangan dalam jual beli getah 

karet sangatlah membebani petani kecil, karena nilai jual 

getah karet yang murah juga dilengkapi dengan potongan 

yang yang sudah menjadi tradisi. Pihak penjual (petani) tetap 

membiarkan praktik potongan dan manipulasi tersebut terjadi 

karena sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat, 

                                                             
17

 Departemen Agama RI, AL-Qur‟an dan Terjemahnya  (Bandung: 

Diponegoro, 2010), h. 587. 
18

 Ibid., h. 374. 
19 Muhammad  Nejjatullah Sidiqi, Kegiatan Ekonomi dalam Islam 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 59. 
20

 Imam Al-Ghazali, Benang Tipis Antara Halal dan Haram 

(Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 220. 
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selain itu banyak petani (penjual) yang terlilit hutang kepada 

bos (pembeli) sehingga hanya diam ketika ketidakadilan 

tersebut terjadi. Sejalan dengan hal tersebut seharusnya para 

pihak pembeli dalam memperoleh harta dan keuntungan 

harus mencarinya dengan cara yang dibenarkan, yaitu salah 

satunya dilarang usaha dengan cara mencuri serta 

memanipulasi timbangan atau cara bathil lainnya yang 

merugikan orang lain.
21

 Pada studi kasus ini penulis 

memfokuskan pada petani karet dan pihak pembeli atau bos 

yang pernah melakukan transaksi jual beli dengan sistem 

tersebut. 

Potongan timbangan dalam sistem jual beli getah 

karet ini sangat menarik untuk dikaji karena merupakan suatu 

kebiasaan buruk yang masih berlangsung hingga saat ini di 

tengah masyarakat, yang dalam praktiknya merugikan dan 

mengandung unsur penipuan yang melanggar aturan Hukum 

Islam. 

Berdasarkan dari latar belakang di atas perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik jual beli 

yang diterapkan oleh para pihak dalam jual beli getah karet 

dengan menekankan pada potongan timbangan dan 

berdasarkan sistem potongan berat. Kemudian penulis 

menuangkannya dalam sebuah judul skripsi. “Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem 

Jual Beli Getah Karet” (Studi Kasus di Desa Jati Indah, 

Kecamatan Tanjung Bintang). 

 

 

 

                                                             
21

 Djamil Fathurrahman, Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan 

Konsep  (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h. 181. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk lebih 

sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis formulasikan 

sebagai berikut: 

1. Mengapa jual beli getah karet di Desa Jati Indah, 

Kecamatan Tanjung Bintang masih dipraktikkan dengan 

adanya penerapan potongan timbangan? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang potongan 

dalam timbangan yang dilakukan dalam jual beli getah 

karet?  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Mengetahui tentang praktik potongan timbangan yang 

dilakukan dalam sistem jual beli getah karet di Desa 

Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang. 

b. Mengetahui pandangan Hukum Islam terkait dengan 

adanya praktik tersebut. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat 

membantu memberikan alternative informasi, bahan 

refrensi, serta memberikan pemahaman terkait 

dengan sistem jual beli getah karet yang terjadi di 

dalam masyarakat yang mengandung unsur potongan 

dan ketidakadilan. Selain itu, diharapkan menjadi 

stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses 

pengkajian akan terus berlangsung dan akan 

memperoleh hasil yang maksimal. 

b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai 

suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna 
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memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. 

 

F. Metode Penelitian 

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari 

penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalilis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu 

maupun kelompok
22

. Alasan menggunakan metode ini adalah 

karena mengkaji suatu praktik jual beli getah karet yang 

sudah berlangsung lama di dalam masyarakat dengan konsep 

Hukum Islam untuk melahirkan sebuah perspektif dimana 

akan muncul suatu temuan baru yang terfokus pada potongan 

timbangan  dalam jual beli getah karet. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

researce) yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

mengangkat data yang ada di lapangan.
23

 yang pada 

hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara 

khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang 

lingkup jual beli getah karet yang sudah menjadi 

kebiasaan di tengah masyarakat. Selain penelitian 

lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research) sebagai 

pendukung dalam melakukan penelitian dengan 

menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan 

yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti. 

                                                             
22

 Syaodih Nana Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan  

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011),  h. 99. 
23

 Koountur Roni, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis  

(Jakarta: PPM, 2007), h. 25. 
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2. Sifat Penelitian 

Menurut sifatnya, karena penelitian ini termasuk ke 

dalam jenis penelitian lapangan, data yang diperoleh 

sebagai data lapangan, akan dianalisa secara deskriptif 

dengan analisis kualitatif yaitu dalam penelitian ini akan 

dideskripsikan tentang bagaimana sistem jual beli getah 

karet ditinjau dari Hukum Islam. 

3. Sumber Data 

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan 

terkait potongan timbangan dalam sistem jual beli getah 

karet. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden atau objek yang diteliti
24

. Dalam hal ini data 

primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku 

jual beli getah karet yaitu bos, tokek beserta Petani 

yang melakukan transaksi dalam mekanisme jual beli 

getah karet. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah sumber yang bersifat membantu 

atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat 

serta memberikan penjelasan mengenai sumber data 

primer
25

. Data Sekunder yang diperoleh peneliti dari 

buku-buku yang mempunyai relevansi dengan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

 

 

                                                             
24

 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 215. 
25

 Ibid., h. 218. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data 

untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu : 

a. Observasi  

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada 

objek penelitian atau hal lain yang akan dijadikan sumber 

data
26

. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati 

mekanisme jual beli getah karet yang dilakukan 

masyarakat di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung 

Bintang. 

b. Interview  

Interview adalah metode pengumpulan informasi dengan 

mengajukan tanya jawab yang dikerjakan dengan 

sistematik dan berlandaskan pada masalah untuk dijawab 

dengan lisan
27

. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar 

pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-

pihak yang melakukan transaksi jual beli getah karet yang 

selanjutnya akan dilihat dari perspektif Hukum Islam. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal 

atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang 

berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang.
28

 

 

                                                             
26

 S.Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta 

1997),  h. 158. 
27

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum  (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada,  2005),  h. 37. 
28

 Ibid., h. 38. 
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5. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah objek yang akan menjadi target atau 

sasaran keberlakuan kesimpulan suatu penelitian.
29

 Populasi 

yang diteliti dalam penelitian ini adalah pihak petani 

(penjual) dan pembeli atau pengepul getah karet yang ada di 

Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang yang berjumlah 

5 pihak pembeli atau pengepul dan 180 penjual (petani karet). 

Penulis berupaya untuk menggali informasi sebanyak-

banyaknya mengenai sistem dan manipulasi serta potongan 

timbangan yang sering dilakukan dalam  jual beli getah karet. 

Sampel merupakan suatu proses pemilihan dan 

penentuan jenis yang akan menjadi subjek atau objek 

penelitian.
30

 Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya 

dengan faktor-faktor kontekstual, maksud sampling disini 

adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari 

berbagai sumber dan bangunannya (constructions). Dengan 

demikian, tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang 

ada. Adapun sampel yang digunakan adalah sampel bertujuan 

atau  Purposive Sample, atau sampel yang dipilih secara 

sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
31

 

teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang 

diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri 

atau sifat-sifat yang ada di dalam populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya.
32

 Sampel yang diambil oleh penulis 

adalah sebanyak 4 pihak pembeli (bos/pengepul) yang ada di 

Desa Jati Indah dan 15 orang penjual (petani) getah karet 

yang ada di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang. 

 

                                                             
29

 S.Margono, Loc. Cit. 
30

 Ibid., h. 252. 
31 Lexy J.Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 224. 
32

 AS Susiadi, Metodologi Penelitian  (Bandar Lampung: Seksi 

Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 89. 
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6. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh 

data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-

rumus tertentu.
33

 

a. Pemeriksaan data (editing) 

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian 

data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data 

yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan, 

tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-

kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan 

bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi 

dan dikoreksi.
34

 

b. Penandaan (coding) 

Penandaan atau coding adalah mengklasifikasikan 

jawaban-jawaban dari pada responden ke dalam ketegori-

kategori, biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara 

memberikan kode atau tanda berbentuk angka pada 

masing-masing jawaban.
35

 

c. Sistematika data (sistemazing) 

Sistematika data dalah mengklasifikasikan jawaban-

jawaban dari pada responden ke dalam ketegori-kategori, 

biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberikan 

kode atau tanda berbentuk angka pada masing-masing 

jawaban.
36

 

 

                                                             
33

 Ibid., h. 122. 
34

 Ibid., h. 122-123. 
35

 Ibid., h.123. 
36

 Muhammad Abdul, Metode Penelitian Hukum dan Cara 

Pendekatan Masalah (Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002), h. 12. 
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7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu  tinjauan 

Hukum Islam tentang potongan timbangan dalam sistem jual 

beli getah karet. Akan dikaji menggunakan metode kualitatif. 

Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di 

masyarakat terkait dengan praktik potongan timbangan dalam 

sistem jual beli getah karet. Tujuannya dapat dilihat dari 

sudut pandang Hukum Islam. Yaitu agar dapat memberikan 

kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai 

manipulasi dan potongan timbangan dalam sistem  jual beli 

getah karet menurut perspektif Hukum Islam. 

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan 

metode berfikir induktif.  Metode induktif yaitu metode yang 

mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan 

kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum 

mengenai fenomena yang diselidiki, maksudnya adalah cara 

penganalisaan terhadap data yang terkumpul dengan cara 

memecahkan kejadian-kejadian khusus kemudian ditarik 

pada kesimpulan yang umum
37

. Metode ini digunakan dalam 

membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan 

dengan manipulasi dan potongan timbangan dalam sistem 

jual beli getah karet, dan mekanismenya yang ditinjau dari 

Hukum Islam. Hasil analisanya dituangkan dalam bab-bab 

yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

                                                             
37

 Cik Hasan Bisri dan Efa Rufadiah, Model Penelitian Agama dan 

Dinamika Sosial Himpunan Rencana Penelitian  (Jakarta:  Raja Grafindo 

Persada, 2002),  h. 106. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Potongan Timbangan 

1. Pengertian Potongan Timbangan 

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya 

adalah banding.
38

 Timbangan adalah alat ukur berat yang 

digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah 

sesuai dengan berat standarnya. Timbangan 

mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak 

dari seseorang. 

Pengertian Potongan Timbangan 

Potongan adalah penggalan atau memenggal 

sesuatu.
39

 Timbangan diambil dari kata imbang yang 

artinya banding. Timbangan adalah alat ukur untuk 

menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan 

berat standar. Timbangan mencerminkan keadilan karena 

hasilnya menyangkut hak dari seseorang. 

Potongan timbangan adalah memotong, memenggal 

atau mengurangi berat  dari suatu benda yang dilakukan 

pada saat proses penimbangan atau setelahnya dengan 

tujuan untuk mensedikitkan berat pokok benda. 

 

 

                                                             
38

 Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer  Op. Cit., h. 1649. 
39

 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat  Op. 

Cit., h. 1096. 
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2. Macam-macam Alat Menimbang
40

 

Ada beberapa jenis timbangan yang digunakan dalam 

proses penimbangan berat, alat-alat menimbang tersebut 

diantaranya adalah: 

a. Timbangan pocket 

Timbangan pocket adalah jenis timbangan kecil yang 

bisa dibawa kemana-mana. Di samping dimensinya 

kecil juga kapasitas yang disandangnya pun kecil. 

Biasanya dengan kapasitas 30 kg ke bawah. 

b. Timbangan Portable 

Adalah timbangan yang terpisah antara tempat 

timbang dan penunjukannya (Indicator). Biasanya 

dihubungkan dengan tiang penyangga yang digunakan. 

Ukuran sudah tertentu yaitu 30 x 40 cm, 45 x 60 cm 

dan lainnya. Sebagian pabrik timbangan baik dari 

China, Jepang, Korea, Eropa dan Amerika 

mengeluarkan produk ini. Contohnya Cardinal dari 

Amerika, Avery dari Eropa mengeluarkan Serinya, 

kemudian Shimadzu dari Jepang  buatan Taiwan.  

Ukuran kapasitas timbangan ini biasanya antara lain: 6 

kg, 15 kg, 30 kg, 60 kg, 100 kg, sampai 300 kg. 

c. Timbangan Platform atau Foor Scale 

Timbangan ini adalah timbangan dengan kapasitasnya 

yang lebih besar  dan tidak adanya tiang penyangga. 

Dimensi tempat timbanganpun akan jauh lebih besar. 

Dinamakan timbangan lantai awal mulanya karena 

timbangan ini biasanya ditanam di lantai yang dibuat 

kolam, jadinya timbangan tersebut akan rata dengan 

lantai. Biasanya barang yang akan ditimbang di foor 

                                                             
40

 Macam-macam Alat Menimbang” (on-line), tersedia di: 

http://sannah95.blogspot.in/2012/04/macam-macamalatmenimbang (15 Juni 

2017). 

http://sannah95.blogspot.in/2012/04/macam-macamalatmenimbang
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scale ini adalah barang dengan beban berat. Barang 

tersebut dibawa dengan memakai kereta dorong. Jadi 

di situ karena timbangan rata dengan lantai maka 

kereta tinggal disorong ketempat timbang kemudian 

barang ditaruh ditimbang dan kereta keluar. 

Timbangan tersebut bisa dibuat dengan memenuhi 

permintaan pesanan dari sipemakai. 

d. Timbangan Gantung 

Dinamakan timbangan gantung karena sistem 

penimbangannya digantungkan ditimbangan tersebut. 

Jadi, timbangan tersebut tidak mempunyai platform 

tempat timbang dan hanya digantungkan langsung 

ditimbangan. Beban yang akan ditimbang digantung 

langsung menarik Loadcell yang sudah menyatu 

dengan indikatornya.  

e. Timbangan Ternak 

Dinamakan timbangan ternak karena kegunaan 

timbangan ini untuk menimbang hewan ternak semisal 

sapi, kerbau, kambing dan lainnya. Perbedaan 

timbangan ternak elektronik dengan timbangan 

elektronik lain adalah adanya fungsi hold/peakhold di 

samping memang tempat timbangnya yang juga 

berbeda. Fungsi hold adalah fungsi dimana bila 

didapat angka yang sering menunjuk maka angka 

tersebut otomatis berhenti dan mengunci. Sedang 

fungsi peak hold adalah sama dengan hold akan tetapi 

angka berhentinya pada saat timbangan mendapatkan 

angka tertingginya. Fungsi-fungsi ini diterapkan pada 

timbangan ternak karena bila hewan ternak ditimbang 

pasti akan bergerak-gerak terus. Bergeraknya benda 

diatas timbangan akan menyebabkan angka tidak bisa 

stabil. 
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f. Timbangan Tahan Air 

Seperti timbangan-timbangan elektronik yang lainnya. 

Timbangan waterproof memiliki kelebihan akan 

adanya ketahanan terhadap lingkungan yang berair dan 

lembab. Timbangan ini biasanya dipakai untuk industri 

ikan atau hewan yang hidup di air. Lingkungan yang 

dingin, lembab dan cenderung basah akan 

mengakibatkan timbangan biasa tidak bisa bertahan. 

Pada produk timbangan waterproof tertentu malah ada 

yang mengklaim bisa tahan tidak rusak walaupun 

direndam dalam air sekalipun. 

 

g. Timbangan Penghitung Satuan 

Timbangan ini berfungsi untuk menghitung barang-

barang kecil yang bila dilakukan akan memakan 

waktu. Seperti baut, mur, kancing, tablet obat dan 

lainnya. Kerja timbangan ini adalah dengan 

menimbangkan sampel dulu ketimbangan, contohnya 

10 biji kancing. Selanjutnya, berat kancing itu akan 

disimpan di dalam memori timbangan itu untuk jumlah 

10 kancing. Setelah itu berapapun kancing yang 

dimasukan ke dalam timbangan akan bisa dihitung 

berat dan jumlahnya oleh timbangan tersebut. 

 

h. Timbangan Harga Retail 

Timbangan ini biasanya dipakai untuk menimbang 

buah, oleh-oleh, makanan kecil, permen, daging dan 

lain-lain. Biasanya dipakai oleh toko buah, oleh-oleh, 

Supermarket, Minimarket dan sebagainya. Timbangan 

tersebut dilengkapi dengan 3 buah display antara lain: 

display untuk penunjukan berat, display untuk harga 

perkilo barang yang ditimbang dan display untuk total 

harga. Timbangan jenis ini juga ada yang memiliki 

berbagai fitur yang lengkap. Antara lain: Memiliki 

memori yang besar hingga bisa menyimpan PLU 

sampai 3000. Itu artinya timbangan tersebut bisa 
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memuat data barang dan harganya sampai 3000 item. 

Barang-barang yang sudah laku, nama maupun 

jumlahnya bisa dibuatkan jurnalnya setiap saat. 

Dilengkapi dengan printer yang akan mencetak dari 

setiap transaksi yang ada. Ada Interface yang bisa 

mengkomunikasi timbangan tersebut dengan 

timbangan-timbangan sejenis yang lain kemudian 

semuanya bermuara ke komputer induk.  

 

i. Timbangan Laboratorium 

Timbangan ini dipakai di laboratorium. Biasanya 

dengan ketelitian yang cukup tinggi. Range yang 

dipakai antara 0,01 g sampai 0,0001 g. 

 

j. Timbangan Kadar Air 

Timbangan tersebut sangatlah unik yaitu bisa 

mengeluarkan panas. Jadi kegunaan timbangan 

tersebut adalah untuk mengetahui seberapa banyak 

kadar air yang tersembunyi dalam setiap barang yang 

dites. Cara kerja timbangan tersebut adalah sebagai 

berikut: Barang yang akan ditest kadar airnya 

ditimbang terlebih dahulu. Setelah didapat beratnya 

kemudian barang tersebut dipanaskan oleh sistem 

pemanas dari timbangan. Setelah dipanasi kemudian 

barang tersebut ditimbang lagi. Perbandingan antara 

berat barang yang basah/ belum dipanasi dengan 

barang yang sudah kering setelah dipanasi itulah yang 

menjadi pengukuran kadar airnya. 

 

k. Jembatan Timbang 

Inilah jenis timbangan paling besar, dinamakan 

jembatan timbang karena memang bentuknya seperti 

jembatan. Timbangan ini dipergunakan untuk 

menimbang kendaraan roda 4 atau lebih. Kapasitas 

timbangan ini bisa sampai 100 ton dengan dimensi 

yang berbeda-beda. Ada ukuran 9 x 3 m, 12 x 3 atau 
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16 x 3 m. Jembatan timbang sekarang sudah bukan 

monopoli milik LLAJR saja melainkan sudah 

merupakan kebutuhan pokok perusahaan-perusahaan 

yang mempunyai kegiatan bongkar muat barang 

dengan kendaraan bermotor. 

 

l. Timbangan Jarum 

Timbangan yang menggunakan jarum dan biasanya 

digunakan untuk menimbang berat badan dan sebagai 

takaran saat kita akan membuat kue/roti. Timbangan 

jarum juga dapat digunakan di warung atau toko untuk 

menimbang telur, gula, dan sebagainya dalam skala 

berat terbatas. Pada timbangan jarum tidak 

menggunakan pemberat namun menggunakan jarum 

yang akan berputar ke arah angka yang menunjukan 

berat barang tersebut. 

 

m. Timbangan Bebek 

Timbangan bebek biasanya digunakan di warung 

untuk toko-toko  untuk menimbang barang seperti: 

beras, gula, telur, minyak goreng, dan lainnya. 

 

n. Timbangan badan 

Timbangan yang digunakan untuk mengukur berat 

badan. Contoh timbangan ini adalah: timbangan bayi, 

timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan 

digital. 
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B. Timbangan dalam Hukum Islam 

1. Dasar Hukum Timbangan dalam Islam
41

 

Qs. Al-Isra’ ayat 35: 

                  

          

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu 

menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. 

Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”.
42

 

Qs. Huud ayat 84-85 yang berbunyi: 

 

                 

                   

                   

                  

               

     

                                                             
41

 Mardani, Ayat-ayat Tematik Hukum Islam  (Jakarta: Raja 

GrafndoPersada, 2011), h. 109. 
42

 Departemen Agama RI, AL-Qur‟an dan Terjemahnya  (Bandung: 

Diponegoro, 2010). h. 285 
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Artinya: “Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) 

saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, 

sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain 

Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan 

timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam 

keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku 

khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan 

(kiamat)."  

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran 

dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu 

merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan 

janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan 

membuat kerusakan”.
43

 

 

Qs. Ar-Rahman ayat 9: 

                

Artinya: “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil 

dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”
44

 

 

Qs. Al-A’raf ayat 85:   

 

                  لله  

                   

               

                                                             
43

 Ibid., h. 231. 
44

 Ibid., h. 531. 
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Artinya:  “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk 

Madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai 

kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan 

bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu 

bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah 

takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan 

bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, 

dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi 

sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih 
baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang 

beriman."
45

 

Qs. Al-Muthaffifin ayat 1-6: 

 

                  

                       

                     

              

 

Artinya:  “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang 

curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima 

takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan 

apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang 

                                                             
45

 Ibid., h. 161. 
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lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin 

bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada 

suatu hari yang besar. (Yaitu) hari (ketika) manusia 

berdiri menghadap Rabb semesta alam”.
46

 

 

QS. Asy Syu'ara : 181-183 

    

                   

              

                

Artinya : “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu 

termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah 

dengan timbangan yang lurus, Dan janganlah kamu 

merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu 

merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.
47

 

 

Terdapat juga hadis nabi yang melarang penipuan : 

اَ نَُه ُُيَْد ُع ِِف َعْن َعْبِدااهلِل ْبِن ُعَمرَاَنَّ َرُجالً ذََكَر لَِنِبِّ ص م 
48ِع فَ َقا َل اَِذ ا بَا يَ ْعَت فَ ُقْل الَ ِخالَ بَةَ اْلبُ ُيو 

 

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, r.a katanya: seorang 

laki-laki bercerita kepada Rasulullah saw. bahwa dia 

                                                             
46

 Ibid., h. 582. 
47

 Ibid., h. 373. 
48

 Imam Abihusain Muslim Ibnu Al-Hajja Al Qusyairiy Al-

Naysaburiy, Shahih Muslim. (Bairut: Dar Al-Qutub Al-Ilmiyah, 2003/1424h), 

h. 591. 
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ditipu orang dalam hal jual beli. Maka sabda beliau 

apabila engkau berjual beli maka katakanlah: tidak boleh 

ada tipuan. ”(HR Muslim). 

2. Konsep Penimbangan dalam Islam 

Jual beli merupakan hal yang terus berlangsung dan 

berkembang di tengah masyarakat dan sudah menjadi 

kebiasaan sejak zaman dahulu. Akan tetapi, jual beli 

tidaklah semudah yang terlihat, di dalam jual beli terdapat 

aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang khususnya 

umat muslim. Jual beli ada yang diperbolehkan dan juga 

ada yang dilarang oleh Agama Islam. 

Skripsi ini membahas mengenai potongan timbangan 

yang dilakukan oleh sebagian pihak pembeli getah karet 

yang ada di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang 

dan akan membahas konsep penimbangan menurut 

Hukum Islam. 

Jual beli haruslah mengedepankan kejujuran dan 

kebenaran karena hal itu merupakan nilai terpenting.  

Disebutkan dalam QS Ash-Shu’ara’ 183  

                  

     

Artinya: “ Dan janganlah kamu merugikan manusia pada 

hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 

dengan membuat kerusakan”.
49

 

Perbuatan mengurangi timbangan merupakan 

perbuatan yang tidak terpuji. Karena, seharusnya jual beli 

itu tidaklah mengandung unsur penipuan dan tidak 

                                                             
49

 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 374. 
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merugikan salah satu pihak dan harus disertai dengan rasa 

keadilan dan kejujuran serta mengandung manfaat bagi 

kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. 

Ayat lain yang menjelaskan tentang timbangan yang adil 

yaitu:  

Qs. Al-An’am ayat 152 

                 

                  

                   

     لله              

    

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, 

kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga 

sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan 

timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban 

kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan 

apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku 

adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah 

janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah 

kepadamu agar kamu ingat.”
50

 

Kajian tentang timbangan dalam jual beli sangat 

bervariasi, seperti yang dilakukan dalam sistem jual beli 

getah karet di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung 

Bintang. Seringkali salah satu pihak melakukan 

                                                             
50

 Ibid., h. 149. 
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kecurangan dalam timbangan demi mendapatkan harta dan 

keuntungan yang lebih, padahal sudah jelas perintah dan 

larangan Allah SWT dalam Qs. An-nisa ayat 29: 

                  

                

         لله            

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.”
51

 

Allah SWT memperbolehkan umat-Nya untuk 

melakukan jual beli, akan tetapi harus memperhatikan 

aturan yang berlaku dan tidak merugikan salah satu pihak 

dan tidak berbuat curang sehingga tidak ada pihak yang 

terdzalimi. Mu’amalah seperti ini merupakan suatu contoh 

yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam 

kehidupannya, dan dalam usahanya. Tidak diperkenankan 

menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua 

timbangan yaitu timbangan pribadi dan timbangan 

untukmu, timbangan yang menguntungkan diri dan orang 

yang disenanginya dan timbangan untuk orang lain. Jika 

untuk dirinya dipenuhi dan untuk orang lain dikuranginya. 

Ali r.a berkata janganlah meminta hajat kebutuhanmu 

yang rizkinya di ujung takaran dan timbangan, dan 

alangkah tepat hikmat yang berkata: sungguh celaka orang 

yang menjual habbah (biji-bijian) dan dikurangi jannah 

                                                             
51
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(surga) sebagai langit dan bumi, atau membeli habbah 

(biji-bijian) untuk ditambah dengan jurang jahannam, 

yang sekiranya bukit di dunia dimasukkan ke dalamnya 

pasti akan mencair. Yaitu orang-orang yang menjual dan 

curang dalam timbangan sehingga mengurangi hak orang 

lain berarti membuang surga, dan orang yang melebihi 

lalu melebihi dari takaran yang semestinya sehingga 

menambah dengan jurang ke dalam jahannam.
52

 

Sebuah hikayat menyebutkan: 

Al-yafi’ dari Malik bin Dinar, ketika menjenguk 

tetangganya yang sedang sakit maka ia mengeluh, ya 

Malik bagaikan ada dua bukit api yang dipaksakan padaku 

untuk mendakinya. Lalu Malik bertanya kepada 

keluarganya: apakah kelakuanku dulu? Jawab keluarganya 

adalah dia mempunyai dua timbangan untuk membeli dan 

untuk menjual. Maka saya minta keduanya saya 

hancurkan, kemudian saya bertanya bagaimana 

keadaanmu kini? Jawabannya belum berkurang bahkan 

masih tetap bertambah sukar, sehingga mati dalam 

keadaan sakit itu.
53

 

Hikayat lain menyatakan: 

Ketika seseorang menghadiri orang yang sedang 

akan meninggal, maka diajarkan padanya supaya 

membaca laa illaaha ilallah, tiba-tiba orang tersebut 

berkata: saya tidak dapat membacanya karena jarum 

timbangan itu mengganjal di lidahku sehingga aku tidak 

dapat mengucapkannya. Lalu ditanya: tidakkah anda dulu 

menepati timbangan? Jawabnya benar, tetapi 

kemungkinan ada kotoran yang tidak saya bersihkan 

sehingga merugikan hak orang lain tidak terasa. Demikian 

camkanlah hamba Allah, jika sedemikian keadaan orang 
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 Imam Al gazali, Benang Tipis Antara Halal dan Haram  

(Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 221. 
53
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yang tidak sengaja mengurangi timbangan, maka 

bagaimanakah dengan orang yang sengaja mengurangi 

timbangan, maka bagaimanakah orang yang sengaja 

membuang surga karena sebutir atau menanam bara api 

neraka dengan sebutir biji buah.
54

 

          Potongan dalam menimbang telah mendapatkan 

perhatian khusus di dalam Al-Qur’an karena praktik 

seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, 

praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang besar 

karena merugikan salah satu pihak dan tidak mau adil 

terhadap sesama dan akan menumbuhkan rasa ketidak 

percayaan antara pihak penjual dan pembeli. Para pihak 

dalam jual beli haruslah memperhatikan aturan dan kaidah 

yang berlaku di dalam jual beli salah satunya adalah 

dilarang berbuat curang terhadap sesama karena 

hukumannya sangatlah pedih. Kecurangan merupakan 

sebab timbulnya ketidak adilan dan perselisihan baik di 

dalam masyarakat. 

C. Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli ( عه ي  ب  ن  ا   ) artinya menjual, mengganti dan 

menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata   عه ي  ب  ن  ا  

dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian 

lawannya yaitu kata َراء  (  عه ي  ب  ن  ا   beli). Dengan demikian kata اَ لثِّ  

berarti jual sekaligus beli.
55

 Jual beli adalah adalah 

pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) dari ba‟i (jual 

beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan.
56

 Jual beli 

adalah istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari 

dua sisi yaitu menjual dan membeli. 

                                                             
54

 Ibid.  
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 Hasan, M.Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam  (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113. 
56
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Menurut ulama Hanafiah 

ال   ن ةه ي  ب اد  ص   و  صه ح  ي   ّ  ج   ى و  ه  ع   م  انً  ب   يه  

Jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta (yang 

lain) berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan 

 Menurut Imam Nawawi 

ه ي ًكا  ً ال  ت   ً ال  ب  ق ا ب ه ةه ي   يه

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) 

untuk kepemilikan. 

Menurut Ibnu Qudamah 

ن ةه  ب اد  اكً هً ً  ت   ا و  كً ى  ه  ً  ت   م  ً  نا   يه  

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain 

dengan jalan saling  merelakan atau memindahkan hak 

milik dengan ada penggantinya dengan cara yang 

diperbolehkan.
57

 

Beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa 

jual beli secara terminologi atau istilah adalah suatu 

perjanjian tukar menukar benda dengan benda, atau benda 

dengan uang, harta dengan harta dengan jalan melepaskan 

hak milik dari yang satu kepada yang lain serta 

mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, 

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain 

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan 

yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati kedua belah 

pihak. 

Dibenarkan syara‟ dalam artian baik berupa proses 

atau objek yang diperjual belikan. Benda yang diperjual 

                                                             
57

 Ibid., h. 103. 



 

 

 
 

33 

belikan harus dapat diserah terimakan dan merupakan 

milik sendiri dan bukan milik orang lain. Benda dapat 

mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat 

benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda 

yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya 

menurut syara‟. 
58

 

Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam 

Jual beli merupakan bagian dari mu’amalah yang 

terus berlangsung hingga saat ini dan tidak dapat dihindari 

di dalam hidup bermasyarakat, jual beli mempunyai 

hukum atau aturan yang jelas dari Allah SWT yang  

tertuliskan baik di dalam Al-Qur’an, As-Sunnah, dan 

menjadi ijma para kaum muslimin. Bahkan jual beli 

menjadi salah satu hal tolong menolong diantara umat 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

Adapun yang menjadi dasar dari jual beli menurut Hukum 

Islam adalah sebagai berikut: 

Dasar jual beli di dalam Al-Qur’an 

Qs. Al-Baqarah ayat 275: 

             

                   

                لله         

                       

                                                             
58
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    لله                

      

Artinya:  “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba 

tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 

yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang 

telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”
59

 

 

Qs. Al-Baqarah ayat 282: 

                   

                

                   

     لله                    

                       

                                                             
59

 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 47. 
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        لل               

                 

                  

                     

                  لله     

       

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 
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yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu 

orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) 

atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-

orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, 

Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan 

dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang 

lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila 

mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada 

tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 

Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual 

beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 

Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 

dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu.”
60
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Qs. An-nisa ayat 29 : 

                  

                

         لل            

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”.
61

 

 Dasar hukum dalam Ijma’ 

 Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dan 

disyariatkan serta dihalalkan. Jual beli dengan sistem 

barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang 

memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar 

dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau 

tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.
62

 

2. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Setiap perjanjian jual beli harus ada beberapa hal 

agar akadnya sah dan  mengikat. Beberapa hal tersebut 

disebut sebagai rukun. Akad adalah ikatan antara dua 

pihak yaitu penjual dan pembeli, jual beli belum 

dikatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul antara 

kedua belah pihak yairu penjual dan pembeli. Ijab qabul 

pada dasarnya dilakukan secara lisan, tapi apabila tidak 
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memungkinkan bisa dengan isyarat asalkan kedua belah 

pihak memahaminya. 

a. Penjual (Ba‟i) 

Penjual adalah pemilik harta atau barang yang hendak 

menjual barangnya kepada pihak lain, penjual haruslah 

cakap bertindak hukum (mukallaf) dalam melakukan 

transaksi. 

b. Pembeli (Mustari) 

Pembeli adalah orang yang cakap untuk bertindak, 

dapat mempergunakan dan memebelanjakan hartanya 

serta tidak mubazir dan tidak bertentangan dengan 

syari’at Islam, juga meliputi cakap untuk bertindak 

hukum (mukallaf). 

Penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli harus 

memenuhi persyaratan antaralain: 

1). Berakal 

Jual beli tidak dipandang sah apabila dilakukan oleh 

orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Dalam 

persoalan ini terjadi perbedaan pendapat antara 

Ulama dari kalangan Hanafiah, Malikiyah dan 

Hanabilah berpendapat transaksi jual beli yang 

dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayiz 

adalah sah. Mumayiz dimaksudkan mengerti dengan 

jual beli yang dilakukannya. Ulama Syafi’iyah 

berpendapat jual beli yang dilakukan oleh anak kecil 

tidaklah sah karena ada ahliyah (kepantasan) dalam 

hal ini Ulama Syafi’iyah memandang aqid (pihak 

yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah 
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baligh dan mempunyai ahliyah dalam persoalan 

agama dan harta.
63

 

Kedua belah pihak dapat membedakan mana yang 

baik dan mana yang buruk bagi dirinya agar kedua 

belah pihak tidak terkecoh, jual beli yang  salah satu 

pihak yang tidak berakal maka jual beli ini tidah 

sah.
64

 Sesuai dengan firman Allah dalam Qs. An-

nisa ayat 5: 

              لله     

                   

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada 

orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta 
(mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah 

mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 

ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” 

2). Atas kehendak sendiri 

Jual beli haruslah dilakukan atas kehendak sendiri 

secara sukarela dan bukan merupakan tekanan atau 

paksaan dari pihak lain, jual beli dengan paksaan 

tidaklah sah dan diperbolehkan. 
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3). Keduanya tidak mubazir 

Kedua belah pihak dalam jual beli bukanlah termasuk 

orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang 

boros menurut hukum Islam dikatakan sebagai orang 

yang tidak cakap dalam bertindak, artinya dia tidak 

dapat melakukan sendiri perbuatan hukum meskipun 

hukum tersebut menyangkut kepentingan semata. 

4). Baligh 

Menurut Hukum Islam (fiqh) dikatakan baligh atau 

dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-

laki dan telah datang bulan atau haid bagi anak 

perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang 

dilakukan oleh anak kecil tidaklah sah. Namun, bagi 

anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang 

baik dan mana yang buruk tetapi dia belum dewasa 

(belum mencapai 15 tahun dan belum haid atau 

bermimpi) menurut sebagian ulama bahwa anak 

tersebut diperbolehkan melakukan jual beli, 

khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak 

bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi ditengah 

masyarakat itu sendiri, dan kita tau bahwa Hukum 

Islam tidak membuat suatu peraturan yang 

menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi 

pemeluknya.
65

 

c. Barang Jualan (ma‟kud „alaih) 

Barang jualan adalah sesuatu yang menjadi objek jual 

beli dan objek tersebut harus diperbolehkan menurut 

Agama Islam, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa 

diketahui meskipun hanya dengan ciri-cirinya . 
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Syarat objek akad adalah: 

1). Suci dan dapat disucikan sehingga tidak sah  

penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan 

yang lainnya 

2). Memberi manfaat menurut syara‟, maka dilarang jual 

beli barang yang tidak boleh jual beli barang yang 

tidak boleh diambil manfaatnya seperti seperti 

menjual babi, cicak, dan lainnya 

3). Jangan ditaklikkan yaitu dikaitkan atau digantungkan 

kepada hal-hal lain seperti jika ayahku pergi maka 

kujual motor ini kepadamu 

4). Tidak ada batasan waktunya, jual beli dengan 

pembatasan waktu tidak sah sebab jual beli 

merupakan salah satu sebab kepemilikan secara 

penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali oleh 

ketentuan syara‟ 

5). Dapat diserah terimakan baik cepat maupun lambat, 

tidaklah sah menjual barang yang sudah lari dan 

tidak bisa ditangkap lagi, barang-barang yang sudah 

hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali 

karena samar seperti seekor ikan yang jatuh ke 

kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut 

sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang 

sama 

6). Barang yang diperjual belikan merupakan milik 

sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa 

seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru 

akan menjadi miliknya 

7). Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan 

harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, 
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takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka 

tidaklah sah jual beli yang menimbulakan keraguan 

dari salah satu pihak.
66

 

d. Sighat (ijab qabul) 

Ijab adalah perkataan penjual misalnya saya jual barang 

ini dengan harga sekian, sedangkan qabul adalah ucapan 

dari pembeli yang menyatakan misalnya saya terima 

(saya beli) barang tersebutdengan harga sekian.
67

 

Ijab qabul yaitu persetujuan antara pihak penjual dan 

pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli 

dimana pihak pembeli menyerahkan uang kepada 

penjual, dan penjual menyerahkan barang kepada 

pembeli. 

  Syarat ijab qabul: 

1). Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap 

bertindak hukum. Kedua belah pihak harus berakal, 

mumayyis, tau akan hak dan kewajibannya. Syarat 

ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak yang 

berakad bukan syarat sighat akad. Berkaitan dengan 

ini maka media transaksi berupa tulisan atau isyarat 

juga harus berasal dari pihak yang mempunyai 

kriteria dan memenuhi syarat tersebut 

2). Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi 

kualitas maupun kuantitas, tidak ada yang 

memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya 

janganlah pembeli diam saja setelah penjual 

menyatakan ijabnya, jangan pula diselangi oleh kata-

kata lain antara ijab dan qabul 
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3). Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya 

para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam 

satu tempat berbeda, namun keduanya dianggap 

saling mengetahui. Artinya, perbedaan tempat bisa 

dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu 

karena berbagai alasan, menurut ulama Malikiyah, 

diperbolehkan transaksi (ijab dan qabul) dilakukan 

dalam satu tempat, ulama Syafi’iyah dan Hanbaliyah 

mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan kabul 

tidak boleh terlalu lama, adapun transaksi yang 

dilakukan dengan media surat juga sah meskipun 

pihak-pihak yang bertransaksi tidak berada dalam 

satu lokasi karena ungkapan yang ada dalam surat 

hakikatnya adalah mewakili para pihak.
68

 

 e. Syarat nilai tukar (harga barang) 

 Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. 

Zaman sekarang nilai tukar barang diukur dengan nominal 

rupiah. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh 

membedakan antara as-tsamn adalah harga pasar yang 

berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan kata as-

si‟r adalah modal barang yang seharusnya diterima 

pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan 

demikian ada dua harga yaitu harga sesama pedagang dan 

harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).
69

 

3. Asas-asas Jual Beli
70

 

Jual beli merupakan hal yang dilakukan oleh  masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di dalam jual beli 
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ada beberapa prinsip atau asas yang harus diperhatikan 

yang meliputi: 

a. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak atau 

orang yang melakukan transaksi kecuali apabila 

transaksi itu menyimpang dari hukum syara‟ 

b. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan 

secara bebas tetapi dengan penuh tanggung jawab, tidak 

menyimpang dari hukum syara‟ dan adab sopan santun 

c. Setiap transaksi yang dilakukan dalam jual beli haruslah 

secara sukarela atas kehendak sendiri tanpa adanya 

paksaaan dari pihak manapun 

d. Islam mewajibkan agar setiap transaksi dilandasi 

dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT, 

sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan 

e. Adat kebiasaan atau urf‟ yang tidak menyimpang dari 

Hukum Islam boleh digunakan untuk menentukan 

batasan atau kriteria-kriteria dalam transaksi. 

4. Macam-macam Jual Beli 

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau 

tidaknya menjadi tiga bentuk antara lain: 

a. Jual beli yang shahih 

Apabila jual beli itu disyari’atkan, memenuhi rukun 

atau syarat yang ditentukan, barang yang diperjual 

belikan bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan 

khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat 

kedua belah pihak. Contohnya, seseorang membeli 

suatu barang seluruh rukun dan syaratnya telah 

terpenuhi, barang tersebut juga telah diperiksa oleh 

pembeli dan tidak ada cacat dan tidak ada yang rusak, 

uang dan barang sudah diserahkan dan idak ada khiyar 

lagi. 
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b. Jual beli yang batil 

Apabila jual beli tersebut salah satu rukunnya tidak 

terpenuhi,atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya 

tidak disyari’atkan, maka jual beli itu batil. Contohnya 

jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak-anak, 

atau barang yang diperjual belikan termasuk barang 

yang diharamkan. 

c. Jual beli yang fasid 

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan 

jual beli batil. Sedangkan jumhur ulama tidak 

membedakan antara jual beli fasid dan jual beli bathil.
71

 

Jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain: 

1). Jual beli barang yang belum diterima 

Seorang muslim tidak boleh tidak boleh membeli 

suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia 

belum menerima barang tersebut 

2). Jual beli seorang muslim dengan muslim lainnya 

Seorang muslim tidak boleh jika saudara 

seagamanya telah membeli suatu barang seharga 

lima ribu rupiah misalnya, kemudia ia berkata 

kepada penjualnya mintalah kembali barang itu dan 

batalkan jual belinya dan aku akan membelinya 

darimu seharga enam ribu. 

3). Jual beli najasy 

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang 

dengan harga tertentu padahal ia tidak ingin 

membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar 

diikuti oleh penawar lainnya kemudian pembeli 
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tertarik membeli barang tersebut. Seorang muslim 

tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin 

membeli suatu barang “barang ini dibeli dengan 

harga sekian” ia berkata bohong untuk menipu 

pembeli tersebut dan bersekongkol dengan pihak 

penjual. 

4). Jual beli barang-barang haram dan najis 

Tidak boleh menjual barang haram, barang-barang 

najis dan barang-barang yang menjurus kepada 

haram berupa minuman keras, babi, bangkai, 

berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman 

beralkohol.
72

 

5).  Jual beli gharar 

Adalah jual beli yang mengandung kesamaran, 

menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang 

ada sepuluh macam yaitu: 

a). Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak 

hewan yang masih di dalam perut induknya 

b). Tidak diketahuinya harga dan barang 

c). Tidak diketahui sifat barang atau harga 

d). Tidak diketahui ukuran barang dan harga 

e). Tidak diketahui massa yang akan datang seperti 

saya jual barang ini setelah si A datang 

f). Menghargakan dua kali pada satu harga 

g). Menjual barang yang diharapkan selamat 
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h). Jual beli husha‟ misalnya pembeli memegang 

tongkat, jika tongkat tersebut jatuh maka wajib 

membeli 

i). Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara 

lempar melempar, seperti seorang melempar 

bajunya maka terjadilah jual beli 

j). Jual beli muammassah, yaitu apabila memegang 

atau mengusap kain ia wajib untuk membelinya
73

 

6). Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan 

seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat 

memperoleh teturunan, jual beli seperti ini haram 

hukumnya. 

7). Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut 

induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena 

barangnya belum ada dan tidak nampak.  

8). Jual beli dengan muhaqallah 

Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud 

muhaqqalah disini adalah menjual tanam-tanaman yang 

masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang Agama 

sebab ada prasangka riba. 

9). Jual beli dengan muzabanah 

Menjual buah yang basah dengan buah yang kering, 

seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, 

sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan 

merugikan pemilik padi kering. 

10).  Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual 

belikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti itu 

mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang 

berkata “kujual buku ini seharga10,- dengan tunai atau 
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15,- dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti 

seorang berkata “aku jual buku ini kepadamu dengan 

syarat kamu harus menjual tasmu padaku. 

11).   Jual beli dengan  syarat (iwadh mahjul) 

Jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli 

dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini 

dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata “aku 

jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat 

kamu mau menjual mobilmu padaku.” 

12).   Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang 

dijual 

Seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada 

yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misalnya A 

menjual seluruh pohon-pohonan yang ada di kebunnya, 

kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah, yang tidak sah 

apabila yang dikecualikannya adalah yang tidak jelas 

13).   Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar 

Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara 

penjual dan pembeli 

14).  Menemui orang di desa sebelum mereka masuk ke pasar 

untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang 

semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga 

pasaran, kemudia ia jual dengan harga yang setinggi-

tingginya 

15. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain, seperti 

seseorang berkata”Tolaklah harga tawaran itu, nanti aku 

yang membelinya dengan harga yang lebih mahal”. Hal 

ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. 

Rasulullah Saw. bersabda: 
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ّ  واواِ ا يوهى(ل   ي  و  و     ي  هى و  م  ع  و  وه ان َج جه  س وه
74

 

Artinya: Tidak boleh seseorang menawar atas tawaran 

saudaranya (HR. Muslim) 

5. Hal yang diharamkan dalam Jual Beli 

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian 

keluarga dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-Nya. 

Karena semua manusia secara pribadi mempunyai 

kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lain. Tidak 

seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, 

karena itu manusia dituntut untuk saling berhubungan 

dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang 

paling sempurna dari pertukaran dimana seseorang 

memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia 

memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuain 

dngan kebutuhan masing-masing. Orang yang terjun ke 

dalam dunia bisnis (usaha), berkewajiban mengetahui hal-

hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. 

Hal ini dimaksudkan agar mu’amalah berjalan sah dan 

segala sikap dan tindakannnya jauh dari kerusakan yang 

tidak dibenarkan.
75

 

5. Hal-hal yang diharamkan dalam jual beli antara lain: 

a. Menipu dan Membelit 

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik 

dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh mu’amalah 

yang lain. Hendaklah dijauhi penjualan yang bersifat 

menipu seperti menutupi aib atau cacat pada barang yang 

                                                             
74 Imam Abihusain Muslim Ibnu Al-Hajja Al Qusyairiy Al-

Naysaburiy, Shahih Muslim. (Bairut: Dar Al-Qutub Al-Ilmiyah, 2003/1424h), 

h. 585. 
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diperjual belikan tanpa terlebih dahulu menjelaskan 

kepada pembelinya, prilaku yang demikian itu sangat 

keras pengharamannya disisi agama. Seorang muslim 

dituntut untuk jujur dalam seluruh urusannya. 

b. Menjual Barang dengan Sumpah Palsu 

Diharamkan bagi seseorang yang menjual barangnya 

dengan menggunakan banyak sumpah, terlebih lagi 

dumpah palsu. Hal demikian supaya barang daganganna 

cepat laris dan laku. Janganlah bersumpah atas nama Allah 

ketika dalam jual beli dan jangan membiasakan diri 

dengan berbuat demikian, karena keuntungan dunia yang 

kita kejar adalah lebih kecil dan lebih rendah dari pada 

seorang itu bersumpah atas nama Allah meskipun ia benar. 

Rasulullah dalam hal ini bersabda: 

اللا   ب ذ  ٍ  ع  ذ  عه ف ى  ع  ه سهخ  ك  َ  نُ  ب ىِّ ص و ا  َّ  الً ر  جه ٌج ا  ا   َ  ً ٍ  عه ب 

ال  ب ة   ت  ف قهم  ل  ي   ا نبهيهو ع  ف ق ا ل  ا ر  ا ب ا س ع 
76

 

“Dari Abdullah bin Umar, r.a katanya: seorang laki-laki 

bercerita kepada Rasulullah saw. bahwa dia ditipu orang 

dalam hal jual beli. Maka sabda beliau apabila engkau 

berjual beli maka katakanlah: tidak boleh ada tipuan. 

”(HR. Muslim)” 

c. Mengurangi Takaran/timbangan 

Allah memerintahkan agar jual beli itu dilangsungkan 

dengan menyempurnakan  timbangan, takaran, ukuran, 

meteran dan sebagainya. Hal ini dipertegas melalui 

firman-Nya dalam QS.Al-An’am 152: 
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لل                    

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, 

kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga 

sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan 

timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban 

kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan 

apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku 

adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah 

janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah 

kepadamu agar kamu ingat”. 

d. Membeli barang rampasan/rampokan dan curian 

Seorang muslim diharamkan membeli suatu yang sudah 

diketahui identitasnya, bahwa barang tersebut hasil 

rampokan dan curian atau sesuatu yang diambil dari orang 

lain dengan jalan yang tidak benar. 

e. Menjual anggur kepada orang yang bisa menjadikannya 

khamer dan senjata yang digunakan untuk memfitnah. 

Seorang muslim dilarang menjual anggur kepada salah 

seorang yang bisa menjadikannya sebagai minuman keras 

atau menjual senjata kepada orang yang sedang berperang, 

atau dijual kepada orang yang bermaksud 
menggunakannya dalam hal-hal yang haram. 
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f.  Menimbun barang 

Penimbunan ialah membeli suatu dan menyimpannya agar 

barang tersebut berkurang di masyarakat dan demikian 

manusia akan terkena kesulitan. Penimbunan semacam ini 

dilarang dan dicegah karena ia merupakan ketamakan dan 

bukti keburukan moral serta mempersulit manusia. Bahwa 

orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga 

barang agar ia dapat menjualnya dengan  harga yang lebih 

tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut. 

g.  Menjual barang yang sudah dijual orang lain 

Bahwasannya seseorang membeli suatu jenis barang 

dengan syarat khiyar dari pihak pembeli. Tiba-tiba datang 

penjual lain menawarkan jenis barang serupa dengan saran 

agar sipembeli membatalkan pada pihak yang pertama dan 

membeli barangnya dengan harga yang lebih murah. 

h.  Menjual suatu yang haram hukumnya haram 

Adapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa kepada 

perbuatan yang maksiat adalah dilarang dalam islam. Atau 

kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, 

tetapi dia itu satu macam dari pada kemaksiatan, maka 

membeli atau memperdagangkannya hukumnya yang 

diharamkan secara umum dan sebagainya. Karena 

memperdagangkan barang tersebut dapat menimbulkan 

perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat membawa orang 

untuk berbuat maksiat atau mempermudah dan 

mendekatkan manusia untuk menjalankan maksiat. 

i.  Menjual yang masih samar 

Setiap akad perdagangan yang membawa pertentangan 

apabila barang yang dijual itu tidak diketahui atau karena 

ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan pertentangan 

antara sipenjual dan pembeli atau karena ada salah satu 

yang menipu. 
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j.  Mencampuri pasar dengan memalsu 

Ada seorang yang masih asing membawa barang 

dagangan yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak 

untuk dijual dengan harga yang lazim, kemudian 

datanglah orang kota dan menjualkan barang tersebut 

dengan harga yang lebih tinggi, padahal apabila orang 

asing tadi yang langsung menjualnya maka harga akan 

lebih murah. 

k. Berdagang dengan jalan riba 

l.  Penentuan harga 

Adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan 

dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak 

menjerumuskan pembeli. Jika penetapan harga itu 

mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang 

tidak benar yaitu dengan menetapkan suatu harga yang 

tidak dapat diterima maka hal itu tidak diperbolehkan. 

m. Jual beli dengan tanajusy 

Yaitu jual beli dimana seseorang dengan secara sengaja 

untuk menambah harga barang melalui orang lain yang 

sudah ditatar (dikonfirmasikan) sebelumnya, hal ini 

dimaksudkan untuk menaikkan harga barang untuk meraih 

keuntungan secara berlebih padahal ia hanya pura-pura 

dan tidak ada maksud untuk membeli barang tersebut. 

n. Jual beli secara „ayyinah 

Orang yang membutuhkan uang membeli suatu barang 

dengan harga tertentu dengan pembayaran waktu tertentu, 

kemudian barang itu dijual kembali kepada orang tadi 

menjual padanya dengan pembayaran langsung yang lebih 

kecil. 
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o.  Jual  beli dengan talji‟ah 

Yaitu apabila seseorang yang menjual barangnya kepada 

orang yang zalim karena takut akan gangguannya, dengan 

mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku darinya.
77

 

Hal-hal yang diharamkan dalam jual beli juga termasuk ke 

dalam larangan dalam etika bisnis yang mengatur tentang 

dilarangnya memanipulasi ukuran, takaran, sukatan, dan 

timbangan. 

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli
78

 

Ada beberapa manfaat dari perjanjian jual beli yang 

dilakukan, manfaat tersebut antara lain: 

a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan 

berlapang dada dengan suka sama suka 

b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau 

memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang bathil 

c. Dapat memberikan nafkah kepada keluarga dengan 

risky yang halal 

d. Dapat memenuhi hajat hidup orang banyak 

e. Membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan 

bagi jiwa karena memperoleh risky yang cukup dan 

menerima karena ridha Allah SWT 

f. Menciptakan hubungan silaturahim dan persaudaraan 

antara penjual dan pembeli. 

7. Khiyar dalam Jual Beli 

Kata al-khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. 

Pembahasan al-khiyar dikemukakan para ulam fiqh dalam 
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permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang 

ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak 

yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi persoalan 

pada saat transaksi. 

Hak khiyar ditetapkan syari’at islam bagi orang-orang 

yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam 

transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan 

yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-

baiknya. Status khiyar menurut ulama fiqh adalah 

disyari’atkan atau diperbolehkan karena suatu keperluan 

yang mendesak dan mempertimbangkan kemaslahatan 

masing-masing transaksi.
79

 

Khiyar adalah hak kebebasan untuk memilih bagi penjual 

dan pembeli untuk meneruskan perjanjian (akad) jual beli 

atau membatalkannya. Oleh karena itu di dalam jual beli 

dibolehkan memilih apakah akan diteruskan atau 

dibatalkan (dihentikan).  

Khiyar dalam jual beli dibagi menjadi tiga yaitu: 

a. Khiyar Majlis 

Khiyar majlis yaitu khiyar jual beli dimana kedua belah 

pihak (penjual dan pembeli) bebas  memilih, baik untuk 

meneruskan atau membatalkan jual beli, selama keduanya 

belum berpisah dari tempat akad jual beli. 

Dengan demikian, apabila keduanya (Penjual dan 

pembeli) telah berpisah dari dari tempat akad tersebut 

berarti khiyar majlis tidak berlaku (batal)
80
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b. Khiyar syarat  

Khiyar syarat yaitu khiyar jual beli yang disertai dengan 

suatu perjanjian (syarat) tertentu. Contoh seorang berkata: 

saya jual mobil ini dengan harga RP 30.000.000,- dengan 

syarat khiyar selama tiga hari. Dengan demikian, setelah 

lewat tiga hari tiga malam berarti khiyar syarat tidak 

bertalu (batal)
81

 

c. Khiyar Aib 

Khiyar aib yaitu khiyar jual beli yang memperbolehkan 

bagi pembeli suatu barang untuk membatalkan akad jual 

beli dikarenakan terdapat cacat pada barang yang dibeli, 

baik cacat itu sudah ada pada waktu tawar-menawar atau 

sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh 

pembeli. 
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BAB III  

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang 

Awal mula terbentuknya Desa Jati Indah bermula dari 

pemekaran Desa Jatibaru sekitar tanggal 26-10-1986, 

terjadinya pemekaran karena Desa Jatibaru sangat luas dan 

akhirnya hasil pemekaran tadi menjadi Desa Jati Indah. 

Berawal dari musyawarah antara tokoh-tokoh dan sesepuh 

desa yang berjumlah 17 orang yang hasil dari musyawarah 

tersebut adalah menunjuk bapak Sudarman sebagai pejabat 

sementara sampai terbentuknya Desa definitif. 

Setelah Desa Jati Indah menjadi desa definitif sekitar 

tahun 1991-1992 maka langsung diadakan pemilihan Kepala 

Desa yang pertama kalinya dengan diikuti oleh 2 orang calon 

Kepala Desa. Salah satu calon Kepala Desa adalah pejabat 

sementara yang menjabat waktu itu yaitu bapak Sudarman 

dan calon yang kedua adalah bapak Tukijo. Akhirnya yang 

terpilih menjadi Kepala Desa Jati Indah yang pertama adalah 

bapak Tukijo dan memimpin selama +1,5 tahun kemudian 

digantikan oleh bapak Sudarman sebagai pejabat sementara 

Kepala Desa, karena bapak Tukijo meninggal dunia sampai 

diadakannya kembali pemilihan Kepala Desa yang akhirnya 

bapak Sudarman terpilih menjadi Kepala Desa yang diikuti 

oleh 3 calon Kepala Desa. 

Desa Jati Indah masa itu mempunyai luas +1.110 Ha 

dengan jumlah kepala keluarga pada waktu itu sekitar 560 

kepala keluarga dan jumlah penduduk 867 jiwa yang tersebar 

di 4 dusun kemudian bertambah lagi menjadi 9 dusun. 

Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah 

penduduk pada tahun 2002 Desa Jati Indah dimekarkan 

kembali dan saat ini menjadi Desa Srikaton, sehingga pada 

akhirnya sampai saat ini desa Jati Indah tetap dengan 9 dusun 
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nama dusun-dusun tersebut adalah: Dusun Kedaton X, Dusun 

Jati Sari, Dusun Rengas Jaya A, Dusun Jati Rejo A, Dusun 

Rengas Jaya B, Dusun Giri Mulyo, Dusun Jati Wangi A, 

Dusun Jati Rejo B, dan Dusun Jati wangi B. 

Desa Jati Indah telah mengadakan pemilihan Kepala 

Desa sebanyak 4 kali dan yang paling lama menjabat sebagai 

Kepala Desa adalah bapak Sudarman. Setelah bapak 

Sudarman tidak menjabat Kepala Desa lagi pada tahun 2007 

lalu diadakan pemilihan Kepala Desa yang ke 5 kali dan 

dimenangkan oleh bapak Slamet yang menjabat sebagai 

Kepala Desa pada tahun 2013 diadakan pemilihan Kepala 

Desa yang ke 6 kali dan dimenangkan oleh bapak Winarto 

yang menjabat Kepala Desa hingga saat ini. 

Saat ini Desa Jati Indah lebih dikenal orang sebagai 

sentra penghasil batu bata  yang mana hasil-hasil tersebut 

dipasarkan ke desa-desa tetangga hingga ke Bandar 

Lampung. Demikianlah cerita singkat terbentuknya Desa Jati 

Indah yang hingga saat ini terus berbenah diri untuk menjadi 

desa yang mandiri melalui bidang pertanian dan industri 

kecil. 

      Tabel 1 

         Sejarah Pemerintahan Desa Jati Indah 

 

No Periode 
Nama Kepala 

Desa 
Keterangan 

1 1986 – 1989 NASLIM  Desa Jati Indah adalah 

2 1989 – 1992 SUDARMAN  Pemekaran dari desa  

3 1992 – 1995 TUKIJO  Jatibaru tahun 1986 

4 1995 -  2007 SUDARMAN - 

5 2007 – 2013 SLAMET - 

 
6  2013- Sekarang WINARTO 

 
- 

Sumber : Dokumen Desa, tahun 2017 
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Berdasarkan data dalam bentuk tabel di atas, Desa Jati Indah, 

Kecamatan Tanjung Bintang telah mengalami pergantian 

kepala desa sebanyak enam kali sejak tahun 1986 hingga saat 

ini tahun 2017. 
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C. Gambaran Umum Desa Jati Indah 

1. Visi dan  Misi Desa Jati Indah 

Demokrasi memiliki makna bahwa penyelengaraan 

dan pelaksanaan pembangunan di desa harus 

mengakomodasi apresiasi dari masyarakat melalui Badan 

Pemusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakat yang 

ada sebagai mitra pemerintah desa yang mampu 

mewujudkan peran aktif masyarakat. Agar masyarakat 

senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab 

terhadap berkembangan kehidupan bersama sebagai 

sesama warga desa sehingga diharapkan adanya 

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 

melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang 

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat. 

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka 

untuk jangka waktu 6 (enam) tahun menyelengakan 

pemerintahan dan pembangunan dapat benar-benar 

berdasarkan pada prinsip kebutuhan dan partisipasi 

masyarakat sehingga secara bertahap desa Jati Indah dapat 

mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Misi dan Visi 

a. Visi Desa 

Mewujudkan Desa Jati Indah menjadi Desa yang aman 

dan mandiri melalui bidang pertanian, peternakan dan 

industri kecil. 

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari 

suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam 

penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan 

pembangunan di Desa Jati Indah baik secara individu 

maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke 

depan Desa Jati Indah mengalami suatu perubahan 

yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan 
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masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi 

semangat kebersamaan dan pelaksanaan pembanguan. 

b. Misi Desa: 

1). Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan 

yang ada di Desa Jati Indah 

2). Bersama masyarakat dan kelembagaan desa 

menyelenggarakan pemerintahan dan 

melaksanakan pembangunan yang partisipatif 

3). Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam 

mewujudkan Desa Jati Indah yang aman, tentram 

dan damai 

4). Bersama masyarakat dan kelembagaan desa 

memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

kelompok usaha rumahan dan pertanian 

5). Bersama lembaga desa dan kelompok tani 

meningkatkan hasil pertanian yang ada 

6). Bersama lembaga desa dan kelompok ternak dan 

ikan air tawar meningkatkan hasil peternakannya. 

Kondisi Wilayah Desa Jati Indah: 

Ketinggian Tanah   :  14 M dari permukaan laut 

Banyaknya Curah Hujan :  2.000 – 3.000 mm/th 

Topografi     :  Dataran Tinggi 

Suhu     :  27 - 30 
o
C 

Jarak dari  pusat pemerintahan Kecamatan :1Km. 

Jarak dari  Ibukota Kabupaten  :85Km 

Jarak dari  Ibukota Provinsi   :31Km 

Jarak dari  Ibukota Negara   :-Km 
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Tabel 3 

Pembagian Wilayah Desa  Jati Indah 

No Nama Dusun Jumlah RT 

1 Kedaton X 4 RT 

2 Jati Sari 3 RT 

3 Rengas Jaya A 3 RT 

4 Jati Rejo A 3 RT 

5 Rengas Jaya B 3 RT 

6 Giri Mulyo 4 RT 

7 Jati Wangi A 3 RT 

8 Jati Rejo B 3 RT 

9 Jati Wangi B 3 RT 

Sumber: Data Desa, tahun 2017 

Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang saat ini 

telah terbagi menjadi 9 dusun antara lain dusun Kedaton X 

terdiri atas 4 RT, dusun Jati Sari terdiri atas 3 RT, Rengas Jaya 

A terdiri atas 3 RT, Jati Rejo A terdiri atas 3 RT, Rengas Jaya B 

terdiri atas 3 RT, Giri Mulyo terdiri atas 4 RT, Jati Wangi A 

terdiri atas 3 RT, Jati Rejo B dan Jati Wangi A juga terdiri atas 

masing-masing 3 RT, dengan total keseluruhan jumlah terdiri 

dari 29 RT dikeseluruhan Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung 

Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. 
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Tabel 4 

Pertanahan Desa  Jati Indah 

NO PERTANAHAN LUAS TANAH 

1 Sertifikat Hak Milik - 

2 Sertifikat Hak Guna Bangunan - 

3 Sertifikat Hak Guna Usaha - 

4 Tanah bersertifikat 500 Ha 

5 Tanah bersertifikat melalui Prona - 

6 Tanah yang belum bersertifikat - 

7 Jalan  35 Km 

8 Sawah dan perladangan 224,22 Ha 

9 Bangunan umum - 

10 Empang - 

11 Pemukiman Perumahan 200,42 Ha 

12 Jalur hujau - 

13 Pemakaman  1,5 Ha 

14 Lain-lain - 

15 Industri - 

16 Pertokoan  - 

17 Perkantoran  - 

18 Pasar Desa - 

19 Tanah Wakaf - 

20 Tanah Sawah - 

21 Irigasi - 

22 Tanah Kering 251 Ha 

23 Pekarangan  125 Ha 

24 Perladangan  76 Ha 

25 Tegalan 51 Ha 

26 Perkebunan Negara - 

27 Perkebunan swasta - 

28 Perkebunan Rakyat - 

29 Tempat Rekreasi - 

30 Tanah yang belum dikelola - 

Sumber: Data Desa, tahun 2017 yang sudah diolah 
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Berdasarkan dari data yang terdapat pada tabel di atas, 

bahwa kondisi pertanahan yang ada di Desa Jati Indah, 

Kecamatan Tanjung Bintang seluas 500 Ha dengan  keadaan 

tanah sudah bersetifikat, sedangkan luas lahan untuk 

perladangan seluas 76 Ha yang mayoritas tanah perladangan 

digunakan untuk menanam singkong dan pohon karet yang 

digunakan oleh masyarakat Desa Jati Indah untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

   Tabel 5 

Data penduduk Desa Jati Indah berdasarkan jenis kelamin 

No Uraian Keterangan 

1 Laki-laki 1.513 Jiwa 

2 Perempuan 1.478 Jiwa 

3 Kepala keluarga 1.053 KK 

Sumber: Data Desa tahun 2017 

            Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Desa Jati 

Indah, Kecamatan Tanjung Bintang setelah digolongkan 

berdasarkan pada jenis kelamin terdiri dari sebagian besar 

jumlah penduduk desa jati indah terdiri dari kaum laki-laki 

dengan uraian sebagai berikut: jumlah 1.513 jiwa laki-laki, 

1.478 jiwa perempuan yang terdiri dari 1.053 kepala keluarga, 

data jumlah penduduk tersebut diperoleh berdasarkan data desa 

hasil sensus warga tahun 2017.  

Tabel 6 

Keadaan Sosial (pendidikan) Desa  Jati Indah 

 

Jumlah 

Penduduk 

Jenis Pendidikan 

SD/M

I 

SMP/

MTs 

SMU/

MA 

SI/ 

Diploma 

Tidak 

Tamat 

Buta 

huruf 

2.991 Jiwa 775 778 785 232 368 53 
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NO Nama Pendidikan Jumlah 

sekolah 

Lokasi/dusun 

1 TK/PAUD 2 3 dan 5 

2 SD/MI 1 3 

3 SMP/MTs - - 

4 SMA/MA - - 

5 Lain-lain - - 

Sumber: Data Desa tahun 2017 

           Tingkat pendidikan warga Desa Jati Indah Kecamatan 

Tanjung Bintang dari total jumlah penduduk sebanyak 2.991 

jiwa, tingkat pendidikan SD berjumlah 775 orang, SMP 

berjumlah 778 orang, S1/Diploma berjumlah 232 orang, tidak 

tamat sekolah berjumlah 368 orang, buta huruf  53 oranng, dan 

yang terbanyak adalah lulus SMA yaitu berjumlah 785 orang. Di 

Desa Jati Indah, terdapat sarana pendidikan antara lain TK 

berjumlah dua tempat yaitu di dusun I dan dusun V, serta satu 

Sekolah Dasar Negeri yang berlokasi di dusun I. 

    Tabel 7 

    Data Keagamaan dan Tempat Ibadah Warga Desa  Jati Indah 

No Nama Agama Jumlah Pemeluk 

1 Islam 2.883 Jiwa 

2 Katolik 51 Jiwa 

3 Kristen 57 Jiwa 

4 Hindu - 

5 Budha - 
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No Tempat Ibadah Jumlah 

1 Masjid/Mushola 18 Unit 

2 Gereja - 

3 Pura - 

4 Vihara - 

Sumber: Data Desa tahun 2017 

Berdasarkan dari data di atas, sebagian besar warga di 

Desa Jati Indah, beragama Islam yaitu berjumlah 2.883 jiwa 

yang memiliki 18 tempat ibadah berupa Masjid yang tersebar di 

seluruh dusun yang ada di Desa Jati Indah. Warga yang 

menganut agama Katholik dan Kristen berjumlah 108 jiwa tetapi 

di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang tidak ada 

tempat ibadah untuk pemeluk agama selain Agama Islam, hal ini 

dikarenakan para pemeluk selan Agama Islam beribadah ke desa 

yang berbatasan dengan Desa Jati Indah seperti Desa Srikaton. 

    Tabel 8 

          Lahan Pertanian Desa  Jati Indah 

 

Sumber: Data desa tahun 2017 

No Jenis Tanaman Luas Hasil 

    1 Padi Sawah 500 Ha - 

2 Jagung 250 Ha - 

3 Ketela/Singkong 5 Ha - 

4 Buah-Buahan 0,5 Ha - 

5 Sayuran 1 Ha - 

6 Kelapa 3 Ha - 

7 Kopi 3 Ha - 

8 Coklat 4 Ha - 

9 Karet 15 Ha - 
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Desa Jati Indah sebagian besar terdiri dari lahan 

persawahan yang seluas 500 Ha, perkebunan jagung 250 Ha, 

dan perkebunan karet menduduki urutan ketiga yaitu seluas 15 

Ha, lahan singkong seluas 5 Ha, lahan buah-buahan seluas 0,5 

Ha, lahan untuk sayuran seluas 1 Ha, perkebunan kelapa dan 

kopi seluas 6 Ha, dan coklat seluas 4 Ha. Meskipun lahan 

pertanian karet yang ada di Desa Jati Indah hanya seluas 15 Ha, 

namun sebagian besar masyarakat yang ada di Desa Jati Indah 

juga memiliki kebun yang berada di luar Desa Jati Indah yang 

memiliki jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari desa. 

    Tabel 9 

 Struktur Mata Pencaharian Desa  Jati Indah 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 PNS 23 Orang 

2 POLRI 3 Orang 

3 TNI 3 Orang 

4 Karyawan Swasta 241 Orang 

5 Pedagang/Wiraswasta 53 Orang 

6 Tani 21 Orang 

7 Buruh Tani 714 Orang 

8 Pertukangan 102 Orang 

9 Pensiunan 2 Orang 

10 Petani Karet 180 Orang 

11 Jasa 31 Orang 

Sumber: Data Desa tahun 2017 
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Struktur mata pencaharian warga Desa Jati Indah yang 

paling tinggi adalah bekerja sebagai buruh tani yang mencapai 

714 orang, buruh tani juga meliputi warga yang berprofesi 

sebagai petani karet yang menggarap kebun karet milik pihak 

lain seperti milik Pt. PN7 yang jarak tempuhnya tidak terlalu 

jauh dari Desa Jati Indah, dan karyawan swasta berjumlah 241 

orang dan selanjutnya yang berprofesi sebagai petani karet 

berjumlah 180 orang yang tersebar dibeberapa dusun yang ada 

di Desa Jati indah. 

Masalah dan potensi Desa Jati Indah sebagai berikut:  

1. Daftar masalah dan potensi dari potret desa 

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil 

pengkajian desa yang mencermikan daftar masalah 

kondisi prasarana: lingkungan, kesehatan, pendidikan, 

sosial budaya, keamanan dan sumber perekonomian 

yang ada di desa. 

Daftar potensi dari potret desa merupakan rincian 

peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari 

gambar masalah yang ada di desa yang bisa merubah 

keadaan setempat menjadi lebih baik. 

2. Daftar masalah dan potensi dari kalender musim 

Daftar masalah dari kalender musim merupakan 

gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim 

didesa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada 

masing-masing musim tertentu (musim kemarau, musim 

pancaroba dan musim hujan). 

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar 

sumber daya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk 

mendukung perbaikan masalah (sosial, ekonomi, 

lingkungan) yang ditimbulkan oleh faktor musim. 

3. Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan 

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan 

daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil 
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pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa 

seperti pada pemerintah desa, BPD, Kadus, RT, 

Kelompok Tani dan lainnya. Daftar potensi dari bagan 

kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa 

dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari 

masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut. 

Kebijakan Pembangunan Desa: 

Program desa diawali dari musyawarah desa yang dihadiri 

oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, RT/Kadus, 

pemerintah desa beserta BPD dalam rangka pengalian gagasan. 

Dari pengalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan 

yang ada di desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh 

masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa 

ditampung. 

Sebagai wakil dari masyarakat BPD berperan aktif membantu 

pemerintah desa dalam menyusun program pembangunan. 

Pemerintah desa berserta BPD merumuskan program 

pembangunan desa, dalam hal ini menyusun pembangunan apa 

yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera 

dalam arti menyusun skala prioritas. 

Potensi dan masalah Desa Jati Indah: 

1. Sumber Daya Alam 

Potensi yang dimiliki desa Jati Indah adalah sumberdaya 

alam yang dimiliki desa seperti: lahan kosong, sungai, rawa, 

sawah, perkebunan karet yang pada saat ini belum 

dimanfaatkan secara maksimal. 

2. Sumber Daya Manusia 

Potensi yang dimiliki desa Jati Indah adalah tenaga, kader 

kesehatan, kader pertanian, dan tersediannya SDM yang 

memadai, ini bisa dilihat dari tabel pendidikan yang tertera 

dalam skripsi ini, pihak pembeli getah karet yang ada di Desa 
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Jati Indah ada yang tingkat pendidikannya tingkat sarjana, 

SMA, SMP dan tingkat SD. 

3. Sumber Daya Sosial 

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Jati Indah 

adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat 

seperti LPMD, Gapoktan, Pengajian, Karang Taruna dan 

lainnya. 

4. Sumber Daya Ekonomi 

Potensi suber daya ekonomi yang dimilik oleh Desa Jati 

Indah adalah adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan karet, 

maupun peralatan pertanian, peralatan perkebunan dan 

perternakan. 

Di desa Jati Indah, permaslahan secara umum dijabarkan 

sebagai berikut: 

Bidang Ekonomi 

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa 

disektor pertanian 

2. Belum adanya pemasukan dana dari pengunaan gedung 

serbaguna secara maksimal 

3. Adanya kemacetan dalam simpan pinjam khusunya dan 

PNPM-MPD 

4. Terbatasnya dana modal untuk pengembangan usaha 

5. Belum adanya pendidikan keterampilan bagi masyarakat 

sehingga masyarakat hanya terfokus pada satu sektor yaitu 

pertanian 

6. Pemanfaatan rentenir oleh sebagian masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan biaya anak sekolah 

 

Bidang Pemerintahan 

1. Terbatasnya SDM dalam pelaksanaan pemerintahan 

2. Tidak ada petugas yang mengawasi kegiatan ekonomi di 

tengah masyarakat 

3. Perangkat desa belum paham tugas pokok dan fungsinya 
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4. Pelayanan masyarakat masih sentralistrik dan tidak merata 

5. Sistem pemeritah RT belum berjalan optimal 

6. Buku administrasi belum berjalan optimal 

 

Bidang Kelembagaan 

1. Masih rendahnya pemahaman tupoksi dari lembaga desa 

2. Tikat pertemuan/rapat kordinasi masih kurang 

3. Belum tersusunanya rencana kegiatan/program kerja 

4. Bidang/seksi yang belum dapat berjalan optimal 

5. Buku pendoman kelembagaan masih kurang 

 

Bidang Lingkungan Hidup 

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang 

pemeliharaan lingkungan 

2. Tidak adanya tempat sampah yang memadai 

3. Masih belum maksimanya pemanfaatan air hujan 

4. Pemanfaatan air besih kurang optimal 

5. Kurangnya pelestarian likungan hidup 

 

Bidang Pertanian 

1. Tidak adanya saluran irigasi 

2. Kelompok tani belum berjalan baik 

3. Adanya perselisihan dan perseteruan antar petani 

 

Bidang Hukum 

1. Adanya pelangaran terhadap aturan hukum yang masih 

menjadi tradisi 

2. Penegakan dan pemahaman terhadap hukum masih kurang 

3. Alergi terhadap aparat penegak hukum dan merasa takut 

 

Bidang pertanahan 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya sertifikat tanah 

2. Batas tanah yang tidak jelas dan sering menjadi konflik 

3. Mutasi tanah yang masih kurang 
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D. Laporan Hasil Wawancara 

1. Praktik pelaksanaan potongan timbangan dalam sistem jual 

beli getah karet di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung 

Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. 

Masyarakat yang ada di Desa Jati Indah 

Kecamatan Tanjung Bintang sebagian besar berprofesi 

sebagai buruh tani dan penyadap getah karet untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Perkebunan 

karet yang ada di Desa Jati Indah merupakan warisan dari 

orang tua yang tebih dahulu, ada juga yang merupakan 

kebun buatan sendiri. Tidak semua petani yang ada di 

Desa Jati Indah juga memiliki kebun di desa tersebut. 

Akan tetapi, sebagian dari petani memiliki kebun yang 

berada di desa lain dengan jarak tempuh yang tidak terlalu 

jauh dari Desa Jati Indah. Semenjak harga getah karet 

berangsur mengalami kenaikan, banyak warga desa yang 

berbondong-bondong melakukan pananaman pohon karet 

dilahan miliknya. Pohon karet dapat diambil getahnya 

adalah setelah memiliki ukuran yang besar atau kurang 

lebih telah mencapai usia minimal 8 tahun. 

Alasan profesi menjadi penyadap getah karet masih 

diminati hingga saat ini baik dari usia anak belia yang 

telah putus sekolah hingga berusia di atas 50 tahun adalah  

perawatan pohon karet yang cukup praktis dan tidak 

memerlukan perawatan khusus. Selain itu, juga pohon 

karet dapat disadap setiap hari yang hasilnya dapat 

langsung diambil, serta dapat langsung dijual kepada 

pengepul untuk memperoleh uang guna memenuhi 

kebutuhan hidup. 

Jual beli getah karet yang berlangsung di Desa Jati 

Indah, Kecamatan Tanjung Bintang telah berlangsung 

lama. Sejak periode 20 tahun yang lalu telah banyak pihak 

yang menjadi pembeli (bos) yang melakukan 

penimbangan. Pihak bos atau pengepul tidak semuanya 
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bertempat tinggal atau warga asli dari Desa Jati Indah 

tetapi juga berasal dari desa tetangga seperti Desa serdang, 

Palputih ataupun Desa Srikaton yang memiliki langganan 

tetap di Desa Jati Indah.  

Penimbangan umumnya dilakukan setiap satu 

minggu sekali dengan sistem pembeli yang mendatangi 

rumah petani (penjual), tetapi bisa juga setiap hari asalkan 

pihak petani langsung mengantar ke rumah pembeli untuk 

melakukan penimbangan atau bisa juga ditampung terlebih 

dahulu hingga hasilnya banyak. Masyarakat desa 

mayoritas langsung menjual getah karetnya setelah pulang 

dari kebun tanpa melakukan penimbunan karena faktor 

kebutuhan keluarga dan faktor ekonomi. Namun, ada juga 

petani yang melakukan penimbunan terlebih dahulu. Hal 

ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka 

karena getah karet menjadi mata pencaharian utama. 

Siklus harga dalam jual beli getah karet mengikuti 

penetapan oleh pihak pembeli dengan berdasarkan 

kepercayaan, jadi petani atau penjual mempercayakan 

sepenuhnya harga kepada pembeli tanpa pernah 

melakukan konfirmasi ke pabrik atau kepengepul yang 

tingakatannya lebih tinggi. Pihak pembeli yang sudah 

lama dalam profesi ini tentu saja memiliki langganan yang 

cukup banyak ketika melakukan penimbangan. Dalam 

melakukan jual beli ini petani (penjual) bebas melakukan 

penimbangan dengan pihak manapun. Akan tetapi, ada 

sebagian pihak melakukan penimbangan secara terikan 

kepada pihak bos yang  sudah menjadi langganan mereka 

sejak dahulu. 

Menjual getah karet dengan sistem bebas biasanya 

dilakukan oleh petani karet yang tidak terikat kepada salah 

satu bos atau penggepul yang ada di disa Jati Indah. 

Biasanya petani yang menjual secara bebas adalah petani 

yang tidak memiliki hutang kepada salah satu pihak 
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pembeli atau pengepul, jadi petani bebas menjual kepada 

pihak manapun dengan leluasa. 

Menjual getah karet dengan sistem terikat kepada 

salah satu pengepul adalah yang paling banyak ditemui di 

dalam jual beli getah karet yang ada di Desa Jati Indah. 

Penjualan ini biasanya dilakukan sekali dalam seminggu 

atau bisa juga dengan sistem langsung mengantar kerumah 

pembeli atau pengepul untuk melakukan penimbangan di 

luar jadwal yang ditetapkan. Menjual getah karet dengan 

sistem terikat biasanya dilakukan karena pihak petani 

(penjual) telah memiliki kepercayaan kepada salah satu 

pengepul atau telah memiliki hutang berupa uang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga, untuk 

melakukan penimbangan kepada pihak lain merasa tidak 

enak hati.
82

  

Petani yang melakukan penimbangan kepada salah 

satu pihak pembeli dilatar belakangi karena pihak 

pengepul mau meminjamkan uang kepada petani dan 

petani beranggapan bahwa timbangan yang digunakan 

oleh pembeli adalah yang paling akurat di antara pihak 

yang lain. Dengan  menjual getah karet secara sistem 

terikat ini pihak petani menerima ketentuan-ketentuan 

yang ditetapkan oleh pihak pembeli. Meskipun terkadang 

dengan jual beli sistem terikat ini para petani harus pasrah 

dengan  beban potongan yang ditetapkan tanpa bisa 

berganti bos (pembeli) karena alasan terlilit hutang yang 

cukup banyak kepada salah satu pihak. 

Sistem jual beli getah karet yang berlangsung di 

Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang dilakukan 

dengan penetapan potongan timbangan yang dilakukan 

oleh pihak pembeli atau pengepul. Pemotongan dilakukan 

dengan melihat keadaan getah karet, yang pada umumnya 

pemotongan dilakukan sebesar 2 kg pada saat 
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 Budi (Petani karet), Wawancara tanggal 20 juni 2017. 
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penimbangan, ada yang 1 kg, atau menerapkan sistem 

potongan 10% sampai 20% dari setiap penimbangan, 

kedua belah pihak dalam jual beli getah karet ini 

memaklumi dengan adanya praktik tersbut dikarenakan 

telah menjadi suatu kebiasaan menurun sejak zaman 

dahulu pada sistem jual beli getah karet. Sebagian pihak 

petani merasa keberatan sudah harga getah karet saat ini 

mengalami naik turun dalam kondisi murah tetapi masih 

dibebani dengan potongan timbangan yang dinilai 

sebagian masyarakat merugikan petani kecil terkait 

dengan pembebanan potongan timbangan yang dilakukan 

oleh pihak pembeli atau pengepul.
83

 

Pihak penjual (petani) tidak sedikit yang merasa 

dirugikan dalam sistem jual beli ini. Namun, mereka 

hanya pasrah saja hal ini dikarenakan petani merasa takut 

dan tidak enak hati  jika berkomentar tentang potongan 

dan ketidak sesuain hasil penimbangan yang dilakukan 

dan diterapkan oleh pengepul. Petani merasa takut jika 

getah karetnya tidak ada yang membeli dan kebutuhan 

hdup mereka menjadi terhambat. Ada sebagian pihak 

petani yang memaklumi kebiasaan menurun tidak baik 

tersebut karena beranggapan bahwa itu adalah hal sepele 

dan wajar untuk diterapakan.  

Petani karet juga berharap harga getah karet jangan 

terlalu murah sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Penimbangan yang dilakukan pihak pembeli 

membuat petani sering mengeluhkan tentang hasil dan 

keakuratan dari timbangan yang dilakukan oleh pihak 

pengepul. Dalam penggunaan timbangan gantung biasanya 

jarum yang belum lurus atau belum seimbang pihak 

pembeli langsung saja menyebutkan hasil tanpa menunggu 

timbangan tersebut seimbang dan penimbangan dilakukan 

dengan sangat singkat tanpa petani sempat melihat hasil 

penimbangan dengan seksama. 
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 Wawancara Bpk Agus petani tanggal 31 mei 2017. 
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Meskipun pihak pengepul atau pembeli telah 

menetapkan potongan wajib dalam jual beli getah karet, 

tetapi potongan tersebut juga berbeda antara ucapan dan 

kenyataan yang ada. Karena, dalam jual beli getah karet 

selalu ada pembulatan bilangan, satuan berat yang kurang 

dari 1 kg dianggap tidak masuk ke dalam satuan hitungan 

berat pokok getah karet dan  berat di bawah 1 kg menjadi 

milik pengepul. Pembulatan berat ini baru disadari oleh 

masyarakat setelah penulis melakukan penelitian. 

Contohnya yaitu getah karet seberat 20,8 kg, 

potongan yang diterapkan adalah wajar menurut pihak 

pembeli adalah 2 kg jadi seharusnya berat bersih menjadi 

18,8 kg. Akan tetapi, pihak pembeli menjadikan berat 

bersih tetap 18 kg dan yang 8 ons tersebut juga masuk ke 

dalam hitungan potongan, yang seharusnya 8 ons tadi 

adalah menjadi hak petani karena tidak termasuk kedalam 

perjanjian potongan berat yang seharusnya diterapkan.  

Sudah menjadi tradisi dalam sistem jual beli getah 

karet tiap satuan berat ons selalu dihilangkan dan hanya 

mengambil satuan kilogram (kg) hal tersebutlah yang 

masih menjadi tradisi buruk hingga saat ini. Selain itu, 

jarum timbangan yang digunakan ketika titik berat belum 

seimbang dan pembeli langsung menembak dan 

menentukan berat dari getah karet. Jika penimbangan 

dilakukan dengan penggunaan jenis timbangan dari pihak 

yang berbeda maka berat dari getah karet juga berbeda, hal 

ini karena setiap pihak pembeli memiliki standar 

keakuratan dalam penggunaan timbangan masing-masing. 

Adanya praktik potongan timbangan dalam sistem 

jual beli getah karet adalah karena terdapat kadar air yang 

ada di dalam getah karet dan ada sampah yang biasanya 

dimasukkan oleh petani. Selain itu potongan dilakukan 

untuk mengantisipasi getah karet untuk kehilangan berat, 

sehingga pembeli menerapkan potongan tersebut untuk 

meminimalisir kerugian dan karena oleh pihak pabrik juga 
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dilakukan pemotongan atau lebih dikenal dengan sistem 

potongan berantai. Akan tetapi, pemotongan yang 

dibebankan oleh pabrik hanya hitungan 0,00 sekian persen 

dan tidak setinggi potongan yang dibebankan oleh 

pengepul yang ada di dalam masyarakat. 

Petani melakukan penambahan kotoran pada getah 

karet seperti kulit  pohon sisa sadapan, lumpur, dan buah 

mengkudu serta dedaunan yang ada, sebenarnya 

penambahan kotoran ke dalam bekuan getah karet didasari 

oleh perasaan kecewa dengan penerapan potongan 

timbangan yang terlalu besar yang dilakukan oleh pihak 

pembeli, maka petani melakukan praktik tersebut  dengan 

tujuan untuk menutupi potongan yang dibebankan kepada 

getah karet milik petani. Jika pembeli melakukan 

penimbangan dan potongan dengan wajar, maka pihak 

petani tidak melakukan penambahan sampah untuk 

meningkatkan berat dari getah karet tersebut.
84

  

Jual beli getah karet dengan penerapan potongan dan 

ketidak tepatan dalam penimbangan dilakukan untuk 

menghindari kemungkinan kerugian serta kehilangan berat 

yang dimungkinkan akan terjadi. Setelah penulis 

melakukan riset lapangan  tentang keakuratan penggunaan 

timbangan oleh pengepul, antara timbangan pengepul satu 

dengan yang lainnya tingkat keakuratannya serta 

kesesuaian titik seimbang jarum timbangannya berbeda. 

Timbangan yang berstandar SNI (Standar Nasional 

Indonesia) yang digunakan oleh penulis untuk melakukan 

penimbangan getah karet dalam rangka melakukan 

penelitian, untuk getah karet seberat 20,5 kg, selanjutnya 

penulis menjual getah karet tersebut kepada pengepul, 

setelah pengepul melakukan penimbangan beratnya 

menjadi 18 kg sebelum adanya potongan wajib, setelah 

dibebankan potongan wajib berat bersih getah karet 

menjadi 16 kg. 
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 Heri (Petani karet), Wawancara  tanggal 12 juni 2017. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang 

menjadi narasumber yang ada di Desa Jati Indah, 

Kecamatan Tanjung Bintang, ada pihak-pihak yang 

mengetahui aturan Hukum Islam dalam jual beli, namun 

tidak sedikit juga yang tidak mengetahui jual beli menurut 

Hukum Islam. Dari sebanyak empat pihak pengepul 

(pembeli) yang diwawancarai oleh penulis, 3 di antaranya 

mengetahui aturan Hukum Islam dan satu pihak tidak 

mengetahui aturan jual beli menurut Hukum Islam. 

Berikut adalah daftar potongan timbangan yang diterapkan 

oleh pihak pembeli setelah penulis menentukan sampel 

yang ada di lapangan. 

Tabel 10 

Daftar Potongan Timbangan 

No 

Nama 

Pengepul/ 

Pembeli 

Jumlah potongan 
Jenis 

timbangan 

1 Tri 2 kg dan 1 kg Timbangan 

gantung  

2 Har 2kg dan 1 kg Timbangan 

gantung  

3 Dwi  20% atau 10% dari 

berat getah karet 

Timbangan 

duduk 

4 Ngadino 10% dari berat 

getah karet 

Timbangan 

duduk 

Sumber: Wawancara pembeli getah karet tahun 2017 

Data di atas,  penulis memperoleh data potongan 

yang diterapkan oleh pihak pembeli atau pengepul yang 

jumlahnya bervariasi antara pihak satu dengan pihak yang 

lainnya. Dari pihak pembeli ada yang menggunakan 

satuan kilogram (kg) yaitu 1 dan 2 kg, dan ada yang 

menggunakan persentase antara 10 % hingga 20% yang 

dibebankan potongan wajib dari berat pokok getah karet 

dengan melihat kondisi dari gerah karet itu sendiri. Selain 
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itu, timbangan yang digunakan juga berbeda, ada yang 

menggunakan timbangan gantung dan timbangan duduk. 

Daftar jawaban responden terhadap penggunaan 

timbangan dan penerapan potongan 

Tabel 11 

Respon Petani Karet Terhadap Penggunaan Timbangan dan 

Penerapan Potongan 

NO Nama Kesesuaian dan 

Keakuratan 

Timbangan 

Pembebanan 

Potongan 

Timbangan 

1 Budi Tidak sesuai Keberatan  

2 Agus Sesuai  Setuju  

3 Yudi Tidak sesuai Keberatan  

4 Heri Tidak sesuai Keberatan  

5 Kuncung Tidak sesuai Keberatan 

6 Wakijan Sesuai  Keberatan  

7 Wagiran Sesuai  Setuju  

8 Waluyo  Sesuai  Keberatan   

9 Hatman  Sesuai  Setuju  

10 Basirun  Tidak sesuai Keberatan 

11 Dasir  Sesuai  Keberatan 

12 Ponidi  Tidak sesuai Keberatan 

13 Miran  Sesuai  Setuju  

14 Subur  Tidak sesuai Keberatan 

15 Misno  Tidak sesuai Keberatan 

Sumber: Wawancara petani getah karet tahun 2017 

Berdasarkan tabel hasil wawancara di atas, dari 

sebanyak 15 narasumber  yang dijadikan sampel yang 

penulis wawancarai terdapat 8 pihak yang merasa bahwa 

timbangan yang digunakan keakuratannya tidak sesuai, 

sedangkan 7 pihak lain merasa timbangan yang digunakan 

sesuai saja dengan keadaannya, perbedaan  pendapat 

antara keakuratan timbangan ini terjadi karena masing-

masing pihak menjual getah karet kepada pengepul yang 
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berbeda. Sedangkan dalam pembebanan potongan wajib 

sebanyak 12 pihak merasa keberatan dan 3 pihak di 

antaranya tidak berkeberatan dengan pembebanan 

potongan tersebut. 

2. Faktor dan dampak adanya praktik potongan  timbangan 

dalam sistem jual beli getah karet di Desa Jati Indah, 

Kecamatan Tanjung Bintang 

Setiap kejadiaan yang sudah menjadi tradisi di 

tengah masyarakat tentu ada hal yang melatar belakangi 

dan menjadi faktornya. Seperti halnya manipulasi dan 

potongan dalam jual beli getah karet yang terjadi di Desa 

Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang. Awal mula 

terjadi praktik tersebut dilatar belakangi oleh kadar air 

yang terdapat di dalam getah karet yang berpotensi 

mengalami kehilangan berat apabila terlalu banyak kadar 

air yang terkandung. Semakin banyak kadar air yang 

terkandung maka semakin besar resiko kerugian yang 

akan dialami salah satu pihak, dan potongan yang 

diterapkan akan semakin besar.
85

  

Sebelum muncul innovasi obat pembeku getah 

karet, para petani membekukan getah karet dengan cara 

membuat campuran buah mengkudu dengan air, lalu 

dituangkan ke dalam penampung getah karet sampai 

getah karet mengalami pembekuan yang prosesnya 

kurang lebih 2 sampai 3 jam apabila keadaan cuaca 

normal dan tidak ada curah hujan. 

Dari percampuran antara larutan air mengkudu dan getah 

karet tersebut mengandung air, air itulah yang kemudian 

menjadi tolok ukur dalam melakukan pemotongan dalam 

proses penimbangan. Setelah saat ini banyak cara untuk 

membekukan getah karet seperti dengan larutan cuka 

botol yang  dapat dibeli dengan mudah dibeli secara 
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bebas di toko pertanian dengan harga yang cukup 

terjangkau yaitu Rp 10.000 untuk larutan satu botol yang 

dapat langsung membekukan getah karet dengan 

penggunaan beberapa tetes tanpa harus menambahkan air 

dengan kadar yang banyak ke dalam larutannya, 

sehingga tidak banyak jumlah air yang terkandung pada 

getah karet. Akan tetapi, potongan yang diterapkan juga 

tetap sama yang semestinya haruslah dibedakan. 

Saat ini masyarakat desa sebagian besar telah beralih 

dengan menggunakan cuka untuk membekukan getah 

karet karena jumlah pohon mengkudu yang terus 

berkurang. Manipulasi dan potongan timbangan 

bervariasi antara pembeli karena tingkat keakuratan dan 

jenis timbangan yang digunakan adalah berbeda antara 

penggepul satu dengan pengepul yang lainnya. 

Sedangkan untuk tidak dihitungnya satuan berat di 

bawah satu kilogram juga sudah terjadi sejak dahulu, hal 

ini dikarenakan memang dalam penimbangan getah karet 

tidak ada satuan hitung ons, dan berat di bawah 1 kg 

masuk juga ke dalam jumlah potongan. 

Setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh 

manusia pasti ada dampak yang terjadi. Begitu juga 

dengan manipulasi dan potongan timbangan dalam 

sistem jual beli getah karet yang terjadi di Desa Jati 

Indah, Kecamatan Tanjung Bintang. Dengan adanya 

praktik yang tersebut justru tidak menyelesaikan 

permasalahan yang ada, namun menimbulkan masalah 

baru dalam sistem jual beli yang antara lain dengan 

pembebanan potongan justru membuat petani melakukan 

hal-hal yang kurang baik seperti mencampur tanah dan 

kotoran ke dalam getah karet untuk tujuan menambah 

berat dan untuk menutupi potongan. Selain itu, dengan 

penggunaan timbangan yang tidak akurat membuat rasa 

percaya antara pihak-pihak menjadi hilang kepercayaan 
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dan saling membicarakan keburukan sesama kepada 

pihak lain. 

Praktik yang demikian akan menimbulkan perasaan 

bersalah yang harus ditanggung oleh para pihak yang 

terlibat dalam sistem jual beli getah karet yang didasari 

oleh ketidakjujuran yang dilakukan oleh sebagian pihak. 

Selain menimbulkan rasa tidak percaya dan saling 

curiga, kebiasaan turun temurun tersebut justru akan 

menghasilkan trik-trik kecurangan baru yang 

memungkinkan dilakukan oleh pihak yang mencari 

keuntungan secara berlebih dan pihak yang merasa hak-

haknya telah dirugikan dalam sistem jual beli. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Sistem Jual Beli Getah Karet di Desa Jati Indah, 

Kecamatan Tanjung Bintang 

 

Berdasarkan penjabaran pada sub bab sebelumnya yang 

terkait dengan sistem jual beli getah karet yang berlangsung 

di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, penulis 

berusaha untuk menganalisa secara rasionalitik pembenturan 

masalah ini sehingga dapat mudah untuk dipahami. 

Manipulasi timbangan adalah merubah atau mengatur 

timbangan baik dengan tangan atau alat tertentu sehingga 

keakuratan dari timbangan dapat berubah sesuai dengan yang 

diinginkan oleh yang merubahnya. Manipulasi timbangan 

dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau menambah 

berat dari suatu benda sehingga salah satu pihak dapat 

memperoleh keuntungan yang lebih. 

Potongan timbangan adalah penggalan yang diambil secara 

sengaja dari suatu berat pokok benda pada saat proses 

penimbangan dilakukan. 

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda 

dengan benda, atau benda dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain serta 

mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, 

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain 

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang 

telah dibenarkan syara‟ dan telah disepakati kedua belah 

pihak. 

 Dibenarkan syara‟ dalam artian baik berupa proses atau 

objek yang diperjual belikan. Benda yang diperjual belikan 

harus dapat diserah terimakan dan merupakan milik sendiri 
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dan bukan milik orang lain. Benda dapat mencakup 

pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut 

harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan 

dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara‟. 

 Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini mengenai 

sistem jual beli getah karet yang terjadi di Desa Jati Indah, 

Kecamatan Tanjung Bintang yang dilakukan oleh para pihak 

dengan ketidak sesuaian dalam penimbangan dan 

dibebaninya potongan wajib dalam setiap penimbangan yang 

berkisar 10% sampai 20%  atau seberat 1 sampai 2 kg dari 

berat pokok getah karet. Timbangan yang digunakan pada 

tingkat pengepul adalah timbangan duduk dan timbangan 

gantung.  

Manipulasi yang dilakukan dalam penimbangan ini 

adalah dengan cara langsung menembak berat pokok tanpa 

menunggu jarum timbangan tersebut berada dititik seimbang. 

Selain itu, hitungan di bawah1 kg  seperti 8 ons, 5 ons dan 

lainnya dianggap tidak ada dan dibulatkan menjadi milik 

pengepul (pembeli) yang pada dasarnya merupakan hak 

petani dan bukan hak dari pembeli atau pengepul karena 

bukan termasuk ke dalam hitungan berat potongan yang 

diperjanjikan. Pihak pembeli melakukan penghilangan 

hitungan berat di bawah 1 kg dengan berdasarkan pada 

kebiasaan sejak awal mula jual beli getah karet berlangsung. 

Sedangkan, petani baru menyadari adanya praktik 

pembulatan bilangan dalam jual beli getah karet yang 

berlangsung di Desa Jati Indah setelah penulis melakukan 

penelitian. 

 Jual beli dikatakan sudah sah apabila telah memenuhi 

rukun dan syarat yang berlaku di dalam jual beli. Akan tetapi, 

selain harus dengan memperhatikan rukun dan syarat, kedua 

belah pihak harus memperhatikan aturan yang ada di dalam 

Hukum Islam seperti diharuskan untuk menepati timbangan 

dan tidak mempermainkan timbangan. 
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 Profesi masyarakat desa yang pada umunya adalah 

disektor pertanian, salah satunya yang terdapat di Desa Jati 

Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, masyarakat yang ada di 

desa tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hasil 

dari menyadap pohon karet. Hasil dari sadapan tersebut 

kemudian dijual kepada pembeli untuk memperoleh nominal 

rupiah. Pelaksanaan jual beli getah karet berlangsung sesuai 

dengan kebiasaan yang ada di tengah masyarakat yaitu 

pembeli mendatangi rumah petani atau sebaliknya untuk 

melakukan transaksi jual beli getah karet. 

 Jual beli getah karet pada umumnya dibebani potongan 

berat, tetapi timbangan yang digunakan juga keakuratannya 

sering dikeluhkan oleh petani. Sudah dilengkapi dengan 

potongan tetapi berat juga penggunaan timbangan  yang 

keakuratannya tidak sesuai dengan SNI (Standar Nasional 

Indonesia). Untuk keadaan getah karet kering juga masih 

dibebani potongan yang dinilai potongan tersebut merugikan 

salah satu pihak yaitu petani karena getah karet kering sudah 

tidak ada lagi kadar airnya tetapi masih dibebani potongan 10 

sampai 20% disamakan dengan keadaan getah karet yang 

masih basah, hal tersebut tentunya merugikan salah satu 

pihak yaitu petani. Sudah harga getah karet murah dan juga 

tidak stabil masih dilengkapi dengan potongan dan ketidak 

sesuaian timbangan yang sudah menjadi tradisi buruk yang 

menurun hingga saat ini. 

 Menurut salah satu masyarakat yang sudah sejak lama 

berprofesi menjadi petani karet, mereka tetap diam dengan 

pembebanan potongan dalam penimbangan dan ketidak 

sesuain timbangan dalam sistem jual beli getah karet karena 

apabila berkomentar dan mengeluh dengan potongan yang 

diterapkan mereka takut tidak ada yang membeli getah 

karetnya, selain itu sebagian besar dari mereka juga memiliki 

hutang terikat kepada pihak pembeli. Meskipun mereka 

merasa keberatan dengan sistem jual beli seperti ini tetapi 

mereka masih melaksanakan hingga saat ini karena mata 

pencaharian mereka hanya melalui sektor pertanian, dan 
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belum adanya pihak pembeli yang jujur dan amanah yang 

dapat masyarakat percayakan untuk meneruskan 

kelangsungan bisnie jual beli getah karet sehingga tidak ada 

masyarakat kecil yang merasa hak-haknya dirugikan oleh 

salah satu pihak. 

 Sebagian pihak petani ada yang merasa rela dengan 

adanya praktik manipulasi dan potongan timbangan dalam 

sistem jual beli getah karet karena mereka merasa itu adalah 

hal yang wajar dilakukan untuk setiap jual beli dari hasil 

bumi. Namun, banyak pihak juga yang merasa keberatan 

dengan adanya praktik demikian, karena potongan yang 

dibebankan terkadang tidak wajar dari jumlah getah karet. 

Selain itu hasil timbangan terkesan tidak sesuai. Untuk getah 

karet 1 ember cat yang umumnya memiliki berat bersih 

setelah pemotongan adalah 20 sampai 19 kg, pada saat ini 

hanya mencapai 17 atau 16 kg setelah pemotongan. 

 Berdasarkan dari uraian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa sistem jual beli getah karet yang berlangsung di Desa 

Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang dilakukan dengan 

ketidak tepatan dalam penggunaan timbangan dan dengan 

dibebaninya potongan wajib dari berat pokok yang hal 

tersebut tentunya merugikan pihak petani kecil dan hak 

petani kecil menjadi terabaikan. Hal ini sudah menjadi 

masalah buruk yang masih turun-temurun hingga saat ini 

dalam sistem jual beli getah karet.  

Pembeli beranggapan bahwa hal ini adalah hal yang 

wajar untuk dilakukan untuk setiap jual beli dari hasil bumi, 

dan sudah menjadi tradisi menurun yang buruk sejak zaman 

dahulu yang dilakukan oleh banyak pihak pembeli getah 

karet, sehingga ada sebagian pihak yang tidak merasa 

bersalah karena praktik  uruk yang mereka lakukan. Para 

pihak dalam jual beli getah karet dengan sistem manipulasi 

dan potongan timbangan yang mereka lakukan belum 

memikirkan dampak yang timbul akibat tindakan yang 

mereka lakukan selama ini, praktik ini tentunya dapat 
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merugikan salah satu pihak hanya demi mendapatkan 

keuntungan yang lebih dan enggan menanggung kerugian 

sehingga beban kerugian dilimpahkan kepada pihak lain yaitu 

petani karet. 

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan 

dalam Sistem Jual Beli Getah Karet 

  Berbicara tentang tinjauan (perspektif) memungkinkan 

timbulnya banyak penafsiran secara satu pihak dan subjektif. 

Tinjauan Hukum Islam sangat memungkinkan terjadinya 

benturan dogmatis dengan kondisi yang ada di tengah 

masyarakat. Berbicara soal Hukum Islam tentunya adalah 

hukum yang sifatnya mutlak dan tidak ada kata tawar 

menawar lagi. 

 Islam adalah agama dan jalan hidup berdasarkan firman 

Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. 

Setiap umat yang beragama berkewajiban untuk bertingkah 

laku dan kehidupannya sesuai dengan syariat Islam. 

Dijelaskan dalam firman Allah SWT Qs. At-Taubah ayat 105 

       لله         

                       

      

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah 

dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, 

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” 
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 Objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga 

manfaat, jual beli boleh dilakukan apabila telah memenuhi 

syarat dan rukun seperti prinsip yang ada di dalam 

mu’amalah yaitu prinsip kerelaan, bermanfaat, tolong 

menolong, dan prinsip tidak terlarang. Adapun rukun jual beli 

adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang 

diperjual belikan, sighat (ijab qabul). Syarat penjual dan 

pembeli haruslah baligh, tidak pemboros, tidak ada paksaan 

dan atas kehendak sendiri. 

Adapun macam-macam jual beli yaitu jual beli shahih 

maksudnya adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik 

pada rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli khoiru 

shahih adalah jual beli yang tidak berkenaan dengan hukum 

syara‟. Seperti menjual barang yang tidak ada, atau barang 

yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli dan 

mengandung unsur manipulasi serta potongan berat wajib 

yang dibebankan dalam jual beli. Terdapat beberapa prinsip 

dalam bermu’amalah, yaitu mu’amalah bertujuan untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat manusia, kedua setiap 

bentuk mu'amalah hukumnya diperbolehkan sampai adanya 

dalil yang melarang. 

  Jika diperhatikan tentang permasalahan jual beli yang 

demikian ini sebenarnya telah memenuhi unsur jual beli yaitu 

sudah adanya pihak yang melakuka transaksi dan perjanjian 

jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli yang dalam 

kasus ini disebut sebagai pengepul dan petani. Sedangkan, 

yang benda yang menjadi objek jual beli adalah getah karet. 

Jual beli tersebut berlangsung setelah kedua belah pihak 

melangsungkan akad dalam jual beli, maka sejak saat itu 

terjadilah akad bahwa pembeli harus menyerahkan uang dan 

penjual menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli. 

Berlangsungnya serah terima antara penjual dan pembeli 

haruslah diperhatikan antara rukun dan syaratnya karena hal 

inilah yang menentukan boleh atau tidaknya serta halal atau 

haramnya suatu transaksi jual beli. 
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Berdasarkan uraian pada sub sebelumnya, terlihat jelas 

bahwa terdapat susuatu masalah di dalam jual beli yaitu 

dengan adanya praktik manipulasi dan pemotongan, 

pembulatan berat dalam penimbangan getah karet yang 

dilakukan oleh pihak pembeli atau pengepul yang ada di Desa 

Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang. Persoalan yang 

terjadi tersebut merupakan jual beli yang tidak dibenarkan 

oleh Hukum Islam. Hal ini karena jual beli ini hanya 

mengedepankan pencarian keuntungan semata dan dan tidak 

melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak 

dalam jual beli. 

 Praktik jual beli getah karet yang dilakukan oleh petani 

yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidak adilan karena 

terdapat potongan, pembulatan dan ketidak sesuain dalam 

penimbangan dan dibebaninya potongan wajib dalam setiap 

penimbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli untuk 

menghindari kerugian. Jual beli itu hukumnya diperbolehkan, 

akan tetapi dalam jual beli juga terdapat aturan dan kaidah 

yang harus dipatuhi supaya tidak ada pihak yang merasa hak-

haknya dirugikan dan merasa terdzalimi, di dalam jual beli 

dilarang keras adanya unsur penipuan dan tidak menepati 

atau mempermainkan timbangan. 

Jual beli getah karet yang berlangsung di Desa Jati 

Indah, Kecamatan Tanjung Bintang yang dilakukan oleh 

masyarakat tersebut terbukti bahwasannya mengandung 

praktik manipulasi dalam penimbangan, hal ini tidak sejalan 

dengan ketentuan-ketentuan dasar dalam bermu’amalah yang 

terdapat dalam Al-Qur’an yaitu 

Qs. As-Syu’ara ayat 183 : 
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Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada 

hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 

dengan membuat kerusakan”. 

Dari ayat tersebut di atas, sebagai umat manusia dilarang 

untuk saling merugikan pihak lain. 

 Allah memerintahkan kepada umat-Nya untuk menepati dan 

menegakkan timbangan serta tidak mengurangi timbangan itu 

sendiri. Seperti terdapat dalam Qs. Ar-Rahman ayat 9: 

                

Artinya: Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan 

janganlah kamu mengurangi neraca itu. 

Dari Ayat Al-Qur’an tersebut di atas dapat dijadikan 

sumber hukum  dan sudah jelas bahwa Allah menghimbau 

kepada umat-Nya untuk menegakkan timbangan dan dilarang 

menguranginya. Adanya praktik jual beli getah karet yang 

dilakukan dengan sistem manipulasi atau ketidak sesuain 

dalam penggunaan timbangan dan juga terdapat pembebanan 

potongan wajib yang dilakukan oleh pihak pembeli tentu saja 

sudah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Qs. Ar-

Rahman ayat 9. Maka jelaslah bahwasannya praktik jual beli 

tersebut dilakukan dengan tidak sejalan dengan syariat islam. 

Terlebih lagi ketika pihak pembeli langsung menetapkan 

berat getah karet ketika jarum timbangan belum seimbang. 

Praktik jual beli dengan sistem potongan serta 

pembulatan dan peniadaan hitungan berat di bawah 1 

kilogram di atas sudah tentu jelas merugikan salah satu pihak 

terutama petani yang hak-haknya terabaikan. Hitungan ons 

memang terbilang satuan berat yang kecil. Namun, apabila 

dilakukan kepada banyak orang dan pada setiap penimbangan 

yang sudah dijadikan tradisi selama puluhan tahun, tentu saja 
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hal ini menjadi satuan berat yang besar tanpa disadari oleh 

para pihak dalam jual beli getah karet. 

Dalam Qs. An-Nisa ayat 29 dijelaskan: 

                 

                  

                 

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. 

  Praktik jual beli getah karet yang berlangsung di Desa 

Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang telah terbukti 

terdapat adanya praktik manipulasi, pembulatan berat dan 

potongan timbangan tersebut di atas dapat merugikan orang 

lain, sehingga praktik ini tidak mendapat pembenaran oleh 

syariat Islam. Penulis peranggapan bahwa praktik jual beli 

tersebut di atas merupakan jual beli yang fasid (rusak), 

karena yang pada akhirnya jual beli tersebut cenderung 

merugikan salah satu pihak yaitu petani kecil.  

Jual beli tersebut melanggar aturan jual beli yang 

terdapat di dalam Hukum Islam. Syariat Islam sudah dengan 

sangat jelas melarang adanya praktik manipulasi timbangan 

apalagi yang sudah jelas merugikan hak orang lain dan telah 

dilakukan hingga menjadi suatu kebiasaan buruk dari 

generasi kegerasi dan diteruskan secara berantai sejak 

puluhan tahun yang lalu hingga saat ini. 
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 Meskipun pihak pembeli dalam jual beli getah karet 

yang berlangsung di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung 

Bintang memiliki jenjang pendididan dari tingkat sarjana 

hingga bangku SMP yang mengetahui aturan jual beli 

menurut Hukum Islam, namun mereka masih melakukan 

kebiasaan buruk tersebut tanpa memikirkan dosa yang harus 

dipertanggung jawabkan ketika diakhirat. Saat ini mereka 

hanya berfikir praktis mengejar materi dan keuntungan serta 

menghindari kerugian untuk memenuhi kebutuhan hidup  

mereka di dunia. 

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang 

dibenarkan oleh syariat islam, yaitu terpenuhinya rukun dan 

syarat serta memperhatikan asas–asas dan aturan yang 

seharusnya berlaku dalam jual beli sehingga kedua belah 

pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari jual beli 

yang dilakukan. Namun, jual beli getah karet yang dilakukan 

di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang tersebut di 

atas justru menimbulkan akibat buruk seperti kerugian yang 

harus ditanggung oleh salah satu pihak. Sebenarnya dalam 

jual beli haruslah mengedepankan prinsip kejujuran agar 

tercapainya suatu faedah dalam transaksi jual beli.  

Agama Islam mengajarkan bahwa jual beli tidak hanya 

untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga mencari 

ridha Allah SWT. Berdasarkan dari penjabaran dan persoalan 

dalam sistem jual beli getah karet di Desa Jati Indah, 

Kecamatan Tanjung Bintang bahwa jual beli dengan sistem 

manipulasi dan potongan serta pembulatan timbangan adalah 

tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam jual beli 

menurut Hukum Islam. 

 

 

 

 



 

 

 
 

95 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas 

tentang tinjauan hukum islam tentang potongan timbangan 

dalam sistem jual beli getah karet yang terjadi di Desa Jati 

Indah, Kecamatan Tanjung Bintang dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik jual beli getah karet yang berlangsung di tengah 

masyarakat Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang 

telah dipraktikkan menurut kebiasaan yang berlaku di 

tengah masyarakat tersebut. Jual beli dilakukan dengan 

penerapan potongan wajib pada saat penimbangan, 

dimana potongan tersebut bervariasi dan cenderung 

merugikan salah satu pihak karena untuk getah karet 

dalam keadaan kering atau kadar airnya sudah habis juga 

masih dibebani dengan potongan timbangan, serta 

terjadinya peniadaan hitungan berat di bawah 1 kg 

menjadi milik pengepul (pembeli) tanpa adanya 

kesepakatan. 

2. Menurut Hukum Islam jual beli dengan sistem atau cara 

tersebut tidaklah diperbolehkan, alasannya adalah  tidak 

sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan 

dalam Hukum Islam yaitu karena tidak ditepatinya 

timbangan, serta adanya pembulatan angka timbangan 

yang sudah menjadi tradisi menurun yang tidak baik 

dalam sistem jual beli getah karet sehingga salah satu 

pihak merasa dirugikan terutama petani. Yang 

sebenarnya bahwa Islam dengan tegas melarang hal-hal 

yang berkenaan dengan potongan dalam penimbangan 

yang larangan tersebut terdapat dalam sumber hukum 

primer umat islam yaitu Al-Qur’an. 
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B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui tinjauan 

hukum islam terhadap jual beli getah karet yang berlangsung 

di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, penulis 

menpunyai saran sebagai berikut: 

1. Para pihak dalam jual beli getah karet seharusnya 

meninggalkan praktik ketidaksesuain dalam penggunaan 

timbangan dan meminimalisir potongan  wajib yang 

diterapkan 

2. Prinsip kejujuran haruslah dikedepankan dalam, sistem 

jual beli getah karet 

3. Para pihak harus lebih memperhatikan etika dalam jual 

beli getah karet sehingga tidak ada salah satu pihak yang 

dirugikan hak-haknya 

4. Perlunya pengetahuan tentang Hukum Islam, sehingga 

masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan 

diperbolehkan khususnya pada sistem jual beli. 
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