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ABSTRAK 

Masroh, Idha Lailatul. 2015. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Peranan 

Pedagang Perantara Dalam Tata Niaga Tebu Di Pagottan. Skripsi. 

Program Studi Mu‟amalah Jurusan Syari‟ah Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun‟im, M. Ag. 

Kata kunci : Pedagang perantara, waka>lah 

 Bisnis yang dilakukan oleh sebagian masyarakat adalah sebagai pedagang 
perantara. Pedagang perantara adalah pengantar perdagangan (orang yang 
menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan 
pembeli untuk memudahkan jual beli). Kehadiran pedagang perantara di tengah-
tengah masyarakat, terutama masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk 
memudahkan dunia bisnis yaitu dalam perdagangan, pertanian, perkebunan 
maupun industri. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan 
kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan kondisi-kondisi aktual dari unit penelitian 
atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini 
dianalisis dengan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan 
teori-teori, dalil-dalil dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya 
dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yaitu mencari dasar hukum yang 
ada dalam ilmu fikih untuk mencermati masalah yang ada dilapangan. Data 
diolah penulis melalui editing organizing, dan penemuan hasil data. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peranan pedagang perantara 
dalam tata niaga tebu di Pagotan itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau 
belum. 

Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah Hubungan kerja antara pedagang 

perantara dan pemilik tebu, adalah pedagang perantara sebagai waki>l dan pemilik 

tebu sebagai muwakkil, dan akad kerja sebagai muwakkil dan karyawan di Pagotan 

adalah akad wakala>h. Pedagang perantara sebagai perantara untuk menjualkan 

atau membelikan tebu untuk muwakkil, pedagang perantara bertindak atas nama 

muwakkil dan menyetujui kontrak yang diberikan oleh muwakkil. Pelaksanaan 

akad pedagang perantara yang menggunakan akad atau ija>b qabu>l dengan cara 

lisan (kata-kata) yang sudah menjadi adat kebiasaan adalah sah. Pengambilan 

keuntungan yang diperoleh pedagang perantara dengan cara menjualkan tebu, 

tanpa pemilik tebu menyebutkan nominal harga adalah tidak sah karena hal ini 

termasuk penipuan. Kemudian pengambilan keuntungan dengan mendapatkan 

komisi dari penjual lain juga tidak sah karena bukan merupakan komisi melainkan 

itu adalah hak muwakkil karena muwakkil yang membeli tebu tersebut. Kemudian 

pengambilan keuntungan berdasarkan prosentase yang sudah menjadi adat-istiadat 

dan keuntungan langsung dari pemilik tebu adalah sah dan dibenarkan oleh Islam. 

Karena adanya S{i>ghat (lafal wakil), diisyaratkan bahwa s}i>ghat itu adalah ucapan 

dari orang yang berwakil menyatakan kerelaannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama sempurna yang ajarannya mencakup seluruh 

aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-

hal yang besar, karena Islam memiliki sumber hukum dari Allah Dzat Yang 

Maha Mengetahui.1 

Allah Swt telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya 

kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut 

Allah Swt telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja 

yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan 

setiap saat.2 

Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak 

terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis dan masalah sosial. Sistem Islam ini 

mencoba mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah dan 

etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan 

dialektika antara materialisme dan spiritualisme. Konsep dasar Islam dalam 

                                                           
1 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 9. 
2 Taqyuddin Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, terj. 

Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 149. 
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kegiatan mua’amalah atau ekonomi sangat penting dengan nilai-nilai 

humanisme yang bersifat Islami.3 

Adapun salah satu bisnis yang dilakukan oleh sebagian masyarakat 

adalah sebagai pedagang perantara. Pedagang perantara adalah pengantar 

perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, 

atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli). 

Kehadiran pedagang perantara di tengah-tengah masyarakat, terutama 

masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis 

yaitu dalam perdagangan, pertanian, perkebunan maupun industri. Sebab 

tidak banyak orang yang pandai tawar-menawar.4 

Ketika melibatkan orang lain untuk memenuhi hajat tersebut, selain 

dari pekerjaan yang bersifat sukarela atau kerja tanpa pamrih, sudah 

selayaknya bagi tiap pekerja mendapatkan imbalan, dan besarnya imbalan 

dapat disesuaikan dengan andil dari pekerja itu sendiri. 

Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat al-Jatsiyah 

ayat 22 yang berbunyi: 

     
                                                           

3 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 10. 
4 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam) (Jakarta: PT Toko 

Gunung Agung, 1997), 126. 
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Artinya:  Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang 

benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang 
dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. 

 

Di sisi lain, manusia selalu berhadapan dengan kenyataan bahwa 

kadangkala mereka tidak dapat menunaikan kewajiban atau menerima 

haknya secara langsung yang disebabkan oleh halangan-halangan tertentu.5 

Sehingga, mereka menggunakan jasa pedagang perantara untuk 

mewakilkan perniagaannya. Atas jasanya tersebut, maka pedagang 

perantara dapat menerima atau meminta imbalan tertentu dari pemberi 

amanah.6 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 19: 

                            
                                                           

5 Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 19. 
6 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 

104. 
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Artinya: Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling 

bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di 
antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". 
mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah 
hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui 
berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah 
seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa 
uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan 
yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu 
untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah 
sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.7 

 

Agar dalam kerjasama tersebut tidak menimbulkan kerugian salah 

satu pihak serta terpelihara kerjasama yang baik dan saling 

menguntungkan, maka kedua belah pihak yang mengadakan akad harus 

menentukan besar kecilnya imbalan menurut kesepakatan bersama. Hal ini 

sesuai dengan Firman Allah dalam al-Quran surat an-Nisa’ ayat 29: 

                   

                                                           
7 Depag, al-Qur’an dan terjemahannya, 1685. 
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Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.8 

 

Agar suatu kerjasama dapat berjalan dengan baik hendaknya kedua 

belah pihak bersikap adil dan jujur dalam urusan mereka. Sehingga tidak 

terjadi seorang pemberi kuasa mengeruk yang terlalu banyak dari hasil 

kerja penerima kuasa dan penerima kuasa tidak menuntut upah di luar 

kemampuan pemberi kuasa. Sebagaimana yang tercantum dalam Firman 

Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 279: 

        

 Artinya: Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.9 

Dalam pelaksanaan tata niaga tebu di Pagotan yaitu seorang pemberi 

kuasa menyuruh pedagang perantara untuk menjualkan tebu, yaitu pemilik 

menyuruh makelar untuk menjualkan tebu dengan harga yang pemilik 

inginkan, misalnya Rp.1.000.000,- perkotak, dan pemilik tadi juga 

mengatakan jika makelar ingin menjual dengan harga lebih tinggi maka 

                                                           
8 Ibid., 153. 
9 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Lubuk Agung, 1989), 70. 
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tidak menjadi masalah, karena sudah menjadi untung bagi makelar itu 

sendiri.10 

Dalam mengambil keuntungan bagi pedagang perantara di Pagotan 

ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu  

a. Seorang pedagang perantara mendapat upah atau keuntungan 

langsung dari pemilik tebu, yaitu untuk biaya transportasi dan untuk 

makan.11 

b. Pemilik tebu menyuruh pedagang perantara, lalu upahnya setelah tebu 

tersebut terjual, upahnya berdasarkan prosentase dari perkuintal tebu, 

misalnya perkuintal harga Rp. 40.000,- lalu pedagang perantara 

mendapat upah 1,5 % perkuintalnya, dan tergantung banyak atau 

tidaknya total berat tebu tersebut.12 

c. Pedagang perantara mendapat upah atau keuntungan dari penjual, 

yaitu seorang pedagang mengutus pedagang perantara untuk 

membelikan tebu, lalu orang yang menjual tadi memberikan sejumlah 

uang atau komisi kepada pedagang perantara karena telah membeli 

dagangannya. 

d. Pedagang perantara mendapat keuntungan dari harga jual yang 

pemilik tebu tidak tahu total harganya. 

                                                           
10 Lihat transkrip wawancara nomor 01/1-W/F-1/15-04/2015 
11

 Lihat transkrip wawancara nomor 03/3-W/F-3/07-06/2015 

12
 Lihat transkrip wawancara nomor 03/3-W/F-2/07-06/2015 
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Pelaksanaan pedagang perantara dalam tata niaga tebu di Pagotan, 

yang banyak dilakukan adalah pemilik tebu memberikan kuasa kepada 

pedagang perantara untuk menjualkan tebu miliknya. Di mana pihak 

pemberi kuasa tidak menentukan berapa besar upah yang diberikan kepada 

perantara. Pedagang perantara tersebut hanya mengatakan berapa besar 

uang atau upah yang harus diterimanya atas penjualan tebu tersebut. 

Kemudian si pedagang perantara menjualnya dengan harga lebih tinggi 

tanpa memberi tahu kepada yang memberi kuasa (pemilik tebu) dan tanpa 

adanya kesepakatan bersama. Dari kelebihan penjualan itulah yang menjadi 

keuntungan yang dianggap sebagai upah pedagang perantara. Seorang 

pedagang perantara bisa menentukan berapa besar upah atau imbalan yang 

dia kehendaki. Ada kalanya pedagang perantara itu bisa mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar dibanding pemilik tebu tersebut. Pelaku 

pedagang perantara bisa mematok harga sangat tinggi, apabila pemberi 

kuasa (pemilik tebu) tidak mengetahui harga pasaran tebu tersebut.13 

Menurut penulis sepintas mengesankan bahwa pelaksanaan 

pengambilan keuntungan badan perantara dengan menentukan sendiri 

melalui penjualan harga lebih tidak mencerminkan keadilan, kejujuran, dan 

terbuka, sebab keuntungan yang di anggap sebagai komisi tersebut tidak 

diketahui antara kedua belah pihak sehingga salah satu pihak merasa 

dirugikan, dan pihak lain diuntungkan. 

                                                           
13 Lihat transkrip wawancara nomor 02/2-W/F-1/20-04/2015 
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 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil 

masalah dengan judul ‚TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP 

PERANAN PEDAGANG PERANTARA DALAM TATA NIAGA TEBU 

DI PAGOTAN‛. 
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B. Penegasan Istilah 

Dari judul skripsi ‚TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP 

PERANAN PEDAGANG PERANTARA DALAM TATA NIAGA TEBU 

DI PAGOTAN‛ istilah yang perlu penulis tegaskan adalah: 

1. Fiqih yaitu, ilmu untuk mengethui hukum-hukum syara’ yang diambil 

dari dalil-dalil secara tafshiliyah.14 

2. Muamalah yaitu, mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam 

kaitan dengan pemutaran harta.15 

3. Pedagang perantara yaitu, Orang yang menjadi perantara antara pihak 

penjual dan pembeli guna lancarnya transaksi jual beli.16  

4. Pagotan yaitu, Lokasi untuk penulis teliti. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap hubungan kerja antara 

pemilik tebu dan pedagang perantara dalam tata niaga tebu di 

Pagotan? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap hukum keuntungan yang 

diperoleh pedagang perantara dalam tata niaga tebu di Pagotan? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin penulis capai 

dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
14

 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 1. 

15
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 3. 

16
 Sayyid Sa>biq, Fikih Sunnah, Juz 12, terj. Kamaluddin Marzuki )Bandung: Alma‟arif, 

1988), 69. 
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1. Untuk mengetahui hubungan kerja antara pemilik tebu dengan pihak 

pedagang perantara di Pagotan. 

2. Untuk mengetahui hukum keuntungan yang diperoleh pedagang 

perantara dalam tata niaga tebu di Pagotan. 

E. Kegunaan Penelitian 

Harapan penulis dari penulisan skripsi ini adalah berguna untuk: 

1. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis yang dapat dijadikan 

acuan dalam pembahasan selanjutnya. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada penelitian yang sejenis 

khususnya tentang pedagang perantara kepada peneliti yang dahulu 

atau yang akan datang dan kepada masyarakat pada umumnya. 

F. Telaah Pustaka 

Skripsi tahun 2011 karya Yustina Oktaviani dengan judul ‚Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktek Samsarah pada Jual Beli Mobil Bekas di 

Oto Bursa Maospati‛. Penelitian ini berangkat dari masalah yang terjadi di 

Oto Bursa Maospati, yaitu pelaksanaan upah samsarah pada praktek jual 

beli mobil bekas di Oto Bursa Maospati. Pihak penjual mobil bekas tidak 

menentukan berapa besar upah yang diberikan kepada pelaku samsarah. Si 

penjual hanya mengatakan besarnya uang yang harus diterimanya atas 

penjualan mobil tersebut. Kemudian samsarah menjualnya dengan harga 

lebih. Dan dari kelebihan penjualan itulah yang menjadi keuntungan yang 

mungkin dianggap sebagai upah samsarah. Samsarah pun bisa menentukan 
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berapa besar upah yang ia kehendaki.17 Dari uraian tersebut permasalahan 

yang dikaji adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad samsarah dalam jual 

beli mobil bekas di Oto Bursa Maospati? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap keuntungan yang 

diperoleh samsarah dalam jual beli mobil bekas di Oto Bursa 

Maospati? 

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap resiko kerusakan barang 

pada jual beli mobil bekas di Oto Bursa Maospati?18 

Kemudian hasil dari pembahasan skripsi ini disimpulkan bahwa akad 

yang dijalankan oleh jasa samsarah dengan pemilik mobil adalah akad 

ijarah dan di perbolehkan, tetapi akad dari samsarah ala samsarah tidak 

diperbolehkan karena adanya dua akad dalam satu transaksi. Sedangkan 

sistem pengupahannya yang ditentukan sendiri oleh samsarah adalah sah 

menurut hukum Islam, tetapi keuntungan dari samsarah ala samsarah tidak 

sah menurut hukum Islam. Kemudian penetapan tanggung jawab terhadap 

resiko kerusakan barang akan diganti yang melakukan kesalahan dengan 

unsur kesengajaan, serta menjadi tanggung jawab kedua belah pihak 

apabila tanpa sengaja sudah sesuai dengan ijarah.19 

                                                           
17

 Yustina Oktaviani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Samsarah pada Jual 

Beli Mobil Bekas di Oto Bursa Maospati,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011), 5. 
18

 Ibid., 7. 
19

 Yustina Oktaviani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Samsarah pada Jual 

Beli Mobil Bekas di Oto Bursa Maospati,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011), 64. 
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Kemudian skripsi tahun 2014 karya Muhammad Umar Saifuddin 

dengan judul ‚Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Makelar Hewan di 

Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan‛. Penelitian 

berangkat dari latar belakang adanya praktek makelar hewan ternak di Desa 

Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Dalam praktek 

makelar di desa ini, sistem pengupahan yang digunakan ada beberapa cara, 

yaitu: mendapatkan upah dari pihak penjual maupun pembeli, mendapatkan 

upah dari penjual, mendapatkan upah dari pembeli atau pedagang, 

mendapatkan upah dari kelebihan harga yang telah disepakati. Sistem 

pengupahan yang pertama, kedua dan ketiga mendapat upah secara 

langsung dan dapat diketahui jumlahnya, sedangkan sistem pengupahan 

yang terakir upah hanya diketahui oleh pihak makelar saja.20 Dari latar 

belakang tersebut penulis skripsi ini mengkaji permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah Tinjauan Akad Ija>rah terhadap praktek akad makelar di 

Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan? 

2. Bagaimanakah Tinjauan Ijarah terhadap praktek pengupahan dalam 

makelar hewan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo 

Kabupaten Pacitan? 

                                                           
20

 Muhammad Umar Saifuddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar 
Hewan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.” )Skripsi, STAIN 
Ponorogo, 2014), 5. 
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3. Bagaimanakah Tinjauan ‘Urf terhadap tanggung jawab pemeliharaan 

hewan jika tidak terjual langsung di Desa Pucangombo Kecamatan 

Tegalombo Kabupaten Pacitan?21 

Kemudian hasil dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa 

dilihat dari segi ‘aqid (orang yang berakad), dari segi obyek atau jasa dan 

dari segi shighatnya sudah memenuhi syarat akad transaksi dalam Islam, 

sistem pengupahan yang diambil dari kelebihan harga yang telah disepakati  

pihak makelar dan pengguna jasa makelar tidak sesuai konsep ija>rah, serta 

penetapan tanggung jawab pemeliharaan sudah sesuai konsep ‘urf.22 

Penjelasan kedua skripsi di atas ada kesamaan cara pengambilan upah 

yang dilakukan oleh samsarah atau makelar yaitu pengambilan upah tanpa 

diketahui oleh pemiliknya, dan mengambil keuntungan melebihi harga 

aslinya. Kemudian judul skripsi yang hendak penulis teliti ada kesamaan 

dalam perumusan masalah skripsi Yustina Oktaviani yaitu Bagaimana 

Tinjauan Hukum Islam terhadap hukum keuntungan yang diperoleh 

samsarah pada jual beli mobil bekas di Oto Bursa Maospati, kemudian 

rumusan masalah yang penulis hendak kaji yaitu Bagaimana Tinjauan Fiqih 

Muamalah terhadap hukum keuntungan yang diperoleh pedagang perantara 

dalam tata niaga tebu di Pabrik Gula Pagotan. 

Di sini penulis meneruskan pembahasan tentang hal-hal yang belum 

dibahas atau belum terjawab mengenai peran pedagang perantara dalam 

                                                           
21

 Ibid., 8 

22
Ibid. 76. 
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tata niaga tebu di Pagotan yang belum pernah dibahas oleh peneliti 

terdahulu. Sejalan dengan telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas, 

maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang ‚Tinjauan Fiqih Muamalah 

Terhadap Peranan Pedagang Perantara Dalam Tata Niaga Tebu Di 

Pagotan‛. 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian lapangan 

(field research), di mana peneliti harus terjun ke lapangan, 

mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari 

fenomena yang ada di lapangan.23 Dalam hal ini peneliti mencari data-

data yang berupa kata-kata atau lisan yang diperoleh dari para pemilik 

dan pedagang perantara. 

2. Jenis Pendekatan 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang 

dilihat secara menyeluruh (holistic) mana suasana, tempat dan waktu 

yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus 

diperhatikan.24 Peneliti berusaha untuk memperoleh informasi dan 

                                                           
23

 S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Reneka Cipta, 2003), 38. 

24
 Aji Damanuri, Metodologi penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 

2010), 147. 
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gambaran saat penelitian dan kemudian dianalisis serta menjelaskan 

berdasarkan fakta-fakta atau keadaan yang ada di lapangan atau terjun 

langsung pada pihak yang diteliti. 

3. Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di Pagotan, tetapi penulis 

melakukan penelitian di Pagotan yang difokuskan kepada pedagang 

perantara tebu. 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian terdiri dari pihak-pihak yang terkait dengan 

pedagang perantara dalam tata niaga tebu, meliputi: 

a. Pihak pemilik tebu 

b. Pelaku pedagang perantara tebu 

5. Data-Data 

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali 

dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan: 

a. Hubungan kerja antara pemilik tebu dengan pihak pedagang 

perantara dalam tata niaga tebu di Pagotan. 

b. Hukum dari keuntungan yang diperoleh pedagang perantara dalam 

tata niaga tebu di Pagotan. 

 

 

 



17 

 

 

6. Sumber Data 

a. Data Primer 

Diperoleh dari informan yaitu pemilik tebu selaku penjual, 

pembeli dan pelaku pedagang perantara, serta dari lapangan yang 

dapat penulis amati di Pagotan. 

b. Data Sekunder 

Diperoleh dari responden, yaitu orang-orang yang dianggap 

tahu tentang data yang diinginkan peneliti tetapi responden 

tersebut tidak bekerja pada pihak-pihak yang dijadikan objek 

penelitian. 

7. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview, (wawancara) adalah pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara (pengumpul 

data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat 

atau direkam dengan alat perekam.25 Dalam penelitian ini penulis 

mengajukan pertanyaan langsung kepada para pemilik selaku 

penjual, pembeli dan pelaku pedagang perantara di Pagotan.  

b. Observasi adalah salah satu bentuk pengumpulan data primer, dan 

suatu cara yang bermanfaat, sistematik dan selektif dalam 

mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang 

                                                           
25

 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 

67-68. 
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terjadi.26Dalam observasi ini penulis tidak ikut berpartisipasi, 

yaitu hanya mengamati di luar subyek yang diamati dan tidak ikut 

dalam kegiatan yang mereka lakukan dan observasi bisa langsung 

dicatat. 

c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang 

diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen 

resmi.27 Dalam penelitian ini penulis hanya mencermati 

dokumentasi yang ada di lapangan agar dapat menjalankan 

penelitian. Dan data-data lain yang dapat mendukung penelitian 

ini. 

8. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing, memeriksa kembali semua data yang diperoleh berupa 

dokumentasi, wawancara, observasi, dan data-data yang sekiranya 

penulis perlukan, terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, 

keselarasan antara satu dengan yang lain. Peneliti memeriksa 

kembali data yang diperoleh dari lapangan yaitu pendapat dari 

pemilik dan pedagang perantara apakah sudah lengkap atau belum 

dan apakah data-data tersebut sudah serasi dengan data yang 

lainnya. 

                                                           
26

 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 

236-237. 
27

 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial, 70. 
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b. Pengorganisasian data, yakni menyusun dan mensistematikan 

data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah 

direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat relevan 

dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan 

masalah. Setelah data-data tentang alasan dari pemilik dan 

pedagang perantara diperoleh maka penulis menyusun dan 

mensistematikan data-data dari lapangan dengan rumusan masalah 

yang telah dibuat, apakah data-data tersebut hasilnya sudah sesuai 

dengan rumusan masalah. 

c. Penemuan hasil riset yaitu pembahasan yang dimulai dengan 

mengemukakan  kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari 

hasil riset kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat 

umum yang berupa generalisasi.28 

9. Teknik Analisa Data 

Analisis data, yaitu proses penyusunan data agar dapat 

ditafsirkan. Dalam proses ini peneliti menyusun data-data yang sudah 

diperoleh agar dapat ditafsirkan dan dipahami oleh orang lain. Peneliti 

mengkatagorikan atas pendapat pemilik tebu dan pedagang perantara. 

Proses ini dilakukan mulai dari pengumpulan data dengan terus 

                                                           
28

 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseacrh 1 (Yogyakarta: Penerbitan Fakultas Psikologi 

UGM, 1993), 42. 
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menerus dilakukan verifikasi sehingga kesimpulan akhir didapat 

setelah seluruh data yang diinginkan didapat.29 

10. Sistematika Pembahasan 

Di dalam penelitian ini guna mempermudah pembahasan sari hasil 

analisa dibagi beberapa bab yang mana sistematikanya adalah sebagai 

berikut: 

Bab I  : PENDAHULUAN 

 Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan 

yang ada dalam penelitian. Terdiri dari latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab II : WAKA<<>LAH  DAN SAMARAH DALAM ISLAM 

Bab ini berfungsi untuk mengetengahkan kerangka acuan 

teori yang digunakan sebagai alat analisis penelitian yang 

terdiri dari pengertian waka>lah, dasar hukum waka>lah, 

waka>lah bi al-ujrah, hukum transaksi waka>lah, rukun dan 

syarat waka>lah, macam waka>lah, hak dan kewajiban wa>kil 

dan muwakkil, upah bagi waki>l berakhirnya akad 

waka>lah.Pengertian Samsarah, dasar hukum samsarah,Rukun 

dan syarat samsarah, hukum samsarah. 

                                                           
29

 Aji Damanuri, Metode Penelitian Mu’amalah, 153. 
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Bab III : PERAN PEDAGANG PERANTARA DALAM TATA 

NIAGA TEBU DI PAGOTAN. 

Bab ini berfungsi sebagai gambaran fakta-fakta yang terjadi 

di lapangan, yang meliputi: Gambaran umum tentang 

pedagang perantara, pelaksanaan hubungan kerja antara 

pemilik tebu dengan pihak pedagang perantara, keuntungan 

yang diperoleh pedagang perantara dalam tata niaga tebu di 

Pagotan.  

Bab IV : ANALISA FIQIH MUAMALAH TERHADAP PERANAN 

PEDAGANG PERANTARA DALAM TATA NIAGA TEBU 

DI PAGOTAN. 

Bab ini merupakan inti dari pembahasan, yang meliputi: 

pokok pembahasan dalam skripsi ini yang meliputi: 

Bagaimana hubungan kerja antara pemilik tebu dengan pihak 

pedagang perantara dalam tata niaga tebu, serta bagaimana 

hukum keuntungan yang diperoleh pedagang perantara dalam 

tata niaga tebu. 

Bab V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi ini 

yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi 

kesimpulan, saran-saran dan diakhiri penutup. 
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BAB II 

WAKALAH DALAM ISLAM 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waka>lah 

1. Pengertian Waka>lah 

Pengertian waka>lah menurut bahasa artinya adalah al-hifd}z}, al-

kifayah, al-dh}aman dan al-tafwidh } (penyerahan, pendelegasian, dan 

pemberian mandat).
30

 

Menurut istilah ulama berbeda-beda pendapat mendefinisikan waka>lah, 

antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Ahmad, waka>lah adalah seseorang yang menyerahkan suatu 

urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syariah, supaya 

yang diwakilkan mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku 

selama yang diwakilkan masih hidup.
31

 

b. Menurut al-Jaziri, waka>lah ialah permintaan perwakilan oleh sesorang 

kepada orang yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang 

diperbolehkan di dalamnya.
32

 

c. Menurut al-Hanabilah, waka>lah ialah permintaan ganti seseorang yang 

membolehkan ta}sharruf yang seimbang pada pihak yang lain, yang di 

                                                           
30 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 231. 
31 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 211. 
32 Ibid., 211. 
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dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak 

manusia.
33

 

d. Menurut Idris Ahmad, waka>lah ialah seseorang yang menyerahkan 

suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara‟ 

supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan 

dan berlaku selama yang diwakilkan masih hidup.
34

 

2. Dasar Hukum Waka>lah 

a. Dasar hukum waka>lah dalam al-Qur‟an adalah sebagai berikut: 

1) Firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:  

                                     
                                                           

33 Suhendi, Fiqh Muamalah, 232.  
34 Ibid., 233. 
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Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka 

saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah 

salah seorang diantara mereka: Sudah berapa lamakah 

kamu berada (di sini?)". Mereka menjawab: "Kita 

berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata 

(yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui 

berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah 

salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota 

dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah 

dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka 

hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan 

hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah 

sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.
35 

 

2) Firman Allah SWT dalam surat al-Ma>i>>>>dah ayat 23 yang berbunyi:  

                          
Artinya: Berkatalah dua orang d iantara orang-orang yang takut 

(kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas 

keduanya: "Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang 

(kota) itu, Maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan 

menang. dan hanya kepada Allah hendaknya kamu 

bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman".
36 

 

3) Firman Allah SWT dalam surat Ibra>hi>m ayat 12 yang berbunyi: 

 

                                                           
35 Depag RI, al-Qur’an dan terjemahannya, 1001. 
36 Ibid., 208. 
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Artinya: Mengapa Kami tidak akan bertawakkal kepada Allah 

Padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada Kami, 

dan Kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap 

gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. 

dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang 

bertawakkal itu, berserah diri".
37

 

   

 

4) Firman Allah dalam surat an-Nisa>‟ ayat 35 yang berbunyi: 
                            
Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga 

laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. 

Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-

                                                           
37 Ibid. 879. 
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isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal.
38 

 

b. Dasar hukum wakalah dalam hadits adalah sebagai berikut:  

a. Hadis Nabi Muhammad saw :  

ا قال ضي ه ع ج إلى :  ع جاب ب عب ه  أ ال

سلم قل, خيب ل ه صلى ه علي  س ي  ي  كيلي : فأ  ا أ إ

سقا س عش  ، ف م خ يب . صححاا أب. ب  

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata: Aku ingin keluar 

menuju kawasan Khaibar, lalu aku mendatangi Nabi 

Saw, beliau bersabda,”Apabila engkau bertemu dengan 
wakilku di kawasan Khaibar maka ambillah darinya 

lima wasaq.” )HR.Abu Dawud).
39

 

 

 

 

B. Waka>lah bi al-Ujrah 

Akad waka>lah bisa dilaksanakan dengan atau tanpa upah. Dalam artian 

wakil dihukumi layaknya ajir (orang yang disewa tenaganya) yang memiliki 

kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kecuali ada halangan yang 

bersifat syar‟i. Jika dalam akad waka>lah tersebut upah tidak disebutkan secara 

jelas, maka wakil berhak atas ujrah al mitsl (upah sepadan), atau sesuai 

dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika memang dalam adat tersebut tidak 

berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya yang 

                                                           
38 Depag RI, al-Qur’an dan terjemahannya, 155. 
39 Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, Syarah Bulughul Maram, terj. Thahirin 

Suparta (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 593. 
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bersifat tabarru‟. Demikian halnya akad tidak bisa mengikat, dan wakil 

memiliki hak untuk membatalkan kapan saja.
40

 

Waka>lah boleh dilakukan dengan menerima bayaran atau tanpa upah. 

Nabi Muhammad SAW member komisi kepada para petugas penarik zakat. 

Dari Bisr Ibn Said dari Ibn As-Sa’idi berkata: ‚Umar r.a pernah 

mempekerjakan aku untuk menarik zakat (shadaqah). Setelah pekerjaanku 

selesai Umar memberikanku upah, maka saya protes: ‚Saya bekerja iini 

hanya untuk Allah‛, Umar menjawab,‛Ambil saja apa yang diberikan 

kepadamu, sungguh aku pernah dipekerjakan oleh Rasulullah SAW dan 

beliau memberiku upah. Imam Abu Daud juga meriwayatkan tentang 

sahabat yang menerima pemberian upah, pemberian dari kepala kampung 

yang telah disembuhkan dari sengatan binatang (kalajengking) melalui 

bacaan surat al-Fatihah. Jika diperhatikan dua kasus di atas adalah termasuk 

amal tabarru (sukarela) tetapi dalam kasus ini diperkenankan menerima 

upah. Seiring dengan perkembangan zaman , aktivitas yang terkait dengan 

jasa seperti mengajar, pengobatan, perniagaan dan lain-lain dinilai sebuah 

pekerjaan yang dapat menghasilkan uang atau imbalan.41 

C. Rukun dan Syarat Waka>lah 

Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan 

syarat-syaratnya. Rukun adalah sesuatu yang mutlak ada pada suatu akad. 

                                                           
40 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 

2008), 240-241. 
41 Wirdyaningsih, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Surabaya: Kencana, 2005), 

146-147. 
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Adapun yang menjadi rukun dan syarat waka>lah menurut ketentuan syari‟at 

Islam adalah sebagai berikut: 

1. Muwakkil (orang yang mewakilkan), syarat-syarat bagi orang yang 

mewakilkan ialah, dia pemilik barang atau di bawah kekuasaanya dan 

dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik 

atau pengampu, al-waka>lah tersebut batal. Anak kecil yang yang dapat 

membedakan baik dan buruk boleh mewakilkan tindakan-tindakan yang 

bermanfaat, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan 

wasiat. Jika tindakan tersebut termasuk tindakan d}h}arar mahd}h}ah 

(berbahaya), seperti thalak, memberikan sedekah, menghibahkan dan 

mewasiatkan, tindakan tersebut batal. 

2. Waki>l (yang mewakili), syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang 

mewakili adalah orang yang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila 

atau belum dewasa, maka perwakilan batal. 

3. Muwakkil fih (sesuatu yang diwakilkan) syarat-syarat sesuatu yang 

diwakilkan ialah: 

a. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain 

untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk 

mengerjakan shalat, puasa, dan membaca al-Qur‟an, karena hal ini 

tidak bisa diwakilkan. 

b. Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal 

mewakilkan sesuatu yang akan dibeli. 
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c. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih 

samar, seperti seseorang berkata;”Aku jadikan engkau sebagai wakilku 

untuk mengawinkan salah seorang anakku”.42
 

4. S{i>ghat (lafal wakil), diisyaratkan bahwa s}i>ghat itu adalah ucapan dari 

orang yang berwakil menyatakan kerelaannya, yaitu hendaklah ia 

berkata,”Aku wakilkan ini.. kepada engkau, atau kepada si ...”. Tidak 

disyaratkan kabul dari yang menerima wakil, tetapi disyaratkan agar ia 

menolak.
43

 

Agar suatu akad dapat dipandang sah, obyeknya memerlukan syarat-syarat 

sebagai berikut:
44

 

1. Telah ada pada waktu akad diadakan. 

2. Dapat menerima hukum akad. 

3. Dapat ditentukan dan diketahui. 

4. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. 

Obyek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan. Barang yang 

belum wujud tidak dapat dijadikan obyek akad menurut pendapat kebanyakan 

fuqaha, sebab hukum dan akibat tidak mungkin tergantung pada sesuatu yang 

belum wujud. 

                                                           
42 Hendi, Fiqh Muamalah,  234-235. 
43 Ibnu Mas’ud, Fiqih Madzhab Syafi’i (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 116. 
44Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) 

(Yogyakarta: UUI Press), 78. 
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Syarat ini tidak merupakan kesepakatan pendapat para fuqaha. Imam 

Malik misalnya memandang sah akad yang sifatnya melepaskan hak atau 

harta tanpa imbalan terhadap benda-benda yang mungkin wujud pada masa 

mendatang, meskipun pada waktu akad masih belum wujud, seperti wakaf, 

hibah, wasiat dan sebagainya. Ibnu Taimiyyah, salah seorang mazhab 

Hambali memandang sah akad mengenai objek-objek yang belum wujud 

dalam berbagai macam bentuknya, selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi 

persengketaan kemudian hari. 

Para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum 

akad tidak dapat menjadi objek akad. Dalam akad jual beli misalnya, barang 

yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang 

mengadakan jual beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum 

muslimin, maka ia tidak memenuhi syarat menjadi objek akad jual beli. 

Begitu juga benda-benda milik negara yang tidak boleh menjadi milik 

perorangan juga tidak memenuhi syarat menjadi objek akad perorangan, 

seperti hutan-hutan jati, jembatan, sungai-sungai, dan sebagainya. 

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak 

yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek akad mudah menimbulkan 

sengketa kemudian hari, sehingga tidak memenuhi syarat objek akad. Adanya 

syarat ini diperlukan agar benar-benar atas dasar kerelaan bersama, dan 

adanya syarat ini disepakati para fuqaha.
45

  

                                                           
45 Azhar Basyir, Asa-Asas, 78-81.  
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D. Hukum Transaksi Waka>lah 

Waka>lah adalah transaksi yang dibolehkan antara dua belah pihak dan 

masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkannya. Hal ini karena 

status wakalah dari pihak orang yang mewakilkan adalah pemberian izin, dan 

dari wakil adalah memberikan manfaat (jasa) sehingga masing-masing tidak 

terikat secara permanen. Akan tetapi fuqaha mengecualikan beberapa objek 

yang mana wakalah mempunyai kekuatan hukum mengikat yang permanen 

sehingga seseorang wakil tidak dapat membatalkannya secara sepihak. 

Hanafiyyah berpendapat bahwa wakalah tidak boleh dibatalkan pada 

tiga objek karena berhubungan dengan orang lain. Tiga objek tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Waka>lah untuk menjual barang tergadai karena berhubungan dengan hak 

yang memberi hutang yang hendak mengambil haknya. 

2. Waka>lah dalam pertikaian, seperti jika seseorang terdakwa mewakilkan 

kepada seseorang untuk menyelesaikan perkaranya dengan penggugat. 

Dalam hal ini terdakwa tidak boleh membatalkan wakalahnya ketika telah 

memutuskan sesuatu tanpa kehadiran penggugat. 

3. Waka>lah untuk menyerahkan barang seseorang tanpa kehadiran orang 

yang mewakilkan. Dalah hal ini aeorang wakil harus menerima barang itu 

dan tidak boleh membatalkan perwakilannya secara sepihak. Tidak sah 

membatalkan perwakilannya tanpa kerelaan orang yang mewakilkannya 
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karena dengan pembatalan itu berarti ia telah kehilangan hak tanpa 

kerelaanya.
46

 

E. Macam-Macam Waka>lah 

1. Waka>lah Muthlaqah 

Waka>lah muthlaqah adalah di mana wewenang dan tindakan wakil 

tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya, juallah mobil 

ini tanpa menyebut harga yang diinginkan, ataupun mekanisme 

pembayarannya. Menurut Abu Hanifah, diri wakil memiliki kewenangan 

mutlak untuk menjual mobil, baik harganya lebih besar atau kecil. Waki>l 

tetap dalam kemutlakannya, sepanjang tidak ditemukan bukti, dalil, atau 

indikasi yang membatasi kewenangannya.
47

 

2. Waka>lah Muqayyadah 

Waka>lah muqayyadah adalah di mana pihak pertama menunjukkan 

pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam 

urusan-urusan tertentu.
48

 Akad waka>lah muqayyadah dalam penjualan 

barang hukumnya sah dengan ketentuan: 

a. Apabila nominal harga penjualan telah ditentukan muwakil secara 

spesifik, seperti “juallah barang ini dengan harga Rp.1 Juta”, maka 

wakil tidak sah menjual dengan harga dibawah nominal tersebut, 

kendati merupakan nominal harga standar, sebab tidak sesuai dengan 

                                                           
46 Muhammad bin Ibrahim, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab 

(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 253-254. 
47 Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, 243. 
48 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 

2000), 39. 
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perizinan wakalah. Sedangkan jika dijual dengan harga di atas nominal 

tersebut, menurut qaul ashah sah, sebab maksud umum yang bisa 

dimengerti dari spesifikasi nominal demikian adalah pembatasan 

minimal. Artinya larangan menjual dengan harga di bawah nominal 

Rp. 1juta bukan di atas Rp. 1juta. Sehingga dalam contoh di atas, wakil 

tidak sah menjual dengan nominal Rp.1 juta jika masih terdapat 

penawaran harga yang lebih tinggi, sebabb prinsip kerja wakil dalam 

menjalankan tugas waka>lah adalah memberikan konstribusi terbaik 

bagi kepentingan muwakkil. Hanya saja, apabila muwakkil secara 

eksplisit melarang penjualan dengan harga di atas nominal yang telah 

ditentukan, seperti “juallah barang ini dengan harga Rp.1 juta, jangan 

lebih”, maka wakil tidak sah menjual kecuali dengan nominal tersebut. 

Sebab larangan eksplisit tersebut telah membatalkan penjualan 

tersebut.
49

 

b. Apabila penjualan telah ditentukan muwakkil kepada pemberi khusus, 

wakil tidak sah menjual kepada pembeli lain, sebab boleh jadi ada 

kepentingan tertentu bagi muwakkil dari spesifikasi tersebut.
50

  

F. Hak dan Kewajiban Muwakkil dan Waki>l 

Hak muwakkil adalah sesuatu yang dikuasakannya, dan kewajibannya 

pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang 

muwakkil itu masih  belum dewasa yang cukup akal serta tidak boleh pula 
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seorang yang gila. Menurut pendapat Imam Syafi‟i, anak-anak yang sudah 

mumayyiz tidak berhak sebagai muwakkil atau memberikan kuasa kepada 

orang lain secara mutlak, Namun mazhab Hanafi membolehkan pemberian 

kuasa dari seorang anak yang sudah mumayyiz pada bidang yang akan dapat 

mendatangkan manfaat baginya.
51

 

Kemudian hak dan kewajiban wakil, seorang wakil mewakilkan untuk 

menjual sesuatu tanpa adanya ikatan harga tertentu, pembayaran kontan atau 

berangsur-angsur, di kampung atau di kota, maka waki>l tidak boleh 

menjualnya dengan semena-mena dan seenaknya. Dia harus menjual dengan 

harga pada umumnya dewasa itu  sehingga dapat dihindari kecurangan. Abu> 

H{ani>fah berpendapat bahwa waki>l boleh menjual sebagaimana kehendak 

waki>l itu sendiri, kontan atau berangsur-angsur, seimbang dengan harga 

kebiasaan maupun tidak, baik kemungkinan ada kecurangan maupun tidak, 

baik dengan uang  negara yang bersangkutan maupun dengan uang negara 

lain. 

Jika perwakilan bersifat terikat maka waki>l  berkewajiban mengikuti 

apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan. Waki>l tidak 

boleh menyalahinya, kecuali kepada yang lebih buat orang yang mewakilkan. 

Bila dalam persyaratan ditentukan bahwa benda itu harus dijual dengan harga 

Rp 10.000,00 kemudian dijual dengan harga lebih tinggi, misalnya Rp 

12.000,00 atau dalam akad ditentukan bahwa barang itu boleh dijual dengan 
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angsuran, kemudian barang tersebut dijual secara tunai, maka penjualan ini 

sah menurut Abu Hanifah. 

Imam Malik berpendapat bahwa waki>l mempunyai hak  membeli 

benda-benda yang diwakilkan kepadanya. Misalnya tuan Budi mewakilkan 

tuan Ahmad untuk menjual seekor kerbau, maka tuan Budi boleh membeli 

kerbau tersebut meskipun dia telah menjadi waki>l dari penjual. Sementara itu 

menurut Abu> H{ani>fah,  al-Sya>fi’i > dan Ah}mad dalam salah satu riwayatnya 

yang paling jelas, waki>l itu tidak boleh menjadi pembeli sebab menjadi tabi‟at 

manusia, bahwa waki>l tersebut ingin membeli untuk kepentingannya dengan 

harga lebih murah, sedangkan tujuan orang yang memberikan kuasa 

bersungguh-sungguh untuk mendapat tambahan.
52

 Tambahan di sini 

maksudnya adalah tambahan harta yang ia miliki dan mencari keuntungan 

lebih banyak dari barang dagangan yang ia beli. 

 

G. Upah Bagi Waki>l 

Waki>l itu boleh diberi upah, namun besar kecilnya upah harus 

ditentukan dari jenis pekerjaan yang akan dikerjakan wakil. Atau berdasarkan 

prosentase harga penjualan tersebut. Al-Bukha>ri> mengatakan dalam kitab 

sahihnya: Bahwa Ibn Si>ri>n, „At}ha‟, Ibrahim dan al-Hasan menganggap tidak 

salah kalau seorang wakil itu mengambil upah. Dan begitu juga Ibn Abba>s, ia 

berkata: Tidak ada salahnya kalau pemberi kuasa berkata kepada penerima 

kuasa atau waki>l: Juallah bajuku ini dengan harga sekian. Adapun lebihnya 
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atau jika ada lebihnya maka buat kamu. Dan Ibn Si>ri>n juga berkata apabila 

pemberi kuasa berkata kepada penerima kuasa: Jualkanlah barangku dengan 

harrga sekian, sedang keuntungannya untuk kamu, Atau ia berkata: 

keuntungannya bagi dua, maka hal semacam itu dipandang tidak berdosa.53
 

H. Berakhirnya Akad Waka>lah 

Akad waka>lah akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut: 

1. Oranng yang mewakilkan atau wakil meninggal dunia karena waka>lah 

tergantung hidup mati dan sehat tidaknya wakil. Jadi seseorang waka>lah 

menjadi terhenti. 

2. Diberlakukan hajr (pencekalan untuk membelanjakan harta) disebabkan 

oleh kemunduran pikiran (safih) karena tidak adanya hak untuk 

membelanjakan harta. 

3. Pembatalan yang dilakukan oleh orang yang mewakilkan kepada wakil 

meskipun wakil tidak mengetahuinya, sebagaimana pendapat mayoritas 

ulama. Hal ini karena ia meniadakan transaksi yang tidak membutuhkan 

kepada kerelaan rekannya, maka sah meskipun tanpa sepengetahuannya. 

Menurut pendapat Hanafiyyah dan salah satu riwayat dari Malikiyyah 

wakil harus mengetahui pembatalan itu. Jika ia tidak mengetahuinya, 

waka>lah tidak menjadi batal. 
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4. Wakil mengundurkan diri dari wakalah meskipun orang yang mewakilkan 

tidak mengetahui. Ahnaf mensyaratkan orang yang mewakilkan 

mengetahuinya dan menghadirinya agar tidak menimbulkan kerugian. 

5. Barang yang diwakilkan tidak lagi dimiliki oleh orang yang mewakilkan 

karena rusak atau sebab lainnya. 

6. Mandat pekerjaan telah diselesaikan oleh pihak wakil. 

7. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya 

orang yang berakad mempunyai akal.
54

 

B. Pengertian dan Dasar Hukum Samsarah  (pedagang perantara) 

1. Pengertian Samsarah  (pedagang perantara) 

Pedagang perantara adalah pengantar perdagangan (orang yang 

menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual 

dan pembeli untuk memudahkan jual beli). Makelar adalah sebutan bagi 

orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah, baik 

untuk keperluan menjualkan atau membelikan dagangan.
55

 Kehadiran 

makelar di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat modern sangat 

dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis yaitu dalam perdagangan, 

pertanian, perkebunan maupun industri. Sebab tidak banyak orang yang 

pandai tawar-menawar.
56
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55 Taqyuddin Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, terj. 

Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 98. 
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Menurut Sayyid Sa>biq perantara (simsa>r) adalah orang yang menjadi 

perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi 

jual beli.
57

 Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli 

akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau 

berbentuk barang. 

Makelar atau pedagang perantara itu hukumnya halal dan perantara 

untuk orang luar daerah tidak berdosa. Sebab perantara semacam ini salah 

satu penunjuk jalan dan perantara yang memperlancar keluarnya barang 

dan mendatangkan keuntungan antara kedua belah pihak. Sehingga, dalam 

hal ini makelar berperanan sangat penting. Tidak ada salahnya untuk 

makelar atau pedagang perantara mendapatkan upah kontan berupa uang, 

atau secara prosentase dari keuntungan yang telah mereka sepakati 

bersama, maka hal semacam itu dipandang tidak bedosa. Nabi SAW 

bersabda: 

م  ط سل عند شر د، ا لحا كم  غير هم). ا ل دا  د، أ ب (اح  
Artinya: ‚Orang-orang Islam itu tergantung pada syarat (perjanjian) 

mereka sendiri‛.58 
 

Perantara di zaman ini  sangat penting artinya dibandingkan dengan 

masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan 

antara importer dan produser, antara pedagang kolektif dan antara 
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pedagang perorangan, sehingga perantara dalam hal ini berperan sangat 

penting. Dan tidak ada salahnya makelar atau pedagang perantara 

mendapatkan upah kontan berupa uang, atau secara prosentase dari 

keuntungan apa saja yang mereka sepakati bersama.
59

 

Dalam sebuah transaksi makelar atau pedagang perantara, obyek 

transaksinya adalah sebuah jasa atau pekerjaan, dengan upah sebagai 

kompensasi dari kerjasama ini. Karena dalam transaksi pedagang perantara 

(Samsarah) yang dijadikan obyek adalah jasa atau pekerjaan dengan upah, 

sedangkan dalam hukum Islam transaksi yang obyeknya jasa atau 

pekerjaan adalah ija>rah atau upah mengupah. Pekerjaan makelar atau 

pedagang pedagang perantara  menurut pandangan Islam adalah termasuk 

akad ija>rah, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang. Makelar 

atau pedagang perantara harus bersikap jujur, ikhlas, dan tidak melakukan 

penipuan dan bisnis yang haram dan tidak jelas halal atau haramnya. Ia 

berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan 

pihak yang menggunakan jasa makelar atau pedagang perantara harus 

segera memberikan imbalannya.60 

2. Dasar Hukum Samsarah  (Pedagang Perantara) 

Dalam transaksi pedagang perantara (samsa>rah) yang dijadikan obyek 

adalah jasa atau pekerjaan dengan upah (ija>rah). Maka penulis 

menggunakan dasar hukum ija>rah  
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a. Dasar hukum  upah atau ijarah dalam al-Qur‟an adalah sebagai berikut: 

1) Firman Allah SWT dalam surat at}-Tala>q ayat 6 yang berbunyi: 

      

Artinya: Jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah 

kepada mereka upahnya.
61

 

 

2) Firman Allah Swt dalam surat az|-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi: 

                                 
Artinya:  Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan 

mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah 

meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat 

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
62

 

 

3) Firman Allah Swt dalam surat al-Baqa>rah ayat 233 yang berbunyi: 
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62 Ibid., 986. 
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Artinya:  “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 

apa yang kamu kerjakan”.63
 

 

4) Firman Allah Swt dalam surat al-Qashash ayat 26-27 yang 

berbunyi: 

                                                     
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 

bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 

kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang 

kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 

kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): 

"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu 

dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar 

bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika 

kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu 

kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati 
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kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk 

orang- orang yang baik".
64

 

 

b. Dasar hukum  upah atau ija>rah dalam hadits adalah sebagai berikut: 

ْ اْب ع  ا-ع ْ ل هه صلى ه علي : قال - ضي هه ع س قال 
ق  )سلم  ْ يجفه ع جي أْج قْبل أ ْْ ا ا ْ   (أْعط  ا اْب ماج

 
Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah 

kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." 

Riwayat Ibnu Majah.
65

 

 

3. Rukun dan Syarat Pedagang Perantara 

Karena pekerjaan samsarah itu termasuk ija>rah, maka untuk sahnya 

pekerjaan samsarah ini harus memenuhi beberapa syarat antara lain 

sebagai berikut: 

a. Persetujuan kedua belah pihak. 

b. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat 

dijelaskan. 

c. Obyek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram.  

Dasar syarat di atas adalah al-Qur‟an surat al-Nisa> ayat 29 yaitu: 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
66

 

Dalam buku ini penulis tidak menemukan rukun dari samsarah, 

melainkan hanya menemukan syarat samsarah atau pedagang perantara. Jadi 

penulis hanya menggunakan syaratnya saja. 

4. Hukum Samsarah  (pedagang perantara) 

Imam al-Bukha>ri> menyatakan bahwa Ibn Si>ri>n, „Ata‟, Ibra>hi>m, dan 

al-Hasan menilai tidak apa-apa mengambil upah sebagai perantara. Ibn 

‘Abba>s menyatakan bahwa tidak apa-apa seorang berkata: Juallah baju ini. 

Harga selebihnya sekian dan sekian menjadi milikmu. Ibn Si>ri>n 

menyatakan bahwa jika seorang berkata, “Juallah barang ini dengan harga 

sekian. Jika ada kelebihan dari itu, maka menjadi milikmu atau dibagi 

dua,” maka hal demikian ini boleh. 

Dalam al-Majmu’ disebutkan: “Jika seorang perantara yang menjadi 

perantara antara pembeli dan penjual berkata: “Apakah kamu jual dengan 

harga sekian?” Penjual menjawab , “Ya”. Kemudian pembeli berkata 

kepada penjual, “Aku membeli dengan harga sekian”. Penjual menjawab, 

“Ya”. Dalam hal ini aa yang berpendapat tidak sah dan ada yang 
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berpendapat sah. Pendapat yang lebih shahih adalah pendapat al-Rafi>’i dan 

lainnya yang menyatakan sah karena adanya s}i>ghah dan suka sama suka.
67
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BAB III 

A. Pelaksanaan Pedagang Perantara Dalam Tata Niaga Tebu di Luar 

Pabrik Gula Pagotan 

1. Hubungan Kerja Antara Pemilik Tebu dan Pedagang Perantara 

Setiap manusia yang saling membutuhkan orang lain pasti tidak 

lepas dari hubungan antara sesamanya. Seperti hubungan kerja antara 

pemilik tebu dan pedagang perantara di Pagotan yaitu: 

a. Hubungan kerja sebagai perantara dan pemilik tebu, di mana perantara 

tersebut diberi kuasa oleh pemilik tebu untuk menjalankan suatu 

urusan yang tidak bisa pemilik tebu kerjakan, dan perantara tersebut 

hanya bertindak atas nama pemberi kuasa.
68

 Seperti yang dilakukan 

oleh bapak Supandi yang memberikan kuasa kepada bapak Mardi 

untuk menjualkan tebu miliknya. Atas jasanya tersebut maka bapak 

Mardi dapat menerima atau meminta imbalan tertentu dari bapak 

Supandi.
69

 

b. Hubungan kerja sebagai pemilik tebu dan karyawan yaitu karyawan 

yang bekerja dikontrak selama beberapa hari ada pula yang sehari 

semalam untuk menjual dan membelikan dagangan. Adapun pemilik 

tebu menyuruh karyawan tersebut untuk membelikan dagangan orang 

lain, untuk keperluan dari muwakkil atau pemberi kuasa. Biasanya 

untuk tambahan dari barang dagangan yang muwakkil miliki, ada pula 
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untuk mencari tambahan keuntungan tertentu dari pembelian barang 

dagangan tersebut.
70

 

Seperti yang dilakukan oleh bapak Sutar memberikan kuasa kepada 

bapak Wito untuk membelikan  tebu kepada petani lain untuk 

keperluan bapak Sutar, tetapi di sini bapak Sutar memberikan 

sejumlah uang kepada bapak Wito dengan jumlah uang tertentu, dan 

bapak Wito diberi upah sebagai transportasi.
71

 

Masyarakat desa yang kebanyakan berprofesi sebagai petani akan 

membutuhkan pertolongan orang lain untuk menjualkan barang 

dagangannya, terutama petani tebu. Para petani tebu tentu ada yang tidak 

bisa menjual hasil tani tebunya kepada orang lain. Para petani tersebut 

biasanya menyewa jasa seorang makelar atau pedagang perantara untuk 

menjualkan barang dagangannya, karena tidak bisa melakukan tawar-

menawar atau karena kesibukan yang membuatnya tidak bisa 

melakukannya sendiri, sehingga masyarakat desa yang berprofesi sebagai 

petani dengan gampang menyuruh seorang pedagang perantara untuk 

mewakilkan tugas tersebut. Dalam hal tersebut biasanya diawali dengan 

perjanjian antara pedagang perantara dan pengguna jasa tersebut.
72

 

Dalam pelaksanaan tata niaga tebu di Pagotan yaitu seorang pemberi 

kuasa menyuruh pedagang perantara untuk menjualkan tebu, yaitu pemilik 

menyuruh makelar untuk menjualkan tebu dengan harga yang pemilik 
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inginkan, misalnya Rp.1.000.000,- perkotak, dan pemilik tadi juga 

mengatakan jika makelar ingin menjual dengan harga lebih tinggi maka 

tidak menjadi masalah, karena sudah menjadi untung bagi makelar itu 

sendiri.
73

 

2. Upah atau Keuntungan yang Diperoleh Pedagang Perantara 

Dalam mengambil keuntungan bagi pedagang perantara ada 

beberapa cara yang dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

e. Seorang pedagang perantara mendapat upah atau keuntungan langsung 

dari pemilik tebu, pemilik tebu tersebut menyuruh pedagang perantara 

untuk menjualkan tebunya, kemudian pemilik tebu memberi upah 

kepada pedagang perantara, dan upah tersebut langsung diberikan 

sebelum menjualkan, yaitu untuk biaya transportasi dan untuk 

makan.
74

 

f. Pemilik tebu menyuruh pedagang perantara, lalu upahnya setelah tebu 

tersebut terjual, upahnya berdasarkan prosentase dari perkuintal tebu, 

misalnya perkuintal harga Rp. 40.000,- lalu pedagang perantara 

mendapat upah 1,5 % perkuintalnya, dan tergantung banyak atau 

tidaknya total berat tebu tersebut. Upah yang berdasarkan prosentase 

sudah menjadi kebiasaan masyarakat.
75

 

g. Pedagang perantara mendapat upah atau keuntungan dari penjual, yaitu 

seorang pedagang mengutus pedagang perantara untuk membelikan 
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tebu, lalu orang yang menjual tadi memberikan sejumlah uang atau 

komisi kepada pedagang perantara karena telah membeli dagangannya. 

h. Pedagang perantara mendapat keuntungan dari harga jual yang pemilik 

tebu tidak tahu total harganya. Misalnya: si “A” menyuruh pedagang 

perantara untuk menjualkan tebunya, tanpa pemilik tebu menyebutkan 

nominal harga yang ia inginkan. 

Menurut bapak Norsahid cara pengambilan upah atau keutungan 

yang dilakukan oleh pedagang perantara sudah menjadi kebiasaan sejak 

dulu, walaupun terkadang cara pengambilan keuntungan yang terjadi, 

banyak para pengguna jasa makelar atau pedagang perantara ada 

kekecewaan, karena tidak beres menurut beliau. Para pengguna jasa 

tersebut ingin protes atau menanyakan soal keuntungan yang tidak 

disepakati kepada makelar, namun pengguna jasa tidak begitu tega atau 

tidak mau permusuhan. Sehingga dengan terpaksa upah atau keuntungan 

tersebut diberikan.
76

 

Data yang penulis dapatkan di atas dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Hubungan kerja antara pemilik tebu dengan pedagang perantara yaitu 

a. Hubungan kerja sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa. 

Penerima kuasa tersebut diberi kuasa oleh pemilik tebu dan 

bertindak atas nama pemilik tebu. 
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b. Hubungan kerja sebagai pemberi kuasa dan karyawan, yaitu 

karyawan bekerja di kontrak selama beberapa hari, ada pula yang 

dikontrak sehari semalam untuk membelikan barang dagangan. 

2. Akad pelaksanaan pedagang perantara terjadi ketika: 

a. Pemilik tebu akan menjual tebu miliknya 

b. Seorang pedagang lain membutuhkan tebu untuk dijual kembali. 

Masyarakat desa menyebut seorang pedagang perantara sebagai 

makelar. Dalam transaksi yang dilakukan oleh pemberi kuasa dan 

pedagang perantara ijab qabul atau kata sepakat tersebut menggunakan 

akad secara lisan atau kata-kata yang bebas mereka ucapkan agar dapat 

mencapai harga saling rela. 

3. Upah atau keuntungan yang diperoleh pedagang perantara berupa: 

a. Berasal dari pemilik tebu berupa uang transportasi. 

b. Berasal dari penjual tebu lain. 

c. Berasal dari upah jasa menjualkan berdasarkan prosentase. 

d. Berasal dari selisih harga. 

Cara pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh pedagang 

perantara banyak para pengguna jasa tersebut kecewa setelah mengetahui 

bahwa mereka tidak berlaku jujur dalam pengambilan keuntungannya, dan 

mereka kecewa setelah mengetahui hal tersebut, sehingga dengan terpaksa 

para pengguna jasa pedagang perantara merelakan keuntungan yang 

mereka dapatkan. 
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BAB IV 

ANALISA FIQIH MUAMALAH TERHADAP PERANAN PEDAGANG 

PERANTARA DALAM TATA NIAGA TEBU DI PAGOTAN 

A. Analisa Fiqih Muamalah Terhadap Hubungan Kerja Antara Pemilik 

Tebu dan Pedagang Perantara 

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup 

dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia 

memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup 

dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu 

berhubungan satu sama lain untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan 

hidupnya, dan mengatur hubungan manusia dalam kaitan dengan pemutaran 

harta.
77

  

Waka>lah menurut bahasa adalah penyerahan, pendelegasian, dan 

pemberian mandat).
78

Menurut Ahmad, waka>lah adalah seseorang yang 

menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh 

syariah, supaya yang diwakilkan mengerjakan apa yang harus dilakukan dan 

berlaku selama yang diwakilkan masih hidup.
79

 Menurut al-Jaziri, waka>lah 

ialah permintaan perwakilan oleh sesorang kepada orang yang bisa 
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menggantikan dirinya dalam hal-hal yang diperbolehkan di dalamnya.
80

 

Menurut al-Hanabilah, waka>lah ialah permintaan ganti seseorang yang 

membolehkan ta}sharruf yang seimbang pada pihak yang lain, yang di 

dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
81

 

Menurut Idris Ahmad, waka>lah ialah seseorang yang menyerahkan suatu 

urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara‟ supaya yang 

diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama 

yang diwakilkan masih hidup.
82

. Seperti hubungan kerja antara pemilik tebu 

dan pedagang perantara di Pagotan yaitu hubungan kerja sebagai perantara 

untuk menjualkan tebu dan pemilik tebu yang ingin menjual tebunya, di 

mana perantara tersebut diberi kuasa oleh pemilik tebu untuk menjalankan 

suatu urusan yang tidak bisa ia kerjakan, dan perantara tersebut hanya 

bertindak atas nama pemberi kuasa.
83

 Kemudian hubungan kerja sebagai 

pemilik tebu dan karyawan yaitu karyawan yang bekerja dikontrak selama 

beberapa hari ada pula yang sehari semalam untuk menjual dan membelikan 

dagangan. Adapun pedagang tebu menyuruh karyawan tersebut untuk 

membelikan dagangan orang lain, untuk keperluan dari pedagang tebu atau 

pemberi kuasa. Biasanya untuk tambahan dari barang dagangan yang 
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muwakkil miliki, ada pula untuk mencari tambahan keuntungan tertentu dari 

pembelian barang dagangan tersebut.
84

 

Sehingga, mereka menggunakan jasa pedagang perantara untuk mewakilkan 

perniagaannya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 19: 

                                             
Artinya:  Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling 

bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di 

antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". 

Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah 

hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui 

berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah 

seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa 

uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang 

lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, 
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dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali 

menceritakan halmu kepada seorangpun.
85

 

Dari data di atas bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara pemilik 

tebu dengan pedagang perantara yaitu, Sebagai pedagang perantara dan 

muwakkil ssebagai pemilik tebu,  di mana pedagang perantara sebagai 

waki>l tersebut diberi kuasa oleh pemilik tebu untuk menjualkan tebu 

miliknya, dan pedagang perantara sudah bertindak sesuai atas nama 

pemilik tebu. Hubungan kerja sebagai pemilik tebu dan karyawan, yaitu 

karyawan tersebut dikontrak oleh pedagang tebu selama beberapa hari dan 

karyawan telah menyetujui kontrak tersebut tanpa adanya paksaan dari 

muwakkil.86 

Seperti yang dilakukan bapak Supandi yang memberikan kuasa 

kepada bapak Mardi untuk menjualkan tebu miliknya, kemudian bapak 

Mardi menerima imbalan dari bapak Supandi dengan suka rela.87
 

Seperti yang dilakukan bapak Sutar yang memberikan kuasa kepada 

bapak Wito untuk membelikan tebu kepada petani lain, bapak Wito 

melakukan tugasnya sebagai waki>l ikhlas dan tanpa ada paksaan dari bapak 

Sutar.88
 

Sehingga hubungan kerja yang dilakukan oleh pemilik tebu adalah 

sebagai muwakkil dan pedagang perantara sebagai waki>l adalah sah dan 
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dibolehkan, karena pedagang perantara sebagai waki>l sudah bertindak 

sesuai atas nama pemilik tebu dibolehkan oleh syariah karena permintaan 

perwakilan oleh sesorang kepada orang yang bisa menggantikan dirinya 

dalam hal-hal yang diperbolehkan di dalamnya. Kemudian karyawan 

dikontrak oleh pedagang tebu selama beberapa hari, karyawan telah 

menyetujui kontrak tersebut tanpa adanya paksaan dari muwakkil juga 

sah.89 Karena seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang 

lain yang dibolehkan oleh syara‟ supaya yang diwakilkan dapat 

mengerjakan apa yang harus dilakukan.
90 

Di dalam usaha, bisnis, upah mengupah, ijab qabul dan serah terima 

merupakan rukun dari sah dan tidaknya suatu perjanjian. Hukum dari pada 

akad itu sendiri bermacam-macam, menurut makna dan macam akad 

tersebut. 

Pada umumnya masyarakat desa di Pagotan dalam melakukan jual 

beli yang menyewa jasa seorang pedagang perantara didahului dengan akad 

atau ijab qabul. Mengenai bentuk akad yang sering digunakan oleh 

masyarakat desa dan pedagang perantara adalah dengan cara lisan dan tidak 

tertulis.
91
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Proses pelaksanaan pedagang perantara terjadi ketika pemilik tebu 

akan menjual tebunya. Kemudian terjadi ketika seorang pedagang lain 

membutuhtuhkan tebu unt uk dijual kembali.  

Pelaksanaan  pedagang perantara yang pertama terjadi ketika pemilik 

tebu akan menjual tebunya, maka pemilik tebu akan mendatangi seorang 

pedagang perantara yang bersedia menjualkan dagangannya, tetapi dalam 

kebiasaan masyarakat desa menyebut pedagang perantara adalah makelar. 

Namun biasanya sebelum terjadi kesepakatan harga yang diminta oleh 

pemilik tebu atau pihak penjual, makelar terlebih dulu melihat tebu atau 

dagangannya tersebut yang ditawarkan kepadanya. Setelah makelar melihat 

keadaan atau kualitas baik atau tidaknya fisik tebu tersebut, barulah terjadi 

tawar-menawar yang diminta pemilik tebu.
92

  

Setelah mencapai kesepakatan harga dan kesanggupan pihak wakil 

atau makelar untuk menjualkan dagangan tebu, maka pada saat itu juga 

terjadi ijab qabul antara pemilik tebu dengan makelar. Sedangkan 

pelaksanaan akad yang kedua yaitu ketika seseorang membutuhkan tebu 

untuk dijual kembali, maka mereka mendatangi pihak makelar untuk 

mencarikan tebu. 

Seperti yang dilakukan oleh bapak Supandi, ketika ia ingin menjual 

tebunya, maka ia melakukan perjanjian dengan bapak Mardi untuk 

menjualkan tebunya, karena beliau berpengalaman menjual belikan barang 
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dagangan, sehingga bapak Supandi mempercayakan tebunya kepada bapak 

Mardi. Mengenai berapa upah yang akan diterima bapak Mardi, bapak 

Supandi tidak menyebutkan, ia hanya menyebutkan uang yang harus ia 

terima dari penjualan tebunya yaitu Rp. 5.000.000,-.
93

 

Seperti juga yang dilakukan oleh bapak Sutar yang menyerahkan 

pembelian tebu kepada bapak Wito. Bapak Sutar menyerahkan uang sebesar 

Rp. 10.200.000,- kepada bapak Wito, Rp. 10.000.000,- untuk pembelian 

tebu yang Rp. 200.000,- untuk upah karena membelikan tebu.
94

 

Dalam fiqih muamalah waka>lah menurut bahasa artinya adalah al-

hifd}z}, al-kifayah, al-dh}aman dan al-tafwidh } (penyerahan, pendelegasian, 

dan pemberian mandat).
95

 Menurut al-Jaziri, waka>lah ialah permintaan 

perwakilan oleh sesorang kepada orang yang bisa menggantikan dirinya 

dalam hal-hal yang diperbolehkan di dalamnya.
96

 Akad waka>lah bisa 

dilaksanakan dengan atau tanpa upah. Dalam artian wakil dihukumi 

layaknya ajir (orang yang disewa tenaganya) yang memiliki kewajiban 

untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kecuali ada halangan yang bersifat 

syar‟i 

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa perantara di zaman ini 

sangat penting tidak ada salahnya makelar atau pedagang perantara 
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mendapatkan upah kontan berupa uang, atau secara prosentase dari 

keuntungan apa saja yang mereka sepakati bersama.
97

 Dalam sebuah 

transaksi makelar atau pedagang perantara, obyek transaksinya adalah 

sebuah jasa atau pekerjaan, dengan upah sebagai kompensasi dari kerjasama 

ini.
98

 

Dalam fiqih muamalah, pedagang perantara di Pagotan termasuk 

wakalah bi al-ujrah atau upah-mengupah, karena pekerjaan pedagang 

perantara itu mewakilkan pekerjaan pemilik tebu tersebut. Dan kesepakatan 

antara pemilik tebu, pedagang tebu dan pedagang perantara menggunakan 

akad secara lisan atau kata-kata yang bebas mereka ucapkan sudah menjadi 

adat kebiasaan, dan telah mencapai harga saling rela adalah sah. 

B. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Upah atau Keuntungan yang 

Diperoleh Pedagang Perantara 

 Dalam fiqh muamalah ada dua macam waka>lah yaitu waka>lah 

muthlaqah dan waka>lah muqayyadah. Waka>lah muthlaqah  adalah di 

mana wewenang dan tindakan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau 

kaidah tertentu. Misalnya, juallah mobil ini tanpa menyebut harga yang 

diinginkan, ataupun mekanisme pembayarannya. Menurut Abu Hanifah, 

diri wakil memiliki kewenangan mutlak untuk menjual mobil, baik 

harganya lebih besar atau kecil. Waki>l tetap dalam kemutlakannya, 

sepanjang tidak ditemukan bukti, dalil, atau indikasi yang membatasi 
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kewenangannya.
99

Kemudian Waka>lah muqayyadah adalah di mana pihak 

pertama menunjukkan pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas 

namanya dalam urusan-urusan tertentu.
100

 

Dari pengertian di atas dapat dipahami yaitu pekerjaan makelar atau 

pedagang pedagang perantara di Pagotan adalah termasuk waka>lah 

muqayyadah, yaitu pihak pertama menunjukkan pihak kedua sebagai 

wakilnya untuk bertindak atas nama muwakkil dalam urusannya. Makelar 

atau pedagang perantara harus bersikap jujur, ikhlas, dan tidak melakukan 

penipuan dan bisnis yang haram dan tidak jelas halal atau haramnya. Ia 

berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan 

pihak yang menggunakan jasa makelar atau pedagang perantara harus 

segera memberikan imbalannya.101 

Cara pengambilan keuntungan yang dilakukan pedagang perantara 

sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Para pengguna jasa pedagang 

perantara banyak kecewa karena ketidak jujurannya dalam mengambil 

keuntungan, dengan terpaksa pengguna jasa pedagang perantara 

keuntungan tersebut diberikan.102 
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Oleh karena itu keuntungan yang diperoleh pedagang perantara 

dengan cara tidak jujur, dan banyak para pengguna jasa tersebut kecewa 

sehingga merugikan pihak pengguna jasa, seperti yang terjadi di 

masyarakat desa di Pagotan tidak dibenarkan. Dalam hal ini  karena 

pengambilan keuntungan yang memanfaat cara dan waktu untuk satu pihak 

tersebut adalah termasuk penipuan karena menyalahi akad di dalamnya.103 

Oleh karena itu tidak dibenarkan apabila pada cara pengambilan 

keuntungan yang tidak sesuai kesepakatan tersebut dapat terjadi penipuan, 

Karena belum jelas berapa harga yang akan disepakati, dan akan 

menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam surat Asy-Syu’ara> ayat 183: 

             
Artinya:  Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan   

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan.
104

 

Terkait dengan masalah upah atau pengambilan keuntungan yang 

dilakukan oleh pedagang perantara langsung dari pemilik tebu, pedagang 

perantara menerimanya dengan suka rela. Kemudian ia mendapat 

keuntungan dari prosentase perkuital tebu jika sudah terjual dan sesuai 
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kesepakatan kedua belah pihak, pengambilan keuntungan secara prosentase 

tersebut sudah menjadi adat masyarakat.105
 

Dari keterangan al-Qur‟an dan kaidah fiqh tentang adat di atas, bahwa 

dalam pelaksanaan pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh pedagang 

perantara dengan cara prosentase, yang terjadi di Pagotan Waki>l itu boleh 

diberi upah, namun besar kecilnya upah harus ditentukan dari jenis 

pekerjaan yang akan dikerjakan wakil. Atau berdasarkan prosentase harga 

penjualan tersebut. Al-Bukha>ri> mengatakan dalam kitab sahihnya: Bahwa 

Ibn Si>ri>n, „At}ha‟, Ibrahim dan al-Hasan menganggap tidak salah kalau 

seorang wakil itu mengambil upah. Be.106
Sehingga pengambilan 

keuntungan seperti yang dilakukan oleh pedagang perantara di Pagotan 

adalah sah. 

Kemudian pengambilan keuntungan yang diperoleh pedagang 

perantara dengan cara menjualkan tebu, tanpa pemilik tebu menyebutkan 

nominal harga adalah termasuk waka>lah muthlaqah  di mana wewenang dan 

tindakan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, dan 

seorang waki>l memiliki kewenangan mutlak untuk menjual barang tersebut, 

baik dengan harga yang lebih besar atau kecil. Waki>l tetap dalam 

kemutlakannya sepanjang tidak ditemukan bukti, dalil atau indikasi yang 

membatasi kewenangannya. Dari keterangan tersebut dalam pengambilan 

keuntungan yang diperoleh pedagang perantara di Pagotan tidak 
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mengatakan berapa harga yang berhasil ia jual. Jadi menurut penulis 

pengambilan upah tersebut tidak sah karena melewati batas 

kewenangannya.
107

  

Pengambilan keuntungan berdasarkan prosentase yang sudah menjadi 

adat-istiadat dan keuntungan langsung dari pemilik tebu adalah sah dan 

dibenarkan oleh Islam. Karena adanya kerelaan atau S{i>ghat (lafal wakil), 

diisyaratkan bahwa s}i>ghat itu adalah ucapan dari orang yang berwakil 

menyatakan kerelaannya.
108
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

1. Hubungan kerja antara pedagang perantara dan pemilik tebu, adalah 

pedagang perantara sebagai waki>l dan pemilik tebu sebagai muwakkil, dan 

akad kerja sebagai muwakkil dan karyawan di Pagotan adalah akad wakala>h. 

Di mana seorang muwakkil memberikan kuasa kepada pedagang perantara 

untuk menjualkan tebu miliknya, atau membelikan tebu dari orang lain. 

Pedagang perantara sebagai perantara untuk menjualkan atau membelikan 

tebu untuk muwakkil, pedagang perantara bertindak atas nama muwakkil dan 

menyetujui kontrak yang diberikan oleh muwakkil. Pelaksanaan akad 

pedagang perantara yang menggunakan akad atau ija>b qabu>l dengan cara 

lisan (kata-kata) yang sudah menjadi adat kebiasaan adalah sah. 

2. Pengambilan keuntungan yang diperoleh pedagang perantara dengan cara 

menjualkan tebu, tanpa pemilik tebu menyebutkan nominal harga adalah 

tidak sah karena hal ini termasuk penipuan. Kemudian pengambilan 

keuntungan dengan mendapatkan komisi dari penjual lain juga tidak sah 

karena bukan merupakan komisi melainkan itu adalah hak muwakkil karena 

muwakkil yang membeli tebu tersebut. Kemudian pengambilan keuntungan 

berdasarkan prosentase yang sudah menjadi adat-istiadat dan keuntungan 

langsung dari pemilik tebu adalah sah dan dibenarkan oleh Islam. Karena 

adanya S{i>ghat (lafal wakil), diisyaratkan bahwa s}i>ghat itu adalah ucapan 

dari orang yang berwakil menyatakan kerelaannya. 
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B. Saran 

Dalam melakukan pengambilan keuntungan pedagang perantara 

hendaknya dengan cara yang jujur dan secara jelas, dan tidak menimbulkan 

kekecewaan dari satu pihak yang dirugikan. Hal ini agar akad yang terjadi 

benar-benar sesuai dengan fiqih muamalah dan dibenarkan oleh Islam. Serta 

tidak menimbulkan kekecewaan dari pihak lain yang dirugikan, hal ini 

dimaksudkan agar lebih memelihara dan menjaga dari sesuatu yang tidak sah, 

karena adanya penipuan atau tidak terbuka dalam memperoleh keuntungan. 

Dalam melakukan transaksi seharusnya pengguna jasa dan pedagang perantara 

menggunakan perjanjian tertulis supaya bisa dipertanggung jawabkan 

dikemudian hari jika terjadi masalah.  

 

 

 


