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ABSTRAK 

USAHA PENGILINGAN PADI KELILING  DALAM TINJAUAN HUKUM 

ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

( Studi Kasus Di Desa Kalibening Kecamatan Talang Padang  Kabupaten 

Tanggamus) 

Oleh: 

Hidia Yuniati 

Mengingat ketatnya persaingan dalam menjalankan usaha, usaha pengilingan 

padi di Desa Kalibening  yang memiliki 6 pabrik yang siap untuk produksi dan 

sudah memiliki izin usaha dan setiap pabrik yang memiliki surat izin usaha dan 

wajib membayar pajak setiap bulannya.  Tetapai akihr- akhir ini para pemilik 

pabrik resah karna adanya usaha penggilingan padi keliling yang berkeliling ke 

rumah warga  ada 5 samapi 6 pabrik yang berkeliling setiap harinya yang berasal 

dari  luar Desa Kalibening  yang merebut para konsumen, adanya usaha parbrik 

keliling tersebut, pendapatan pabrik duduk yang ada di Desa Kalibening menjadi 

berkurang  dan masyarakat lebih memilih pabrik keliling dari pada pabrik duduk 

secara tidak langsung kegitan bisnis ini akan mematikan bisnis (usaha)  orang lain. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik usaha 

penggilingan padi keliling yang dilakukan di Desa Kalibening Kecamatan Talang 

Padang Kabupaten Tanggamus dan bagaimana pandangan hukum Islam dan 

hukum positif  tentang praktik usaha penggilingan padi keliling yang dilakukan di 

Desa Kalibening. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

praktik usaha penggilingan padi keliling di Desa Kalibening dan untuk 

mengetahui usaha penggilingan padi keliling dalam tinjauan Hukum Islam dan 

Hukum Positif di Desa Kalibening Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), sifat penelitiannya 

deskriftif, sumber data berasal dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. 

Populasi dari penelitian ini adalah  sebanyak 15 orang yaitu pemilik usaha 

penggilingan padi keliling yang ada di Desa Kalibening. Adapun tehnik 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antar peneliti dengan 

narasumber, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif pengolahan data 

dilakukan secara editing dan sistemating. Berdasarkan hasil penelitian 

menerangkan bahwa praktek usaha pengilingan padi keliling terjadi di deda 

kalibening terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar pemilik pabrik. Menurut 

Pandangan Hukum Islam hukumnya itu boleh (mubah) tidak dibatasi, asalkan 

tidak  menimbulkan kerugian pada suatu pihak dan terjerumus kedalam perbuatan 

bahthil (perbuatan yang dilarang) Pandangan Hukum Positif tentang Usaha 

Penggilingan Padi Keliling yang dilakukan di Desa Kalibening, berdasarkan 

Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusaha (usaha) setiap 

usaha harus mendaftrkan usahanya agar diakui oleh hukum sedangkan usaha 

pabrik keliling belum mendapatkan izin usaha dan belum mendaptaftarkan 

usahanya di pemerintah kecamatan di daerah masing-masing. 
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MOTTO 

 

                           

              

 ” Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk 

menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). 

Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan 

perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki” (Q.S.AL-Jumu’ah:11).
1
 

 

 

 

  

                                                           
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-quran dan terjemah, (Jawa barat: IKAPI, 

2005), h.62. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

  Judul dalam Skripsi ini adalah “Usaha Penggilingan Padi Keliling Dalam 

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Kalibening 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”. Untuk menghindari 

kesalahan dalam memahami judul di atas maka penulis uraikan secara singkat 

mengenai judul di atas :  

1. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga,  pikiran atau badan untuk 

mencapai suatu maksud untuk mencukupi kebutuhan hidup.
1
 Penggilingan 

adalah proses, cara, perbuatan,  menggiling (padi, tebu) padi adalah tumbuhan 

yang menghasilkan beras, termasuk jenis oryza (ada banyak macam dan 

namaya), butir dan buah padi. 

2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan 

berdasarkan Al-qur’an.
2
 Menurut ahli fiqih adalah “titah Allah dan sabda Rasul” 

maka yang dimaksud adalah hukum yang berpautan dengan perbuatan manusia.
3
 

Secara umum yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah “seperangkat 

peraturan-peraturan yang lengkap, sempurna yang berasal dari dan diturunkan 

oleh Allah SWT untuk mengatur segala segi kehidupan segenap manusia dan 

demi kepentingan manusia itu sendiri.” Hukum Islam disini lebih spesifik pada 

Hukum Islam yang mengatur tentang Fiqih Muamalah dan yang  berkaitan 

                                                           
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:  Gramadika 

Pustaka Utama, 2011),  h. 1538. 
2
  Ibid.,  h.  951. 

3
  Departemen Agama  RI,  Fiqih  Islam,  (Jakarta: Sinar Baru, 1986),  h.  20. 
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dengan Hukum Ekonomi Syari’ah (muamalah) tentang Hukum Bisnis Syariah. 

Hukum Bisnis syari’ah adalah segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi 

yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang 

dan atau jasa untuk memenuhi kebuthan hidup masyarakat sehari-hari. 
4
 

3. Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku sesuai dengan Undang-

undang yang mengatur tentang tentang usaha yaitu Undang-Undang Nomer 3 

Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. 

  Jadi kesimpulan dari penegasan judul adalah pandangan hukum Islam dan 

Hukum Positif terhadap praktik Usaha Penggilingan Padi Keliling. 

B. Alasan Memilih Judul 

 Adapun alasan penulis memilih judul Skripsi Usaha Penggilingan Padi 

Keliling Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa 

Kalibening Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus) adalah sebagai 

berikut: 

1. Alasan Objektif 

a.  Bahwa dalam memulai suatu usaha, usaha tersebut seharusnya sudah  

memiliki  surat izin usaha perdagangan untuk melegalkan  suatu usaha serta 

dalam  melakukan usaha Islam melarang persaingan usaha yang merugikan 

usaha orng lain. 

b. bahwa usaha penggilingan padi keliling merupakan suatu fenomena yang 

terjadi dimasyarakat, oleh karna itu perlu diteliti untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas. 

                                                           
4
 A. Khaidir, Hukum  Bisnis  Syariah  Dalam  Islam,  (Jakarta:  Amzh,  2010),  h. 19. 
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2.  Alasan Subjektif 

a.  Bahwa informasi-informasi berkaitan dengan praktik usaha  penggilingan 

padi keliling dapat ditemukan pada lingkugan tempat tinggal penulis dan 

dapat ditemukan pada perpustakaan. 

b. Pembahasan judul ini memiliki relevansi dengan disiplin Ilmu yang penulis 

pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan 

Lampung. 

C.  Latar Belakang Masalah 

Berbisnis merupakan kegitan ekonomi bagi manusia untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga. Al-qur’an memberikan kebebasan untuk berbisnis 

secara sempurna, baik yang menyatakan dengan tegas bahwa berbisnis itu halal. 

Dalam melakukan bisnis Islam melarang perilaku usaha dan persaingan usaha 

yang bisa mematikan usah orang lain.
5
 Hukum Islam merupakan sebagian dari 

ajaran Islam yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya mengenai akidah dan 

akhlak yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia. Fiqih Islam 

cendrung berbicara tentang Hukum Syara’yang bersifat amaliyah (perbuatan 

manusia) yang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat sesuai dengan  

situasi dan kondisi zaman. 

Dalam melakukan suatu usaha kita harus mempertimbangkan dampak yang 

akan ditimbulkan dari usaha yang kita miiki supaya tidak merugikan usaha orang 

lain. Sebagaimana Firman  Allah SWT berfirman Surat  An-Nisa: 29.
6
  

                                                           
5
  Muslich, Etika  Bisnis Islam,  (Yogyakarta:  Ekonisia, 2004),  h. 60. 

6
  Departemen Agama RI, Al-Qur’an  dan Terjemahan, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 122. 
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                    .   

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 antar kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu, sesunguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu”(Q.S. An-Nisa: 

29). 

Ayat Al-Qur’an diatas telah menjelaskan bahwa Allah telah melarang 

persaingan usaha yang menjatuhkan usaha orang lain,  karna hal itu tergolong 

kedalam mengembangkan harta sesama dalam jalan kebatilan. 

Ekonomi dan moral sangat berperan dalam suatu bisnis untuk membentuk 

kepribadian masyarakat, suatu pribadi masyarakat akan tercipta dengan baik jika 

berpedoman kepada aturan yang berlaku baik Agama maupun Negara.
7
 Apabila 

dalam melakukan suatu usaha tidak memiliki etika maka masyarakat akan 

mengalami degradsi moral berdasarkan kenyataan perilaku pengusaha (bisnis) 

sering mengarah kepada kerusakan lingkungan dan dapat merugikan orag lain. 

Sesungguhnya Islam tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan  

kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan 

dalam Agama. Saat ini kita mendapatkan sistem-sistem lain yang lebih 

                                                           
7
  Am. Syaifuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Persfektif Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 

1987),  h. 5.  
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mendahulukan usaha-usaha ekonomi dengan mengabaikan akhlak dan keimanan. 

Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islam.
8
 

Kesatuan ekonomi dan akhlak ini akan semakin jelas pada setiap langkah-

langkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan  konsumsi. 

Seorang muslim baik secara pribadi maupun secara bersama-sama tidak bebas 

mengerjakan apa saja yang diinginkannya,  setiap muslim terikat oleh iman dan 

akhlak pada setiap aktifitas ekonomi (usaha) yang dilakukannya,  baik dalam 

melakukan usaha.  

Sementara dalam  memulai suatu usaha (bisnis),  usaha tersebut harus 

mempunyai syarat oprasional usaha yang mempunyai bukti legalitas kegiatan 

usaha, untuk melegalkan suatu usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang terdiri dari: Nama 

Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perizinan dibidang industri.
9
 

Dalam hal ini praktik usaha penggilingan padi keliling di Desa Kalibening 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus  muncul dilatar belakangi oleh 

faktor ekonomi dan persaingan  usaha yang terjadi antara palaku usaha, 

persaingan usaha yaitu  usaha untuk memperhatikan keunggulan  masing-masing 

yang dilakukan perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan,  

produksi,  pertahanan dan sebagainya.
10

 

                                                           
8
 Yusuf  Qardhrawi,  Peran  Nilai dan  Moral Dalam Perekonomiam Islam, (Jakarta:   

Robbani  Perss,  2004), h. 57 
9
  Muhamad   Abdulkadir,  Hukum  perusahaan Indonesia, (Bandung: Citra  Aditya  Bakti, 

2006),   h.  60.  
10

  Muhamad   Ismail  Yusanto  dan   Muhamad  Kerabat  Wijajakusuma,  Menggas  Bisnis 

Islam,   (Jakarta:  Gema  Insani  Perss,   2002),   h.  15. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “Usaha Penggilingan Padi Keliling Dalam Tinjauan 

Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Kalibening 

Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus)”.   

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik usaha penggilingan padi keliling yang di lakukan Desa 

Kalibening Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik usaha 

penggilingan padi keliling yang dilakukan di Desa Kalibening? 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Untuk mengetahui praktik usaha penggilingan padi keliling yang ada di 

Desa Kalibening Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus? 

b. Untuk mengetahui usaha penggilingan padi keliling dalam tinjauan Hukum 

Islam dan Hukum positif di Desa Kalibening? 

2. Manfaat penelitian  

Manfaat penulis dalam penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan 

tentang Usaha Penggilingan Padi Keliling Dalam Tinjauan Hukum Islam dan 

Hukum Positif bagi Fakultas Syari’ah pada umunmya dan pada penulis 

khususnya 
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b. Secara praktis, diharapkan akan menjadi pengembangan wacana pemikiran 

yang positif bagi penulis maupun pembaca. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian 

  Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengambil data dari 

lapangan (Filed Research) yaitu suatu penelitian lapangan yang di lakukan 

masyarakat tertentu, baik lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan 

maupun lembaga pemerintah.
11

 Dalam hal ini data bersumber dari kalangan 

pemilik pabrik dan masyarakat Desa Kalibening. 

  Selain penelitian lapangan, penulis juga didukung dengan penelitian 

pustaka, yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau infromasi dengan bantuan 

material,  misalnya:  buku, catatan,  koran,  jurnal, artikel dan referensi lainnya 

yang berkaitan dengan data Usaha Penggilingan Padi Keliling Dalam Tinjauan 

Hukum Islam dan Hukum Positif. 

2.  Sifat Penelitian 

 

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-

fakta,  sifat-sifat,  ciri-ciri,  serta hubungan diatara unsur-unsur yang ada atau 

fenomena tertentu.
12

 Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan 

melakukan analisis dengan apa adanya tentang usaha penggilingan padi keliling 

menurut tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. 

                                                           
11

  Handar  Nawawi,  Metode  Penelitian Bidang Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.1. 
12

  Kalean, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005),  h. 

58. 
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3.  Sumber Data 

 

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden 

maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang 

dimaksud dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis yaitu 

data primer dan data sekunder.
13

 

a.  Data Primer  

Data primer adalah data yang diterima langsung dari subjek yang akan diteliti 

(responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.
14

 Adapun yang 

menjadi sumber primer dalam penelitian ini diantaraya data tentang usaha 

penggilingan padi keliling dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif di 

Desa Kalibening Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 

b.  Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang didapat kan dari sumber secara tidak 

langsung kepada pengumpul data.
15

 Data sekunder digunakan untuk melengkapi 

data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam 

praktik di lapangan. 

4. Populsi dan Sampel 

a.   Populasi  

Populasi adalah keselurah subjek penelitian mungkin beberapa manusia, 

gejala-gejala,  benda-benda,  pola sikap,  tingkah laku, dan sebagainya yang 

menjadi objek penelitian.
16

 Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 15 orang pemilik pabrik keliling. 

                                                           
13

   Tatang Amirin,  Menyusun  Rencana  Penelitian,  (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 132. 
14

  Bagong Suryanto  dan  Sutinah,  Metode  Penelitian  Sosial, (Jakarta:  Prenada  Media 

Group,  2005), h. 55. 
15

  Ibid., h. 65. 
16

  Etta Mamang Sugandi dan Sopiah, Metode Penelitian  (Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian),  (Yogyakarta: Andi, 2010),  h. 44. 
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b.  Sampel  

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari 

keseluruhan objek yang diteliti untuk menentukan ukuran sampel digunakan 

rumusan yang dikemukakan Arikunto, yang apabila subjeknya kurang dari 100 

orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian 

populasi dan jika subjeknya besar melebihi dari 100 orang dapat diambil antar 

10%-15%  atau 20%-25%.
17

 Penulis mengambil sampel sebanyak 10 orang 

pemilik pabrik keliling dan pabrik duduk di Dusun Kalibening Kecamatan Talang 

Padang Kabupaten Tanggamus. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a.  Observasi 

 Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang 

diteliti dengan maksud melihat, mengamati,  merasakan, kemudian memahami 

pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang 

sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
18

 Observasi tersebut bertujuan 

untuk mengamati dan mencermati bagaimana praktik usaha penggilingan padi 

kelling yang ada di Desa Kalibening.  

 

 

 

                                                           
17

 Suharsimi   Arikunto,  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik,  (Jakarta: Rienka 

Cipta,  2006),  h. 120.   
18

  Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian   Hukum , (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group,  

2009),  h.  252.     
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b.  Wawancara (Interview)   

 Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber 

langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).
19

 Tekhnik wawancara ini 

digunakan untuk mendapat data tentang usaha penggilingan padi keliling di Desa 

Kalibening Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang  melakukan 

persaingan usaha terhadap pabrik yang ada di Desa tersebut.. 

c.   Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel  berupa 

catatan,  transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Metode ini 

digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan 

pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang 

terkait dengan penelitian mengenai keabsahan usaha pengilingan padi keliling 

serta persaingan usaha di Desa Kalibening Kecamatan Talang Padang.  

6.  Metode Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan Data  (Editing)  

 Pemeriksaan data atau editing  adalah  memeriksa kelengkapan data yang 

telah dikumpulkan.
20

 Yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang 

praktik usaha penggilingan padi keliling di Desa Kalibening Kecamatan Talang 

Padang Kabupaten Tanggamus. 

b. Sistematika Data ( sistemstizing)  

  Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa 

berdasarkan urutan masalah. Dengan cara melakukan pengelompokan data yang 

                                                           
19

  Abdulkadir   Muhammad,   Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  (Bandung:  Citra  Aditya  

Bakti,  20014),  h.  86.   
20

  Ibid., h. 118. 
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telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan 

masalah. 

7. Metode Analisis Data  

  Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

didahului dengan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu bertujuan 

mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data 

tentang  praktik usaha pengilingan padi keliling  di Desa Kalibening Kecamatan 

Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang didapat dengan mencatat, 

menganalisis dan menginter prestasikannya kemudian dianalisis dengan teori 

untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis terhadap 

usaha penggilingan padi keliling di Desa Kalibening Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus.  

  Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang 

kongkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat 

umum.
21

 Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai usaha 

penggilingan padi keliling di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif  di 

Desa Kalibening Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.  

 

 

  

                                                           
21

  Sutrisno  Hadi,  Metode   Research,  Jilid I,  (Yogyakarta:   Andi  Offest, 1989),  h. 42. 
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BAB II 

USAHA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

 

A. Usaha dalam Hukum Islam 

1.  Pengertian usaha dalam Islam 

Usaha atau bisnis berasal dari bahasa inggris, business (prural businesses). 

Mengandung arti : commercial activity involving the exchange of money for goods 

or serices  yaitu usaha komersial yang menyangkut soal penakaran uang bagi 

perodusen dan distributor atau dibidang jasa. Kamus besar Bahasa Indonesia 

mengartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan, 

bidang usaha.
1
 

Sedangkan dalam bahasa arab, bisnis berasal dari kata At-Tijarah, 

mengandung arti al-bai’u aw asy-syara’u bi qashdi An-ribhi (Usaha komerial 

yang berorentasikan profit).
2
 

Bisnis islam (usaha) adalah serangkain aktvitas bisnis dalam berbagai bentuk 

yang tidak dibatasi jumlahnya (kuantitsnya) kepemilikan hartanya (barang atau 

jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam perolehan dan pendayagunaan 

hartanya (ada aturan halal dan haram). 

Hukum bisnis Islam merupakan bagian dari hukum perdata Islam di bidang 

mu’amalah yang mengatur prilaku manusia didalam menjalankan hubungan 

ekonominya. 

                                                           
1
  Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2001), h. 138 
2
  Ibid., h. 18.   
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Terdapat beberapa istilah dalam Al-qur’an terkait dengan usaha  atau bisnis. 

Dalam pendekatan fiqih keungan, pengertian bisnis secara umum disebut dengan 

istilah tijarah (perdagangan atau perniagaan). 

Dalam bisnis syariah, pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata 

berhenti pada tataran material, melainkan sampai usaha bagaimana mendapatkan 

keridhan Allah ketika menjalankan bisnis.
3
 Bisnis adalah suatu kata yang populer 

dalam kehidupan sehari-hari. Karna segala aspek kehidupan manusia memang 

tidak dapat lepas dari bisnis (mua’malah) sehingga bisnis ini menjadi kebutuhan 

yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Bisnis dapat diartikan 

sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh 

pendapatan atau penghasian atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif 

dan efisien.
4
 Adapun bisnis menurut Huges dan Kapoor adalah suatu kegiatan 

usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan 

jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
5
 

Manusia dibekali oleh Allah dengan kemampuan menguasai kehidupan di 

alam raya, sekaligus dibekali dengan berbagai potensi agar ia dapat memanfaatkan 

alam ini. Semua itu merupakan anugrah Allah yang amat besar. Serta alam raya 

yang sangat luas yang didalmnya terdapat banyak rezeki yang baik dengan jumlah 

yang tidak terhingga. Kemudian manusia diberi potensi untuk mengurus alam ini 

diantara makhluk-makhluk yang diciptakannya. 

                                                           
3
 Mardani, Hukum Bisnis Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 2.  

4
  Ibid., h. 46. 

5
 Alma H. Buchari, Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam, (Bandung: Alfabeta, 1994), h. 89.  
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Demikian juga dijelaskan dalam Q.S. Al-An’am: 165, yang berbunyi: 

              

                     

“Dan dia lah yang menjdikan kamu penguasa-penguasa dibumi dan dia 

meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk 

mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu 

amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya dia Maha Pengampun Lagi Maha 

Penayayang. (Q.S. Al-An’am 165)”.
6
 

Setelah jelas pada perinsipnya berusaha dan berikhtiar dalam mencari rezeki 

itu adalah wajib, namun Agama tidaklah mewajibkan memilih suatu bidang usah 

dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan 

bakat, ketermpilan dan faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang 

pekerjaan yang boleh dipilih yaitu usaha atau berbisnis sepanjang tuntutan syariat 

Allah dan Rasul-Nya.  

Islam memang mengajarkan  mansia untuk berbisnis. Hal ini dimaksud agar 

manusia dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun islam juga 

mengajarkan kita untuk tidak lalai dalam hal berbisnis sehingga kita hanya 

mementingkan kehidupan duniawi saja.  

Kegiatan bisnis ini dapat dilakukan pada berbagai sektor ekonomi, yaitu sektor 

pertanian, sektor industri dan sektor jasa atau sektor perdagangan yang diperlukan 

                                                           
6
  Departemen Agama RI, Op., Cit., h. 217.  
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oleh manusia atau masyarakat.
7
 Secara substantif sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan praktis kegiatan bisnis terdiri atas kegiatan dibidang produksi, 

bidang pemasaran, bidang finansial dan bidang sumber daya manusia. 

Sumber daya yang dikelola melalui berbagai bidang kegiatan usaha tersebuat 

ditunjuk untuk: 

1.  Menciptakaan dan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia. 

2.  Mendapatkan penapatan yang diinginkan lebih besar dari paa biaya atau 

ongkos yang telah dikeluarkan pengelola bisnis 

3.  Menciptakan nilai tambah bagi pengeola bisnis dan masarakat 

4.  Meniptakan lapangan kerja  bagi masyarkat 

5.  Meningkatkan kesejahtraan bagi seluruh pihak yang terlibat 

Dari pengertian diatas bahwa kegiatan  bisnis akan bernilai sebagai ibadah 

mu’amalah jika kegiatan bisnis dilakukan dengan landasan dan pedoman dan 

peraturan Allah di dalam Al-Qur’an dan Sunah Nabi. Hal ini terjadi sepanjang dua 

orang atau para pihak yang melakukan kerja sama dalam bermu’amalah 

memegang amanat dan jujur dalam menjaga dan memelihara serta 

mengembangkan harta bersama. Harapanya agar usaha yang di jalankan  dapat 

membawa mnfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal 

hidup, baik di kehidupan didunia maupun di akhirat. 

 

 

                                                           
7
  Muslich, Loc., cit. 
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2.  Aturan dan Keabsahan Usaha dalam Islam 

 Begitu banyak firman Allah di dalam Al-Qur’an yang berbicara tentang bisnis 

islam (usaha) yang menunjukan kewajiban  seorang hamba Allah untuk mencari 

apa yang telah diberikan Allah berupa nikmat atau rezeki dengan jalan usaha atau 

bekerja (termasuk juga dalam melakukan kegiatan bisnis), dan untuk 

memungkinkan manusia untuk mendapatkan rezeki tersebut Allah melapangkan 

bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan.
8
  Allah SWT  

berfirman Q.s. Ibrahim ayat 32-34 sebagai berikut:  

                                   

                                    

                                       

                        

 “ Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air 

hujan dari langit, kemudian dia mengelurkan dengan air hujan itu berbagai buah-

buahan menjadi rezeki untukmu, dan Dia telah menunduhkan bahtera bagimu 

supaya bahtera itu berlayar dilautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah 

menuduhkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menuduhkan (pula) 

bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar (dalam orbitnya), dan 

telah menundukan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan 

kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan 

jika kamu menghitung nikmat Allah, tidakkah kamu menghinggakannya”.  Q.S. 

Ibrahim: 32-34.
9
 

                                                           
8
   Ahmad Rajafi,  Hukum Bisnis Islam  Indonesia, (Yogyakarta: LKIS  Printing Cemerlang, 

2013), h. 54.  
9
  Departemen Agama RI,  Al-Qu’an dan Terjemhan, (Jakarta, 1980),  h. 38. 
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 Disamping anjuran untuk mencari rezeki (bekerja atau berbisnis). Islam sangat 

menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun 

pendayagunaan (pengelolaan dan pembelanjaan). Setiap hukum mempunyai 

peraturan-perturan dan ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan 

praktik bisnis secara Islam sesuai dengan syari’ah, guna meningkatkan 

kesejahtraan dan kemaslahatan umat manusia. Adapun ketentuan hukum dari 

bisnis (usaha) menuerut Islam yaitu:
10

  Bekerja yang menentukn tegaknya hidup 

manusia, hukum nya fardhu’ain. Sementara usaha yang menentukan tegaknya 

kehidupan bersama, hukumnya adalah fardu kifayah. Mendirikan perusahan atau 

perindustrian dilihat dari kebutuhan umat secara kolektif hukumnya adalah fardu 

kifayah. Bertawakal kepada Allah tidak berarti menganggur dan meninggalkan 

usaha, karna yang demikian itu adalah tawakal yang tercela. Sesungguhnya 

Rasullah tidak pernah memerintahkan umat manusia meninggalkan usaha mencari 

rezeki dan mencari kehidupan. Bahkan beliau mengakui cara mencari rezeki yang 

Allah ridhai. Oleh karna itu, tidak ada alasan mencela usaha yang di syariatkan. 

Yang dicela adalah yang menyebabkan pelakunya lupa kepada Allah dan 

menghalanginya untuk beramal ibadah kepadaNya.
11

 Sebagai mana Firman Allah 

SWT sebagai berikut:  

                        

         .    

                                                           
10

  Ibid., h. 32.  
11

   Shaleh ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Fiqih Ekonomi Keungan Islam, (Jakarta: 

Darul Haq, 2004), h. 76. 
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 Artinya: Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) 

oleh jual  beli  dari meningat Allah... (An-Nur: 37). 
12

 

 Keabsahan dalam kepemilikan dan usaha atau bisnis, Keabsahan dalam 

kepemilikan dan usaha bisnis adalah status yang membuat seseorang bebas 

memiliki harta dan mengelolanya, sekaligus melakukan berbagai transaksi yang 

dikehendkinya selama tidak melanggar aturan syar’i. Berkaitan dengan 

kepemilikan harta dalam usaha bisnis, Al-Qur’an menggunakan kata al-milku dan 

al-kasab yang mengisyaratkan tentang kepemilikan manusia.  

 Kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan ini tidak 

memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semuanya 

sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Karena itu usaha bisnis 

syariah dibatasi dengan ikhlas semata-mata karna Allah, dan ittiba (mengikuti 

yang dicontohkan Rasulnya). Artinya usaha bisnis syariah hendaknya dilakukan 

untuk mencari keridhaan Allah dan sesuai dengan sunnah Rasullah.  

 Keabsahan suatu bisnis syariah tentu saja harus dilihat dari kesesuainnya 

dengan aturan syar’i. Muhamad  Ismail Yusanto, dan Muhamad Karabet 

Widjajakusuma, menyimpukan: bisnis bertujuan untuk mencapai empat hal utama 

yaitu: target hasil profit-materi dan benafit-nomateri, pertumbuhan, artinya terus 

meningkat, keberlangsungan dalam kurun waktu selama mungkin dan keberkaan 

atau keridhaan Allah.
13

 

                                                           
12

  Depatemen Agama RI,  Al-Quran dan Terjemah, (Jawa barat:  Di Ponogoro, 2005), h.283.  
13

   Muhamad Ismail Yusanto,dan  Muhamad Karabrt Widjakusuma, Menggagas Bisnis Islam, 

(Jakarta: Gema Insani Perss, 2004), h. 18. 
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 Keadilan dalam produksi dan distribusi. Secara umum produksi dalam bisnis 

Islam (syari’ah) bertujuan untuk mencari nilai tambah dan keuntungan dengan 

motif ibadah. Dalam praktik produksi tidak saja mencari keuntungan materi, tetapi 

juga harus mampu menjadi manusia sebagai mandataris Allah dimuka bumi, dan 

tentu saja dalam melaksanakan tugas mulia manusia senantiasa harus memelihara 

“hablun minallah” dan “hablun minannas”. 

 Para pakar ekonomi berkta bahwa kegiatan produksi pada  hakikatnya adalah 

penciptaan bagi pemanfaatan, bukan penciptaan barang (materi)
14

. Artinya, 

manusia hanya bisa mengolah bahan yang telah ada menjadi sesuatu yang berguna 

untuk kebutuhan hidup. Dan segala sesuatu yang dilakukan didalam kegiatan 

produksi hanya sekedar usaha menambah nilai barang itu.  

Segala sesuatu yang ada di alam ini, milik Allah. Dia mengajarkan kepada 

manusia bagaimana memproduksi suatu barang sehingga memiliki manfaat dalam 

menopang kehidupan mereka. Firman Allah : 

                    . 

Artinya: Dan telah kami ajarkan kepada dawud membuat baju besi untuk 

kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu 

bersyukur (kapada Allah). Q.S. Al-Anbiya: 80 

Sehinga produksi dan konsumsi saling berkaitan untuk keberhasilan bisnis 

untuk mensejahtrakan masyarkat yang ada dalam sebuah masyrakat. Dengan 

                                                           
14

   Ibid., h. 36. 
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demikian Al-qur’an berbicara pentingnya infak dalam hal distribusi kekayaan, 

penghapusan kemiskinan, membawa kesejahtraan umum, dan tentu saja 

menggerakan aktivitas bisnis.
15

 Perintah Al-qur’an mengenai distribusi kekayaan 

yaitu: 

a.  Q.S. Al-muzammil: 20 

                     

                         

    .  

 Artinya: Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman 

kepada Allah pinjaman yang baik Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat 

untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya disisi Allah sebagai 

balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah 

ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyang.  

b. Q.S. Al-isra : 26 

                     .    

Artinya: Dan berikanlah kepada kelurga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan jangalah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 

 

                                                           
15

  Ahmad Mustaq,  Op. Cit., h. 88. 



 
 
 
22 

 

c.  Q.S. At-taubah: 34 

                

   

Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa 

mereka akan mendapat) siksa yang pedih.  

Ajaran  Al-Qur’an yang menyangkut keadilan Allah SWT  berfirman dalam 

Q.S. Ar-Rahman: 7-9 sebagai berikut: 

                     

        

Artinya : Dan Alla telah meninggikan langit dan Dia meletakan neraca 

(keadilan). Supaya kamu jangan melempaui batas tentang neraca itu. Dan 

teakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu menguurangi nerca 

itu. 

Ayat tersebut merupakan petunjuk bagi manusia untuk berbuat adil dan 

menunjukan sikap tegas dalam setiap pembagian ataupun transaksi. Bahkan siksa 

yang bakal diterima oleh mereka yang curang dan mengurangi takaran sangatlah 

pedih dan menyakitkan. AL-Qur’an kembali mengingatkan dalam surat Al-

Muthaffifin: 1-4. 
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 Artinya:  Kecelakan 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 lain, mereka 

mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka 

akan dibangkitkan. 

 Ayat tersebut merupakan ajaran Islam yang menyangkut prinsip-prinsip 

ekonomi. Transaksi yang berkaitan baik dengan masalah produksi maupun 

perdagangan harus dilakukan dengan adil dan bebas tanpa eksploitasi. Hal ini 

berarti dalam bisnis tidak boleh ada pihak-pihak yang dirugikan hak dan 

kepentingannya, entah sebagai konsumen, pemasok, penyalur, karyawan, investor 

atau kreditor, maupun masyarakat luas. Agar tidak merugikan satu sama lain.  

 Komitmen terhadap Akhlaqul karimah dalam praktik bisnis. Seorang pebisnis 

harus memiliki komitmen untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun 

bekerja, jujur dan dapat dipercaya, cakap dan komunikati, sederhana dalam 

berbagai keadaan, memberikan kelonggaran orang yang kesulitan membayar 

utang nya, menghindari penipuan, kolusi dan manipulasi atau sejenisnya. 

Mengamalkan akhlak mulia akan menghasilkan stabilitas dan kepercayaan dan 

senantiasa memenuhi hak-hak orang lain.akhlak mulia juga membawa kebaikan 

dan kesejahtraan,menambah keuntungan yang halal dan mendapat balas dari 
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Allah.
16

 Anjuran menyesuaikan diri dengan akhlak yang mulia bagi para pelaku 

bisnis adalah bahwa akhlak itu merupakan bentuk dari ibadah, yang akan dibalas 

oleh Allah dihari kiamat akhir.  

B. Persainagan Usaha dalam Hukum Islam  

Persaingan usaha dalam Islam disebut dengan istilah prilaku ihtikar, talaq ar-

rukban, tadlis, ta’alluq. Ajaran Islam dalam Al-Qur’an memberikan pedoman 

untuk megatur perilaku-perilaku pengusaha (pelaku usaha) dalam usaha, para 

pengusaha dituntut bersikap jujur tidak curang dalam berusaha. Demikian 

pengusaha (pelaku usaha) Islam dilarang pula untuk menumpuk harta perdangan 

guna mendapatkan keuntungan yang besar. Sesuai dengan ketentuan suarat Al-

Baqarah: 188, yang berbunyi: 

                          

             

Artiya: “ Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain 

diantara kalian dengan jalan yang batil dan janganlan kalian membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari pada harta 

benda orang lain jengan (jalan berbuat ) dosa, padahal kalian mengetahui. 

Oleh karena itu islam melarang segala bentuk pekerjaan, dimana orang-orang  

menggerakan pekerjaan tersebut untuk menemukan pencarian atau 

penawaranbarang produksi yang dapat merusak pasaran. Juga menganiaya dan 

                                                           
16

  Husain  Syahatah, Siddiq Muhamad Al-Amin Adh-Dhair,  Transaksi dan Etika Bisnis 

Islam  (Jakarta: Visi  Insani Publishing, 2005), h. 55. 
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mencegah orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan 

mudah. 
17

 

Dalam dunia Islam bisnis seorang pebisnis nampaknya tidak dapat dipisahkan 

dari aktivitas persaingan, dengan kata lain aktivitas bersaing dalam bisnis antar 

pebisnis satu dengan pebisnis yang lain tidak dapat dihindarkan. Dalam ajaran 

Islam dianjurkan agar para umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencari 

kebaikan disegala hal berbisnis. Oleh karnanya, dalam seluruh aktifitas manusia 

pada umumnya dan ekonomi dalam kususnya diarahkan untuk mencapai 

keberhasilan dan kesejahtraan. Dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin 

berbisnis  maka dianjurkan untuk selalu: Melakukan persaingan yang sehat, jujur, 

terbuka dan adil. 

Melakukan persaingan yang sehat. Hal ini berpedoman pada Firman Allah 

dalam Q.S. Al-Baqarah: 188, yang berbunyi: 

                     

            .  

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kalian membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari pada harta 

benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui. 

(Q.S.Al-Baqarah:188).
18

 

                                                           
17

 Asyraf  Muhamad Dawwabah, Bisnis Rasullah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008),  h. 

120 
18

   Departemen Agama RI, Op., Cit., h. 29. 
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Kejujuran bermakna seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan 

dalam jual  belinya. Hal ini berpedoman pada Q.S. Al-Ahzab:70, yang berbunyi: 

                

Atrinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 

dan Katakanlah perkataan yang benar, (Q.S. Al-ahzab: 70).
19

 

Keterbukaan yakni sifat yang merupakan anjuran sejak masa Rasul SAW, 

dimana hal ini merupakan salah satu kunci kesuksesan Rasul SAW dalam 

menjalankan bisnisnya, dan pada zaman sekaran ini, ketika manusia yang satu dan 

manusia yang lain sulit untuk percaya dalam masalah yang berkaitan dengan 

keungan maka setiap usaha yang dijalankam dituntut untuk terbuka. 

Keadilan. Salah satu bentuk seerhana dalam berbisnis yang berkaitan dengan 

keadila adalah tidak menambah atau mengurangi berat timbangan dalam jual-beli. 

Hal ini berpedoman pada Q.S. Al-Isra: 35, yang berbunyi:
20

 

                         .   

Artinya:  Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya.(Q.S. Al-isra: 35). 

Islam sebagai sebuah aturan yang khas, telah memberikan aturan-aturan yang 

rinci untuk menghindarkan munculnya permasalahan akibat praktik persaingan 

usaha yang tidak sehat dengan cara: 
21

 

1. Bermuamalah menggunakan etika Isalam 

                                                           
19

   Ibid., h. 427. 
20

  Ibid., h. 285 
21

 Muhamad Ismail Yusanto, dan Muhamad Karabet Widjajakusuma, Op.,Cit, h. 92. 
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Bermuamalah denan menggunakan etika isalam sebgai berikut:  

a.  Bersikap jujur, jujur merupakan sifat utama dan etika islam yang luhur,dan 

merupakan motivator yang abadi dalam budi pekerti prilaku seorang muslim, 

Bentuk kejujuran yang dimiliki pebisnis dalam menjalankan usahanya harus 

jujur tanpa merugikan pebisnis yang lain. 

b. Amanah  

 Islam menginkan pebisnis mempunyai hati hati nurani yang bisa menjaga hak-

hak Allah dan hak-hak manusia,dan bisa menjaga tingkah lakunya yang 

mendorong ntk berbuat  remeh dan lalai. Dengan demikian, islam mewajibkan 

pebisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain, 

dan dia tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan amanah, karna 

amanah merupakan tanggung jawab besar yang lebih dari seluruh yang ada 

didunia ini, sesuai dengan firman Allah Surat Al-Ahzab: 72  

                         

             

 Artinya: sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi 

dan gunung-gunung, maka semuana enggan untuk memikul amanat it dan mereka 

khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amat itu oleh manusia. 

Sesunguhnya manusia itu amat zalim dan sangat bodoh. 

c. Toleransi  

 Toleransi adalah karunia rezeki dan jalan kehidupan yang mapan. Bentuk dari 

toleransi ini adalah seorang pebisnis harus mempunyai komitmen untuk 
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memelihara hak-hak orang lain tidak boleh menjadikan harta benda sebagai sarana 

untuk diambil hak-haknya, dan seoran pebisnis tidak boleh mengklaim bahwa 

keberhasilan yang diraih, karna peran dia semata melaikan karna pertolngan 

Allah. Allah SWT berfirman surat Al-Imran: 75 yang berbunyi: 

                           

                           

               

 Artinya: diantara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan 

kepadanya harta yang banyak,dikembalikannya kepaa dirimu, dan diantara 

mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak 

dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menghinannya. Ang 

demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap 

orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah paddah mereka 

mengetahui. 

2. Bermuamalah dalam hal-hal yang baik 

a.  Tidak bermuamalah dalam barang-barang dan kegiatan yang dilarang. 

Yaitu seorang pebisnis dalam menjalankan usahanya harus melaukan 

kegiatan dengan hal-hal yang baik dan halal sesuai dengan firman Allah SWT  

suart Al-A’raf: 32 yang berbunyi: 
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artinya: “ katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang 

telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba Nya dan (siapakan yang 

mengharamkan) rezeki yanng baik. Katakanlah, semua itu (disediakan) bagi 

orang-orang yang beriman  dalam kehidupan dunia, khusus ( untuk mereka saja) 

di hari kiamat, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang yang 

mengetahui”.    

b. Pihak- pihak yang bersaing 

Bagi seorang muslim, bisnis yang dilakukan adalah dalam rangka memperoleh 

dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang diaperoleh tersebut adalah 

rezeki  yang merupakan karunia yang yang telah ditetapkan Allah rezeki tidak 

akan lari kemana-mana, tugas manusia adalah melakukan usaha untuk 

mendapatkan rezeki dengan cara yang sebaiik-baiknya. Sesuai dengan firman 

Allah sebagai berikut: 

                       

 . 

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya . dan hanya 

kepadanyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. Q.S. Al-Mulk : 15 

Keyakinan bahwa rezeki semata-mata datang dari Allah SWT akan menjadi 

kekuatan bagi seorang pebisnis muslim, karenanya seorang memandang berbisnis 

sebagai pelaksanaan perintah Allah untuk bertebaran dimuka bumi dalam mencari 

karunia Allah. Karna itu, tidak tepikir olehnya untuk menghalalkan segala cara 
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untuk memenagkan persaingan baginya yang disebut persaingan adalah berebut 

menjadi terbaik. Terbaik dihadapan Allah yang dicapai dengan cara sekuat tenga 

dengan tetap setia menaati setiap aturan-Nya dalam berbisnis, sedangkan terbaik 

dihadapan manusia dengan menjalankan usaha dengan tidak merusak produk, dan 

bersaing sesuai dengan aturan. 

Dalam hal kerja, Islam memerintahkan setiap muslim untuk memiliki etos 

kerja yang tingi, sebagaimana Allah telah memerintahkan umatnya untuk 

berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan ini, persaingan usaha tidak lagi 

diartikan sebagai usaha metikan usaha pesaingnya, tetapi dilakukan untuk 

memberikan suatu yang terbaik dari usaha bisnisnya.  

c.  Segi cara bersaing 

Berbisnis adalah sebagian dari muamalah, berbisnis juga tidak terlepas dari 

hukum-hukum yang  mengatur masalah muamalah. Persainagn bebas yang 

menghalalkan segala cara merupakan praktik yang harus dihilangkan karna 

betentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. 

Dalam berbisnis, setiap orang akan berhubungan dengan pihak-pihak lain 

seperti rekan bisnis atau pesaing bisnis, sebgai huhungan interpersonal, seorang 

pebisnis muslim harus tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada mitra 

bisnisnya. 

Setiap pebisnis harus memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkitan 

dengan akad-akad bisnis yang sesuai dengan kenyataan tanpa manipulasi. 

Rasullah memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik ketika berdagang, 

rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya. 
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Walapun berdagang seadanya tanpa memperhatikan dayasaing, yang beliau 

lakukan adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya dengan menyebut 

spesifikasi barang dengan jujur termasuk jika ada cacat pada barang tersebut 

d. Produk atau jasa  yang dipersaingkan  

 Beberapa keunggulan produk baik barang ataupun jasa dapat digunakan untuk 

meningkatkan daya saing sebagai berikut: 

a.  Produk, baik barang atau jasa yang dipersaingkan seharusnya halal. 

Spesifikasinya harus sesuai dengan yang diharapkan konsumen untuk 

menghindari penipuan selain itu kualitasnya haruslah terjamin dan bersaing. 

b.  Harga, lebih baik jika harga yang ditawarkan kompetitif dan tidak 

diperkenankan membanting harga dengan tujuan untuk menjatuhkan pesaing. 

c.  Tempat, sebaiknya tempat yang digunakan untuk usaha, baik, sehat, bersih, dan 

nyaman dan menghindari tempat usaha dengan hal-hal yang dilrang. 

d. Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tetapi tidak boleh dengan cara 

mendekati maksiat. 

3. muamalah dilaksakan dengan memelihara keadilan menghindarkan diri dari 

unsur-unsur penganiyaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 

kesempitan.
22

 

 Hal ini menegaskan bahwa dalam melaksankan bngan muamalah harus 

berdasarkan prinsip keadilan tanpa harus merugikan orang lain dalam 

menjalankan usaha  

Sebagaimana Firman Allah Q.S Al-Baqarah (2): 279 

                                                           
22

  Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 80. 
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 Artinya: “ maka kecuali tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya bakal memerangimu. Dan kecuali anda 

bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu, anda tidak 

menganiaya dan tidak (pula) daniaya. 

B. Usaha dalam Hukum Positif  

1.  Pengertian Usaha Dalam Hukum Positif 

Usaha adalah upaya kegiatan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran, 

pekerjaan, mata pencaharian, nafkah, kegiatan di bidang perdagangan, kegiatan 

dibidang industry dan sebagainya.
23

 Dahulu usaha dilakukan dengan cara barter, 

yaitu pertukaran barang tanpa menggunakan uang. 

Sedangkan usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan 

dengan mengarahkan tenaga, pikiran atau badan, dalam perbuata, prakarsa, ikhtiar  

untuk mencapai suatu maksud mencari keuntungan.
24

 

Menurut Kamus Hukum usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan 

apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk 

tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
25

 

Menurut Skinner (1292) usaha atau bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau 

uang yang saling menguntungkan atau meberikan manfaat. 
26

 

                                                           
23

  Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2008),  h. 853. 
24

   ibid., 1538 
25

   Zulkifli, Jimmy P,  Kamus Hukum  (Dictionary Of  Law),  (Surabaya: Grahamedia  Perss, 

2012), h. 398.    



 
 
 

33 
 

 

Hukum bisnis atau usaha lahir karna adanya istilah bisnis, istilah bisnis sendiri 

diambil dari bahsa inggris business yang berarti kegitan usaha. Oleh karna itu 

kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau 

badan usaha (perusahaan) secara terus-menerus, yaitu berupa kegiatan 

mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk 

diperjualbelikan, atau disewakan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.
27

  

Bisnis juga dapat dibedakan berdsarkan atas jenis kegiatanya menjadi empat 

macam yaitu: 

1. Bisnis ekstraktif 

2. Bisnis Agraria 

3.Bisnis Industri 

4.Bisnis jasa   

Kegiatan atau usaha dalam bidang bisnis dapat dibedakan dalam tiga bidang 

yaitu: 

1.  Usaha dalam arti kegiatan perdagangan (commerce), yaitu keseluruhan 

kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan, baik 

didalam maupun diluar negri ataupun antar negara  untuk tujuan memperoleh 

keuntungan. Misalnya, dealer, agen, grosir, toko dan lain sebagainya. 

2. Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau 

menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. 

                                                                                                                                          
26

  Pandji Anoraga, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 6. 
27

   Ibid., h. 29. 
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Misalnya, industri pertanian, perkebunan, pertambangan, pabrik semen, pakaian 

dan lain sebagainya. 

3. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa (service), yaitu kegiatan 

yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh 

perorangan maupun suatu badan. Misalnya, melakukan kegiatan untuk jasa 

perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara, akuntan dan sebagainya. 

Jadi hukum bisnis  atau usaha adalah serangkaian peraturan yang berkaitan 

secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam 

menjalankan perekonomian. 

2. Keabsahan Usaha 

 Dalam memulai bisnis harus memiliki perizinan atau (Legalitas usaha). 

Legalitas merupakan unsur yang terpenting karna legalitas adalah jati diri yang 

melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh 

masyarakat.
28

 dalam bisnis, bisa meliputi perizinan disektor pemerintahan umum, 

sektor agraria atau pertanahan, sektor perindustrian, sektor usaha atau 

perdagangan, sektor pariwisata, sektor pekerjaan umum dan lain sebagainya. 

 Dalam masalah perizinan dunia bisnis untuk memperoleh izin diperlukan 

persyaratan sebagai berikut:
29

 Syarat untuk mendapat izin 

1. Kegiatan usaha yang dikaitkan dengan izin yang diberikan  

2. Berbagai persyaratan penopang yang terkait dengan dampak pemberian izin  

usaha. 

3. Berbagai hak dan manfaat ang dapat digunakan oleh penerima izin 

                                                           
28

   Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 81. 
29

   Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 

158. 
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4. Penerimaan izin diharuskan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan 

pengarahan pemerintah, misalnya untuk peningkatan eskpor, penyediaan 

lapangan kerja, mendorong ekonomi lemah, dan sebagainya. 

 Setiap usaha yang sudah memenuhi syarat-syarat  izin usaha dinyatakan 

sebagai perusahaan yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Sesuai 

dengan UU No. 3 Tahun 1982 harus wajib daftar perusahaan, yang  menyebutkan 

bahwa perushaan wajib di daftarkan dalam jangka waktu 3 bulan setelah 

perusahaa mulai menjalankan usahanya. Perusahan adalah setiap bentuk usaha 

yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus  menerus dan 

yang didirikan bekerja serta berkedudukan di Indonesia, untuk memperoleh 

keuntungan dan atau  laba.  Yang terdiri atas Nama Perusahaan,  Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), surat perizinan dibidang industri,   

Sebagai Mana telah diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1982 pasal (6) 

tetang Wajib Daftar Perusahan dalam Penjelasan dari Undang-Undang ini antara 

lain dikemukakan bahwa : 

1. Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai upaya dalam 

mewujudkan pemberian perlindungan tersebut, serta juga pembinaan kepada 

dunia usaha dan perusahaan khususnya golongan ekonomi lemah. Dalam 

penyusunannya diperhatikan pula kebiasan-kebiasan yang benar-benar hidup 

dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. 

2. Bagi dunia usaha, daftar perusahan adalah penting untuk mencegah dan 

menghindari praktik-praktik usaha yang tidak jujur (persaingan curang, 
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penyelundupan dan sebgainya). Sebagaimana telah disampikan salah satu 

tujuan utama daftar perusahan adalah untuk melindungi perusahan yang 

dijalankan secara jujur. Daftar  perusahan dapat dipergunakan sebagai sumber 

informasi untuk kepentingan usahanya. Demikian juga untuk pihak ketiga yang 

berkepentingan akan informasi semacam itu. 

3.   Karna daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai 

identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang 

didirikan. Jadi dengan adanya daftar perusahaan dapat dicegah atau 

dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahan dan badan usaha yang tidak 

bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat . 

4. Suatu hal yang penting dalam wajib daftar persahan mempunyai sifat mendidik 

pengusaha-pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya 

bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah 

sesuai dengan keadan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkn 

itu sendri dapat memperoleh kepercayaan dari masarakat dan para pengusaha 

khususnya, karna daftar perusahan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan 

yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan secara 

benar, maka daftar perusahan merupakan alat pembuktian yang sempurna 

terhadap setiap pihak ketiga. 

dari penjelasan diatas jelas bahwa wajib daftar perusahan tidak hanya 

bermanfaat bagi pelaku usaha  atau pengusaha, tetapi juga bermanfaat bagi 

pemerintah dan bagi masyarakat banyak. Setiap perusahaan wajib didaftarkan 

dalam daftar perusahan, khususnya perusahaan berkedudukan dan menjalankan 
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usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan perturan 

perundang-undangan yang berlaku, baik perusahaan berbentuk persekutuan, 

perorangan, Badan Hukum (termasuk koperasi) atau perusahan lainnya. Tidak 

semua bentuk badan usaha diwajibkan untuk melakukan daftar perusahaan, karena 

ada daftar perusahan yang di kecualikan dari wajib daftar perusahaan, yaitu: 

a. Setiap Badan Usaha Milik Negara  

b.  Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi 

pengusahannya sendri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya 

sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan 

suatu badan hukum atau suatu persekutuan.  

 Yang dimaksud dengan perusahan kecil perorangan adalah perusahaan yang 

melakukan kegiatan dan memperoleh keuntungan atau laba yang benar-benar 

hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari.  

a. Nama Perusahaan 

1. Pengertian dan nama perusahaan 

 Nama perusahan adalah jatidiri yang dipakai oleh perusahaaan untuk 

menjalankan usahanya. Nama perusahan melekat pada bentuk hukum perusahan 

itu. Dengan nama itu perusahaan dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai 

perusahan tertentu yang berbeda dengan perusahan lain yang sejenis. Fungsi nama 

perusahan adalah membedakan perusahan yang satu dengan perusahan yang lain, 

terutama antara perusahan yang sejenis. 
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 Nama perusahan tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Nama perusahan juga 

melambangkan kualitas dan kemampuan usaha, oleh karna itu perusahan perlu 

dilindungi terutama dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang merugikan 

Dari segi hukum nama perusahan mempunyai arti penting. Dengan nama itu 

perusahaan dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, dan memenuhi 

segala kewajiban hukumnya.
30

 Misalnya memperoleh izin usaha, melakukan 

pendaftaran perusahaan, membayar pajak, membayar hutang. 

 Setiap nama perusahaan itu harus disahkan. Pengesahan itu dapat dikatakan 

dimulai sejak dibuatnya akta pendirian didepan notaris, diumumkan dalam berita 

Negara dan didaftarkan didalam daftar perusahaan. 
31

 

a. Pemberian nama perusahaan 

 Indonesia belum memiliki Undang-Undang nama perusahan tetapi tidak berarti 

bahwa pengusaha di Indonesia dapat semuanya saja memberi dan memakai nama 

perusahan tanpa memperhatikan kepentingan sesama pengusaha atau kepentingan 

masyarakat. Kebebasan pengusaha memilih dan memakai nama perusahan 

disesuaikan dengan asas yang berlaku, yaitu selama tidak dilarang oleh Undang-

Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan 

dengan kesusilaan. 

Perusahan dapat diberi nama dengan cara menggunakan nama pribadi 

pengusaha yang menjadi pemilik perusahan itu, atau juga diberi nama menurut 

tujuan perusahaan.  

b. Hak atas nama perusahaan  
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Peraktik di Indonesia nama persahan diakui sebagai hak objekif. Hak objektif 

adalah hak yang melekat pada harta kekayaan. Dalam Handlsnaamwet, nama 

perusahan diaki sebgai hak yang tidak mutlak. Pengakuan sebagai ak itu disertai 

pula dengan sanksi hkum bagi mereka membayar ganti kerugian berdasarkan 

perbuatan melawan hukum.
32

 

c.   Pengakuan dan pengesahan 

Pengakuan nama perusahan tidak sama dengan pengesahan nama perusahan. 

Dikatakan ada pengakuan apabila tidak ada pihak yang menyangkal atau 

keberatan dengan pemkian nama perusahan yang bersangkutan tersebut. 

Pengesahan atau masyarakat umum mengetahui dan mengakui nama yang dipakai 

oleh perusahan yang bersangkutan dalam menjalankan usahanya. 

Dikatakan ada pengesahan apabila nama perusahan yang dipakai menjalankan 

usaha itu dibuat dimuka notaris, diumumkan dalam Berita Negara, dan 

didaftarkan dalam daftar perusahan, tetapi tidak ada yang menyangkal atau 

keberatan pemakaian nama perusahan tersebut.. 

d. Nama yang boleh dan dilarang  

Karna di Indonesia belum  mempunyai Undang-Undang nama perusahan maka 

tidak ditentukan asas penggunaan nama yang dibolehkan dan yang dilarang. Ada 

beberapa asas yang dijadikan dasar pengaturan nama perusahan 

e.  Pembaruan nama perusahan dan nama pribadi  
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Nama perusahan diambil dari nama pribadi, dibolehkan tetapi dilarang 

menggunakan nama pribadi sebagai nama perusahan yang memberi kesan seolah-

olah perusahan itu milik orang lain yang namanya dipakai.  

f.   Pembaruan bentuk hukum perusahan dengan nama pribadi Bentuk hukum 

tersebut disatukan dengan nama pribadi sehingga membentuk  nama perusahan, 

bentuk perusahan atau persekutuan akan di ketahui pada waktu mendaftarkan 

perusahan setiap sekutu harus didaftarkan jika nama sekutu tidak didaftarkan 

berarti perusahan itu berbentuk perseorangan, sehingga nama perusahan harus 

juga perseorangan. 

g. Larangan memakai nama perusahan orang lain 

Dilarang memakai nama perusahan orang lain yang sudah ada dan dipakai 

lebih dahulu olehnya, walapun ada sedikit perbedaan. Hal ini akan membingkan 

masyarakat.  

Larangan memakai merk orang lain  Dilarang memakai nama perusahan yang 

serupa atau berasal dari merk perusahan atau perniagaan orang lain yang sudah 

ada lebih dahulu, walapun ada sediki perbedaan. Hal ini akan membingungkan 

masyrakat atau merugikan pengusaha pemilik merk. 

h.  Larangan memakai nama perusahan yang menyesatkan  

Dilarang memakai nama perusahan yang memberi kesan keliru terhadap sifat 

perusahan yang memakai nama itu.  Nama dan merk perusahan. 

 Banyak terjadi bahwa nama perusahan dijadikan juga merk perusahan dalam 

suatu lingkungan perusahan tertentu. Hal ini tidak  akan menimbulkan masalah 

yuridis dalam praktek, tetapi ada kemungkinan terjadi bahwa nama perusahan 
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mengandung merk orang lain, atau merk yang mengandung nama perusahan orang 

lain dalam hal ini muncul dua masalah yridis, yaitu tentang hak atas merk dan hak 

atas nama perusahan. 

 Nama perusahan yang mengandung merk orang lain adalah masalah yuridis 

tentang hak atas merk. Masalah ini dapat diselsaikan melalui pasal 27 dan 29 

UWDP No.3 Tahun 1982. Merk yang mengandung nama perusahan orang lain 

adalah masalah yuridis tentang hak atas nama perusahan. 

b.  Surat Izin Usaha Perdaggangan (SIUP) 

 Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan 

kegiatan perdagangan .
33

 untuk memperoleh SIUP perusahan terlebih dahulu 

wajib mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI) yang dapat diperoleh secara 

cuma-cuma pada kantor wilayah departemen perdagangan atau Kantor 

Perdagangan setempat. SIUP dibedakan atas 3 kelompok yaitu:  

1. Perusahaan kecil, yaitu perusahaan ang mempunyai modal dan kekayaan bersih 

(netto) dibawah Rp 25.000.000; 

2.  Perusahaan menengah, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan 

kekayaan bersih (netto) Rp 25.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000. 

3.  Perusahaan besar, yaitu perusahaan yang mempunyai modal dan kekayaan 

bersih di atas Rp 100.000.000. 

 Pendaftaran wajib perusahan dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan dalam 

pasal 10 UWDP setelah perusahan memulai menjalankan usahanya. Dianggap 

mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi yang 
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berwenag. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tadi, mengenai izin usaha, mentri 

perdagangan telah menerbitkan Surat Keputusan N0.1458/Kep/XII/ tentang surat 

izin usaha perdagangan.  Ada beberapa perusahan yanng dibebaskan dari SIUP  

perusahan itu antara lain: 

1.  Cabang atau perwakilan perusahan yang alam menjalankan kegiatan 

perdagangan menggunakan SIUP lkantor pusat perusahan. 

2.  Perusahan yang telah mendapat izin usaha dari departemen teknik berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan 

perdagangan 

3. Perusaha produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang No.6 Tahun 

1968 tentang penanaman moal dalam negri. 

4. Perusahan jawatan (perjan) dan perusahan umum (perum)  

5. Perusahan kecil perseorangan 

Dalam pasal 12 S.K.Mendag No.1458 tahun 1984. Ditentukan yang dimaksud 

dengan perusahan kecil perseroangan adalah perusahan yang memenuhi syrat-

syarat berikut ini:  

1. Tidak merupakan badan hukum dan persekutu 

2. Diurus, dijalankan atau dikelola seniri oleh pemilikny atu denga 

memperkerjakan anggota keluarganya yang terdekat 

3. Keuntungan perusahan benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan 

nafkah hidup sehari-hari pemiliknya. 
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4. Setiap usaha dagang berkeliling, pedagang pinggir jalan, atau pedagang kaki 

lima.  

Dari keempat syarat tersebut syarat nomor 4 adalah tdak tepat, sebab itu bukan 

bentuk hukum perusahan yang menjalankan suatu jenis usaha, melainkan 

pekerjaan dagang, yang tidak memerlukan SIUP. termasuk dalam pekerjaan 

dagang itu antara lain ialah perdagangan keliling atau pikulan, pedagang kaki 

lima, para pedagang ini berusaha memperoleh keuntungan untuk memenui 

keperluan nafkah hidup sehari-hari.  

  Adapun syarat-syarat penerbitan SIUP dalam edaran Dirjen Perdagangan 

Dalam Negri  No.183/Dag/VII/86 ditetapkan syarat-syarat penerbitan SIUP 

sebagai berikut: 

1. Pemilik atau penangung jawab perusahaan mengisi dan menandatangani surat 

permohonan izin dengan melampirkan dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen 

yang di maksud ialah: 

a. Salinan atau kopi akta pendirian perusahaan yang dibuat dimuka notaris dan 

salinan kopi surat pengesahan Departemen kehakiman atau instansi yang 

berwenang bagi perusahan badan hukum. 

b. Salinan kopi akta pendirian perusahaan yang dibuat dimuka notaris, yang 

telah didaftarkan pada penadilan negri bagi perushan yang berbentuk 

persekutuan. 
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c. Salinan kopi surat izi tempat usaha (SITU) dari emerintah daerah apabila 

diwajibkan oleh Undang-Undang ganguan atu ang tidak cukup engan surat 

keterangan tempat usaha dari pejabat yang berwenang. 

d.  Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penangung jawab 

perusahan 

e. Pas poto 2 lembar 3x4 cm dari pemilik atau penaggung jawab perusahan. 

f. Kopi bukti pembyaran uang jaminan dan biaya administrasi perusahan. 

g. Untukperusah besar masing-masing dibuat rangkap dua, yang dipergunakan 

untuk kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Kantor Departemen 

Perdagangan tempat kedudukan perusahan. 

h. Bagi perusahan perseorangan cukup melampirkan dokumen apabila tidak 

mempunyai akta pendirian dimuka notaris. 

SIUP dibedakan menjadi dua yaitu, SIUP perusahaan kecil dan menengah  

mempunai masa berlaku yang tidak terbatas selama perusahaan yang memilikinya  

masih menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan SIUP perusahaan besar 

mempnyai masa berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang. Perusahaan yang 

memiliki SIUP mempunyai tiga kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Wajib lapor apabila tidak melakukan lagi kegiatan perdagangan atau menutup 

perusahaan disertai dengan pengembalian SIUP, mengenai pembukaan cabang 

atau perwakilan perusahaan, atau mengenai penghentian kegiatan atau 

penutupan cabang atau perwakilan perusahaan. 
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2.  Wajib memberikan data atau informasi mengenai kegiatan usahanya apabila 

diperlukan oleh mentri atau pejabat yang berwenang,  

3.  Wajib membayar uang jaminan dan biaya administrasi perusahaan-perusahaan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 SIUP harus diajukan oleh pendiri badan usaha atau penanggung jawab kepihak 

yang berwenang dengan tatacara dan proseur sebgai berikut:  

1. Si pemohon harus mengisi dan mendatangi surat permohonan izin dengan 

melampirkan dokumen-dokumen  

2. Salinan atau fotokopi akta pendirian badan usaha, dan salinan penesahan dari 

Departemen Kehakiman bagi badan usaha ang berbadan hukum 

3. Salinan akta pendirian badan usaha yang dibuat didepan notaris ang telah 

didaftarkan dipengadilan negri bagi badan usaha yang berbentuk persekutuan 

4. Salinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari pemerintah daerah tempat badan 

usaha tersebut didirikan. 

5. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab badan 

usaha yang mengajukan izin 

6. Saslinan bukti pembayaran uang jaminan dan biaya dministrasi badan usaha 

7. Permohonan dan dokumen yang dilampirkan akan diteliti kebeneran 

pengisiannya dan kelengkapan syarat-syarat oleh pejabat yang ditunjukan oleh 

depertemen yang bersangkut. 

8. Apabila pengisian surat permohonan izin sudah benar dan memenuhi syarat-

syarat, maka untuk selanjjutnya akan dikelurkan surat perintah untuk 
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membayar uang jaminan perusahaan dan biaya administrasi perusahaan untuk 

disetorkan pada bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

9.  Berkas permohonan izin usaha perdagangan untuk perusahaan besar yang telah 

memenuhi syrat-syarat akan diteruskan kepada Departemen Perdagangan 

dengan surat pengantar dari kepala kantor perdagangan dan perindustrian 

provinsi untuk diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Untuk 

perusahaan menengah surat  izin usaha perdagangan diterbitkan dan 

ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Perdagangan dan pendustrian 

kabupaten atas nama mentri perdangan atau pejabat yang ditunjuk mewakili 

berdasarkan bentuk dan tempat keudukan perusahan diwilayah kerjanya. 

10.  Penyerahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dilakukan kepada pemilik 

atau penaggung jawab perusahaan yang yang mengajukan permohonan 

dikantor dinas perdagangan dan perindustrian setempat. Peroses penerbitan 

SIUP alam jangka 7  hari terhitung sejak pejabat yang berwenangg 

menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangn (SIUP) membutuhkan tanggal 

persetujuannya pada surat permohonan izin. 

 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah diterbitkan dapat  dibekukan 

dan dapat dicabut kembali. Apabila pemilik SIUP tidak memenuhi ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan atau melakukan pelanggaran kewajibannya.
34

 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat dibekukan apabila yang bersangkutan 

sedang diperiksan di Pengailan karna disangka telah melakukan tindakan pidana 
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dibidang ekonomi, atau perbuatan yang berkaitan dengn kegiatan bisnisnya yang 

didasarkan atas adanya bukti pemeriksanaan dipengadilan. 

c. Perizinan di bidang Industri 

Perizinan di Bidang Industri diatur secara khusus dengan Peraturan 

Pemerintah No.13 tahun 1987 tentang izin usaha  industri, disebutkan dalam 

rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan akan ikut memainkan 

peran yang amat penting harus memberikan motivasi yang dapat mendorong dan 

menarik  minat para investor untuk menanamkan modalnya disektor industri.
35

 

Menurut UU No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian adalah kegiatan ekonomi 

yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi 

menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanna, termasuk 

kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Ada 2 macam izin usaha 

industri, yaitu sebai berikut: 

1. Izin Tetap, yaitu izin usaha industri yang diberikan secara definitif kepada  

perusahaan industri yang telah berproduksi secara komersial. Izin ini tetap 

berlaku untuk seterusnya selama perusahaan industri yang bersangkutan 

berproduksi. 

2. Izin Perluasan, yaitu izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan 

industri yang melakukan penambahan kapasitas dari atau jenis prduksi atau 

komoditi yang telah diizinkan. Izin usaha industri dapat dicabut apabila 

perusahaan melakukan hal-hal seperti: 

a.  Melakukan perluasan, tanpa memiliki izin perluasan 
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b. Tidak menyampaikan informasi atau informasi tersebut tidak mengundang 

kebenaran 

c. Melakukan pemindah tanganan hak dan pemindahan lokasi usaha industri 

tanpa persetujuan dari Mentri Perindustrian atau mentri lainnya yang 

mempunyai kewenagan pengaturan, pembinaan, dan pengebangan indutri. 

d. Tidak memenhi ketentuan dalam perizinan. 

3. Persaingan usaha Dalam Hukum Positif 

Hukum persaingan usaha terdiri dari kata hukum dan persaingan usaha. 

Persaingan usaha dipecah lagi menjadi kata persaingan dan usaha. Hukum 

merupakan pengatur dan peunjuk dalam kehidupan bermasyrakat sehingga hukum 

selalu sesuai dengan situasi dan kodisi masyarakat itu sendiri.
36

  

Persaingan merupakann suatu perjuangan yang dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok orang tertentu (kelompok sosial), agar memperoleh kemenangan atau 

hasil secara kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik dipihak 

lawannya, memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh 

perseorangan (perusahaan atau negara) pada bidang perdagangan, produksi 

maupun persenjataan.  

Usaha dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai upaya manusia 

untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu, usaha katau juga disebut 

dengan suatu perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan 

secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang 

diselenggarkan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan 
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hukum yang didirikan dan berkedudukan disuatu daerah dalam suatu negara. 

Persaingan usaha adalah kondisi dimana terdapat dua pihk (pelaku usaha) atau 

lebih berusaha untuk saling menungguli dalam mencapai tujuan yang sama alam 

suatu usaha tertentu dalam menjalankan usaha dalam bidang usaha yang sama 

dalam  kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan 

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum.
37

 

Hukum mengartikan persaingan usaha (monopoli) adalah persekongkolan atau 

konspirasi (dipasar)  sebagai suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku  

usaha dengan pelaku usaha yang lain dengan maksud untuk mengusai pasar yang 

bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Monopoli 

dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu larangan 

untuk mengadakan perjanjian-perjanjian terentu yang dapat mengakibatkan 

terjadinya peraktik monopoli atau persaingan  usaha tidak sehat. Monopoli 

dilarang oleh hukum karna tindakan monopoli karna dapat memberikan dampak 

negatif terhadap: harga barang,dan jasa, kualitas barang dan jasa, kuantitas barang 

an jasa,adapun unsur-unsur persaingan usaha sebagai berikut: 

1. Beberapa orang pengusaha 

2. Dalam bidang yang sama 

3. Bersama-sama menjalankan perusahaan  

4. Dalam daerah pemasaran yang sama 

5. Masing-masing berusaha keras melebihi yang lain 

6. Untuk  meperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 
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 Dilihat dari segi ekonomi, pengertian persaingan atau competition Merupakan 

suatu bentuk struktur pasar, dimana jumlah perusahan yang menyediakan barang 

dipasar menjadi indikator dalam menilai bentuk pasar seperti persaingan 

sempurna.
 38

 

Suatu peroses dimana perusahaan saling berlomba dan berusaha untuk 

merebut konsumen atau pelanggan untuk dapat menyerap produk barang dan jasa 

yang mereka hasilkan, dengan cara menekan harga, persaingan bukan terhadap 

harga melalui deferensi produk, pengembangan HAKI, promsi atau iklan 

pelayanan purna jual dan berusaha untuk lebih efisien. Terdapat macam-macam 

persaingan usaha yaitu:  

a. Persaingan sempurna,  Persaingan usaha sempurna adalah struktur pasar atau 

industri yang ideal karna sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan 

menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang dan jasa dan tidak 

mempengaruhi kedaan pasar.
39

 Ciri persaingan usaha semprna antara lain: 

b. Pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau 

jasa.  

c. Adapun yang menentukan harga pasar adalah pasar berdasarkan permintaan 

dan penawaranBaran atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah betul-

betul sama 

d. Pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk atau keluar pasar  

                                                           
38

  Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha, (Sidoarjo: Laras, 2007), h. 57.  
39

  Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persingan Usaha, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 

h. 10.  
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e. Konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna tentang 

berbagai hal, di antaranya kesukaan, tingkat pendapatan, biaya dan teknologi 

yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.  

 Persaingan sempurna menjadi tercedrai jika terdapat prilaku dan sistem pasar 

yang tidak kondusif bagi para pelaku usaha. Karenanya, persainngn menjadi tidak 

sempurna jika persaingan dilalui oleh perjanjian baik secara tertulis maupun tidak, 

dengan tujuan dan mengeliminasi persaingan dengan cara-cara tertentu. 

a.   Persaingan usaha tidak sehat  

  Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak 

sehat adalah penguasaan atau produksi atau pemasaran barang dan jasa yang 

menentukan sebagai berikut. 

1.  Pelaku usaha dilarang melakukan pengeusaan atas produksi dan atau  

pemasaran barang dan jasa yang dapat menakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan persaingan usaha. 

2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi 

dan atau pemasaran barang dan jasa sebagimana dimaksud ayat (1) apabila: 

a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya 

b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam  persaingan  

usaha barang dan jasa yang sama 

c.  Suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 

50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. 
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Persaingan usaha tidak sehat terjadi karna beberapa faktor antara lain: 

1.  Persaingan usaha yang dilakukan seara tidak jujur 

2. Persangingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum 

3. Persainagan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya 

persaingan di antara pelaku usaha. 

Kegiatan yang dilarang dalam praktik  bisnis (usaha) yaitu: 

1.  Monopoli  

 Monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu (dipasar lokal 

atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasi oleh satu orang atau satu 

kelompok sehingga dapat dikendalikan.
 40

 Sementara itu monpoli berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memuat beberapa kriteria yaitu: 

a. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasan atas produksi dan atau 

pemasaran barang atau jasa yang daat mengakibatkan terjadinya praktik 

monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. 

b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas prodksi 

jika: barang dan jasa yang bersangkutan belum ada subtitusina, 

mengakibatkan pelaku usaha lain tdak masuk dalam persaingan dan jasa yang 

sama, suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelak usaha menguasai lebih 

dari 50%n pangsa pasar atau jenis baran terntentu. 

 

 

                                                           
40

  Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta: Gramedia 

Widiarsana Indonesia, 2008), h. 173.  
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2. Monopsoni 

Monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang, yang dikuasi oleh 

seorang pembeli. Sementara itu, monopsoni menurut pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahn 1999 adalah sebagai berikut:  

a.  Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli 

tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat 

menakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persangan usaha tidak sehat.  

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap mengusai penerimaan pasokan atau 

menjadi pembeli tungal apabila kelompok pelaku usaha menguasai lebh dari 

50% pangsa pasar atau jenis barang tertentu. 

b. Penguasaan pasar  

 Penguasaan pasar adalah proses, cara, atau perbuatan menguasai pasar. 

Dengan demikian pelaku usaha dilarang melakukan penguasan pasar baik secara 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lainnya yan mengakibatkan 

praktik monopoli ata persaingan usaha tidak sehat, antara lain: 

a.  Menolak dan menghalangi pelak usaha tertentu untuk melakukan kegiatan 

usaha yang sama pada pasar bersakutan 

b.  Menghalangi konsumen atau pelangan pelaku usaha persaingan untuk tidak 

melakukan hubungan dengan pelaku usaha pada pasar bersangkutan 

c.  Melakukan prktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu 

c. Persekongkolan  
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Persekongkolan adalah berkomplot atau bersepakat melakakuan kejahatan 

(kecurangan), sementara itu, ada beberapa bentuk persekongkolan yang dilarang 

oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: 

a. Dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk  mengatur dan 

atau  menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat. 

b. Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi 

kegiatan usaha persaingannya yang di klasifikasikan rahasia perusahaan. 

c.  Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi atau 

pemasaran barang dan jasa pelaku usahha pesaingnya dengan maksud agar 

barang dan jasa yang ditawarkan atau di pasok menjadi berkurang, baik dari 

jumlah, kualitas maupun kecepatan waktu yang diperlukan. 

d. Posisi Dominan 

 Posisi dominan artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan 

dimna pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar bersangkutan 

dalam kaitan dengan pangsa yang dikusai atau pelaku usaha mempunyai posisi 

tertinggi di antara pesaingnya nya dipasar bersangkutan dalam kaitan kemampuan 

keungan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk 

menyesuaikan pasokan dan permintaan baran atau jasa tertentu. 

 Pelaku usaha dapat dikategorikan menggunkan posisi dominan apabila 

memenuhi kriteria berikut: 
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a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau 

menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing, baik dari 

segi harga maupun kualitas. 

b.  Membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau menghambat pelaku 

usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar 

bersangkutan. 

e. Jabatan rangkap  

 Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Pasal 26 dikatakan bahwa 

seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu  

perusahaan paa waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau 

komisaris pada perusahan lain, apabila perusahan itu.  

a.  Berada dalam pasar bersangkutan yang sama 

b. Memiliki keterkaitan yang erat dalaam bidang atau jenis usaha 

c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang atau jasa usaha tertentu 

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha 

tidak sehat. 

f. Pemilikan saham 

Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatan bahwa 

pelaku usaha diarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis 

dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama atau pada pasar bersangkutan 

yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama apabila kepemilikan 

tersebut mengakibatkan, antara lain: 
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a.  Suatu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 

50% pangsa atau jenis barang atau jasa tertentu. 

b. Dua atau tiga pelaku usaha, kelmpok usaha, dan kelompok pelaku usaha 

menguasai lebih dari 75% pangsa pasar suatu jenis barang atu jasa tertentu. 

g. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan 

 Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatakan bahwa 

pelaku usaha berdasarkan hukum maupun yang mengatakan berbadan hukum 

yang menjalankan perusahan bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan 

mencari keuntungan. 
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BAB III 

PRAKTIK USAHA PENGGILINGAN PADI KELILING DI DESA 

KALIBENING KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN 

TANGGAMUS 

 

A.  Gambaran Umum Desa Kalibening Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus 

1. Sejarah  Berdirinya Desa Kali Bening 

 Pekon Kalibening merupakan pekon yang sangat strategis, 2 Km dari 

kecamatan Talang Padang. Sebagian besar wilayah pekon Kalibening adalah 

lahan persawahan dan perkebunan yang artinya pekon kalibening menjadi salah 

satu wilayah produktif penghasil padi, kakau, kopi, pisang dan lada. Dari sektor 

perternakan pekon Kalibening menghasilkan ayam petelur, ikan mas dan lele. 

Dalam pendidikan pekon Kalibening mempunyai potensi pendidikan yang baik 

sehingga menciptakan SDM (sumber daya manusia) yang handal yang akan 

memaksimalkan potensi yang ada dipekon Kalibening agar tercipta masyarakat 

yang siap menghadapi Era Globalisasi dikemudian hari. 

 Kalibening berdiri sejak tahun 1931. Para sesepuh dipekon ini memberi nama 

Kalibening karena pada kala itu sungai-sungai (kali) di pekon ini airnya masih 

jernih atau bening karna belum tercemar limbah rumah tangga. Kalibening 

dipimpin oleh seorang Kepala Kampung yang bernama Abok.  Bapak Abok 

menjadi kepala kampung selama 30 Tahun dan beliau meninggal pada tahun 

1961. Kala itu Kalibening disebut kampung, kemudian berubah menjadi jaro, 
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berubabah lagi menjadi Desa dan sekarang menjadi Pekon. Sepeninggalan Bapak 

Abok pemerintah dipegang oleh PLT bernama Acip tahun 1962-1964. Pada tahun 

1965 pemerintahahan dipimpin oleh Cokro pada saat itu belum ada Kecamatan 

atau Kabupaten   hanya menggunakan sebutan Kampung Kalibening Marga 

Gunung Alip. Adapun pimpinan yang pernah menjabat sebagai Kepala Pekon 

diantaranya: 

a. Dari tahun 1931-1961 dijabat oleh Bapak Abok (Alm) 

b.Dari tahun 1961-1965 dijabat oleh Bapak Acip (Alm) 

c. Dari tahun 1965-1966 dijabat oleh Bapak Cokro (Alm) 

d.Dari tahun 1966-1972 dijabat oleh Bapak Jumari (Alm) 

e. Dari tahun 1972-1980 dijabat oleh Bapak Arsad (Alm) 

f. Dari tahun 1980-1988 dijabat oleh Bapak Jumono (Alm) 

g.Dari tahun 1988-1996 dijabat oleh Bapak Maskur (Alm) 

h.Dari tahun 1996-2002 dijabat oleh Bapak Maskur (Alm) 

i. Dari tahun 2002-2003 dijabat oleh Bapak Julkifli (Alm) Pj 

j. Dari tahun 2003-2009 dijabat oleh Bapak Karlan S.Kom 

k.Dari tahun 2009-2014 dijabat oleh Bapak Rukiman 

l. Dari tahun 2014-2015 dijabat oleh Bapak Karlan S.Kom (Pj) 

m.  Dari tahun 2015- sekarang dijabat oleh Bapak Mahmu 

Untuk memudahkan pengurusan dan melancarkan jalannya roda  

Pemerintahan  pekon, maka di Pekon Kalibening dibagi menjadi 5 (lima) 

pendukuhan atau Dusun. 
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2. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Kalibening 

Pekon Kalibening merupakan salah satu dari 20 pekon diwilayah Kecamatan 

Talang Padang. Yang memiliki luas wilayah 175 ha, suhu rata-rata 30 derajat 

celcius dengan ketinggian 2000 mbpl.
1
 

Batas Admistrasi Desa dan Batas wilayah Pekon (Desa) Kalibening  sebagai 

berikut: 

a.  Sebelah Utara berbatasan dengan pekon Singosari, Kecamatan Talang Padang 

b.Sebelah Selatan berbatasan dengan pekon Kedaloman, Kecamatan Gunung Alif 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan pekon Banjarsari, Kecamatan Talang Padang 

d.Sebelah Barat berbatasan dengan pekon Betung, Kecamatan Talang Padang 

1.   Kondisi Fisik Dusun 

a.  Luas Wilayah  : 175 ha 

b.  Dusun  : 5 Dusun 

Tabel  1 

Data Luas Tanah Dan Peruntukannya  

NO JENIS PENGGUNAAN LUAS 

1 Pemukiman umum 109 ha 

2 Bangunan  1,6 ha 

3 Sawah Irigasi 149 ha 

4 Ladang  0 ha 

5 Perkebunan  190 ha 

6 Padang rumput  0 ha 

                                                           
1
   Laporan Monografi  Keadan Desa Kalibening Tahun  2017.  
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7 Hutan 0 ha 

8 Rekreasi dan Olahraga  1,00  

9 Perikanan air tawar 2300
2 

 

2. Kondisi Demografis 

1.  Cakupan Wilayah 

 Jumlah Dusun   : 5 

2. Keadaan penduduk  

a.  Jumlah KK   : 975  KK 

b.  Jumlah Jiwa  : 3780  Jiwa 

c.  Jumlah Pria  : 1535 

d.   Jumlah Wanita  : 2245 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Pekon Kalibenin Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus  Tahun 2017 berdasarkan golongan, usia, jenis 

kelamin.  

NO GOLONGAN UMUR JENIS KELAMIN JUMLAH 

LK PR 

1 0-12 Bulan  110 170 280 

2 13 Bln- 4 tahun 178 174 352 

3 5-6   tahun 88 159 247 

4 7-12  tahun 200 185 385 
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5 13-15  tahun 105 204 309 

6 16-18  tahun 183 140 323 

7 19-25  tahun 120 130 250 

8 26-35  tahun 168 214 382 

9 36-45  tahun 138 240 378 

10 46-50  tahun 150 104 254 

11 51-60  tahun 130 180 310 

12 61-75  tahun 158 181 339 

13 76 tahun keatas 97 164 261 

 

3. Kondisi masyarakat Desa Kalibening 

 Meskipun sebagian masyarakatnya bertani, pada dasarnya kondisi 

perekonomian masyarakat di Desa Kalibening dapat dikatakan cukup baik. Hal 

tersebut dikarnakan  masyarkat didesa tersebut sudah memiliki ilmu yang cukup 

banyak tentang pertanian selain menanam padi, sebagian masyarkat Desa 

Kalibening juga mempunyai usaha penggilingan padi sebagai usaha sampingan 

meraka selain di pertanian. 

 Beberapa usaha sampingan yang dijalani sebagian masyarakat tersebut yang 

kemudian membuat perekonomian masyarakat di Desa Kalibening perlahan 

membaik, tidak hanya sandang, pangan dan papan saja yang mampu memenuhi 

kebutuhan pendidikan anaknya, bahkan tak jarang dari mereka yang anaknya 

belajar diperguruan tinggi. 
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 Disisi lain, terdapat pula masyarakat Desa Kalibening yang bekerja sebagai 

buruh dipabrik-pabrik yang terletak tidak jauh didaerahnya. Hal tersebut terjadi 

pada masyarakat yang tidak memiliki tanah atapun sawah. 

 Perekonomian yang mulai mapan, membuat masyarakat daerah tersebut minim 

tersangkut kasus kriminal. Seperti penurian, pencopetan, pembegalan dan lain 

sebagainya. Sehingga daerah tersebut dapat dikatakan relatif aman.  

4. Struktur Pemerintah Desa Kalibening Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus 

Kepala Desa : Mahmud 

Sekretaris   : Eko Ariwibowo, ST 

Tabel 3 

Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Kalibening Kecamatan Talang 

Padang Kabupaten Tanggamus. 

NO NAMA JABATAN 

1 Mahmud Kepala Pekon 

3 Marjanun Bendahara Pekon 

4 Yatno, S.Sos BHP 

5 Sukardi LPM 

6 Binti Mabruroh Kaur Keungan 

7 Lusiana Sulastri Kaur Perencanaan 

8 

 

Ahmad Alfan Kaur Tata Usaha Dan 

Umum 
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9 Edi Wibowo Kasi Pemerintah 

10 Rayuno Kasi Kesejahtraan 

11 Agus Triono Kasi Pelayanan 

12 Budi Ambrianto Kasuku Asrama 

13 Mugiarto Kasuku Kalibening Bawah 

14 Rusmiyanto Kasuku Kalibening Tengah 

15 Sutisman Kasuku Kalibening Atas 

16 Imam Wahyudi Kasuku Padalarang 

 

B. Usaha Penggilingan Padi Keliling di Desa Kalibening Kecamatan    Talang 

padang 

1. Sejarah penggiligan padi keliling. 

 Mesin Grandong, Ledok, Rice Mill Unit Mobil, Mesin Selep Gilingan Padi 

Keliling, Huller Jalan . Grandong atau Ledok  adalah sebuah mesin jalan rakitan 

yang digerakkan oleh mesin diesel pada umunya mesin ini sering kita jumpai 

didaerah perdesaan yang banyak ladang pertanian, mesin grandong atau  ledok 

biasa di pakai sebagai alat angkutan. Pada mulanya, grandong atau ledok 

digunakan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian dari persawahan seperti 

padi, jagung, tebu, dan kedelai. Kini grandong juga digunakan untuk mengangkut 

tanah, pasir, angkut hasil krecek (kerupuk mentah) yang selesai dijemur di terik 

matahari, di rakit menjadi penggilingan padi keliling, dan sebagainya. 

 Konstruksi Ledok / Grandong merupakan hasil kreativitas masyarakat desa 

yang memadukan teknologi sederhana dari sasis rakitan untuk menghasilkan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_diesel
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kendaraan bermesin. Grandong / Ledok memiliki sebuah pedal kopling, pedal 

rem, gas kadang ada yang ditarik tangan menggunakan tali dan yang terbaru 

dengan injakan kaki, gerandong / ledok biasanya tanpa persneling yang 

mengunakan roda 3. Sedangkan yang roda empat menggunakan sasis kendaraan 

second menggunakan persneling 

 mesin  Rice Milling Unit Mobil atau  Selep Penggilingan Padi Keliling atau  

Grandong merupakan mesin penggilingan padi berjalan tahun 2017. Mesin 

menggiling padi secara mobile ( bisa dipindah-pindah). Sebelum beras dijual ke 

pasar atau ke pelanggan haruslah melalui proses penggilingan atau pengolahan 

dari bentuknya yang masih berupa padi. 

 Adapun kegunaan dari mesin penggilingan padi keliling ini yaitu Penggilingan 

Padi Berjalan banyak digunakan oleh para pengusaha yang menyediakan jasa 

penggilingan padi keliling ( berjalan ).Sedangkan Gilingan Padi Tetap banyak 

digunakan oleh para pengusaha Gilingan Padi Rumahan atau pun Industri 

Produksi Beras.Gilingan Padi merupakan solusi dalam mengatasi masalah 

pengolahan padi atau penggilingan gabah. Para pengusaha atau pun para petani 

sangat tebantu dengan adanya Mesin Giling Padi.Karena dengan menggunakan 

 Mesin Giling Padi, maka proses pengolahan atau penggilingan padi akan semakin 

mudah, cepat, dan hasilnya maksimal. 

2. Praktek usaha penggilingan  padi keliling di Desa Kalibening  

  Sebelum adanya usaha padi keliling masyarakat biasanya menggunakan jasa 

pabrik yang ada didesa Kalibening untuk menggiling padi mereka. Hal ini sangat 

menguntungkan masyarakat karna tidak perlu bersusah payah untuk mengupas 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kopling
http://id.wikipedia.org/wiki/Rem
http://id.wikipedia.org/wiki/Persneling
http://id.wikipedia.org/wiki/Persneling
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padi dengan cara tradisional (dibebek). Adanya usaha pengglingan padi keliling 

tersebut pemilik pabrik yang ada didesa kalibening resah karna setiap harinya 

mereka berkeliling kerumah warga  untuk mencari pelanggan setiap hari nya 

berkelling kerumah warga, usaha penggilingan padi keliling ini berasal dari luar 

desa kalibening adanya usaha penggilingan padi keliling tersebut karena faktor 

kebutuhan ekonomi dan coba-coba serta adanya keluhan dari masayarakat 

terhadap jasa penggilingan pabrik slip duduk yang memerlukan waktu lama karna 

harus menunggu beberapa karung dahulu untuk digiling sehingga ketika 

masyrakat datang ingin menggiling padi tidak bisa langsung digiling. 

   Padi tersebut tidak bisa langsung digiling apabila belum memenuhi kuota 

minimal, karna dalam proses penggilingan padi slip duduk juga menjadi 

pertimbangan. Hal tersebut menjadi alasan beberapa orang untuk melakukan 

usaha penggilingan padi keliling. Usaha penggilingan padi keliling dirasa lebih 

menguntungkan bagi masyarakat karna masyarakat tidak perlu menunggu lama, 

tidak perlu membawa gabah kepabrik karna setiap hari pasti ada yang berkeliling 

kerumah-rumah warga. Gabah yang akan digiling, dimbil dan beras hasil gilingan 

juga diantar kembali kepada konsumen. 

  Salah satu usaha penggilingan padi keliling yang beroperasi di Desa 

Kalibening, adalah usaha milik Bapak Irul. Berdirinya usaha selep penggilingan 

padi keliling yang dimiliki Bapak Irul yang berada di Desa Ambarawa kecamatan 

peringsewu ini bermula dari keinginan untuk berwirausaha sendri dan coba-coba 

seta ingin memperbaiki nasib untuk memulai usaha penggilingan padi keliling.
2
 

                                                           
2
  Irul, pemilik usaha pabrik  padi keliling, wawancara, pada tangal 18 november  2017. 
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Berawal dari niat ingin coba-coba memulai usaha maka  Bapak Irul memutuskan 

untuk membuka usaha selep penggilingan padi keliling. Bagi Bapak Irul usaha 

selep penggilingan keliling memiliki peluang besar karna  banyak masyarakat 

yang  membutuhkan jasa  usaha selep padi keliling dirasa sangat menguntungkan 

apabila saat sedang panen berlangsung. Pada tahun 2007 Bapak Irul memlai usaha 

nya yakni dengan membeli 1 unit mesin penggilingan padi. Dalam 

mengoprasikannya bapak Irul dibantu oleh 2 orang temannya , dengan upah 1 

gayung beras atau jika ditimbang sebesar 1kg, perhari bisa menghasilkan 25kg 

beras. 

  Selanjutnya mesin giling milik Bapak Andi berada di Desa Ambarawa 

Pringsewu. Mesin giling padi Bapak Andi berawal dari ingin coba-coba dan 

ketertarikan beliau akan peluang yang menjanjikan dari usaha penggilingan padi
3
. 

Dari ketertarikanya terhadap usaha penggilingan padi Bapak Andi mulai mencari 

tahu tentang usaha penggilingan tersebut kepada beberapa rekan beliau yang 

mempunyai usaha penggilingan padi. Usaha penggilingan Bapak Andi ini baru 

berjalan 4 bulan sebelumnya Bapak Andi merupakn petani sawah dan kebun lalu 

Bapak Andi memutuskan untuk  memulai usaha ini sebagai usaha sambilan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. Pada hari biasa bisa menggling sampai 2 karung 

padi dengan upah 1 gayung beras atau jika ditimbang sebesar 1kg, perhari bisa 

menghasilkan 10 kg beras 

  Selanjut nya mesin giling milik Bapak Mahmudin yang beralamat di Desa 

Banjar Sari Kecamatan Talang padang, awal mula Bapak Mahmudin memulai 

                                                           
3
 Ahmad, pemlik usaha pabrik padi keliling, wawancara, pada tanggal 18 november  2017. 
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usaha karana ingi coba-coba , langkah awal untuk  keingnannya untuk memulai 

usaha pabrik keliling  Bapak Mamudin mendapat teguran dari pabrik-pabrik di 

Desa Kalibening. Pada hari biasa banyak masyarkat yang menggling padi kepada 

Bapak Mahmudin 5 orang bahkan lebih jika sudah panen. Bapak Mahmudin 

memulai usahanya baru berjalan 4 bulan setelah memutuskan berhenti jadi supir 

mobil karna faktor usia yang tidak memungkinkan. Bapak Mahmudin memulai 

usahanya dibantu oleh 2 orang saudaranya. Biasanya bisa menggiling samapai 10 

karung padi dengan tarif 12.000/karung . 

  Selanjutnya mesin giling milik Bapak Sapri, yang beralamat di pegelaran, 

yang sudah memulai usaha penggilingan padi baru 1 tahun. 
4
Awal mula Bapak 

Sapri memulai usaha ini karna faktor ekonomi setelah dia memutuskan untuk 

berhenti menjadi supir mobil, dalam setiap harinya Bapak Sapri memperoleh 

konsumen atau masyarak yang ingin menggiling padi lebih 10 orang bahkan jika 

ramai bisa samapai  menggiling padi sampai 25 karung dengan tarif 12.000 

pendapan perhari bisa 300.000 belum dipotong solar sama gaji karyawan  karna 

karyawan gajihnya harian. menurut Bapak Sapri banyak masyarakat lebih suka 

memilih untuk menggiling padi dipabrik berjalan dari pada dipabrik duduk sebab 

tidak capek-capek membawa padi ke pabrik duduk. 

  Selanjutnya mesin giling milik Bapak Jumanto, yang beralamat di Desa 

Sukajadi Pugung Kabupaten Tanggamus, yang memulai usahanya sudah 4 tahun.
5
 

Awal mula Bapak Jumanto memulai usahanya karna coba-coba dan mengisi 

                                                           
4
  Sapri, Pemilik Usaha Pabrik Keliling, wawancara, pada tanggal  26  desember 2017. 

5
  Jumanto, Pemilik Usaha Pabrik Keliling, wawancara, pada tanggal  27 desember 2017.  
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waktu luang sebelum panen disawah, langkah awal keinginan Bapak Jumanto 

dalam memulai usaha pabrik tersebut banyak mendapat teguran dari para pemilik 

pabrik duduk yang ada di Desa Kalibening. Menurut Bapak Jumanto masyrakat 

lebih senang menggiling padi di pabriknya, karna usaha pabrik keliling langsung 

mendatangi ramah warga yang ingin menggiing padi tanpa harus membawa 

padinyya kepabrik.  Setiap harinya bapak jumanto bisa mengiling padi sampai 5 

karung dan bisa menghasilkan 15kg. 

  Pada umumnya, berdasrkan praktek yang ada dilapangan masyarakat dalam 

menggiling gabahnya menggunakan jasa penggilingan padi keliling dengan 

membayar sejumlah atas jasa tersebut dan akan menerima hasil penggilingan 

berupa beras, dan sisa limbah hasil pengilingan (dedek). 

  Apabila melihat sejarah tarif pengilingan padi keliling di desa kalibening, 

mulanya tarif/upah jasa penggilingan yang ditetapkan oleh pemilik mesin 

penggilingan adalah berupa beras, namun bagi masyarakat desa kalibening upah 

beras merupakan hal yang baru dalam sistem pembayaran jasa penggilingan padi 

keliling karna sebelumnya nya masyarakat desa kalibening terbiasa dengan 

pembayaran berupa uang. Dalam sistem pembayaran yang menggunakan uang 

beberapa pemilik mesin pengilingan padi keliling mengaku dalam hal 

pengambilan jasa penggilingan padi menetapkan berdasarkan jenis shark padi 

untuk karung jenis pupuk urea tarif yang dipatok sekitar Rp.7000-8000 perkarung 

padi. sedangkan dalam pengambilan upah berupa beras, ada juga pemilik mesin 

penggilingan padi keliling yang menetapkan upah (beras) dengan berpatok pada 

hasil penggilingan padi, yakni penggilingan padi milik  Selanjutnya mesin giling 
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milik Bapak Jumanto, menurut penuturannya jika hasil penggilingan banyak dan 

berkualitas pemilik mesin dari hasil penggilingan mengambil beras lebih besar. 
6
  

Berdasarkan praktik yang ada dilapangan, bahwasanya usaha pengilingan padi 

keliling ini sangat merugikan pengusaha pemilik pabrik duduk yang ada di desa 

kalibening. Menurut Bapak Sabirin, yang memulai  usahnya dari tahun 1976,  

berpendapat  bahwa usaha pabrik keliling yang terjadi  di Desa Kalibening usaha 

pabrik tersebut mengganggu karna petani banyak yang menggiling padi di pabrik 

keliling dan merasa dirugikan menurutnya pabrik yang didrikan Bapak Sabirin ini 

sudah memiliki izin usha sedangkan pabrik keiling tersebut belum jelas 

statusnya.
7
 Biasanya  masyarakat kalibeninig yang datang setiap harinya untuk 

mengiling padi  itu bisa 5 orang  bahkan lebih tetapi akhir-akhir ini sepi banyak 

petani yang menggiling padinya ke usaha pabrik keliling, keculali padi yang 

memang disimpan dipabrik tersebut milik petani yang sudah lama dititipkan 

dipabrik. 

  Selanjutnya menurut Bapak Bukhori,  yang mendirikan usahanya sejak tahun 

2004, berpendapat bahwa adanya usaha pabrik penggilingan padi keliling  tersebut  

keberatan dan para pemilik pabrik yang yang merasa keberatan  dikarnakan pabrik 

yang keliling tesebut bukan berasal dari Desa Kalibening melainkan dari desa-

desa lain seperti pringsewu, ganjran dan sebagainya. Karna pabrik tersebut 

berkeliing kerumah-rumah warga serta mengambil para pelanggan dan 

penghasilan semakin berkurang, para pemilik pabrik keliling itu bisanya menarik 

masyarakat untuk mengiling dengan  cara memberikan nomer hp kepada 

                                                           
6
  Jumanto, Pemilik Usaha Pabrik Keliling, wawancara, pada tanggal  27 desember 2017.  

7
  Sabirin, Pemilik Pabrik di Desa Kalibening, wawancara, pada tanggal  18 november 2017. 
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masyrakat, dengan diiming-imingi dedek hasil penggilingan padinya tidak diambil 

serta petani yang ingin menggiling padi biasanya dibawa kepabrik dengan 

dipanggul tetapi sekarang tidak lagi tetapi didatangi sampi ketempat.
8
Dahulu 

sebelum adanya pabrik keliling penghasilan bisa sampai 10 ton hasil bawon dari 

petani yang bersal dari luar desa Kalibening tatapi berkurang sejak adanya pabrik 

keliling tersebut. bapak Bukhori juga berharap supaya pabrik keliling tersebut 

dapat diberhentikan oleh pemerintah supaya dibatasi perluasan izin usahanya 

untuk tidak beroperasi di Desa Kalibening. 

  Menurut pendapat Bapak Narno selaku pemilik pabrik berpedapat bahwa 

adanya usaha  penggilingan padi keliling ini sangat dirugikan sekali dan kehilngan 

konsumen karna seharusnya digiling ke pabrik sekarang tidak lagi pendapatannya 

sangat berkurang biasanya warga lingkunganya menggiling kepabrik Bapak 

Narno sekarang beralih kepada pabrik keliling.
9
  

  Menurut pendapat Bapak Supendi, selaku pemilik pabrik yang mendirikan 

usahnya sejak tahun 2013. Menurut Bapak pendi tidak merasa keberatan karna 

menurutnya usaha penggilingan pabrik keliling juga sama-sama ingin mencari 

rezeki tetapi menurut dia justru yang merasa dirugikan adalah masyarakat nya.
10

  

Sebab tidak ada kerja sama antara konsumen dan pemilik pabrik dulu. 

                                                           
8
 Bukhori, pemilik pabrik yang  ada di Desa Kalibening, wawancara, pada tanggal  25 

desember  2017. 
9
  Narno, pemilik pabrik yang  ada di Desa Kalibening, wawancara, pada tanggal  25 desember  

2017. 
10

  Supendi, Pemilik pabrik duduk di Desa Kalibening, wawancara, pada tanggal 27 desember 

2017. 
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BAB IV 

ANALISA DATA TERHADAP PRAKTIK USAHA PEGGILINGAN PADI 

KELILING DALAM TINJAUAN HUKUM ISALAM DAN POSITIF DI 

DESA KALIBENING KECAMATAN TALANG PADANG KABUPATEN 

TANGGAMUS 

A. Analisa Hukum Islam  Praktek Usaha Penggilingan Padi Keliling di Desa 

Kalibening Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus 

Usaha penggilingan padi keliling merupakan praktek  usaha dalam bidang 

jasa penggilingan padi, yang dalam pemahaman fiqih muamalah disebut dengan 

ijarah yaitu pemanfatan sesuatu yang dikehendaki dan diketahui, dan penyewa 

boleh menggantikan pemanfaatan tersebut kepada orang lain. 

Sebagaimana data yang diperoleh, praktek usaha penggilingan padi 

keliling bahwa terjadi persaingan yang tidak sehat antar pemilik pabrik duduk 

dengan pemilik pabrik keliling. karna didalam praktek usaha penggilingan padi 

keliling ini mereka beropersi berkeliling setiap harinya 5 sampai 6 mesin padi 

keliling setiap harinya untuk mencari pelanggan dan bagi masyrakat yang sudah 

berlangganan bisa langsung menghubungi pihak jasa penggilingan padi keliling 

untuk melakkan penggilingan padi, transaksi penggilingan padi tersebut tidak 

dilakukan secara tertulis, tetapi dilakukan secara lisan. Untuk tarip penggilingan 

masyrakat membayar bisa menggunakan uang dan beras dalam hal besarnya 

ongkos penggilingan padi keliling tersebut sesuai dengan kebijakan pemilik usaha 

penggilingan padi tersebut. Sedangkan ongkos pengupahan penggilingan padi 
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duduk itu sudah ditentukan per karungnya sebesar RP.15.000 belum dipotong 

dengan upah karyawan yang  menjemur padi setiap harinya. 

Adanya usaha penggilingan padi ini para pemilik pabrik duduk yang ada 

didesa kalibening  merasa dirugikan sebab dengan adanya usaha penggilingan 

tersebut usaha pemilik pabrik yang ada didesa kalibening pendapatannya menurun 

sedangkan setiap bulannya para pemilik pabrik duduk  harus membayar pajak dan 

membayar uang kebersihan lingkungan. 

B. Pandanagn Hukum Islam dan Positif Tentang Usaha Penggilingan Padi 

keliling di Desa Kalibening 

Menurut pandanagan Hukum Islam dalam melukan usaha hukumnya yaitu 

boleh (mubah) tidak dibatasi, dalam bisnis Islam persaingan usaha dipandang 

dengan hal yang positif tetapi dalam persaingan tersebut bisa menimbulkan 

kemaslahatan bagi peningkatan kesejahtraan ekonomi umat. Apabila persaingan 

terebut menjurus kepada persaingan tidak sehat maka di kategorikan sebagai 

perbuatan bathil (perbuatan yang dilarang) berupa penindasan terhadap rakyat 

kecil dengan cara meningkatkan harga diluar kewajaran, bohong, tidak jujur, 

berlaku curang tehadap sesama pelaku usaha, oleh karna itu peraktek usaha 

tersebut melanggar prinsip ekonomi syariah yang bersumber dari Al-qur’an dan 

sunah sesuai  dengan Firman Allah SWT QS  Al-Baqarah: 188. 

Dalam Islam  telah diatur cara berhubungan antar manusia dengan 

hubungannya dengan Allah, yang berhubungan dengan halal dan haram dalam 

setiap aktivitas usaha agar seorang pelaku usaha dapat menjaga prilakunya (etika) 
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agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Islam memberikan aturan untuk 

menghindari persiangan tidak sehat yaitu: 

1. Bermuamalah menggunakan etika Isalam,  Hal ini mengandung maksud bahwa 

hukum islam memberikan kebebasan pada setiap pebisnis dalam melakukan 

usahanya tetapi harus menggunakan  etika yang baik, bersikap jujur, amanah, dan 

toleransi antar sesama pemilik usaha.  

2. Bermuamalah dalam hal-hal yang baik 

 Maksudnya yaitu  Tidak bermuamalah dalam barang-barang dan kegiatan 

yang dilarang  seorang pebisnis dalam menjalankan usahanya harus melaukan 

kegiatan dengan hal-hal yang baik dan halal sesuai dengan firman Allah SWT  

suart Al-A’raf: 32.  

 Dalam hal ini usaha penggilingan padi keliling barsaing dengan cara tidak 

sehat karna para pemilik pabrik keliling menarik konsumen agar menggiling padi 

itu dengan cara-cara yang tidak sesaui yaitu dengan membrikan nomer Hp, sisa 

hasil pengilingan (dedek) tidak diambil dan langsung datang kerumah-rumah 

warga, sedangkan para pemilk barik duduk hanya menunggu para konsumen 

datang kepabrik untuk menggiling padi, jika tidak datang para pemik pabrik hanya 

mengandalkan padi (bawon) yang dititipkan masyarakat yang sudah ada sejak 

lama 

3. Muamalah dilaksankan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari 

unsur-unsur penganiyaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 

kesempitan. 
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 Prinsip ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus 

berdasarkan prinsip keadilan, tanpa harus merugikan orang lain dalam 

menjalankan usaha. Praktik dilapangan tidak mendekati prinsip keadilan hal ini 

sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 279.  Dalam hal ini usaha penggilingan padi 

keliling dalam menjalankan usahanya para pemilik pabrik keliling langsung 

datang ketempat rumah-rumah yang ingin menggiling padi tanpa warga harus 

membawa padi mereka kepabrik warga sehingga masyrakat lebih senang 

menggiling pada kepada pabrik keliling dibandingkan menggiling padi di pabrik 

duduk akbat adanya usaha enggilingan padi keliling ini para pemil pabrik 

mengalai kerugian. 

 Sedangangkan dalam Hukum Positif Sesuai dengan UU No.3 Tahun 1982 

dalam memulai sutu usaha harus sudah memiliki izin usaha untuk melegalkan atau 

melegalkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat.  Harus memenuhi 

syarat-syarat untuk melegalkan usaha  yaitu sebgai berikut: 

4. Pemberian nama perusahan 

Pemberian nama perusahan yakni, jati diri yang dipakai oleh perusahan untuk 

menjalankan usahanya, dengan nama perusah usaha nya akan dikenal oleh 

masyrakat. Perusah dapat diberi nama dengan menggunakan nama pribadi atau 

juga bisa diberi nama sesuai dengan tjuan perusahan. 

5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  

Surat izin usaha perdagangan yakni, surat izin untuk melaksanakan 

perdangangan.  
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa para pemilik 

pabrik keliling banyak yang belum memiliki surat izin usaha untuk menjalankan 

kegitan usahanya sesuai dengan aturan Undang-Undang No.3 Tahunn 1982 pasal 

(6) yang mewajibkan daftar usaha. 

6. Perizinan dibidang Industri 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)  No.13 Tahun 1987  izin usah 

industri disebutkan dalam rangka pencpaian pertumbuhan industri (usaha).  

Menurut UU No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian adalah kegiatan ekonomi 

yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setenah jadi, atau barang jadi 

menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanna, termasuk 

kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 

Peaksanaan  penelitian usaha penggilingan padi Keliling di Desa Kalibening 

Kecamatan Talang Padang telah betentangan dengan Hukum Positif khususnya 

pada masalah perizinan usaha. Dimana para pemilik pabrik keliling belum 

mendaftarkan usahanya tersebut seperti yang terdapat dalam UU No.3 Tahun 

1982 pasal (6) tentang wajib daftar usaha. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dan dari hasil penelitian, akhirnya 

dapat ditarik simpulan bahwa Usaha Penggilingan Padi Keliling di Desa 

Kalibening Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus adalah sebagai 

berikut: 

1. Praktik Usaha Penggilingan Padi Keliling yang dilakukan di desa kalibening 

bahwa terjadi persaingan tidak sehat antar pemilik pabrik duduk dengan 

pemilik pabrik keliling. karna didalam praktek usaha penggilingan padi keliling 

ini mereka mengambil upah hasil penggilingan padi baik berupa uang maupun 

beras ditentukan sesui dengan kebijakan pemilik usaha pemilik pabrik tersebut 

sehingga tidak diketahui besarnya ongkos biaya penggilingan sedangkan 

ongkos pengupahan penggilingan padi duduk sudah ditentukan diawal.  

2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif  tentang  Praktik Usaha 

penggilingan padi keliling yang dilakukan di Desa Kalibening. Menurut 

pandanagan Hukum Islam dalam melukan usaha hukumnya yaitu boleh 

(mubah) tidak dibatasi, asalkan usaha tersebut tidak menimbulkan 

kemaslahatan bagi sesama  umat  manusia agar tidak menjurus kepada 

persaingan tidak sehat maka di kategorikan sebagai perbuatan bathil (perbuatan 

yang dilarang), berupa penindasan terhadap rakyat kecil dengan cara 

meningkatkan harga diluar kewajaran, bohong, tidak jujur, berlaku curang 
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tehadap sesama pelaku usaha, oleh karna itu peraktek usaha tersebut melanggar 

prinsip ekonomi syariah yang bersumber dari Al-qur’an dan sunah. Sedangkan 

Pandangan Hukum Positif tentang Usaha Penggilingan Padi Keliling yang 

dilakukan di Desa Kalibening, berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1982 

tentang wajib daftar perusaha (usaha)  setiap usaha yan menjalankan ushanya 

wajib mendaftarkan usaha tersebut agar diakui oleh hukum  berdasrkan 

penelitian usaha penggilingan padi keliling tesebut belum memiliki izin usaha 

untuk memulai sutu usaha maka dikatakan sebgai usaha ilegal yang belum 

mendapat izin  

B. Saran 

1. Bagi pemilik usaha pabrik duduk yang ada di Desa Kalibening jika merasa 

dirugikan seharusnya membuat perkumpulan para pemilik pabrik dan 

menghadap  kepada desa, supaya aparat desa dapat menegur para pemilik usaha 

pabrik keliing.  

2.  Dan bagi pemilik usaha pabrik keliling, seharusnya dalam mencari konsumen 

tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang yang bisa merugikan orang lain. 
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