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ABSTRAK 

Karisma, Melynda Aryani Dwi.2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Kerjasama Kemitraan Antara PT.Sadhana Arifnusa Dengan Petani 

Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo.Skripsi. Progam Studi 

Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Subroto, M.Si. 

 

Kata kunci : Jual Beli dan Hutang Piutang 

 

Dalam kehidupan manusia, mu‟amalah merupakan bagian yang sangat 
penting baik dalam kekayaan maupun kekeluargaan. Bermu‟amalah yang 
dianjurkan Islam tidak hanya lewat perdagangan, pertanian, peternakan,industri 

dan lain sebagainya, tetapi juga bisa dengan kemahiran tangan, kerjasama dan jual 

beli. Penelitian ini berangkat dari latar belakang praktik kerjasama kemitraan 

antara PT.Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong 

Ponorogo. 

Yaitu mengenai akad, penetapan harga dan resiko kerjasama kemitraan. 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah akad Kerjasama Kemitraan 

antara PT.Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong 

Ponorogo, penetapan harga penjualan tembakau , dan resiko kerjasama kemitraan 

antara PT.Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong 

Ponorogo. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara kepada petani tembakau, petugas lapangan (mandor) dan Person In 

Case, serta melalui dokumentasi yang berada pada praktik kerjasama kemitraan 

penanaman tembakau. Analisis yang digunakan editing (pemeriksaan kembali 

data-data secara cermat), organizing (mengatur dan menyusun data secara 

sistematis dan mengambil kesimpulan). 

Hasil penelitian yang dicapai adalah akad kerjasama kemitraan antara 

PT.Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong 

Ponorogo sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun 

jual beli dan hutang piutang dalam Islam, meskipun nama dari akad tersebut 

adalah kerjasama tetapi dalam praktiknya akad yang digunakan adalah akad jual 

beli dan hutang piutang. Penetapan harga penjualan tembakau di desa Purworejo 

Balong Ponorogo dapat disimpulkan bahwa karena keduanya saling sepakat dan 

memperoleh kemaslahatan bersama, penetapan harga oleh PT.Sadhana Arifnusa 

ini adalah sah, karena sudah sesuai dengan hukum Islam. Mengenai 

penanggungan resiko kerjasama kemitraan PT.Sadhana Arifnusa dengan petani 

tembakau  di Desa Purworejo ini adalah tidak sah karena resiko dibebankan satu 

pihak yaitu petani, sehingga pembagian resiko tidak seimbang, dan tidak sah 

menurut hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mana satu sama lain saling 

membutuhkan. Karena seseorang tidak dapat memenuhi seluruh 

kehidupannya sendirian, di sinilah peran serta manusia lainnya, untuk  

memenuhi kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi secara individu. Adanya 

pihak lain berperan untuk mengkomunikasikan berbagai keperluan yang 

dibutuhkan seseorang. Kegiatan yang seperti ini sering disebut dengan 

perilaku muamalah. Kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek hukum dalam 

muamalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Banyak hal yang dilakukan manusia yang berkaitan dengan manusia 

lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Berbagai kegiatan yang dilakukan 

antara manusia satu dengan yang lain seperti jual beli (bai‟), sewa menyewa 

(ijarah), utang piutang (qard), kerjasama (syirkah)
1
  dan lain-lain.  

Dalam mencapai suatu keinginan dan tujuan dalam kehidupannya, 

manusia harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Islam. Tentunya 

untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama dan hubungan yang 

harmonis dengan pihak lain serta selalu berada dalam koridor kebaikan 

diantara sesama, sehingga menjadikan kegiatan tersebut saling 

menguntungkan dan tidak saling merugikan. 

                                                           
1
 Mudaimullah Azza, Metodologi Fiqh Muamalah (Kediri : Lirboyo Press, 2013), 194. 
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Firman Allah SWT: 

   

    

     

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu  dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong menolong  dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran “ (QS. Al-Maidah :2) 
2
 

 

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengedepankan pada 

kebebasan, tetapi kebebasan itu diungkapkan lebih pada bentuk kerjasama 

dibandingkan dalam bentuk persaingan. Tentu saja kerjasama merupakan 

tema umum dari organisasi sosial Islam. Individu dan kesadaran sosial tidak 

lepas dari jalinan  yang bekerja bagi terwujudnya kesejahteraan yang lain. 
3
 

Islam pada dasarnya memperbolehkan adanya akad kerjasama, 

sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut ini: 

                                       
Artinya :  Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 

kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang 

yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada 

sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 

                                                           
2
 Depag  RI, Al- Qur‟an dan Terjemahan (Bandung : Lubuk Agung, 1989), 157. 

3
 Muhammad,  Ekonomi Mikro Dalam Prespektif Islam ( Yogyakarta: BPEF, 2005), 376. 
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mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". 

dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta 

ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 

bertaubat”.(Q.S Shad : 24) 4
 

 

 Dalam melakukan kegiatan bersama maka pasti adanya perjanjian
5
  

didalamnya, maupun kesepakatan. Dengan adanya kerjasama kemitraan ini 

menjadikan manusia saling erat dan saling menciptakan keharmonisan yang 

dapat memupuk silahturahmi antar sesama. Misalnya yang kaya bekerja sama 

dengan yang miskin yang mempunyai ketrampilan. Atau satu pihak sebagai 

pemilik modal dan pihak satunya sebagai pengelola. 

Pelaksanan kerjasama ini sudah mulai banyak dilakukan oleh kalangan 

masyarakat beragama Islam, diantaranya dilakukan oleh masyarakat yang ada 

di Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Yaitu dilakukan 

oleh para petani tembakau yang bermitra kerja dengan PT Sadhana Arifnusa. 

Petani tembakau kebanyakan adalah petani – petani kecil dengan segala 

keterbatasan modal, pengetahuan, ketrampilan, maupun dalam memperoleh 

informasi.  

Pabrik rokok merupakan industri besar yang padat modal dan 

berteknologi modern. Petani dengan hasil tembakau dalam jumlah kecil 

mengalami kesulitan untuk menjual hasilnya ke pabrik. Dengan kondisi yang 

demikian sekitar 3 tahun yang lalu para petani tembakau yang ada di Desa 

Purworejo di datangi perwakilan dari PT. Sadhana Arifnusa yaitu salah satu 

                                                           
4
 Depag RI, al- Qur‟an dan Terjemahnya (Yogyakarta : Citra Media,2006), 70. 

5
 Abdul Ghafur Anshori,  Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta : Gadjah 

Mada Universitas Press, 2010), 23. 
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pabrik  tembakau, tembakau merupakan komponen  utama pembuatan rokok. 

Karena melihat daerah Purworejo begitu strategis ketika ditanami tembakau 

maka dari perwakilan pihak PT. Sadhana Arifnusa mengajak bermitra kerja 

dengan para petani untuk menanam tembakau varietas Sampoerna.  

Para petani tembakau pun dikumpulkan dan diberi sosialisasi tentang 

penanaman tembakau yang baik secara kualitas maupun kuantitas, serta pihak 

PT.Sadhana Arifnusa pun menjelaskan bahwa segala kebutuhan dan 

keperluan untuk perawatan tembakau disediakan, mulai dari benih, pupuk, 

obat-obatan, alat pemotong tembakau, tempat pengepackan,begitu juga modal 

yang dibutuhkan petani juga disediakan pihak PT.Sadhana Arifnusa.
6
  

 Nantinya tembakau harus dijual kepada PT. Sadhana Arifnusa, yang 

bisa menjual tembakau adalah petani yang memiliki kartu untuk penjualan. 

Dalam hal ini petani dikelompokkan dalam dua golongan yaitu petani plasma 

artinya petani yang menanam tembakau dengan luas kurang dari 1ha. 

Golongan kedua yaitu petani inti artinya petani yang menanam tembakau 

lebih dari 1ha, petani inti ini yang akan memperoleh kartu untuk penjualan. 

Sedangkan untuk petani plasma tidak mendapatkan kartu. Sekalipun tidak 

memiliki kartu untuk melakukan penjualan tembakau kepada pihak 

PT.Sadhana tetapi petani plasma tetap dapat melakukan penjualan yaitu 

dengan berkelompok dengan petani plasma lain, hingga mencapai 1ha 

penanaman tembakau. 
7
 

                                                           
6
 Hasil wawancara dengan Bapak Agus (mandor), pada tanggal 16 Maret 2015. 

7
 Hasil wawancara dengan Bapak Dodik (Person In Case), pada tanggal 16 Maret 2015. 
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Akad kerjasama kemitraan yang terjadi di desa Purworejo Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo yaitu ketika  para petani setuju untuk menanam 

tembakau varietas Sampoerna dan membeli benihnya. Yang per 1000 

benihnya dari pihak PT. Sadhana mematok harga Rp.40.000,00 .
8
 Meskipun 

dalam kerjasama yang dilakukan PT. Sadhana Arifnusa dengan petani 

tembakau adalah “Kerjasama Kemitraan”, namun akad yang ada di dalamnya 

adalah akad jual beli (bai‟) dan juga hutang piutang (qard). Ini terbukti karena 

pada akhirnya segala kebutuhan perawatan, mulai dari pupuk, bibit, biaya 

perawatan yang disediakan dari PT. Sadhana Arifnusa itu semuanya dibeli
9
.  

Sedangkan akad hutang piutang terjadi ketika petani membutuhkan modal 

untuk biaya penanaman tembakau, misalnya membutuhkan dana untuk 

membeli pupuk maka pupuk tersebut diberikan pihak PT. Sadhana kepada 

petani dan pupuk tersebut dihutangkan yang nantinya dibayar ketika petani 

panen tembakau.  

Kerjasama kemitraan ini diharapkan saling memberikan keuntungan 

baik bagi petani maupun pihak PT. Sadhana Arifnusa. Keuntungan bagi para 

petani, petani bisa meningkatkan kualitas hidup atau pendapatan bertambah, 

adanya usaha kerja, dan tidak bingung ketika harus menjual tembakau. 

Sedangkan keuntungan bagi pihak PT. Sadhana Arifnusa yaitu meningkatkan 

omset, dan suplay tembakau yang lancar, serta mendapatkan kualitas 

tembakau yang bermutu tinggi. Pihak siapapun dalam kerjasama kemitraan  

ini tidak ada yang ingin dirugikan tetapi sebagai perusahaan besar dan petani 

                                                           
8
 Hasil wawancara dengan Bapak Lamun (petani tembakau), pada  tanggal 20 Desember 

2014. 
9
 Ibid., 
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hanyalah sebagai petani kecil maka apapun segala sesuatu yang ditetapkan 

pihak PT. Sadhana  akan disetujui.  
10

 

Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti, ada 

kejanggalan dalam akad kerjasama kemitraan tersebut, yaitu pada saat 

menentukan keuntungan atau penetapan harga tembakau yang dijual petani 

kepada PT. Sadhana Arifnusa. Bahwa yang dilakukan oleh para petani 

tembakau dengan PT. Sadhana Arifnusa mengenai (grade) harga hanya 

ditentukan oleh satu pihak yaitu tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu 

dengan para petani tembakau. Ada beberapa petani yang menanyakan 

mengenai harga jual tembakau,dan jawaban yang diberikan dari pihak 

mandor tembakau, bahwa harga belum dapat ditentukan karena tembakaunya 

belum tahu hasilnya. Jadi mengenai harga nanti dapat diketahui ketika 

penjualan. Ketika penjualan para petani menyetorkan tembakau tersebut dan 

nyatanya mengenai harga ditentukan pihak PT.Sadana Arifnusa
11

.  

Jadi ketika para pihak melakukan kerjasama maka harusnya tidak ada 

pihak yang saling dirugikan. Karena petani hanyalah  petani kecil dan PT. 

Sadhana Arifnusa adalah  perusahaan besar, jadi apapun yang menjadi 

kehendak dari PT.Sadana Arifnusa petani menyetujuinya. Bahwa penentuan 

harga atas kerjasama penanaman tembakau yang hanya dilakukan satu pihak 

saja yaitu PT.Sampoerna, maka dimungkinkan akan ada banyak celah untuk 

melakukan kedholiman (kecurangan).  

                                                           
10

 Ibid., 
11

 Hasil wawancara dengan bapak Kawit (petani tembakau), pada tanggal 20 Desember 

2014. 
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Sehubungan dengan hasil pengamatan penyusun mengenai kerjasama 

kemitraan yang dilakukan antara PT.Sadhana Arifnusa dengan petani 

tembakau, penyusun berpendapat bahwa dalam praktik kerjasama kemitraan 

tersebut ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti, yaitu: 

1. Mengenai transaksi akad tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum 

Islam. 

2. Mengenai penetapan harga apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. 

3. Mengenai penanggungan resiko apakah sudah sesuai dengan hukum 

Islam. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun ingin melakukan 

pembahasan lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah 

judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA 

KEMITRAAN ANTARA PT. SADHANA ARIFNUSA DENGAN PETANI 

TEMBAKAU DI DESA PURWOREJO BALONG PONOROGO 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Hukum Islam yang dimaksud adalah hukum Islam yang bersumber 

pada Nass al-Qur‟an dan hadits serta bersumber pada Ijtihad para 

ulama. 
12

 Namun yang penulis maksud hukum Islam disini yang 

berkaitan dengan jual beli yaitu tukar menukar sesuatu yang diingini 

dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat .
13

  

                                                           
12

 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah (Bandung: Al- 

Ma‟arif, 1987), 24. 
13

 Asy- Syaikh Shaleh, Perbedaan Jual Beli dan Riba  (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 1997), 

13. 
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2. Kerjasama atau cooperation merupakan bentuk lain dari organisasi 

bisnis yang berorientasi pada jasa yang dapat memberikan sumbangan 

yang berarti bagi realisasi tujuan-tujuan ekonomi. Kerjasama adalah 

gabungan individualisme dan kepedulian sosial yang terjalin erat, yang 

bekerja demi kesejahteraan orang lain, sehingga memberikan harapan 

bagi pengembangan daya guna seseorang.
14

  

3. Mitra yaitu teman sekerja, teman usaha, sahabat, pasangan kerja, 

partner. 

4. Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk 

komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini 

dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai pengisi waktu luang 

atau "hiburan", yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau 

juga dapat dikunyah. Kandungan metabolit sekunder yang kaya juga 

membuatnya bermanfaat sebagai pestisida dan bahan baku obat. 
15

 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap  akad kerjasama kemitraan 

antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo 

Balong Ponorogo? 

2. Bagimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga atas 

kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa degan petani tembakau 

di Desa Purworejo Balong Ponorogo? 

                                                           
14

 http://KERJASAMA EKONOMI DALAM ISLAM _ Yuke Rahmawati.htm (diakses 

pada tanggal 19 Desember 2014). 
15

 http://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau (diakses pada tanggal 24 Desember 2014). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau
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3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penanggungan resiko atas 

kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani 

tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama 

kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa 

Purworejo Balong Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga atas  

kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani 

tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo. 

3. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam mengenai penanggungan 

resiko atas kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan 

petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi kepentingan ilmiah (teoritis), sebagai sumbangsih pemikiran untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam terutama yang 

berkaitan dengan kegiatan mu‟amalah yaitu jual beli (bai‟), dan hutang 

piutang (qard). 

2. Bagi kepentingan terapan (praktis), sebagai sumbangan moril yang 

berarti bagi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan 

dalam melakukan aktivitas perekonomian terutama kerjasama kemitraan, 
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khususnya bagi masyarakat di Desa Purworejo Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo. 

 

F. Telaah Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis belum banyak karya tulis yang membahas 

tentang kerjasama kemitraan. Dengan demikian penulis beranggapan bahwa 

penelitian ini masih layak dilakukan. 

Diantara karya tulis yang dapat penulis temukan adalah skripsi tahun 

2012 oleh Susi Lestari yang berjudul “Tinjauan Fiqh Terhadap Kemitraan 

Antara Koperasi Petani Lestari Dengan Petani di Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo” di dalam skripsi ini beliau membahas tentang 

bagaimana tinjauan fiqh  terhadap akad kemitraan antara koperasi tani lestari 

dengan petani di kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, tinjauan fiqh 

terhadap penetapan harga pembelian hasil panen kedelai hitam oleh koperasi 

tani lestari dalam kemitraan antara koperasi tani lestari dengan petani di 

kecamatan Siman kabupaten Ponorogo, tinjauan fiqh terhadap wanprestasi 

yang terjadi dalam kemitraan antara koperasi tani lestari dengan petani di 

kecamatan Siman kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa akad kemitraan antara koperasi tani lestari dengan petani di kecamatan 

Siman kabupaten Ponorogo sudah sesuai fiqh karena telah memenuhi syarat 

dan rukunnya dan akad yang digunakan adalah qard dan jual beli (bay‟). 

Penetapan harga pembelian hasil panen kedelai hitam yang dilakukan 

koperasi tani lestari tidak bertentangan dengan fiqh karena telah melalui 
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kesepakatan kedua belah pihak, serta telah mencerminkan keadilan, 

sedangkan wanprestasi yang terjadi dalam kemitraan tersebut dilarang dalam 

fiqh, karena dalam wanprestasi tersebut ada pengingkaran perjanjian yang 

telah disepakati di awal. 
16

 

Skripsi tahun 2012 oleh Danang Beny Prastyo yang berjudul “Analisis 

Fiqh Terhadap Penerapan Kerjasama Kemitraan Peternakan Ayam Potong di 

Desa Sidowayah Panekan Magetan” di dalam skripsi ini beliau membahas 

tentang bagaimana analisis fiqh terhadap akad kerjasama kemitraan antara 

peternak ayam potong dengan CV. Surya Wijaya Kencana di Desa 

Sidowayah Panekan Magetan, bagaimana analisis fiqh terhadap penetapan 

harga penjualan ayam potong oleh CV. Surya Kencana di Desa Sidowayah 

Panekan Magetan dan bagaimana analisi fiqh terhadap resiko kerjasama 

kemitraan antara peternak ayam potong dengan CV. Surya Wijaya Kencana 

di Desa Sidowayah Panekan Magetan. Kemudian hasil penelitian beliau ialah,  

akad kerjasama kemitraan peternakan ayam potong di Desa Sidowayah 

Panekan Magetan sesuai dengan fiqh karena telah memenuhi syarat dan 

rukun jual beli dalam fiqh, walaupun nama dari akad itu kerjasama tetapi di 

dalam praktiknya yang digunakan adalah akad jual beli. Penetapan harga 

penjualan ayam potong dapat disimpulkan bahwa karena keduanya saling 

sepakat dan memperoleh kemaslahatan bersama, penetapan harga oleh CV. 

Surya Wijaya Kencana adalah sah, sesuai dengan fiqh. Pendistribusian resiko 

kerjasama kemitraan peternakan ayam potong di Desa Sidowayah ini sah. 

                                                           
16

 Susi Lestari, Tinjauan Fiqh Terhadap Kemitraan antara Koperasi Tani Lestari dengan 

Petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Skripsi STAIN 2012) 65. 
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Karena kedua belah pihak sudah rela tidak ada yang merasa dirugikan atau 

terpaksa.
17

  

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian di atas, memang sudah ada 

yang membahas mengenai kerjasama kemitraan. Namun, yang membahas 

secara khusus tentang penerapan kerjasama kemitraan antara PT. Sadana 

Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo belum 

pernah dilakukan, sehingga penulis memilih masalah dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Penerapan Kerjasama Kemitraan antara PT. Sadhana 

Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo”. 

 

G. Metode Penelitian 

Sebagai suatu rancangan penelitian (design) beberapa unsur yang 

hendak dipaparkan adalah tentang :  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian 

yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. 

Dalam operasionalnya, penelitian ini berupaya untuk mendapatkan 

informasi- informasi yang berkenaan dengan praktik kerjasama secara 

langsung dari sumbernya. Penggalian data atau informasi dari sumber 

informan di lapangan, menandakan bahwa penelitian ini adalah penelitian 

lapangan. 

 

                                                           
17

 Danang Beny Prasetyo, Analisis Fiqh Terhadap Penerapan Kerjasama Kemitraan 

Peternakan Ayam Potong di Desa Sidowayah Panekan Magetan, (Skripsi, STAIN 

Ponorogo,2012),71. 
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2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Purworejo Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo. Lokasi tersebut menarik karena ada 

kerjasama yang dilakukan oleh sebagian penduduk terutama petani 

tembakau,untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan 

kesejahteraan namun mereka belum tahu apa dan bagaimana kerjasama 

tersebut jika ditinjau dari hukum Islam. Kemudian, mengingat sebagian 

besar penduduknya beragama Islam, tentunya aturan hukum Islam sangat 

berpengaruh pada kehidupan sehari- hari di masyarakat. 

3. Pendekatan Penelitian 

Adapun jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang 

memusatkan perhatiannya pada prinsip- prinsip umum yang mendasari 

perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan 

manusia.
18

  Karena peneliti ingin mengetahui apakah kerjasama kemitraan 

yang dilakukan petani tembakau dengan PT. Sadhana Arifnusa yang ada di 

Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah sesuai 

atau belum dengan aturan hukum Islam. 

 

 

 

 

                                                           
18

 Aji  Damanuri, Metode Penelitian Mu‟amalah (Ponorogo : Stain Press,2010),9. 
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4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer peneliti adalah informan yaitu orang- 

orang yang memiliki informasi yang diinginkan .
19

 Informan disini 

adalah orang yang mengetahui praktik kerjasama kemitraan 

penanaman tembakau varietas sampoerna. Dalam hal ini petani 

tembakau, mandor dan Person In Case. 

b. Sumber Data Literer 

Sumber data literer ini berupa literature yang terkait dan 

berhubungan dengan masalah penelitian ini. Pada penelitian ini berupa 

pengamatan lapangan dan dokumentasi.
20

 

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara yaitu interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang 

dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan 

wawancara meminta informasi atau ungakapan kepada orang yag 

diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya  dalam 

penggalian data penulis langsung mewawancarai pelaku kerjasama 

penanaman tembakau yaitu petani tembakau.
21

 

b. Observasi merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung 

turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu- 

                                                           
19

 Emzir, Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta : Rajawali Press, 2011), 

53. 
20

 Aji  Damanuri, Metode Penelitian Mu‟amalah (Ponorogo : Stain Press,2010),12. 
21

 Ibid., 50 
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individu di lokasi penelitian.
22

 Penulis melakukan pengumpulan data 

dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap 

praktik kerjasama penanaman tembakau. 

6. Teknik Pengelolaan Data 

a. Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, 

keselarasan antara satu denganyang lain, relevansi dan keseragaman 

satuan/ kelompok kata. 
23

 

b. Pengorganisasian data, yakni menyusun dan mensistematisasikan 

data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah 

direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan 

relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan 

masalah.
24

  

7. Analisis data, yaitu proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. 

Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola , tema atau 

kategori. Tafsiran atau interpretasi adalah memberikan makna kepada 

analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara 

berbagai konsep. Kesimpulan yang awalnya masih sangat tentatif, kabur, 

dan diragukan, maka dengan bertambahnya data, kesimpulan itu menjadi 

lebih grounded. Proses ini dilakukan mulai dari pengumpulan data dengan 

                                                           
22

 Crewell John w, Reserch Design pendekatan Kualitatif,Kuantitatif, dan Mixel, Terj. 

Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),267. 
23

 Aji Damanuri, Metode Penelitian Mu‟amalah, 153. 
24

 Ibid.,  
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terus menerus dilakukan verifikasi sehingga kesimpulan akhir didapat 

setelah seluruh data yang diinginkan didapatkan.  

Dalam menganalisa pelaksanaan kerjasama kemitraan menurut hukum 

Islam maka penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah 

pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan pada data-data yang 

umum, kemudian diaplikasikan dalam satuan- satuan khusus dan mendetail. 

Jadi setelah penulis mendapatkan data-data mengenai kerjasama kemitraan 

antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo 

Balong Ponorgo, maka penulis akan menyimpulkan penelitian dengan 

kesimpulan yang khusus dan mendetail. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Agar sistematis pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. 

Penulis dalam pembahasannya memakai system yang saling terkait antara 

masing-masing bagian. Setiap bab terdiri dari sub- sub bab yang dapat penulis 

gambarkan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara 

umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi 

ini, yang kemudian meliputi: latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan. 
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Sehingga pada bab ini sangat penting untuk diadakan pada penulisan 

karya tulis ini, dan kemudian kami beri bab “Pendahuluan”. 

BAB II : KONSEP JUAL BELI DAN HUTANG PIUTANG DALAM 

ISLAM 

Pada bab kedua ini akan diuraikan tentang ketentuan umum jual beli 

dan hutang piutang dalam pandangan hukum Islam. Berisi tentang 

pengertian dan dasar hukum pihak yang berakad. Rukun dan syarat 

jual beli dan hutang piutang, serta kajian tentang harga dan juga 

pengertian dari resiko. 

BAB III : PENERAPAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PT. 

SADHANA ARIFNUSA DENGAN PETANI TEMBAKAU DI 

DESA PURWOREJO BALONG PONOROGO 

Dalam bab ketiga ini, menggambarkan masalah “Kerjasama 

Kemitraan” antara PT.Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau 

yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Balong Ponorogo. Berisikan 

selayang pandang penanaman tembakau, mekanisme transaksi, 

sistem penetapan harga penjualan dan penanggungan resiko 

kerugian.  

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN 

KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PT. SADHANA 

ARIFNUSA DENGAN PETANI TEMBAKAU DI DESA 

PURWOREJO BALONG PONOROGO 
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Dalam bab keempat, tentang analisis hukum Islam terhadap 

kerjasama kemitraan antara PT.Sadhana Arifnusa dengan petani 

tembakau yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo. Analisisnya dibagi menjadi beberapa bagian 

diantaranya dari segi akad, penetapan harga, serta penanggungan 

resiko yang terjadi. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang 

memuat kesimpulan dan saran- saran yang muncul berkaitan dengan 

pembahasan skripsi tersebut. 
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BAB II 

JUAL BELI (BAI’) DAN HUTANG PIUTANG (QARDH) 

 

1. JUAL BELI (BAI’) 

A. Definisi Jual Beli 

Buyu‟ dari segi tashrif berasal dari kata ba‟ahu (dia menjualnya). 

Mashdarnya bai‟ atan dan mabi‟an. Ism maf‟ulnya mabyu atau mabi‟ 

(sesuatu yag dijual).al- Biya‟ah artinya komoditi. 
25

 Ibta‟ tuhu artinya aku 

menawarkan untuk menjualnya. Ibta‟ahu artinya aku membelinya. 

Berdasarkan pengertian di atas, secara etimologi bai‟ berarti tukar 

menukar (barter) secara mutlak. Syaikh Muhammad ash-Shalih al-

„Utsaimin Rahimahullah berpendapat bahwa definisi bai‟ secara 

etimologis adalah mengambil sesuatu dan memberi sesuatu meskipun 

dalam bentuk „ariyah (sewa) dan wadi‟ah (penitipan).  

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang 

mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula 

kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan 

bukan pula perak, bendanya dapat direalisis dan ada seketika (tidak 

ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di 

hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-

sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu
26

 

                                                           
25

Prof, Dr. Abdullah bin Muhammad Ath- Thayyar, Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam 

Pandangan 4 Madzhab.,(Yogyakarta : Maktabah Al- Hanif, 2014), 1. 
26

Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Teras, 2011), 53. 
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B. Dasar Hukum Jual Beli 

Dasar hukum jual beli dalam Islam adalah Al Qur‟an dan hadits. 

Allah SWT berfirman antara lain, Surah al-Baqarah ayat 275  

       

Artinya  : “ dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.27
 

 

Surat an-Nisa ayat 29  

                     

        
 

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu”.28
 

 

Sedangkan dasar hukum jual beli dalam hadits Nabi Muhammad 

SAW diantaranya adalah yang berasal dari Rafi‟ah bin Rafi‟ menurut 

riwayat Imam Ahmad : 

 ْ َ  ررف   ب رفا ة   َبي ر      : لرق أْطي ؟ رلل    راُ  :      .ص رل
د  (ْبر ر  بْي      َ  بيد     رلَر  )ر   ْ 

 

Artinya : “Dari Rafi‟ah bin Rafi‟ bahwasannya Nabi SAW ditanya: Apa 

mata pencaharian yang lebih baik? Jawabannya: seseorang 

bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli adalah 

mabrur”.29
 

 

                                                           
27

Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya,47. 
28

Ibid., 65. 
29

Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad, No. Hadits: 15836. (Beirut: Fikr,tt), 368. 
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Maksud dari kata mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang 

terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. 

Dalil dari Ijma‟, Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa 

kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya bai‟ karena 

mengandung hikmah yang mendasar, yaitu setiap orang pasti mempunyai 

ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang  lain (rekannya). 

Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan 

tanpa ada kompensasi. Dengan disyari‟atkan bai‟, setiap orang dapat 

meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.
30

 

C. Rukun Jual Beli 

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila 

telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. 

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat : 

a) Pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak penjual. Pihak yang 

melakukan transaksi bai‟ harus telah balig (dewasa), berakal sehat, 

mengerti (pandai,rasyid) dan tidak terkena larangan melakukan 

transaksi; 

b) Pihak pembeli. Pihak pembeli yang melakukan transaksi bai‟ harus 

telah balig (dewasa), berakal sehat, mengerti (pandai,rasyid) dan tidak 

terkena larangan melakukan transaksi; 

c) Sesuatu yang ditransaksikan (ma‟qud „alaih, objek akad), yaitu harta 

benda yang dijual; 

                                                           

 
30

Abdullah bin Muhammad Ath- Thayyar, Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam 

Pandangan 4 Madzab,5. 
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d) Shighat.
31

 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul 

yang menunjukkan pertukaran barang secara rida.
32

Namun, karena unsur 

kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka 

diperlukan indikator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari 

kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau 

dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan 

penerimaan uang).
33

 

D. Syarat Jual Beli 

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi 

pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih 

dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, ada 

kaitannya dengan objek diperjualbelikan serta ada kaitannya dengan shigat 

jual beli.
34

 

Adapun syarat-syarat jual beli sebagai berikut : 

a) Orang yang melakukan akad 

Dalam transaksi jual beli pasti terdapat dua pihak (sebagai 

subjek) jual beli yaitu penjual dan pembeli, yang dalam Islam lebih 

dikenal dengan sebutan „A<qid atau „A<qidaini. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli 

dalam melakukan kegiatan jual beli, antara lain : 

                                                           
31

Ibid.,3. 
32Rachmat Syafe‟I, Fiqih Muamalah, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 75-76. 
33

Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 118. 
34

Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu 

Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 1996), 89. 
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1) ‘A<qil (berakal) atau tidak hilang kesadarannya 

Pelaku akad disyaratkan seseorang yang berakal dan bisa 

membedakan.Maka tidak sah jual beli oleh orang gila dan orang 

mabuk serta anak kecil yang tidak dapat membedakan.Apabila 

orang gila itu kadang sadar dan kadang gila, maka akad ketika gila 

tidak sah.35 

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang 

belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah 

mumayyiz (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya 

membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan 

sedekah, maka akadnya sah menurut madzab Hanafi.Sebaliknya 

apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti 

meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau 

menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.36 

Sedangkan menurut Imam Sya<fi’i yang dimaksud berakal 

adalah mampu memelihara agama dan hartanya.37 

2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan) 

Dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak boleh 

melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain 

tersebut melakukan perbuatan jual beli itu atas kemauannya sendiri. 

Jual beli bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah (sesuai 

                                                           
35

Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh Muslimah, (Jakarta: Pustaka Amin, 1990), 367. 
36

Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam  Islam, 118-119. 
37

 Rahmat Syafi‟I, Fiqh Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 81.  
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dengan pendapat Imam Malik dan Ahmad). Sedangkan menurut 

Abu Hanifah adalah sah.
38

 

Yang menjadi dasar jual beli harus dilakukan atas 

kehendaknya sendiri dapat dilihat dalam firman Allah surat an-Nisa‟ 

ayat 29 : 

                             
 

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka 

sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”.39
 

 

3) Keduanya tidak mubadzir 

Maksudnya adalah pihak yang mengikatkan diri dalam 

perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir), sebab 

orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang 

tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri 

perbuatan hukum walaupun kepentingan itu menyangkut 

kepentingan sendiri.
40

 

                                                           
38

Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2000), 135. 
39

 Depag RI, al- Qur‟an dan Terjemahannya, 65. 
40

Suhwardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 131. 
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Orang boros (mubadzir) di dalam perbuatan hukum Islam 

berada di bawah pengampuan, perwalian, yang melakukan 

perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunya atau 

walinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Allah, yaitu dalam 

surat an- Nisa‟ ayat 5: 

                    

 

Artinya :“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang 

yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang 

dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai 

pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian 

(dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka 

kata-kata yang baik”.41
 

 

4) Baligh atau dewasa  

Pelaku jual beli harus baligh.Dewasa atau baligh menurut 

hukum Islam adalah apabila telah berusia 15 tahun, atau telah 

bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Dengan 

demikian jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah.
42

 

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tapi belum 

dewasa, menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan 

                                                           
41

Depag RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya,61. 
42Rachmat Syafi‟I, Fiqh Muamalah, 81. 
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perbuatan jual beli.Khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak 

bernilai tinggi.
43

 

Andaikan anak yag belum dewasa tidak dapat melakukan 

perbuatan hukum seperti jual beli yang sudah lazim di tengah-

tengah masyarakat,akan menimbulkan bahwa hukum Islam (syariat 

Islam) tidak membuat sesuatu peraturan yang menimbulkan 

kesulitan atau kesukaran bagi pelakunya.
44

 

b) Barang yang diperjualbelikan 

Benda-benda yang dapat dijadikan objek jual beli harus 

memenuhi syarat sebagai berikut : 

1) Harus suci 

Karena tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang 

haram, seperti : khamr, bangkai dan daging babi.
45

Sebab menurut 

syariat Islam barang-barang tersebut tidak dapat digunakan.
46

 

Hal ini sesuai dengan ketentuan Allah dalam surat A‟raf 

ayat 157 : 

       
Artinya: “Menghalalkan bagi mereka yang baik dan 

mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk 

(kotoran)”.47
 

 

2) Dapat dimanfaatkan 

                                                           
43

Suhwardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 130-131. 
44

Ibid.,  132. 
45

Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, Indahnya Syariat Islam,terj, Faisal Saleh, (Jakarta : Gema 

Presss, 2006), 438. 
46

 Al- Mushlih, al-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, 92. 
47

Depag RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya, 170. 
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Pada asalnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini 

mengandung manfaat, bersandar kepada firman Allah SWT 

dalam surat al-Baqarah ayat 29 : 

        
  

Artinya :“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada 

dibumi untuk kamu…”48
 

 

Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.Oleh 

karena itu, bangkai, khamr, dan benda-benda haram lainnya, tidak 

sah menjadi objek jual beli karena benda-benda tersebut tidak 

bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara‟.49
 

3) Harus menjadi milik orang yang melakukan akad 

Barang yang sifatnya belum menjadi milik seseorang, 

tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan ikan di 

laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki 

penjual.
50

 

4) Harus dapat diserahterimakan 

Maksudnya adalah penjual (baik pemilik atau sebagai 

kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli 

sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diakadkan pada waktu 

penyerahan barang kepada pembeli.
51

 

5) Harus diketahui 

                                                           
48

Ibid.,6.  
49

Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 124. 
50

Ibid. 
51

Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta : Gadjah 

Mada Universias Press, 2010), 27. 
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Barang yang dijadikan objek jual beli harus jelas dan 

diketahui orang yang melakukan akad.
52

 

 

c) Lafadz ijab dan qabul 

Sebagai sebuah perjanjian harus dilafazkan, artinya secara 

lisan atau secara tertulis disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata 

lain lafadz adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang 

melakukan akad untuk menunjukkan keinginan yang mengesankan 

bahwa akad itu sudah berlangsung. Ungkapan itu harus mengandung 

serah terima (ijab qabul).
53

 

E. Macam-Macam Jual Beli 

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain; 

a. Dari segi hukum 

1) Jual beli yang sah menurut hokum 

Yaitu jual beli yang dibenarkan oleh syara‟ dan telah 

memenuhi segala rukun dan syaratnya, baik yang berkaitan 

dengan orang yang mengadakan transaksi, objek transaksi serta 

ijab qabul. 

2) Jual beli yang batal menurut hukum 

                                                           
52

Imam Taqiyuddin A bu Bakar al-Husaini, Terjemahan Kifayatul Akhyar, terj. Achmad 

Zaidun, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2009),6. 
53

Abdul Ghafur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, 44. 
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Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh 

rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan 

sifatnya tidak disyari‟atkan.54
 

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti menjual sapi yang 

belum ada. 

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan kepada 

penjual, seperti burung yang terbang di udara. 

c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan atau unsur  

spekulaitif yang sangat tinggi, seperti jual beli al- h }is}s}ah 

(jual beli dengan lemparan batu; yang intinya jika  batu 

dilemparkan ke barang-barang tersebut, maka yang kena 

yang dijual) dan jual beli mula>masah (barang yang 

terpegang oleh pembeli adalah barang yang dijual). 

d) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr, bangkai 

dan darah. 

e) Jual beli ‘urbun, jual beli yang dilakukan melalui perjanjian 

misalnya, seseorang memberikan harga sebuah barang 

kepada pembeli dengan syarat apabila ia tertarik maka jual 

beli sah, tetapi jika jual beli tidak jadi, harga yang telah 

diberikan pada penjual menjadi hibah baginya. 
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f) Jual beli air sungai, laut, danau dan air yang tidak boleh 

dimiliki seseorang. Air merupakan hak umat manusia dan 

tidak boleh diperjualbelikan.55
 

3) Jual beli yang fasid 

Ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli yang 

fasid dan jual beli yang batal.Apabila dalam jual beli tersebut 

terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya 

batal.Tetapi jika kerusakan tersebut terkait dengan harga barang 

dan dapat diperbaiki, maka hukumnya menjadi fasid. 

b. Dari segi objek jual beli 

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat 

dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi 

menjadi tiga bentuk : 

1) Jual beli benda yang kelihatan 

Jual beli yang kelihatan ialah pada waktu diperjualbelikan 

ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan 

masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di 

pasar.
56

 

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji 

Ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para 

pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), 

salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu 
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yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian 

yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, 

sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
57

 

3) Jual beli benda yang tidak ada 

Ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena 

barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan 

barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang 

akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu 

pihak.Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda 

seseorang tidak diperbolehkan.
58

 

c. Dari segi pelaku jual beli 

1) Dengan lisan 

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad 

yang dilakukan oleh kebanyakan orang.Bagi orang bisu diganti 

dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami 

dalam menampakkan kehendak.Hal yang dipandang dalam akad 

adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan 

pembicaraan dan pernyataan.
59

 

2) Dengan perantara 

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, 

tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul 

dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan 
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penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, 

tetapi melalui  pos dan giro, jual beli seperti ini diperbolehkan 

menurut syara.
60

 

3) Dengan perbuatan 

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau 

dikenal dengan istilah mu‟athah yaitu mengambil dan 

memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang 

mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, 

dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang 

pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian 

dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, 

menurut sebagian Syafi‟iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab 

qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi‟iyah 

lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang 

kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni tanpa ijab 

qabul terlebih dahulu.
61

 

F. Akad  

a. Definisi akad 

Menurut bahasa „aqad mempunyai beberapa arti, antara lain: 

1) Mengikat )  رلَر ْب( , yaitu 
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Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya 

dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya 

menjadi sebagai sepotong benda. 

2) Sambungan ) ٌدد ْ ( , yaitu 

Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan 

mengikatnya.
62

 

3) Janji ) رْل  د(  sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur‟an dalam surat 

ali Imran ayat 76 

          
    

Artinya :“ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, 

sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang 

taqwa”.63
 

 

QS al- Maidah ayat 1 

      

Artinya:“hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu”.64
 

 

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad 

adalah “perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara‟ yang 

menetapkan keridhaan kedua belah pihak”, “berkumpulnya serah 

terima di antara dua belah pihak atau perkataan seseorang yang 

berpengaruh kepada kedua belah pihak”, “terkumpulnya 
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persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunnjukkan adanya 

serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum”, “ Ikatan atas 

bagian-bagian tasharruf menurut syara‟ dengan cara serah 

terima”.65
 

b. Rukun akad  

Rukun akad ialah sebagai berikut:  

1) „aqid  

Ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak 

terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang , 

misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-

masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan 

sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang. 

Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (aqaid 

ashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
66

 

2) Ma‟qud alaih  

Ialah benda-benda yang diakadkan. 

3) Shighat al „aqd  

Ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang 

keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran 

kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul  ialah 

perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula , yang 

diucapkan setelah adanya ijab. 
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Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini  ialah 

bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan 

pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, 

misalnya seseorang yang berlangganan majalah panjimas, pembeli 

mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima 

majalah tersebut dari petugas pos.
67

 

 

 

 

c. Syarat-syarat akad 

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan oleh syara‟ 

yang wajib disempurnakan, syarat terjadinya akad ada dua macam: 

1) Syarat-syarat yang bersifat umum 

Yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam 

berbagai akad. Syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai 

macam akad: 

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). 

b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 

c) Akad itu diizinkan oleh syara‟. 

d) Akad yang memberikan faidah. 
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e) Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka 

apabila orang yang berijab menarik ijabnya sebelum 

Kabul,maka batallah ijabnya. 

f) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang 

yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab 

tersebut menjadi batal.
68

 

2) Syarat-syarat yang bersifat khusus 

Yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam 

sebagian akad.Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat idhafi 

(tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, 

seperti adanya saksi dalam pernikahan.
69

 

d. Macam-macam ‘Aqad 

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, selanjutnya akan 

dijelaskan mengenai macam-macam akad. 

a) „Aqad Munjiz 

Yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu 

selesainya akad.Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan 

akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan 

tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
70

 

b) „Aqad Mu‟alaq 

Ialah akad yang di dalam pelaksanaanya terdapat syarat-

syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan 
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penyerahan barang-barang yang dikadkan setelah adanya 

pembayaran. 

c) „Aqad Mudhaf 

Ialah akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat 

mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang 

pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang 

ditentukan.Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi 

belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah 

ditentukan.
71

 

G. Penetapan harga 

a. Definisi harga 

Definisi harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli 

untuk memperoleh barang yang dijual.Ini adalah salah satu dari bagian 

yang ditransaksikan (harga dan barang yang dijual).Keduanya 

merupakan unsur transaksi jual beli.
72

 

b. Macam- macam harga 

Ulama fiqh membagi harga kepada dua macam, yaitu : 

1) Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan 

pemerintah
73

 dan ulah para pedagang. Dalam harga yang berlaku 

secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, 
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karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para 

pedagang.
74

 

2) Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah 

mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang 

ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya 

beli masyarakat. Mekanisme ini lazim disebut al- Tas‟ir al-

Jibari.
75

 

Sedangkan definisi penetapan harga (tas‟ir) ialah penetapan 

harga jual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang 

ditetapkan.
76

 

Sudah menjadi kelaziman bahwa harga suatu barang ditentukan 

oleh kedua pihak, akan tetapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian 

dapat pula meminta pendapat atau perkiraan pihak ketiga. Akan tetapi, 

apabila pihak ketiga tidak memberikan perkiraan tentang harga barang 

tersebut, maka jual beli tidak akan terjadi.
77

 

Transaksi ekomomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme 

harga.Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, 

maka harga juga harus mencerminkan keadilan.Dalam perdagangan 

Islam transaksi dilakukan secara sukarela („antara>din minkum) dan 

memberikan keuntungan yang proposional bagi para pelakunya.
78
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Penetapan harga dapat membawa kepada menghilangkan barang 

dari pasaran, ini berarti membawa kenaikan harga, dan kenaikan harga 

berbahaya untuk orang-orang fakir di mana mereka tidak mampu 

membeli barang.Sementara itu orang-orang kaya dengan jalan mereka 

membeli barang dari pasaran gelap dengan harga sangat mahal 

sekalipun.Dalam seperti ini kedua belah pihak terjerembab ke dalam 

kesempitan dan kesulitan, dan tidak mencapai kemaslahatan.
79

 

 

c. Syarat penetapan harga 

Dalam melakukan penetapan harga pemerintah harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut : 

1) Tindakan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. 

2) Adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pedagang dalam 

menentukan harga. 

3) Penetapan harga dilakukan berdasarkan penelitian para ahli 

ekonomi. 

4) Penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan 

keuntungan bagi pedagang. 

5) Dilakukan pengawasan secara terus menerus dari pihak penguasa 

terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun persediaan 

barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh 

pedagang.
80
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d. Macam-macam penetapan harga 

Ibnu Qudamah (541-620H/1147-1223M),Ibn Taimiyah (661-

728H/1262-1327M), dan Ibn Qayyim (691-751H/1292-1350M) 

membagi bentuk penetapan harga menjadi dua macam, yaitu : 

1) Penetapan harga yang bersifat zalim 

Yaitu penetapa harga oleh pemerintah yang tidak sesuai 

dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan 

kemaslahatan masyarakat.
81

 

2) Penetapan harga yang  bersifat adil 

Yaitu penetapan harga yang disebabkan ulah para 

pedagang dengan mendahulukan kepentingan orang banyak 

dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi  dan 

keuntungan para pedagang.
82

 

Dengan demikian Jumhur Ulama telah sepakat bahwa 

Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka mereka 

juga bersepakat bahwa hanya dalam kondisi tertentu saja 

pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga.Prinsip 

dari kebijakan ini adalah   mengupayakan harga agar kembali 

kepada harga yan adil, harga yang normal/ wajar, atau harga 

pasar.
83

 

  

2. HUTANG PIUTANG (Qardh) 
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1. Definisi qardh 

Qardh secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari qaradha 

asy-syai‟- yaqridhuhu, yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah 

bentuk mashdar yang berarti memutus.Dikatakan, qaradhtu asy-syai‟ a bil- 

miqradh, aku memutus sesuatu dengan gunting.Al- Qardh adalah sesuatu 

yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. 

Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan harta 

kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya 

di kemudian hari.
84

 

Telah disepakati bahwa qardh ialah : “Engkau memberikan kepada 

seseorang , sesuatu yang tertentu dari harta milikmu, engkau berikan 

kepadanya untuk dikembalikan padamu gantinya yang serupa (padananya) 

secara tunai dalam tanggungannya atau sampai waktu yang ditentukan”.
85

 

Qardh adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub 

kepada Allah SWT, karena qardh berarti berlemah lembut kepada 

manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan 

mereka dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang 

menyelimuti mereka. 

Apabila Islam mensunnahkan dan mencintai orang yang 

mengqardhkan, maka dalam waktu yang sama, sesungguhnya ia juga 

dibolehkan untuk orang yang diberikan qardh dan tidak menganggapnya 

sebagai yang makruh, karena dia mengambil harta / menerima harta untuk 
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dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhan dan 

selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.
86

 

 

 

 

2. Dasar disyariatkannya qardh 

Dasar disyariatkannya qardh(hutang piutang) adalah : 

Qur‟an surat al-Ma >idah ayat 2  

           
Artinya :“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

aniaya”.87
 

 

Qur‟an suratAl-Baqarah ayat 245 

            
 

Artinya :“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman 

yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan 

melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda 

yang banyak”.88
 

 

 Sisi pendalilan dari ayat al- Baqarah ayat 245 diatas adalah bahwa 

Allah SWT menyerupakan amal shalih dan memberi infaq fi sabilillah 
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dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang 

berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut 

pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk 

mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan 

sesuatu agar mendapat gantinya.
89

  

Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang bersumber dari Ibnu Mas‟ud 

Radhiyallahu „anh dari Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam, beliau 

bersabda : 

ًردً (( د قت ا  َر تْي إاً  ا    ا قْر ًضا  ً  ْ ْ  يْ ر    ْ  ))ا 

Artinya : ”tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang 

muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu 

(berkedudukan) seperti sedekah satu kali.”(diriwayatkan Ibnu 

Majah).
90

 

 

 Dasar dari ijma‟ adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat 

dibolehkannya hutang piutang.
91

 

3. Rukun dan syarat qardh 

Rukun qaradh(hutang piutang) ada 3, yaitu shighah,„aqidain (dua 

pihak yang melakukan transaksi) dan harta yang dihutangkan. Penjelasan 

rukun-rukun beserta syaratnya sebagai berikut : 

a)  Shighat 

 Yang dimaksud shighat adalah ijab dan qabul.Tidak ada 

perbedaan dikalangan fuqaha‟ bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang 
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dan dengan lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku 

memberimu hutang” atau “aku menghutangimu”.92
 

 Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan 

kerelaan, seperti, “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku 

ridha” dan lain sebagainya.93
 

b) „Aqidain 

 Yang dimaksud dengan „aqidain (dua pihak yang melakukan 

transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang.
94

 Keduanya 

mempunyai beberapa syarat sebagai berikut : 

1) Syarat-syarat bagi pemberi hutang 

Fuqaha‟ sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang  

adalah termasuk ahli tabarru‟ (orang yang boleh memberikan 

derma), yakni : 

a) Merdeka 

b) Baligh 

c) Berakal sehat 

d) Pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang 

buruk).
95

 

Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah 

transaksi irfaq (memberi manfaat).Oleh karenanya tidak sah 
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kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti 

shadaqah.
96

 

Syafi‟iyah berargumentasi bahwa al-qardh (hutang 

piutang) mengandung tabarru‟(pemberi derma), bukan 

merupakan transaksi irfaq. 

Syafi‟iyah menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan, 

keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan 

paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yag dipaksa tanpa 

alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq, seperti 

jika seorang berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah 

berhutang dengan memaksa.
97

 

Hanafiyah mengkritisi syarat ahliyah at-tabarru‟ 

(kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak 

sah seorang ayah pemberi wasiat menghutangkan harta anak 

kecil.
98

 

Hanabillah mengkritisi syarat ahliyah at-tabarru‟ 

(kelayakan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang 

anak wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak 

yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh 

menghutangkan harta wakaf.
99

 

2) Syarat bagi penghutang 
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a) Syafi‟iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang 

yang mempunyai ahliyah mu‟a,malah (kelayakan melakukan 

transaksi) bukan ahliyah tabarru‟. 

b) Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menaggung 

karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.
100

 

 

 

c) Harta yang dihutangkan 

1. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya 

Harta benda yang menjadi objeknya, harus mal-

mutaqawwin. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi 

objek hutang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan 

fuqa>ha’.101 

Malikiyah dan Syafi’iyah, menurut pandangan yang 

paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh 

menghutangkan harta yang ada padanannya. Bahkan, semua 

barang yang boleh ditansaksikan dengan cara salam, baik berupa 

hewan maupun lainnya. Mereka berargumentasi bahwa Nabi Saw 

pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan 

dengannya. 

Hanabillah berpendapat bahwa membolehkan qard}}h pada 

setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar 
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maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang 

bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang 

dihitung.
102

 

Sedangkan jumhur ulama‟ membolehkan, qard }h pada 

setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia. 

Mereka juga melarang qard}h manfaat.
103

 

3. RESIKO 

Menurut orientalis berasal dari bahasa arab Rizk= artinya rezeki. 

Resiko adalah akibat yang wajar dari suatu perbuatan manusia, atau oleh 

penguasa yang wajib dipikul akibat dari perbuatan itu.
104

Resiko adalah 

bersangkutan dengan tanggung jawab.Agama Islam menitikberatkan 

bertanggung jawab ini pada setiap manusia.Tanggung jawab adalah fungsi 

dari pemegang amanat Allah pada manusia di dalam setiap perbuatannya di 

dunia.
105

Karena itu setiap muslim  wajib bertanggung jawab terhadap semua 

perbuatannya, sekalipun apa resiko yang dihadapinya.  

Menurut Ahmad (2004:94), resiko didefinisikan sebagai kemungkinan 

atau luka,rusak atau hilang.
106

Resiko adalah kerugian yang timbul di luar 

kesalahan salah satu pihak.
107

Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian jual beli 

kerugian itu timbul di luar kesalahn pihak penjual maupun pihak pembeli, 
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misalnya barang yang dijual tersebut musnah karena kebakaran atau 

kebanjiran sebelum penyerahan. 

Resiko dalam perjanjian jual beli tergantung pada jenis barang yang 

diperjualbelikan, yaitu apakah : 

1. Barang telah ditentukan. 

2. Barang tumpukan. 

3. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah.
108

 

 Dalam usaha mencari nafkah, setiap orang selalu dihadapkan pada 

ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi. Kita boleh saja merencanakan 

suatu kegiatan, namun kita tidak dapat memastikan apa yang kita dapatkan 

dari hasil usaha tersebut, apakah rugi atau untung.
109

 

Dalam surat al-Luqman ayat 34 Allah SWT berfirman: 

                                  
 

Artinya :“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat dan 

Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam 

rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan 

pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang 

pun  yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.110
 

 

Ayat diatas adalah dasar pemikiran resiko dalam Islam, khususnya 

dalam kaitannya kegiatan ekonomi dan investasi.  

Dalam surat al-Hasyr ayat 18 Allah juga berfirman: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”111
 

 

Konsep ketidakpastian adalah salah satu pilar penting dalam 

manajemen resiko ekonomi Islam.Semua orang menginginkan usaha atau 

investasinya meraup keuntungan, namun bagaimanapun mempersiapkan diri 

untuk kemungkinan terburuk adalah tindakan yang bijak.Al-ghunmu bil 

ghurmi, atau peluang untung berbanding lurus dengan potensi resiko, adalah 

kaidah syariah tentang imbal hasil dan resiko.
112

 

Manajemen resiko adalah proses pengukuran atau penilaian serta 

pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang dapat diambil antara 

lain: 

a)  Memindahkan resiko kepada pihak lain. 

b) Menghindari resiko. 

c) Mengurangi efek negative resiko. 

d) Menampung sebagian atau semua konsekuensi resiko tertentu.
113

 

Menejemen resiko tradisional terfokus pada resiko-resiko yang timbul 

oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran,kematian, 

serta tuntutan hukum).
114
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BAB III 

KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PT. SADHANA ARIFNUSA 

DENGAN PETANI TEMBAKAU DI DESA PURWOREJO  

BALONG PONOROGO 

 

A. Profil desa Purworejo Balong Ponorogo 

1. Letak Geografis 

Desa Purworejo adalah suatu daerah yang masuk ke dalam wilayah 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Dengan batas-batas desa 

sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara  :  Desa Tatung, Kecamatan Balong 

b. Sebelah Selatan :  Desa Sedarat, Kecamatan Balong 

c. Sebelah Timur :  Desa Sedarat, Kecamatan Balong 

d. Sebelah Barat :  Desa Sedarat,Kecamatan Balong 

Desa Purworejo mempunyai luas daerah yaitu seluas 

211,945ha/m2. Dari total luas tersebut maka perinciannya sebagai berikut, 

luas untuk pertanian 187,5 ha, kemudian luas untuk pemukiman 15,738 

ha, selanjutnya untuk perladangan seluas 8,22 ha, serta sisanya untuk 

pemakaman, jalan dan fasilitas umum lainnya. 
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Jumlah total penduduk di Desa Purworejo yaitu 1997 orang. 

Dengan rincian, jumlah laki-laki 933 orang, dan jumlah perempuan 1064 

orang.
115

 

 

2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat 

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Purworejo Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo bisa dikatakan sejahtera, walaupun masih 

ada sebagian warganya yang hidupnya kurang mampu.Meskipun 

digolongkan kurang mampu namun mereka masih bisa memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari dari hasil mereka sebagai buruh tani.
116

 

Sebagaimana disebutkan di awal bahwa 187,5 ha wilayahnya 

digunakan untuk pertanian, maka mata pencaharian utama di Desa 

Purworejo adalah sebagai petani dan buruh tani.  

Selain sebagai petani dan buruh tani, ada sebagian kecil yang 

memilki usaha rumahan kecil-kecilan, ada yang berdagang, pembuat kue, 

produksi tempe, dan pembuat rangginan. Dan ada juga di sektor jasa, 

seperti tukang pijat.
117

 

 

B. Akad Kerjasama Kemitraan Antara PT.Sadhana Arifnusa dengan Petani 

Tembakau 
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1. Sekilas tentang kerjasama kemitraan PT.Sadhana Arifmusa dengan 

petani tembakau 

Kerjasama kemitraan  antara PT.Sadhana Arifnusa dengan petani 

tembakau yang diteliti pada skripsi ini berlokasi di Desa Purworejo 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.  Para petani yang mengikuti 

kerjasama kemitraan ini berawal karena adanya sosialisasi dari pihak PT. 

Sadhana Arifnusa tentang penanaman tembakau. Awalnya hanya sebagian 

petani saja yang mengikuti kerjasama kemitraan ini, tetapi ketika melihat 

kerjasama kemitraan ini mampu meningkatkan kesejateraan para petani 

maka bertambah pula petani yang mengikuti kerjasama kemitraan ini.
118

 

Dengan mengikuti kerjasama kemitraan ini maka petani terdaftar 

menjadi anggota dengan persyaratan memiliki lahan yang akan ditanami 

tembakau, serta menyerahkan fotokopy KTP dan KK.
119

 Setelah terdaftar 

petani akan mendapatkan pasokan benih, obat-obatan, pupuk, serta 

kebutuhan selama penanaman tembakau berlangsung hingga penjualan. 

PT. Sadhana Arifnusa adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

penyediaan bahan pokok pembuatan rokok, yaitu tembakau. 

Perusahaannya ada di Surabaya, dan yang mengadakan kerjasama 

kemitraan ini adalah yang ada di cabang yaitu berlokasi di Jl. Sumoroto 

Ngumpul Desa Karanglo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
120
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Setelah masa panen tiba, tembakau tersebut oleh petani dijual 

kepada pihak PT.Sadhana Arifnusa yang ada di cabang yang berlokasi di 

desa Karanglo.Selanjutnya setelah itu dari pihak PT. menyetorkan ke pusat 

yang ada di Surabaya.
121

 

 

2. Subyek dan Obyek Akad Kerjasama Kemitraan Antara PT.Sadhana 

Arifnusa dengan Petani Tembakau 

Dalam pelaksanaan akad kerjasama kemitraan antara PT.Sadhana 

Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo yang berperan sebagai subyek akad adalah 

PT.Sadhana Arifnusa yang selanjutnya disebut sebagai pihak I dan 

selanjutnya petani disebut sebagai pihak II. Dalam hal ini pihak I sebagai 

penyedia benih, obat-obatan, pupuk dan keperluan penanaman tembakau, 

sedangkan pihak II sebagai penyedia lahan untuk menanam tembakau dan 

pengelola.
122

 

Dalam transaksi kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa 

dengan petani tembakau menggunakan mekanisme sebagai berikut : 

a. Pihak II harus menyediakan lahan yang akan ditanami tembakau. 

b. Setelah itu diadakan akad perjanjian antara pihak I dan pihak II yang 

berisikan kesepakatan-kesepakatan antara petani dan PT.Sadhana 
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Arifnusa, harga benih, obat-obatan, pupuk dan penetapan  harga 

penjualan.
123

 

Pihak I juga ikut serta dalam proses penanaman tembakau. Pihak I 

memberikan pasokan benih, obat-obatan dan pupuk. Selain itu pihak I juga 

mengirimkan petugas yang biasa di sebut mandor yang bertugas untuk 

melakukan survey ke lapangan.
124

 Mandor ini lah yang bertugas melihat 

langsung bagaimana tembakaunya, apakah ada yang kurang baik, 

memberitahu petani obat apa saja yang dibutuhkan ketika umur sekian, 

serta pengarahan dan memberikan masukkan agar hasil tembakaunya 

bagus.
125

 

3. Bentuk akad kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa 

dengan petani tembakau 

Bentuk akad yang dilakukan dalam kerjasama kemitraan antara 

PT.Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau adalah akad jual beli dan 

utang piutang.
126

 Dalam akad kerjasama kemitraan ini, baik pihak I 

maupun pihak II keduanya berperan sebagai penjual sekaligus pembeli. 

Pihak I menjual benih, obat-obatan dan pupuk kepada pihak II dan pihak II 

sebagai pembelinya. Meskipun dalam kerjasama ini pihak I memasok 

benih, obat-obatan dan pupuk kepada pihak II, namun ini semua bukanlah 
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modal penyertaan dari pihak I untuk penanaman tembakau, karena pihak  

II harus membeli kepada pihak I atas benih, obat-obatan serta pupuknya.
127

 

Selain sebagai penjual pihak I juga sebagai pembeli dan pihak II 

selain sebagai pembeli juga bertindak sebagai penjual. Hal ini terjadi pada 

saat panen tembakau. Pihak II menjual hasil panen tembakau yang sudah 

siap jual kepada pihak I, disini pihak I berperan sebagai pembelinya. 

Akad utang piutang terjadi ketika pihak I berperan sebagai pemberi 

hutang dan pihak II sebagai penghutang,  pihak II mengambil benih,obat-

obatan maupun pupuk kepada pihak I yang pembayarannya tidak 

dibayarkan secara langsung  oleh pihak II, maka disini terjadilah akad 

utang piutang. Yang nantinya pembayaran dilakukan ketika panen tiba 

dengan dipotongkan dari hasil penjualan tembakau yang di jual pihak II 

kepada pihak I untuk membayarkan hutang pihak II.
128

 

 

C. Penetapan Harga 

Dalam kontrak kerjasama kemitraan antara PT.Sadhana Arifnusa 

dengan petani tembakau di Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo ini, penetapan harga sepenuhnya ditetapkan oleh pihak I. Pihak II  

menyetujui harga-harga yang sudah pihak I tetapkan. Walaupun kerjasa ini 

adalah “ kerjasama kemitraan”, namum akad yang ada di dalamnya adalah 

akad jual beli dan utang piutang. Pihak I yang menetapkan semua harga baik 

harga benih, harga pupuk maupun harga penjualan tembakau ketika panen. 
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Hal ini terdapat dalam kontrak kerjasama yang telah disetujui kedua belah 

pihak pada saat diadakannya akad perjanjian.
129

 

Pengaturan panen ini sesuai siklus, masa panen dari tanaman tembakau 

sendiri yaitu kurang lebih 3 bulan dari mulai tanam. Pembayaran atas 

penjualan langsung ketika penjualan tembakau berlangsung.
130

 

Berikut adalah contoh harga-harga yang telah ditetapkan oleh pihak 

dalam surat kontrak perjanjian yang harus disepakati oleh pihak petani untuk 

melakukan kerjasama kemitraan dengan pabrik.
131

 

Contohnya adalah seperti kerjasama kemitraan yang dilakukan Bapak 

tego dengan PT.Sadhana Arifnusa berikut ini. Bapak Tego mempersiapkan 

lahan seluas 1 ha  (7 petak sawah)untuk ditanami tembakau. Maka bapak Tego 

membeli benih kepada pabrik sebanyak empat (4) bendel yang akanditanam di 

lahannya. Satu (1) bendel harga benih adalah Rp 40.000.jadi harga untuk (4) 

empat bendel adalah 4x40.000=160.000.
132

 

Selanjutnya benih tersebut dibedeng terlebih dahulu selama 40 hari 

agar menjadi bibit untuk ditanam. Biaya yang dikelurkan  untuk pembedengan 

selama 40 hari sebesar Rp 400.000.Selanjutnya bibit tersebut ditanam di lahan 

bapak Tego seluas 1ha. Biaya yang dikeluarkan untuk penanaman tembakau 

seluas 1ha adalah Rp 21.000.000. 
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Biaya penanaman sebesar Rp 21.000.000 tersebut sudah meliputi 

untuk pengairan Rp 500.000x 7 petak= Rp 3.500.000. Selanjutnya untuk 

pupuk biaya nya sebesar Rp 800.000x 7 petak= Rp. 5.600.000. Obat-obatan 

untuk 1ha membutuhkan biaya sebesar Rp 1.000.000, sisa nya yang RP 

10.900.000 untuk biaya pekerja sampai waktu panen hingga siap jual. 

Untuk benih, obat-obatan dan pupuk yang diambil oleh petani dan 

petani langsung membayarnya, maka akad yang digunakan adalah akad jual 

beli.Namun ketika benih, pupuk serta obat-obatan yang diambil petani lalu 

untuk pembayarannya ditangguhkan sampai waktu panen, maka akad yang 

digunakan adalah hutang- piutang.
133

 

Seperti yang pernah dilakukan oleh bapak Tego sebagai petani 

tembakau, ketika itu bapak Tego membeli bibit, pupuk serta obat-obatan, yang 

diakumulasi menghabiskan biaya Rp 6.000.000.bapak Tego tidak membayar 

langsung ketika itu juga, tetapi ditangguhkan pembayaran dilakukan ketika 

panen, di sini terjadi akad hutang-piutang. Pada saat panen tiba bapak Tego 

membayar ke pabrik untuk pembelian obat-obatan,serta pupuknya tadi 

menjadi Rp 6.200.00. Namun bapak Tego tidak merasa keberatan, karena 

telah diberi keringanan tidak membayar secara langsung waktu pengambilan 

benih, pupuk, maupun obat-obatan.
134

 

Ketika panen tiba, Bapak Tego menjual tembakaunya ke pabrik. 

Perpetaknya menghasilkan Rp6.000.00, maka untuk 1ha lahan yang ditanami 
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tembakau menghasilkan Rp 6.000.000x7 petak = Rp 42.000.000. jadi 

keuntungan yang didapat adalah Rp 42.000.000- Rp 21.000.000=Rp 

21.000.000. Jadi perpetaknya keuntungan yang didapat adalah Rp 21.000.000: 

7 petak = Rp 3.000.000.  

Menurut petani di Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo ini termasuk menguntungkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan 

para petani. Sehingga untuk selanjutnya bapak Tego dan para petani lainnya 

masih ingin melanjutkan kerjasama kemitraan ini.
135

 

Untuk penjualan tembakaunya, tidak dilakukan langsung di sawah, 

melainkan di proses dulu dirumah untuk di potong dan dikeringkan. Baru 

selanjutnya dijual ke pabrik.
136

 

 

D. Resiko kerjasama Kemitraan 

1. Bentuk resiko 

Bentuk resiko dari kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana 

Arifnusa dengan petani tembakau yang ada di Desa Purworejo Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo adalah ketika nanti terjadi gagal panen. 

Dalam proses penanaman tembakau, tentunya pasti akan dijumpai 

beberapa faktor penyebabnya, baik itu faktor alam maupun dari pihak 

petaninya sendiri.
137
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Obat-obatan serta pupuk yang disediakan pihak I sudah sesuai 

dengan jenis tembakau yang akan ditanam. Resiko terjadi dari pihak petani 

sendiri ketika para petani atau pihak II tidak memberika pupuk sesuai 

kebutuhan jenis tembakau yang ditanam. Ada petani yang punya 

peternakan sapi atau kambing yang memanfaatkan komposnya sebagai 

pupuk. Dengan harapan tanaman tembakaunya lebih subur, petani 

memberikan pupuk kompos, hingga akhirnya justru hasil tembakau tidak 

seperti yang diharapkan. 

Selain dari pihak petani sendiri resiko penanaman tembakau juga 

terjadi karena faktor alam, seperti ketika musim penghujan, begitu banyak 

air sehingga justru mengakibatkan tanaman tembakau mati dan akhirnya 

terjadi gagal panen. 

2. Distribusi resiko 

Apabila terjadi resiko pada kerjasama kemitraan antara PT. 

Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong 

Ponorogo sepenuhnya didistribusikan atau ditangguhkan kepada pihak II. 

Di dalam kontrak tidak disebutkan dengan jelas mengenai distribusi 

resiko, namun secara tersirat jelas bahwa pabrik akan membeli tembakau 

yang berkualitas baik, sedangkan untuk tembakau yang kualitasnya kurang 

baik akan dihargai rendah. 
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Seperti halnya ketika gagal panen karena faktor alam. Kerugian 

hanya ditanggung oleh pihak petani, sedangkan pihak pabrik tidak ikut 

menanggung kerugian tersebut.
138

 

Pihak petani tembakau tidak merasa dirugikan maupun terpaksa 

dalam menerima resiko dan mengadakan kerjasama kemitraan dengan 

PT.Sadhana Arifnusa ini. Meskipun resiko gagal panen dan pembelian 

dengan harga yang rendah dialami oleh pihak petani. Meskipun resiko 

ditanggung oleh petani, para petani merasa sangat terbantu dengan adanya 

kerjasama kemitraan ini. Karena mereka tetap mendapatkan hasil, dan 

mereka menyadari jika penanaman dilakukan sesuai prosedur yang 

dianjurkan akan mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Dengan 

begitu akan menambah kesejahteraan para petani tembakau. Dan petani 

pun sudah memiliki konsumen tetap untuk penjualan tembakaunya.
139
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA KEMITRAAN 

ANTARA PT.SADHANA ARIFNUSA DENGAN PETANI TEMBAKAU DI 

DESA PURWOREJO BALONG PONOROGO 

 

1. Analisa Terhadap Akad “Kerjasama Kemitraan “ Antara PT. Sadhana 

Arifnusa Dengan Petani Tembakau di  Desa Purworejo Balong Ponorogo 

Dalam melakukan sebuah transaksi maka adanya syarat-syarat yang 

harus dipenuhi, seperti halnya syarat sahnya dari jual beli: 

a. Orang yang melakukan akad 

1. ‘A<qil (berakal) atau tidak hilang kesadarannya 

2. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan) 

3. Keduanya tidak mubadzir 

4. Baligh atau dewasa  

b. Barang yang diperjualbelikan 

a. Harus suci 

b. Dapat dimanfaatkan 

c. Harus menjadi milik orang yang melakukan akad 

d. Harus dapat diserahterimakan 

e. Harus diketahui 

c. Lafadz ijab dan qabul 

Meskipun dalam kontrak disebutkan akad kerjasama kemitraan 

namun sebenarnya yang digunakan ialah akad jual beli. Sesuai syarat-
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syarat yang telah disebutkan dalam jual beli maka jual beli yang terdapat 

dalam kerjama kemitraan antara PT.Sadhana Arifnusa dengan petani  telah 

memenuhi syarat dalam jual beli. 

Bentuk akad yang dilakukan dalam kerjasama kemitraan antara PT. 

Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau adalah akad jual beli. 

Meskipun nama dari surat kontraknya adalah kerjasama kemitraan, namun 

pada isinya disebutkan bahwa akad yang dilakukan oleh petani dengan PT. 

Sadhana Arifnusa adalah akad jual beli.  Seperti yang disebutka dalam 

kontrak pada pasal 5 bahwa: “ pembelian tembakau petani mitra dilakukan 

berdasarkan ketentuan sistem grading atau sesuai kriteria standar mutu 

yang ditetapkan oleh sadhana dan dengan jumlah kuota atau target yang 

telah ditentukan sebelumnya”.
140

 

Dalam akad kerjasama kemitraan petani tembakau ini , baik petani 

maupun PT. Sadhana Arifnusa keduanya berperan sebagai penjual 

sekaligus pembeli. Pihak PT. Sadhana Arifnusa menjual bibit, pupuk atau 

pestisida (obat-obatan) kepada petani dan pihak petani sebagai 

pembelinya. Ketika tembakau sudah panen dalam bentuk tembakau kering 

PT. Sadhana Arifnusa akan membeli tembakau kering milik petani dengan 

harga yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak sesuai dengan 

kesepakatan yang tertera dalam kontrak dalam pasal 5 point 1 : “ 

pembelian tembakau petani mitra dilakukan berdasarkan ketentuan sistem 

grading atau sesuai criteria standar mutu yang ditetapkan oleh sadhana dan 
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dengan jumlah kuota atau target yang telah ditentukan sebelumnya” point 

2 :” tembakau petani mitra di luar standar mutu yang ditetapkan oleh 

Sadhana tidak akan diterima/ dibeli.
141

 

Sehubungan dengan sahnya akad, perjanjian kerjasama jual beli 

harus memenuhi rukun-rukun jual beli, yaitu : 

1. Adanya pihak penjual dan pembeli. Dalam kerjasama ini kedua belah 

pihak sama-sama berperan sebagai penjual dan pembeli. Pihak 

Sadhana menjual bibit pupuk serta obat- obatan kepada petani dan 

membeli tembakau kering petani. Sedangkan petani menjual 

tembakau keringnya kepada Sadhana dan membeli bibit, pupuk seta 

obat-obatan dari pihak Sadhana. 

2. Adanya barang yang diperjualbelikan. Karena dalam kerjasama ini 

ada dua transaksi jual beli, maka barang yang diperjualbelikan juga 

ada dua. Pada jual beli yang pertama barangnya berupa bibit, pupuk 

dan obat-obatan, selanjutnya pada jual beli yang kedua adalah 

tembakau kering.  

3. Adanya lafadz ijab qabul. Kedua akad jual beli yang ada dalam 

transaksi kerjasama kemitraan ini diwakili oleh surat kontrak 

kerjasama yang dilakukan di awal oleh kedua belah pihak dan 

disepakati juga oleh kedua belah pihak. 

Setelah rukun jual beli terpenuhi, selanjutnya agar jual beli dapat 

dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus 
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direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu.Ada yang berkaitan 

dengan pihak penjual dan pembeli, ada kaitannya dengan obyek yang 

diperjualbelikan serta ada kaitannya dengan shigat jual beli.
142

Dalam 

transaksi kerjasama ini syarat jual beli sudah terpenuhi semua. 

Yaitu‟A>qil(berakal) atau tidak hilang kesadarannya,tamyiz, dengan 

kehendak sendiri (bukan paksaan), keduanya tidak mubadzir, baliqh atau 

dewasa, bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang 

melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui dan seterusnya. 

Rukun serta syarat jual beli dalam kerjasama kemitraan ini sudah 

terpenuhi.Selanjutnya perlu diketahui juga adalah jenis jual beli apakah 

kedua aqad jual beli yang ada pada kontrak kerjasama kemitraan ini. 

Jual beli dilihat dari sifatnya terbagi menjadi dua : 

a. Jual beli yang sah 

Yaitu jual beli yang dibenarkan oleh syara‟dan telah 

memenuhi segala rukun dan syaratnya, baik yang berkaitan dengan 

orang yang mengadakan transaksi , obyek transaksi serta ijab qabul. 

b. Jual beli yang batal 

Yaitu jual beli yang seluruh atau salah satu syarat dan 

rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli yang menurut asalnya tidak 

dibenarkan oleh syara‟, seperti transaksi jual beli yang dilakukan oleh 

orang gila, atau jual beli arang yang haram. 
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Jika dilihat dari sifatnya, kedua jual beli yang ada pada transaksi 

kerjasama kemitraan antara PT. Sadhan Arifnusa dengan petani tembakau 

adalah jual beli yang sah. Karena telah memenuhi segala rukun dan syarat 

dalam jual beli, baik yang berkaitan dengan orang mengadakan tansaksi , 

obyek transaksi serta ijab dan qabul. 

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat 

dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi 

tiga bentuk : 

4) Jual beli benda yang kelihatan 

Jual beli yang kelihatan ialah pada waktu diperjualbelikan 

ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan 

masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di 

pasar. 

5) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji 

Ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para 

pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), 

salam pada awalnya berarti meminjamkan baranga tau sesuatu yang 

seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang 

penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai 

imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
143
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6) Jual beli benda yang tidak ada 

Ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena 

barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan 

barang tersebut diperoleh dari urian atau barang titipan yang 

akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara 

itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak 

diperbolehkan 

Jika  dilihat dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, jual beli 

yang ada pada kerjasama kemitraan ini adalah jual beli yang disebutkan 

sifat- sifatnya dalam perjanjian. Baik pada jual beli pertama atau kedua , 

sama-sama objek jual beli nya hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam 

kontrak di awal perjanjian. 

Dengan begitu akad yang dipergunakan dalam kerjasama 

kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau adalah 

akad jual beli, dan dianggap sah karena sudah sesuai aqad jual beli dalam 

Islam, yakni kesepakatan antara petani tembakau dengan PT. Sadhana, 

pihak yang beraqad, dan objek yang dijadikan aqad yakni tembakau. 

sedangkan untuk jenis jual belinya adalah jual beli yang sah jika ditinjau 

dari segi sifatnya, dan jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam 

perjanjian jika ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli. 

Rukun dan syarat qard 

d)  Shighat 

e) „Aqidain 
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f) Harta yang dihutangkan 

Jadi hutang piutang yang terdapat dalam kerjasama kemitraan 

antara PT.Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo 

Balong Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah 

memenuhi rukun dan syarat dalam hutang piutang. 

 

2. Analisa Terhadap Penetapan Harga Penjualan Tembakau oleh PT. 

Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong 

Ponorogo 

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga.Agar 

transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga juga harus 

mencerminkan keadilan.Dalam perdagangan Islam transaksi harus dilakukan 

secara sukarela (antaradin minkum) dan memberikan keuntungan yang 

proporsional bagi para pelakunya.
144

 

Dalam kontrak kerjasama kemitraan antara PT.Sadhana Arifnusa 

dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo ini, penetapan 

harga sepenuhnya ditetapkan oleh PT. Sadhana Arifnusa.Pihak petani harus 

menyetujui harga-harga yang ditetapkan pabrik. Meskipun kerjasama ini 

kerjasama kemitraan , namun akad yang ada di dalamnya adalah akad jual beli 

dan hutang piutang. PT. Sadhana Arifnusa yang menetapkan semua harga , 

baik dari harga pupuk serta obat-obatan begitu juga harga jual tembakau yang 

sudah siap dijual. Akad jual beli terjadi ketika semuanya dari pupuk, bibit 
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maupun obat-obatan dibayar secara tunai/ kontan. Sedangkan untuk akad 

hutang piutang terjadi ketika pembayarannya ditangguhkan sampai masa 

panen tiba. 

Sebagaimana jual beli pada umumnya, penjual menentukan berapa 

harga jualnya, kemudian pembeli jika dia merasa cocok maka dia boleh 

membelinya dengan harga tersebut. Namun jika dia merasa tidak cocok 

dengan harga yang ditetapkan oleh penjual , dia bisa negosiasi terlebih dahulu 

dengan penjual atau tidak jadi membeli.  

Dalam kerjasama kemitraan ini pihak PT. Sadhana Arifnusa 

menentukan semua  harga, mulai dari harga bibit, pupuk maupun obat-obatan 

kepada petani sampai harga beli tembakau milik petani. Kemudian ketika 

petani sudah sepakat dengan harga yang ditentukan oleh PT. Sadhana 

Arifnusa dalam surat kontrak, maka petani menandatangani surat kerjasama 

kemitraan sebagai bukti kesepakatan. Namun jika petani tdak menyetujui atas 

apa yang tertera dalam kontrak, maka petani bebas untuk tidak 

menandatanganinya.  

Dalam kerjasama kemitraan ini kedua belah pihak sudah memperoleh 

kemaslahatan bersama, tidak ada yang merasa keberatan atau pun dirugikan 

dalam kontrak kerjasama kemitraan ini. Hal ini terbukti dengan 

ditandatanganinya surat perjanjian tersebut. Jadi karena kedua belah pihak 

sudah saling sepakat dan memperoleh kemaslahatan bersama, maka dapat 

disimpulkan bahwa penetapan harga oleh PT. Sadhana Arifnusa ini adalah sah 

sesuai dengan hukum Islam. 
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3. Analisa Terhadap Resiko “Kerjasama Kemitraan” Antara PT. Sadhana 

Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo 

Bentuk resiko dari kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa 

dengan petani tembakau di desa Purworejo Balong Ponorogo ini adalah gagal 

panen atau kualitas tembakau yang rendah. Dalam proses penanaman 

tembakau, perawatan hingga masa panen akan dijumpai beberapa hal tentang 

keadaan tembakau. misalnya seperti gagal panen. Hal ini disebabkan oleh 

banyak faktor.
145

 

Namun dalam pembahasan akad dijelaskan bahwa bentuk akad yang 

dilakukan dalam kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifmusa dengan 

petani adalah akad jualbeli dan hutang piutang. Meskipun nama dari 

kontraknya kerjasama kemitraan , namun pada isinya disebutkan 

menggunakan akad jualbeli dan hutang piutang. Jika dilihat dari bentuk 

resikonya, dalam jual beli sebelum terjadi kesepakatan sudah semestinya 

apabila ada cacat dari barang yang dijual yang bertanggung jawab adalah 

pihak penjual, dan dalam kerjasama kemitraan ini adalah petani. 

Dalam perjanjian kerjasama ini, kesepakatan sudah ada di awal saat 

menandatangani kontrak. Namun dalam surat kontrak tersebut juga telah 

disebutkan bahwa Sadhana hanya akan membeli tembakau dari petani mitra 

yang sesuai standar mutu yang ditetapkan, dan tidak akan menangung resiko 

bila terjadi gagal panen. 
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Pihak petani tidak merasa dirugikan atau terpaksa dalam menerima 

resiko dan mengadakan kerjasama kemitraan dengan PT. Sadhana Arifnusa. 

Untuk mengikuti kerjasama kemitraan penanaman tembakau ini petani 

menyiapkan lahan yang siap untuk ditanami tembakau,dan apabila petani 

kekurangan dana pihak Sadhana menyediakan modal seperti yang termuat 

dalam pasal 4 ayat 1 “ Penyediaan modal kerja diusahakan oleh Sadhana 

kepada petani mitra dalam bentuk pinjaman yang sistem pengembaliannya 

melalui hasil penjualan tembakau kering dari petani mitra melalui gudang 

pembelian tembakau yang telah ditetapkan oleh Sadhana”.146
 

Dengan adanya kerjasama kemitraan ini pihak petani merasa terbantu. 

Dan dengan begitu petani tidak perlu lagi khawatir akan menjual tembakaunya 

kemana, karena sudah memiliki konsumen atau pembeli tetap. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai pendistribusian  

resiko kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani 

tembakau adalah sah. Meskipun resiko ditanggung oleh petani, petani tidak 

merasa keberatan, karena petani tidak harus membayar karena meskipun gagal 

panen yang dialami, petani tidak harus membayarkan ketika itu juga 

melainkan pembayarannya ditangguhkan sampai panen berikutnya. Keduanya 

melakukan kesepakatan atas dasar suka rela tanpa ada pihak yang diberatkan 

.Dan juga sudah sesuai dengan penangungan resiko akad jual beli dalam 

Islam. Sedangkan penanggungan resiko dalam hutang piutang, resiko 

dibebatkan kepada petani. Saat gagal panen petani tidak dapat mengembalikan 
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hutangnya kepada pihak PT.Sadhana maka pembayarannya ditangguhkan 

sampai masa panen berikutnya. Disini pihak PT.Sadhana tidak mengalami 

kerugian dan pihak petani yang menanggung kerugian tersebut, karena 

keuntungan yang didapat petani untuk melunasi gagal panen yang terjadi di 

masa panen yang lalu. Sehingga penaggungan resiko tidak seimbang antara 

kedua belah pihak, maka penanggungan resiko hutang piutang ini tidak sah 

menurut hukum Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam  

Terhadap Kerjasama Kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani 

Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo” maka hasil penelitian ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akad yang digunakan dalam kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana 

Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo 

adalah akad jualbeli dan hutang piutang, meskipun dalam surat kontrak 

disebutkan kerjasama kemitraan namun dalam pelaksanaannya akad yang 

digunakan adalah jualbeli dan hutang piutang. Akad tersebut dianggap sah 

karena sudah sesuai dengan aqad jual beli dan hutang piutang dalam Islam, 

yakni kesepakatan antara petani dengan PT. Sadhana, pihak yang beraqad, 

dan objek yang dijadikan aqad yakni tembakau.  

2. Penetapan harga penjualan tembakau kering di Desa Purworejo Balong 

Ponorogo dilakukan sepihak oleh PT. Sadhana Arifnusa tetapi para petani 

menyetujuinya sehingga sah menurut hukum Islam. Harga hanya 

ditentukan PT.Sadhana karena kualitas tembakau dari petani kualitasnya 

tidak sama, sehingga harganya berbeda-beda. Dan ini disetujui antara 

petani dan PT.Sadhana sehingga sah menurut hukum Islam. 

72 
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3. Penanggungan resiko kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa 

dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo ketika akad 

jualbeli maka resiko ditanggung masing-masing pihak dan sudah sesuai 

dengan hukum Islam, sehingga sah menurut hukum Islam. Sedangkan 

resiko hutang piutang, ketika gagal panen sehingga petani tidak dapat 

membayarkan hutangnya kepada PT. Sadhana akhirnya pembayaran 

ditangguhkan hingga panen berikutnya. Karena disini pihak PT.Sadhana 

tidak menanggung resiko, pihak PT tetap akan mendapatkan apa yang 

dihutangkannya dipanen berikutnya dari petani, sedangkan petani, ketika 

panen tembakaunya harus digunakan untuk menutup hutang di penanaman 

yang lalu yang mengalami kegagalan panen. Karena  penanggungan resiko 

yang tidak seimbang antara petani tembakau dengan PT. Sadhana Arifnusa 

ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penanggungan resiko tersebut adalah 

tidak sah menurut hukum Islam. 

 

B. Saran 

Diharapkan bagi petani tembakau di Desa Purworejo dengan adanya 

kerjasama dapat memberikan sumbangsih untuk meningkatkan SDM 

masyarakat Desa Purworejo, yang awalnya belum tahu tekhnik apa saja yang 

harus digunakan untuk mendapatkan kualitas tembakau yang tinggi dan dapat 

lebih membantu para petani tembakau dalam mensejahterakan 

kehidupannya.Bagi pihak PT.Sadhana kerjasama kemitraan ini dapat 
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memberikan hasil tembakau dengan mutu terbaik dan meningkatkan omset 

dan menjadikan pabrik lebih berkembang pesat. 

Diharapkan dengan adanya perjanjian kerjasama kemitraan  yang 

dilakukan di awal antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau agar 

melakukan akad dengan baik tanpa ada salah satu pihak yang merasa terbebani 

atau merasa dirugikan, sehingga kegiatan ini bisa bertahan lama dan 

memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang melakukan kegiatan 

kerjasama kemitraan ini. 

 


