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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial dimana antara manusia satu 

dengan yang lain saling membutuhkan. Manusia hidup dengan aturan-aturan 

yang mengatur alur kehidupan manusia untuk kesejahteraan manusia itu 

sendiri. Tidak terkecuali dalam hal transaksi muamalah yang mana dalam 

transaksi muamalah mempunyai aturan-aturan di dalamnya. Manusia tidak 

bisa lepas dari kegiatan muamalah dimana manusia selalu bersinggungan 

dengan hal muamalah dalam kehidupannya. 

Muamalah adalah disiplin ilmu yang di dalamnya membahas 

bagaimana cara manusia harus berperilaku dalam kehidupan sehari-hari yang 

baik menurut syari’ah. Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah 

jual beli, yakni persetujuan  pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah 

disepakati ( KUHPerdata Pasal 1457). Dengan demikian jual beli akan terjadi 

apabila di lakukan oleh dua orang atau lebih yang didasari saling rela antara 

masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut. Islam telah terlebih 

dahulu menjelaskan tentang tata aturan semacam ini yang mana di jelaskan 

dalam Q.S An-Nisa ayat (4: 29) dan Q.S Ash- Shaff (6:10) Allah Swt 

berfirman:
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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” ( Kementrian Agama RI, 2010, hlm. 83). 

 

        

  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan  

suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?”      

( Kementrian Agama RI, 2010, hlm. 83). 

 

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa Allah Swt telah mengatur 

jual beli dalam Al-Qur’an, di dalamnya terdapat aturan-aturan yang harus di 

taati. Dalam jual beli pedagang harus mengutamakan keridhoan atas Allah 

Swt serta menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh ajaran Islam, 

salah satunya adalah melakukan kecurangan. Rasulullah Saw telah 

mengajarkan bahwa dalam berbisnis pedagang harus jujur serta memegang 

prinsip keadilan dan kesamarataan bagi semua pihak. Menghindari hal- hal 

yang tidak dibolehkan dalam Islam agar terhindar dari segala bentuk jual 

beli yang tidak adil, serta yang mengandung unsur gharar dan musllihat.  

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar 

jual beli tersebut sah menurut hukum Islam. Di antaranya adalah orang-

orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma’kud alaih (objek akad), 

َي َُّها َنُكْم ٰيا ٍ  مِنْنُكمْ ِِبْلَباِطِل ِاَلَّ اَنْ الَِّذْيَن ااَمنُ ْوا ََل ََتُْكُلْوا اَْمَواَلُكْم بَ ي ْ ََا ََْن ََ  َاًََ     ََُكْوَن ِِ
ا  (٩٢)  َ َكاَن ِبُكْم ََِحْيم  ََ ْقتُ ُلْوا اَنْ ُفَسُكْم ِانَّ اّللنا  َوََل  

 

َي َُّها الَِّذْيَن   (.١) ََلاى َِِ ٰيا ْيُكْم مِننْ ااَمنُ ْوا َهْل اَُدلُُّكْم  ِْ  اًََ  َُ ْن

َََذاب  اَلِْيم    
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sighat akad (Ijab Qabul). Jual beli di klasifikasikan menjadi jual beli yang 

benar (shahih), jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (batil) 

dan jual beli yang rusak  (Haroen, 2007.hlm.121). 

Jual beli terbagi kepada beberapa macam bentuk, yaitu adalah jual 

beli yang dilarang dan jual beli yang tidak dilarang. Jual beli yang 

diperbolehkan seperti jual beli murabahah, dan lain-lain menurut ketentuan 

dan syarat-syarat jual beli. Jual beli yang dilarang seperti jual beli khamar, 

babi, dan hal-hal yang dilarang agama Islam seperti bentuk perjudian 

penipuan (Karim, 2004, hlm.32). Terdapat juga sistem jual beli yang masih 

belum jelas boleh tidaknya dilakukan, seperti jual beli secara borongan. 

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau harta kepada 

pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Di Kelurahan 

Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru terdapat 

transaksi jual beli, yaitu jual beli hasil panen antara pembeli dengan petani. 

Dari 19.527 jiwa penduduk di Kelurahan Landasan Ulin Utara mayoritas 

bekerja sebagai petani, hal tersebut dapat diketahui dari jumlah petani yang 

ada di Kelurahan Landasan Ulin Utara adalah 1.033 jiwa yang dimana 

terbagi dari 790 orang laki-laki dan 243 perempuan ( Profil Kelurahan 

LAURA 2021).  

Berbagai jenis tanaman sayur-sayuran yang di tanam oleh petani 

yaitu, seperti Sawi, bayam, kangkung, kemangi, bawang prei, kacang-

kacangan, serta tanaman lainnya seperti tomat, cabai, timun, jagung dan lain 

sebagainya. Petani di Kelurahan Landasan Ulin Utara mengandalkan hasil 
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panen untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Jagung atau dalam 

bahasa Latin adalah Zea mays L. merupakan salah satu  komoditi yang 

mempunyai potensi yang besar sebagai sumber karbohidrat. Proporsi jagung 

sebagai salah satu penghasil karbohidrat adalah 16,6% sedangkan beras 

55,5% dan sisanya diduduki oleh ubi kayu, ubi jalar dan lain-lain. Jagung 

(Zea mays L.) merupakan kebutuhan yang cukup penting bagi kehidupan 

manusia, karena jagung memiliki kandugan gizi dan serat kasar yang cukup 

untuk menjadi makanan pengganti beras. Kebutuhan akan konsumsi jagung 

akan terus meningkat hal ini didasarkan pada semakin meningkatnya jumlah 

manusia (Kadekoh, 1996, hlm, 10). 

Di Kelurahan Landasan Ulin Utara sendiri terdapat petani yang 

menanam jagung, yang mana hasilnya sangat menjanjikan sebagai suatu 

usaha, selain itu tanaman jagung mudah untuk ditanam dan perawatannya 

juga tidak terlalu  rumit, dengan luas tanah 20 ha petani mampu 

memproduksi sebanyak 6,00 ton/ha dalam satu tahunnya  ( profil Kelurahan 

LAURA 2021). Dari hasil panen tersebut, biasanya petani menjual secara 

ecer dan tidak sedikit petani jagung menjual hasil panennya dengan 

menggunakan sistem borongan. 

Dalam Jual beli dengan sistem borongan yaitu buahnya yang masih 

terdapat di pohon, mengenai hal ini para Imam besar memiliki pendapat 

yang berbeda-beda. Menurut Al-hafizh Ibnu Hajar jual beli makanan dengan 

sistem taksiran hukumnya boleh. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam 

Syafi’i, dan salah satu riwayat Imam Ahmad berpendapat bahwa jual beli 
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makanan atau buah-buahan yang masih berada pada pohonnya tidak 

dibolehkan. Sedangkan menurut Imam Malik dan salah satu riwayat Imam 

Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan (Sabiq, Majalah al-

Furqon, 2007). 

Pada masa kini banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam  

ekonomi Islam, salah satunya yaitu tentang jual beli buah-buahan secara 

borongan di pohon yang dilakukan antara penjual dan pembeli, yang lainnya 

yaitu jual beli dalam sistem borongan yang belum diketahui jumlah dan 

kadarnya, misalnya dalam jual beli buah-buahan. Saat dilakukan pembelian 

buah dengan sistem borongan ini, buah-buahan masih berada diatas pohon 

dan belum dipanen.Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan 

kadarnya, sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, 

salah satunya yaitu ketidakjelasan kadarnya menurut pandangan pembeli      

( wardi, 2013, hlm.190). 

Praktik jual beli jagung secara borongan yang terjadi di kalangan 

petani kelurahan Landasan Ulin Utara, transaksi jual beli dilakukan pada 

saat jagung muda mulai terlihat atau biasanya dua minggu sebelum jagung 

memasuki masa panen, pada masa itulah petani dan pemborong saling 

menawarkan. Transaksi yang dilakukan petani yaitu akan menawarkan 

kepada pembeli atau sebaliknya pembeli yang terlebih dahulu menawar 

jagung tersebut dengan sistem borong. Sistem borong yang di maksud di 

sini adalah petani jagung biasanya akan menawarkan jagung yang masih di 

pohon dengan menaksir berapa jumlah pohon jagung yang ditanam tanpa 
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mengetahui berapa jumlah jagung yang kondisinya baik ataupun buruk, 

karena jagung memilik kulit yang melapisi sehingga bagian dalam tidak 

terlihat.  

Jual beli secara borongan seperti di atas tentunya bisa merugikan 

salah satu pihak baik itu dari petani maupun pembeli. Dengan menggunakan 

sistem jual beli secara borongan tentunya akan ada resiko yang diterima. 

Salah satu kasusnya adalah petani menjual jagungnya secara borongan 

kepada pembeli atau sebaliknya pembeli yang memborong, transaksi 

tersebut dilakukan ketika jagung masih muda yang dimana masih belum 

jelas diketahui bagaimana kondisinya nanti ketika memasuki masa panen 

karena bisa saja ada jagung yang dalam kondisi cacat, atau dimakan oleh 

hama kemudian pembayarnya dilakukan di awal, jika hasil panen jagungnya 

kemudian kurang baik maka pihak pembeli ( pemborong ) bisa saja akan 

dirugikan, dan petani yang diuntungkan.  

Sebagian pemborong biasanya juga melakukan pembayaranya 

dengan waktu tempo, yang nantinya akan disepakati oleh petani dan 

pemborong, biasanya harga akan ditetapkan di awal akad atau harga jagung 

pada saat transaksi terjadi. Hal ini juga menjadi masalah karena harga 

jagung bisa berubah kapan saja, dan hal ini bisa merugikan salah satu pihak, 

dimana jika harga naik pada saat masa panen petani yang bisa merugi dan 

pemborong yang mendapatkan keuntungan. Sebaliknya jika harga sedang 

naik pada saat transaksi dan dan ternyata memasuki masa panen harga pasar 

turun pemborong bisa dirugikan. Sedangkan dalam etika bisnis Islam ada 
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beberapa prinsip yang harus diketahui dalam transaksi jual beli yakni 

kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan 

keadilan. Dalam jual beli harus ada keadilan untuk semua pihak. Jual beli 

tidak ada unsur penipuan dan ketidakjelasan, dalam jual beli harus saling 

ridha atau suka sama suka. 

Sistem jual beli borongan tidak jelas barangnya sehingga membuat 

petani maupun pembeli menggunakan prinsp untung-untungan dalam 

bertransaksi yang dianggap juga sebagai perjudian. Petani berharap untuk 

menjual hasil panennya dengan harga yang setinggi mungkin sedangkan 

pembeli berharap jagung yang didapatkan tersebut bagus semua dengan 

harga yang murah. Di lihat dari proses jual beli jagung di pohon dapat 

dikatakan terdapat unsur ketidakpastian. Tentunya para petani jagung dan 

pemborong dalam melakukan jual beli jagung harus memperhatikan prinsip-

prinsip dalam etika bisnis Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimana praktik sistem jual beli jagung secara borongan di Kelurahan 

Landasan Ulin Utara. Apakah dalam praktik tersebut sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam yaitu sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam. Untuk 

selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul 

“Analisis Sistem Jual Beli Jagung Secara Borongan di Kelurahan 

Landasan Ulin Utara Ditinjau dari Etika Bisnis Islam” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas perumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik jual beli jagung secara borongan di Kelurahan 

Landasan Ulin Utara ? 

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem jual beli 

jagung secara borongan di Kelurahan Landasan Ulin Utara ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui praktik jual beli jagung secara borongan di 

Kelurahan Landassan Ulin Utara. 

2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem jual 

beli jagung secara borongan di Kelurahan Landasan Ulin Utara. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Secara ringkasan manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Secara teoroitis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi 

dari peneliti untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah 
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perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

2. Secara akademis, penelitiam ini diharapkan dapat menambah 

wawasan para akdemisi dan dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

kajian atau penelitian selanjutnya khususnya mengenai sistem jual 

beli jagung secara borongan yang ditinjau dalam etika bisnis Islam, 

khususnya sistem jual beli secara borongan di Kelurahan Landasan 

Ulin Utara. 

3. Secara praktis, diharapkan mampu menambah wawasan dan 

informasi mengenai jual beli jagung secara borongan yang ditinjau 

dalam etika bisnis Islam kepada petani, pembeli maupun masyarakat 

umum. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas judul penelitian ini dan menyatukan presepsi 

antara penulis dan pembaca, maka perlu untuk membahas beberapa definisi 

operasional yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Jual beli 

Dalam KBBI, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara 

penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang dan 

pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual 

(Depdikbud, 2002, hlm.309). 
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Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu 

perjanjian tukar- menukar benda atau barang yang mempunyai nilai 

secara sukarela di antara kedua belah pihak ( Saifudin, 2017, hlm.67 ). 

Jual beli yang dimaksud pada penelitian ini yaitu jual beli jagung 

secara borongan di Kelurahan Landasan Ulin Utara. 

2. Borongan 

Dalam KBBI borongan diartikan, borong/bo-rong/ yaitu melakukan 

pembelian dan penjualan secara besar-besaran, tidak satu-satu atau 

secara keseluruhan baik dalam jual beli maupun pekerjaan yang 

diborongkan. Borongan pada penelitian ini yaitu borongan pada jual 

beli, dimana jual beli borongan adalah persetujuan atau kesepakatan 

yang dilakukan antara penjual dan pembeli untuk saling mengikat 

dalam melakukan jual beli secara besar-besaran. Sedangkan dalam 

ilmu fiqh jual beli borongan dikenal dengan sebutan Al-Jizaf yang 

bermakna jual beli sesuatu tanpa harus di timbang, ditakar atau 

dihitung (Jumena, dkk, 2017, hlm. 160). Borongan yang di maksud 

pada penelitian ini yaitu borongan pada jual beli jagung yang masih 

berada di pohon oleh petani dan pembeli (pemborong) di Kelurahan 

Landasan Ulin Utara. 

3. Etika Bisnis Islam 

Etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para 

pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, 
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dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat 

(Badroen,2006, hlm. 15)  

Menurut A. Hanafi dan Hamid Salam dalam bukunya Johan Arifin, 

yang berjudul Fiqih Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa 

etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas 

bisnis yang telah disajikan dari perspektif al-Qur’an dan hadits, yang 

bertumpu pada enam prinsip, yaitu; kebenaran, kepercayaan, 

ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan. Prinsip tersebut 

merupakan harga mutlak dalam menjalankan bisnis (Arifin, 

2007,hlm. 63). Etika bisnis Islam yang di maksud dalam penelitian 

ini yaitu kejujuran , amanah, keadilan, tidak melakuan gharar dan 

suka sama suka, pada petani dan pemborong jagung di Kelurahan 

Landasan Ulin Utara.  

 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Untuk menghindari kesalahpahaman yang penulis angkat, maka 

diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. 

Berikut adalah penelitian sejenis yang diteliti: 

1. AL- Mustahfa (2017) Judul : Jual Beli Borongan Bawang Merah Di 

Desa Grinting Menurut fiqh muamalah. Jual beli bawang merah 

dengan sistem borongan di Desa Grinting Kabupaten Brebes dan 

tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli bawang merah 
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dengan sistem borongan di Desa Grinting Kabupaten Brebes. Dari 

rumusan masalah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, bentuk-

bentuk jual neli bawang merah di Desa Grinting Kabupaten Brebes 

tersebut dilakukan dengan sistem timbangan dan kemudian dalam 

praktiknya jual beli bawang merah ini sering dilakukan dengan 

menggunakan sistem tebasan, hal ini dikarenakan dianggap oleh 

petani lebih efisen dibandingkan dengan sistem lainya seperti kiloan. 

Praktik jual beli bawang merah di Desa Grinting ini dapat dikatakan 

sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam ( Mustasfa, 2017). 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas 

tentang jual beli secara borongan namun yang membedakan 

penelitian ini adalah objek dan tempat penelitianya berbeda.  

2. Tommi Djamaluddin (2017) Judul: Jual Beli Lengkuas (Alpinia 

Galanga) Dengan Sistem Borongan Di Kelurahan Sukamulya 

Kecamatan Sematang Borang Palembang Dalam Perspektif Fiqih 

Muamalah, Dengan rumusan masalah yaitu : Dasar hukum 

masyarakat petani melakukan jual beli lengkuas dengan sistem 

borongan, pelaksanaan jual beli lengkuas borongan di Kelurahan 

Sukamulya dan pelaksanaan jual beli lengkuas borongan di 

Kelurahan Sukamulya dalam perspeksif fiqih muamalah. Dari 

rumusan masalah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: Dasar 

hukum petani melakukan jual beli lengkuas borongan dengan sistem 

rumpunan maupun galengan ialah atas dasar adat kebiasaan (urf), 
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dan pelaksanaan jual beli lengkuas borongan di Kelurahan 

Sukamulya dilakukan dengan cara rumpunan dan galengan. 

Pelaksanaan jual beli lengkuas borongan di Kelurahan Sukamulya 

dalam perspektif fiqh muamalah termasuk jual beli yang 

mengandung unsur terlarang ( Djamaluddin, 2017). 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas 

tentang jual beli secara borongan, perbedaanya dalam penelitian ini 

membahas tentang  jual beli lengkuas secara borongan menurut fiqh 

muamalah, sedangkan yang penulis akan teliti jual beli jagung secara 

borongan yang ditinjau dari etika bisnis Islam. 

3. Sugiarti ( 2017). Judul : Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan 

Dalam Persrpektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Pasar Pa’baeng-

baeng Makasar). Penulis ini menggunakan penelitian lapangan (field 

research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 

dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

yang diperoleh dilapangan adalah praktik jual beli buah secara 

borongan di Pasar Pa’baeng-baeng Makasar, akad yang digunakan 

secara langsung berhadap-hadapan dan melalui via telepon. 

Penggantian buah yang sudah tidak layak jual berupa potongan 

harga. Pandagngan Islam terhadap sistem tersebut tidak sesuai 

dengan syara’ jual beli dalm ekonomi Islam karena mengandung 

gharar ( Sugiarti, 2017). 
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Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas 

tentang jual beli secara borongan, perbedaan penelitian ini 

membahas tentang praktik jual beli buah secara borongan yang 

berada di keranjang, sedangkan yang penulis akan teliti adalah jual 

beli jagung yang masih terdapat di pohon. 

4. Putri Liliana Fitri, Maman Abdurhaman, dan Ramdan Fawzi (2018). 

Judul : Tinjaun Fikih Muamalah terhadap Jual beli Mangga 

Borongan ( studi kasus pasar Panjalin Majalengka). Metode yang 

digunkan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yang bersifat 

deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan jual 

beli buanh mangga di pasae panjalin, Majalengka dilakukan dengan 

cara borongan, dimana pembeli hanya melihat buah yang ada di atas 

keranjang saja, sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak 

mengetahui secara pasti apakah buah yang di bagian dalam 

kualitasnya sama dengan yang di bagian atas. Disini pembeli merasa 

dirugikan karena pada praktiknya kualitas buah pada bagian atas dan 

bawah terdapat perbedaan. Pada bagian bawah sering terdapat buah-

buahan yang tidak layak jual bahkan tidak layak konsumsi.Hal ini 

jika terus terjadi maka semakin banyak pembeli yang akan dirugikan 

( Fitri, dkk, 2018). 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas jual 

beli secara borongan, namun perbedaan yang akan penulis teiliti 

adalah bagaimana praktik jual beli buah yang masih berada di pohon 
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sedangkan penelitian ini jual beli buah yang sudah di panen (di 

dalam keranjang). 

5. Yuni Yuniarti, Neneng Nurhasanah, dkk.( 2020). Judul : Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Jual Beli Borongan Ubi Cilembu. Pada 

penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif 

dengan pendekatan yuridis normatif. Salah satu tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui mekanisme transaki jual beli ubi 

cilembu secara borongan dengan sistem taksiran di kampung 

Sukawangi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam 

jual beli borongan dengan sistem taksiran dapat merugikan salah satu 

pihak, dimana saat transaksi berlangsung antara petani dan pembeli 

melakukan penaksiran untuk total berat ubi yang diperjualbelikan 

sedangkan sebagian besar ubi masih berada di dalam tanah saat 

terjadi kesepakatn antara kedua belah pihak. Hal tersebut tentunya 

akan merugikan salah satu pihak saja, karena ketika hasil panen ubi 

cilembu kualitasnya kurang baik maka pihak pembeli yang 

dirugikan, dan sebaliknya ketika hasil panennya ternyata lebih 

banyak dari dugaan maka petani yang akan rugi. Dalam transaksi 

tersebut menimbulkan keterpakssaan atau merasa tertipu karena 

mengetahui hasil keselurahan hasil panen ada yang tidak sesuai 

dengan taksiran dan harapan ( Yuniarti, dkk, 2020). 

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas jual beli 

borongan yang mana objek jual belinya masih kurang jelas. 
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Perbedaan penelitian ini yaitu ditinjau dari hukum Islam sedangkan 

yang  akan penulis teliti adalah ditinjau dari etika bisnis Islam. 

6.  Juju Jumena, A. Otong Busthomi dan huslnul Khotimah.( 2017). 

Judul : Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting 

Menurut Tinjauaan Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu jual 

beli borongan bawang merarh di Desa Grinting sudah lama 

diterapkan oleh masyarakat sekitar setiap tahunnya sampai sekarang 

ini. Masyarakat sekitar melakukan jual beli bawang merah setiap 

harinya, bahkan sebagian kecil dari masyarakatnya bergantung pada 

hasil jual beli bawang merah tersebut. Dalam penelitian ini ada 

bentuk-bentuk jual beli bawang merah di Desa Grinting antara lain 

ada dua macam yaitu jual beli dengan sistem timbangan dan taksiran 

( tebasan, larikan, askip dll ). Dalam praktiknya jual beli bawang 

merah dengan cara borongan ini khususnya menggunakan sistem 

tebasan di anggap lebih efisien dan praktisi. Dilihat dari segi kualitas 

hasil panennya yaitu bagus atau tidaknya bawang merah, besar 

kecilnya umbi bawang, dalam hal ini tengkulak sudah terbiasa 

melakukan jual beli bawang merah dengan cara borongan, oleh 

sebab itu dalam teori perhitungannya kuantitas dari bawang merah 

sudah dapat diperkirakan dengan melihat kualitasnya. Hal ini 

tentunya tidak ada pihak yang dirugikan petani dan tengkulak 

menganggap dengan sistem borong lebih efisien dan praktis, 

keduanya saling di untungkan ( Jumena, dkk, 2017). 
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Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang 

praktik jual beli secara borongan, sedangkan yang membedakan 

yaitu pada objek jual belinya. Pada penelitian ini membahas jual beli 

bawang merah yang masih di dalam tanah dan siap panen, sedangkan 

yang akan penulis teliti jual beli jagung yang masih muda atau belum 

memasuki masa panen. 

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini terfokus pada praktik 

transaksi jual beli secara borongan yakni yang ditinjau dalam etika bisnis 

Islam. Penelitian ini hampir sama dengan penyusunan skripsi-skripsi dan 

jurnal-jurnal di atas akan tetapi jenis dan tempat penelitiannya berbeda pula. 

 

G. Sistematika Penelitian  

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang 

jelas dari susunan penelitian ini secara sistematis, maka perlu dikemukakan 

bab per bab sehingga akan terlihat rangkuman penelitian ini secara 

sistematis. Adapun penulisan sistematik ini disusun dalam lima bab sebagai 

berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan mengenai latar 

belakang masalah penelitian, yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam 

sebuah rumusan masalah, dari rumusan masalah, maka setelah itu disusun 

tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Definisi 

operasional membatasai istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna 

umum. Kajian Pustaka di tampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau 
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penelitian dari aspek lain. Dan ada juga sistematika penulisan yaitu susunan 

skripsi secara keseluruhan. 

Bab II yaitu landasan teori, pada nbab ini akan dijabarkan masalah-

masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang 

diambil dari buku dan leterature yang mendukung yag berkaitan dengan 

masalah yang dieliti, antara lain adalah tentang jual beli, rukun dan syarat 

jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam dan juga membahas sistem jual 

beli jagung secara borongan. 

Bab III adalah metode penelitian, pada bab ini berisikan desain yang 

menggambarkan proses peneliian yang dilaksanakan seperti, lokasi 

penelitian, subjek serta objek yang diteliti sebagai datanya, dan data tersebut 

di kumpulkan dan ditangka dalam teknik pengolahan data dan anailisi data. 

Bab IV adalah yang berisikan hasil laporan penelitian yang berisikan 

gambaran umum mengenai lokasi penelitian, penyajian data dan analisis 

data yang berhubungan dengan pertanyaan dari rumusan masalah.  

Bab VI yaitu penutup, yang berisi kesimpulan atau hasil dari 

penelitian dan saran atas dasar penelitian. 


