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ABSTRAK 

Perkembangan zaman yang semakin modern membuat persoalan jual beli 

tembakau di masyarakat semakin meluas seperti halnya pada masyarakat  Desa 

Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Jual beli tembakau menjadi 

rumit karena tidak hanya menjual hasil panen daun tembakau akan tetapi juga 

mengolah daun tersebut. Pengepul mengolah tembakau dengan cara pemotongan. 

Dalam proses pemotongan tembakau, pengepul menambahkan sumba  (pewarna ) 

agar warna tembakau sama rata antara tembakau berkualitas baik dengan tembakau 

yang berkualitas kurang baik serta menambahkan gula dan tembakau yang 

berkualitas kurang baik agar tembakau menjadi lebih berat jika ditimbang. 

Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok: Bagaimana pandangan 

tokoh masyarakat terhadap praktik jual beli tembakau dengan campuran sumba?; 

Mengapa jual beli tembakau dengan campuran sumba masih berlangsung hingga 

sekarang?; dan Bagaimana tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap praktik jual beli 

tembakau dengan campuran sumba di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari 

Kabupaten Magelang?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan 

pendekatan Sosiologi Hukum Islam.  Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. 

Berdasarkan penelitian di lapangan, penyusun menyimpulkan bahwa yang 

melatarbelakangi praktik jual beli tembakau dengan campuran sumba  masih 

berlangsung hingga sekarang adalah faktor ekonomi dan faktor keturunan. Terdapat 

dua point dalam faktor ekonomi yaitu faktor kemiskinan dan faktor nilai jual. Praktik 

jual beli tembakau dengan campuran sumba  adalah praktik jual beli ini memiliki 

dampak positif dan dampak negatif. Kaitannya dengan qawaidul fiqhiyah, adanya 

praktik jual beli tembakau dengan campuran sumba ini memiliki banyak 

kemaslahatan daripada kemudharatannya. Sehingga berlakulah kaidah fikih menarik 

kemaslahatan dapat menolak kerusakan. Kemaslahatan itu berupa meningkatkannya 

nilai jual yang dapat meningkatkan pendapatan, meminimalisir kerugian akibat 

perubahan cuaca, terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta para petani 

dan pengepul dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan maqashid syariah, 

permasalahan standar keamanan mencampurkan sumba dengan tembakau ini tidak 

mengancam jiwa karena Sumba (pewarna) yang digunakan adalah pewarna makanan 

yang tidak dilarang dalam penggunaannya. Praktik jual beli tembakau dengan 

campuran sumba  ini sudah memenuhi unsur ridho atau saling rela dari kedua belah 

pihak. Pihak pembeli secara langsung melihat barang yang menjadi objek jual beli, 

pihak pembeli dapat menilai sendiri apakah ada kerusakan dan kecacatan. Pembeli 

juga dapat menentukan harga yang sesuai sehingga tidak dirugikan dangan adanya 

pencampuran sumba sehingga praktik jual beli ini didasarkan atas rasa suka sama 

suka. Untuk itu dalam bingkai Sosiologi Hukum Islam hal ini termasuk dalam „Urf 

Shahih  (kebiasaan yang baik). Adapun alasannya adalah terdapat nilai maslahah, 

berupa tidak adanya pihak yang dirugikan melainkan sama-sama mendapatkan 

manfaat. 
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MOTTO 

 

“Hidup Harus Mempunyai Mimpi Dan Diwujudkan, Bukan Hanya Hidup 

Dalam Mimpi” 

“Tidak Ada Daya dan Kekuatan Kecuali Dengan Pertolongan Allah” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yang 

mana berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ة

 ث

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

Alif 

Bā‟ 

Tā‟ 

Ṡā‟ 

Jīm 

Hā‟ 

Khā‟ 

Dal 

Żal 

Rā‟ 

……. 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

tidak dilambangkan 

Be 

Te 

Es (dengan titik di bawah) 

Je 

Ha (dengan titik di bawah) 

Ka dan Ha 

De 

Zet (dengan titik di atas) 

Er 
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 ش

 ض

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 و

ٌ 

 و

ِ 

Zai 

Sīn 

Syīn 

Ṣād 

Ḍād 

Ṭā‟ 

Ẓā‟ 

„Ayn 

Gayn 

Fā‟ 

Qāf 

Kāf 

Lām 

Mīm 

Nūn 

Waw 

Hā‟ 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

…‟… 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

Zet 

Es 

Es dan Ye 

Es (dengan titik di bawah) 

De (dengan titik di bawah) 

Te (dengan titik di bawah) 

Zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

Ge 

Ef 

Qi 

Ka 

El 

Em 

En 

We 

Ha 
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 ء

 ي

Hamzah 

Yā‟ 

 

…‟… 

Y 

Apostrof 

Ye 

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syiddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta‟addidah يتعدّدة

 Ditulis „iddah عدّة

 

C. Ta‟ marbūtah di Akhir Kata 

a. Bila dimatikan ditulis h: 

 Ditulis Ḥikmah حكًت

 Ditulis Jizyah جصيت

(ketentuan ini tidak di perlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam 

Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafaz 

aslinya) 

b. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 

„h‟ 

 ‟Ditulis Karāmah al-auliya كسايتاالونيبء
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c. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dammah ditulis h 

 Ditulis Zakātul fiṭri شكبةانفطس

 

D. Vokal Pendek 

َ Fathah Ditulis A 

ِ Kasrah Ditulis I 

ُ Ḍammah Ditulis U 

 

E. Vokal Panjang 

Faṭḥah + alif جبههيت Ditulis Ᾱ :Jāhiliyah 

Faṭḥah + ya‟ mati تُسى Ditulis Ᾱ : Tansā 

Kasraḥ + ya‟ mati كسيى Ditulis Ī : Karīm 

Ḍammah + wawu mati فسوض Ditulis Ū : Furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

Fathah ya‟ mati بيُكى Ditulis Ai : “Bainakum” 

Fathah wawu mati قىل Dtulis Au : “Qaul” 
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G. Vokal pendek yang berurutan da;am satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 Ditulis A‟antum أأَتى

 Ditulis U‟iddat أعدّث

 Ditulis La‟in syakartum نئُشكستى

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan “l” 

 Ditulis Al-Qur‟ān انقساٌ

 Ditulis Al-Qiyās انقيبض

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis as-Samā انسًبء

 Ditulis Asy-Syams انشًط

 

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat 

 Ditulis żawi al-furūḍ ذوي انفسوض
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 Ditulis Ahl as-Sunnah أهم انسُت

 

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur‟an, hadis, mazhab, syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, 

seperti judul buku Al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang 

menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko 

Hidayah, Mizan. 

e. Transliterasi pengarang Kitab berbahasa Arab hanya berlaku di dalam footnote, 

mislanya Ibnu Mandzur. 

f. Istillah-istilah dalam sejarah Islam, misalnya Bani Nadhir dan Perjanjian 

Hudaibiyah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian nasional. Salah satu 

sektor yang menarik dan cukup penting adalah pertanian tembakau. Tembakau 

dan produk turunannya seperti rokok memberikan pemasukan yang cukup 

besar bagi kas negara melalui cukai dan pajak. Di samping itu, sektor ini juga 

mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, mulai dari 

pertanian tembakau hingga produk akhir seperti rokok, penciptaan devisa 

negara, penciptaan nilai output, nilai tambah, dampak terhadap sektor-sektor 

perekonomian lain melalui keterkaitan dengan sektor hulu dan sektor hilir 

dalam perekonomian.1 

Pasar tembakau bersifat oligopsoni, dimana mekanisme penentuan 

harga ditentukan oleh industri. Di samping aspek tersebut  harga tembakau 

bersifat fluktuasi, yaitu cenderung tidak menentu. Kondisi ini menyebabkan 

petani menghadapi berbagai permasalahan dalam penentuan kos produksi 

yang tinggi atas biaya penanaman dan padat modal, risiko kesehatan akibat 

proses  penanaman tembakau dan timpangnya tata niaga yang meniadakan 

standar harga dan kepastian usaha, serta perubahan iklim dan anomali cuaca.
2
 

Hal ini mengakibatkan risiko kerugian pada petani. 

                                                           
1
Fatoni Ashar Firmansyah, “Peningkatan Tarif Cukai Rokok dan Dampakmnya Terhadap 

Perekonomian dan Pendapatan Sekor Jawa Tengah,” Kinerja, Vol. 19, Th. Ke-2 (2015), hlm. 98. 
2
Whedy Prasetyo, “Paradoks Ganda Kos Produksi Petani Tembakau,” Jurnal Ekonomi 

dan Bisnis, Vol. 20, Th. Ke-1 (2017), hlm. 69. 
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Sebagaimana yang terjadi di Desa Ngemplak, Windusari, Magelang 

dalam rangka memenuhi kebutuhan, masyarakat melakukan transaksi jual beli 

tembakau. Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja, dimana Agama 

Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan mencari kerja. Dalam 

berusaha itu tidak semua manusia bisa bekerja sendiri, mereka harus saling 

membutuhkan dan harus saling menolong, tukar-menukar keperluan dalam 

segala bentuk kepentingan hidup masing-masing, baik dengan cara  jual-beli, 

sewa-menyewa, pinjam meminjam,  baik dalam urusan kepentingan sendiri 

maupun untuk kemaslahatan umat.  

Dalam bekerja manusia berkewajiban mengetahui dasar-dasar dari 

muamalah sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksi-

transaksinya jauh dari kerusakan. Selain hal itu, dalam rangka memenuhi hajat 

hidup yang bersifat materil itulah masing-masing mengadakan ikatan yang 

berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad, seperti jual beli, sewa-menyewa, 

syirkah dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam mu‟amalah. 3 

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat 

karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya  masyarakat tidak 

bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.4Menurut para ulama jual beli 

merupakan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang 

bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Pertukaran harta dengan harta di 

sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan 

                                                           
3
Ahmad Azhar Basyir, Asas- Asas Hukum Mu‟amalat, (Yogyakarta :Fakultas Hukum, 

UUI, 1993), hlm. 7. 
4
Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), 

hlm. 69. 
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manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat 

atau ungkapan ijab dan qabul.5 

Perkembangan zaman yang semakin modern membuat persoalan jual 

beli tembakau di masyarakat semakin meluas seperti halnya pada masyarakat  

Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dalam 

pemenuhan kebutuhan hidupnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai 

petani tembakau dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Petani menjual 

hasil tembakaunya ke para pengepul tembakau. Tidak jarang petani 

mencampurkan daun tembakau yang berkualitas baik dengan daun tembakau 

yang kualitasnya kurang baik. 

Selain petani juga terdapat masyarakat yang bermatapencaharian 

sebagai pengepul tembakau. Pengepul mengolah tembakau dengan cara 

pemotongan (perajangan). Dalam kegiatan perajangan tembakau pengepul 

menambahkan formula gula dan tembakau yang berkualitas kurang baik untuk 

menambah berat timbangan tembakau, kemudian menambahkan sumba 

(pewarna) agar warna tembakau sama rata antara tembakau berkualitas baik 

dengan tembakau yang berkualitas buruk. 

Praktik mencampurkan formula sumba, gula, dan tembakau yang 

berkualitas kurang baik dianggap sebagai sesuatu yang lazim serta sulit 

dihindari atau dihilangkan dari kehidupan masyarakat Desa Ngemplak. Praktik 

tersebut dipandang satu-satunya jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan 

hidup para pengepul, petani, dan keluarganya. Maka disinilah peran Hukum 

                                                           
5
Ibid. 
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Islam dibutuhkan untuk memberikan solusi terbaik yang dapat diterima oleh 

masyarakat dengan memberikan pemahaman secara komprehensif dan melalui 

berbagai metode dalam penetapan hukum yang akan bermuara pada 

tercapainya kemaslahatan dalam masyarakat. 

Kajian ini menjadi penting karena fenomena-fenomena yang terjadi di 

masyarakat tidak hanya dilihat dari perspektif hukum normatifnya saja, 

melainkan kajian-kajian terhadap hukum empirisnya (sosiologis) berupa 

kajian dari aspek sosial budaya yang terjadi di masyarakat juga perlu 

dilakukan guna mengetahui kultur pada masyarakat tertentu sehingga dengan 

kajian ini,Hukum Islam akan mencakup seluruh aspek kehidupan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dan belum adanya pembahasan secara 

khusus terhadap praktik jual beli tembakau dengan campuran sumba  di Desa 

Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dengan pendekatan 

Sosiologi Hukum Islam. Selain itu, praktik ini masih lazim ditemukan dalam 

praktik jual beli tembakau di Indonesia sekarang ini. Maka dari itu, penulis 

ingin mengangkat permasalahan tersebut sebagai skripsi dengan judul: 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tembakau Dengan 

Campuran Sumba Berdasarkan Analisis Sosiologi Hukum Islam (Studi 

Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang). 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

diutarakan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik jual beli 

tembakau dengan campuran sumba di Desa Ngemplak Kecamatan 

Windusari Kabupaten Magelang? 

2. Mengapa jual beli tembakau dengan campuran sumba masih berlangsung 

di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang? 

3. Bagaimana tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap praktik jual beli 

tembakau dengan campuran sumba di Desa Ngemplak Kecamatan 

Windusari Kabupaten Magelang? 

C. Tujuan Penelitan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat 

terhadap praktik jual beli tembakau dengan campuran sumba di Desa 

Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. 

2. Menjelaskan dan mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi 

masyarakat di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang melakukan praktik jual beli tembakau dengan campuran 

sumba. 

3. Untuk menganalisa bagaimana tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap 

praktik jual beli tembakau dengan campuran sumba di Desa Ngemplak 

Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian yang akan dilakukan penulis, dapat diambil beberapa 

kegunaan diantaranya: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau 

menambah pengetahuan dalam pengembangan Hukum Islam, 

khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan kegiatan 

jual beli, khususnya jual beli tembakau. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat tentang Hukum Islam terutama tentang hak-

hak konsumen dalam kegiatan jual beli.  

c. Sebagai landasan untuk penulis yang lain tertarik dalam mengkaji 

ruang lingkup studi hukum tentang jual beli tembakau, karena 

tembakau merupakan produk unggul perkebunan non pangan yang 

menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-7 sebagai Negara 

produsen tembakau yang berkembang pesat disetiap tahunnya. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi pemerintah diharapkan untuk dijadikan sebagai masukan untuk 

menyusun produk hukum kaitannya dengan jual beli tembakau. 

b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan 

serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol hukum 

sosial terhadap praktik jual beli tembakau. 
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c. Bagi pencipta dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan 

dan tambahanpengalaman dalam menulis. 

E. Telaah Pustaka  

Dalam penelitian ini, penulis akan melekukan penelitian mengenai praktik jual 

beli tembakau dengan campuran sumba ditinjau dari sosiologi Hukum Islam. 

Namun sebelumnya sudah ada penulis yang melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan jual beli tembakau dalam islam maupun hukum positif yang 

berupa skripsi dan berikut beberapa penelitian tersebut.  

Skripsi yang ditulis oleh Noviarti Wijaya yang berjudul “Jual Beli 

Tembakau Di Desa Tambakrejo Dalam Prespektif Hukum Islam”.  Penulis 

membahas praktikjual beli tembakau dengan sistem saling percaya dengan 

menggunakan pendekatan normatif dalam penelitiannya. Skripsi ini 

menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut telah 

memenuhi syarat-syarat yang dianjurkan dalam Hukum Islam namun jika 

dillihat dari resiko yang harus ditanggung petani maka transaksi jual beli 

tembakau di Desa Tambakrejo tidak sesuai dengan kaidah dan norma Hukum 

Islam.6 

Skripsi yang ditulis oleh Syamsul Arifin yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tembakau di Desa Mendut 

Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”. Penulis membahas praktik jual 

beli tembakau dengan potongan-potongan dalam pembayaran dengan 

                                                           
6
 Noviarti Wijaya, “Jual Beli Tembakau Di Desa Tambakrejo Dalam Prespektif Hukum 

Islam,” Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). 
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menggunakan pendekatan normatif dalam penelitiannya. Dalam skripsi ini 

disimpulkan bahwa jual beli tembakau di Desa Mendut jika dilihat dari  rukun 

dan syarat sudah sesusai dengan Hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kedudukan jual beli tembakau itu sendiri karena adanya unsur suka rela antara 

pihak penjual dan pembeli7 

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Afiyanto yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Emplokan Di Desa 

Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”. Penulis menyatakan 

bahwa penentuan harga dalam jaul beli tembakau emplokan di desa Biting 

diperbolehkan dalam Hukum Islam karena penentuan harga dilakukan dengan 

benar dan menggunakan timbangan, kemudian pencampuran tembakau isen 

(tembakau rusak) ke dalam emplokan tembakau di Desa Biting tidak 

dibenarkan dalam Hukum Islam karena adanya unsure penipuan dan 

merugikan salah satu pihak.8 

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Hidayat dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula (Studi 

Kasus di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali)” skripsi ini 

menganalisis bahwa jual beli tembakau dengan campuran gula termasuk 

dalam jual beli yang fasid atau rusak karena tidak memenuhi syarat dari 

                                                           
7
 Syamsul Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tembakau di Desa 

Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang,” Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta,(2007). 
8
Muhammad Afiyanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Di Desa 

Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo,” Skripsi  Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo, (2017). 
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barang.9 Skripsi ini meninjau jual beli tembakau dari prespektif fikih 

muamalah dan etika bisnis Islam. 

Skripsi yang ditulis oleh M. Mujibburohman yang berjudul “ Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan 

Timbangan (Studi Kasus di DesanPitosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten 

Temanggung)”.Penelitan ini didalamnya membahas tentang pengurangan 

timbangan yang dilakukan oleh tengkulak kepada para petani dengan 

potongan yang beragam, mulai dari 3 kg  setiap karungnya. Hal itu merugikan 

petani karna harga per kg bisa sampai 60.000 dan dikali pengurangan, namun 

hal itu dilakukan para petani karna takut jika tembakaunya tidak terjual.  Jadi 

jual beli tembakau di Desa Pitrosari belum sesuai dengan Hukum Islam.10 

Skripsi yang ditulis oleh Miftachul Jannah dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau di Desa Morobongo 

Kec. Jumo Kab. Temanggung”.  Skripsi ini memiliki fokus penelitian 

bagaimana proses pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh 

masyarakat dan tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan jual beli tembakau 

yang dilakukan oleh masyarakat. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada 

                                                           
9
Wahyu Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan 

Campuran Gula (Studi Kasus di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali)”,Skripsi 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, (2019). 
10

M. Mujibburahman,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau 

DenganSistem Pengurangan Timbangan (studi kasus di Desa Pitosari,Wonoboyo, Temanggung)”  

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, (2015).  
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permasalahan pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh tengkulak 

yang pada sebelumnya sudah terjadi kesepakatan jual beli.11 

Skripsi yang ditulis oleh Zainal Nanang Taufik dengan judul “Jual Beli 

Tembakau Secara Oplos di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Menurut 

Tinjauan Hukum Islam” pada penelitian ini peneliti menyimpulkan tujuan 

pengoplosan antara daun tembakau dengan tembakau yang berbeda 

kualitasnya adalah untuk menaikkan harga bukan kualitas , sehingga banyak 

pedagang yang merasa tertipu, selain itu pihak penjual tidak pernah 

mengatakan bahwa tembakau yang ia jual adalah tembakau oplosan. Dengan 

demikian jual beli oplos dilarang dalam islam.12 Skripsi ini ditinjau dari segi 

normatif yakni dari prespektif fikih muamalah. 

Skripsi yang ditulis oleh Faizar dengan judul “Perspektif Hukum Islam 

Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula di Desa 

Larangan Kec. Larangan Kab.Pamekasan”.13 Pada penelitian ini peneliti 

terfokus pada jual beli tembakau yang dicampur dengan gula agar kualitasnya 

lebih bagus. Skripsi ini meninjau jual beli tembakau dari prespektif fikih 

muamalah dan etika bisnis Islam. 

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Wafi dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan Tembakau Di Desa 

                                                           
11

Miftachul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemabatalan Jual Beli Tembakau 

di Desa Morobongo Kec. Jumo Kab. Temanggung,” Skripsi Fakultas Syariah Iain walisongo 

Semarang, (2011). 
12

Zainal Nanang Taufik, “Jual Beli Tembakau Secara Oplos di Kabupaten Temanggung 

Jawa Tengah Menurut Tinjauan Hukum Islam,” Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004). 
13

Faizar, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Dengan 

Campuran Gula di Desa Larangan Kec. Larangan Kab.Pamekasan,” Skripsi  Fakultas Syariah 

IAIN Sunan Ampel Surabaya (2012). 
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Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.”14Peneliti hanya 

meneliti tentang jual beli tembakau secara tebasan di Desa Mangunsari dengan 

pendekatan penelitian secara normatif. 

Skripsi  yang ditulis oleh Rohayati dengan judul “Tinjauan Hukum 

IslamTerhadap Jual Beli Tembakau di Desa Bansari Kecamatan Bansari 

Kabupaten Magelang”  penelitian ini membahas jual beli tembakau kering 

dan potongan-potongan dalam proses pembayaran yang ditinjau dari segi 

normatif.15 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian ini lebih menekankan pada perilaku masyarakat  di Desa Ngemplak 

Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dalam kegiatan jual beli 

tembakau dengan campuran sumba (pewarna), daun tembakau yang tidak 

berkualitas, dan gula agar nilai jualnya lebih tinggi. Perbedaan lainnya 

penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam meliputi 

analisis faktor yang melatar belakangi jual beli tembakau dengan campuran 

sumba masih berlangsung hingga sekarang,  serta tempat penelitian ini 

dilakukan di lokasi yang berbeda dari peneliti sebelumnya. 

                                                           
14

Muhammad Ali Wafi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan 

Tembakau Di Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.”Skripsi Tidak 

Diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995). 
15

Rohayati, “Tinjauan Hukum IslamTerhadap Jual Beli Tembakau di Desa Bansari 

Kecamatan Bansari Kabupaten Magelang”, Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997). 
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F. Kerangka Teoritik 

Untuk menjawab semua permasalahan pada skripsi ini maka dibutuhkan 

kerangka berpikir agar memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap 

obyek permasalahan. 

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, 

dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya  masyarakat tidak bisa 

berpaling untuk meninggalkan akad ini.16 Ketentuan jual beli yang harus 

dilaksanakan adalah memenuhi syarat rukunnya dan menjauhi larangan-

larangannya. Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah 

ijab qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan 

penerimaan di pihak lain. Adanya ijab qabul dalam transaksi ini merupakan 

indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan 

transaksi.17 Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang 

dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku 

menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka. 

Ada beberapa ayat Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah SAW yang 

memperbolehkan praktik jual beli, antara lain: 

Surat Al-Baqarah ayat 275 

واحم هللا انبيع وحسو انسبب...
18

 

 Surat An-Nisa‟ ayat 29 

                                                           
16

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 

2008, hlm. 69. 
17

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, cet. Ke-3(Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,2010), hlm. 194. 
18

 Al Baqarah (2): 275. 
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يبيهب انريٍ ايُىا التأكهى ايىانكى بيُكى ببنببطم االّ اٌ تكىٌ تجبزة عٍ تساض يُكى...
19

 

Berdasarkan atas dalil diatas para ulama dan kaum muslimin sepakat 

untuk membolehkannya praktik jual beli, dengan adanya jual beli, maka 

manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan baik dan 

sesuai ajaran islam karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan 

kedua belah pihak. 

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena 

apapun tindakannya harus memberikan manfaat. Asas-asas yang harus 

diperhatikan dalam melakukan suatu akad menurut Ahmad Azhar Basyir 

adalah: 

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang 

ditentukan oleh Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul. 

b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur 

paksaan. 

c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat 

dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. 

d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, 

menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan 

kesempatan dalam kesempitan.20 

                                                           
19

 An-Nisa‟ (4): 29. 
20

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 

hlm. 15-16. 
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Dalam suatu jual beli seharusnya para pihak memikirkan kemaslahatan 

dari suatu jual beli tersebut, jangan sampai ada diantaranya salah satu pihak 

merasa dirugikan. Maslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak 

disinggung oleh syara‟ dan tidak pula terdapat dalil yang memerintahkan atau 

meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan 

yang besar atau kemaslahatan. Jadi membentuk hukum dengan cara maslahah 

mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahat manusia dengan arti 

untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi 

manusia, dengan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.21 

Menurut Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan 

dalam memfungsikan Maslahah Mursalah, yaitu:22 

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki 

yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan dan menolak 

kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya 

mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat 

negatif yang ditimbulkannya. 

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan 

umum, bukan kepentingan pribadi. Sesuatu yang dianggap maslahat itu 

tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-

Qur‟an atau Sunnah Nabi. 

                                                           
21

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), II: 345-346. 
22

Ibid., II: 359-360. 
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Maslahat selalu sejalan dengan maqasid syariah, terkait dengan hal 

tersebut dalam upaya meraih kemaslahatan, Imam As-Syatibi 

mengkategorikan tiga tingkatan atau skala prioritas yang harus ditempuh 

manusia. Tingkatan tersebut yaitu :  

1. Dharuriyat, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang jika tidak 

dipenuhi akan membuat hidup menjadi rusak. 

2. Hajiyat, yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi, yang jika tidak 

dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan. 

3. Tahsinat, yaitu kebutuhan pelengkap, yang jika tidak dipenuhi akan 

membuat kehidupan menjadi kurang nyaman. 23 

Imam As-Syatibi menjelaskan ada lima bentuk maqasid syariah berupa 

agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, dimana yang paling menonjol dan 

relevan dalam penelitian ini adalah menjaga harta. Maqashid syariah di dalam 

memelihara/menjaga harta tetap memprioritaskan perihal yang primer, yaitu 

menjaga agama dan dengan menjaga keutuhan yangprimer dengan perihal 

lainnya, termasuk di antaranya adalah menjaga harta (حفع انًبل). Paraulama 

ushul sepakat bahwa perihal yang primer yaitu menjaga agama ( انديٍ حفع ) tidak 

bisa digantikan kedudukannya. Namun demikian, menjaga harta adalah 

penting adanya untuk menjaga keutuhan agama hingga dikatakan bahwa harta 

yang rusak dapat mempengaruhi kemurnian agama. 

                                                           
23

 Ibid. 
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Menjaga dan memenuhi hajat akan harta tersebut adakalanya dari sisi 

bagaimana mendapatkannya atau dari sisi memelihara harta yang sudah 

dimiliki. Menjaga harta tersebut juga menjadi rumpun kaidah dalam bidang 

muamalah , kaidah ini dijabarkan dengan maqashid „ammah (tujuan-tujuan 

umum) dan maqashid khassah (tujuan khusus) yang sangat banyak dan tidak 

terhitung jumlahnya.24 Maqashid „ammah adalah tujuan disyariatkan beberapa 

kumpulan hukum atau lintas hukum, sedangkan maqashid khassah adalah 

tujuan disyariatkan satu hukum tertentu, maqashid khassah merupakan hasil 

kajian para ulama terhadap nash dan hukum-hukum syariat dan menghasilkan 

kepastian, bahwa syariat ini telah menetapkannya sebagai tujuan yang 

memberikan akibat dan implikasi.25 

Seiring perkembangan zaman maka akan muncul persoalan, oleh karena 

itu islam merupakan agama yang dominan di masyarakat maka pembentukan 

hukum yang dipengaruhi oleh kebiasaan di masyarakat termasuk kedalam 

ruang lingkup „urf. Adat atau kebiasaan  („urf) yang dapat dijadikan sebagai 

Hukum Islam adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil atau 

Hukum Islam itu sendiri. Dalam hal ini  jika dilihat dari segi kualitasnya adat 

kebiasaan („urf) terbagi kedalam 2 jenis yakni „urf  Shahih (kebiasaan yang 

baik) dan „urf  fasid (kebiasaan yang rusak). „Urf Shahih (kebiasaan yang 

baik) adalah adat yang sudah diterima oleh hukum syara‟ dan tidak 

                                                           
24

 Oni Sahroni dan Adiwarma A Karim, Maqoshid Bisnis dan Keuangan Islam, cet. ke-2, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 65. 
25

Ibid., hlm. 66. 
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berbenturan dengan prinsip Islam.26„urf fasid (kebiasaan yang rusak/buruk) 

adalah kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama.27 

Dalam pembahasan skripsi ini penulis lebih menggunakan pendekatan 

sosiologi, yaitu dengan menilai realita dan fakta yang terjadi di masyarakat, 

apakah permasalahan tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan Sosiologi 

Hukum Islam. Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian Hukum Islam, 

maka tinjauan Hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh 

Hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh 

masyarakat muslim terhadap perkembangan Hukum Islam.28 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian yang bertujuan 

untuk mendapat hasil penelitian yang objektif. Untuk mendapatkan hasil 

penelitian tersebut, diperlukan beberapa informasi yang akurat serta data yang 

mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

                                                           
26

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2012), hlm. 73.  
27

 Ibid. 
28

SudirmanTebba, SosiologiHukum Islam, (Yogyakarta: UII Press,2003), Hlm. 1. 
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mendapatkan data empiris yang ada dilapangan.29 Penelitian kualitatif 

ini bertujuan untuk memahami mengenai fenomena khususnya dari 

perspektif subjek tertentu yang dideskripsikan dalam bentuk kata serta 

bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah.30 Karena jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan,maka fokus dari penelitian ini adalah data yang didapatkan di 

lapangan berupa pengamatan, dokumentasi serta wawancara kepada 

tokoh masyarakat, petani, dan pengepul tembakau di Desa Ngemplak, 

Windusari, Magelang. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian bersifat deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan, 

menjelaskan dan menganalisa data secara jelas sesuai dengan Sosiologi 

Hukum Islam, kemudian memberikan penilaian secara komprehensif 

tentang masalah yang dikaji. Dalam hal ini penelitian ditekankan pada 

jual beli tembakau dengan campuran sumba di Desa Ngemplak, 

Windusari, Magelang. 

3. Pendekatan penelitian  

a. Pendekatan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu 

masalah yang didasarkan pada Hukum Islam, baik yang bersumber 

pada Al-Quran, hadis, kaidah-kaidah fikih, dan pendapat ulama. 

                                                           
29

 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, cet ke-1, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1998), hlm. 

21. 
30

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2012), hlm. 6. 
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b. Pendekatan empiris (sosiologis) yaitu dengan cara melihat langsung 

keadaan masyarakat yang melakukan jual beli tembakau di Desa 

Ngemplak, Windusari, Magelang untuk mendekati permasalahan-

permasalahan yang ada. 

4. Metode pengumpulan data 

a.  Observasi 

Pengamatan secara langsung terhadap praktik jual beli 

tembakau di Desa Ngemplak, Windusari, Magelang. Serta 

melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang 

ditemukan.31 

b. Interview atau wawancara 

Mendatangi dan mewawancarai secara langsung kepadatokoh 

masyarakat, petani, dan pengepul tembakau di Desa Ngemplak, 

Windusari, Magelang.Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan 

dan menggali informasi terkait praktik jual  beli tembakau, serta 

mendapatkan informasi secara jelas, sehingga dapat menjadi data 

yang valid dan sesuai dengan harapan.Kemudian dilakukan 

pencarian data dengan wawancara terbuka (open interview). 

c.  Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan suatu data dan 

informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Dokumentasi 

                                                           
31

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarata: UGM Press,1984), hlm. 

136. 
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diperrlukan supaya dalam penyusunan penelitian lebih jelas dan bisa 

untuk dipertanggung jawabkan. 

d. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai kuallitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.32 Diantaranya adalah tokoh masyarakat, petani, dan 

pengepul tembakau di Desa Ngemplak, Windusari, Magelang. 

e. Sampel 

Sampel penelitian diambil dari tokoh masyarakat, petani dan 

pengepul tembakau di Desa Ngemplak, Windusari, Magelang. 

Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

f.  Kepustakaan 

Kepustakaan merupakan sumber-sumber tertulis yang 

dibutuhkan dan membantu penulis dalam mendapatkan data terkait 

dengan penelitian, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, serta yang 

terkait dengan penelitian. 

5. Analisis Data  

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data yang ada 

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana 

analisis ini ditujukan untuk mendapatkan data yang berkualitas, 

bermutu, dan bersifat fakta atas gejala-gejala yang berlaku. Selanjutnya 

                                                           
32

 Sugiyono,Metodologi Penelitian Administrasi, (Bandung:Alfabeta,2005), hlm.90. 
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penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan, 

dengan cara mengaitkan data dan fakta-fakta yang ada dengan teori-

teori. 

H. Sistematika Pembahasan  

Agar pembahasan skripsi ini dapat dengan mudah dipahami, maka 

sistematika penyusunan disesuaikan dengan tata cara urutan permasalahan 

yang ada. Dalam hal ini, penyusun membagi menjadi lima bab yang masing-

masing bab terdiri dari beberapa sub bab. 

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari delapan sub bab yang meliputi 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, yang 

mana merupakan dasar pengkajian dari bab-bab berikutnya agar saling 

berkaitan satu dengan yang lainnya. 

Bab II,membahas tentang teori-teori jual beli dalam hukum 

islam,‟Urf, Kaidah Fikih Kemudharatan Harus Dihilangkan, serta teori 

sosiologi Hukum Islam guna menyelesaikan masalah-masalah yang ada. 

Bab III, berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang mencakup 

tentang gambaran umum  Desa Ngemplak Kecamatan Windusari, Kabupaten 

Magelang, meliputi keadaan ekonomi, sosial budaya, dan Agama yang ada 

pada masyarakat tersebut. Serta bagaimana mekanisme praktik jual beli 

tembakau di desa tersebut dan problematika yang muncul. Serta berisi 
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pandangan tokoh masyarakat terhadap jual beli tembakau dengan campuran 

sumba. 

Bab IV, berisi tentang analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi 

masyarakat Desa Ngemplak melakukan jual beli tembakau dengan campuran 

sumba berlangsung hingga sekarang, serta analisis sosiologi Hukum Islam 

terhadap praktik tersebut dari segi akad dan mekanisme operasionalnya, serta 

dampak dari praktik jual beli ini. 

Bab V, merupakan penutup dan bab terakhir dari penelitian ini, yang 

terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang dilakukan. Pada akhir 

bab ini dicantumkan daftar pustaka dan lampiran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang praktik jual beli tembakau 

dengan campuran sumba di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang berdasarkan analisis Sosiologi Hukum Islam, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pandangan tokoh masyarakat di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari 

Kabupaten Magelang terhadap praktik jual beli tembakau dengan 

campuran sumba, dikualifikasikan menjadi dua pandangan yaitu: 

a. Pandangan pertama menyatakan bahwa praktik jual beli tembakau 

dengan campuran sumba merupakan jual beli yang diperbolehkan 

(mubah). Faktor yang mendasari diperbolehkannya jual beli tersebut 

adalah dapat meningkatkan nilai jual tembakau, meningkatkan 

perekonomian masyarakat, untuk meminimalisir adanya kerugian, 

sebagai sarana tolong menolong pihak penjual yang terdesak 

kebutuhan, dan terbukanya lapangan pekerjaan khususnya bagi ibu-ibu 

dan para remaja yang belum memiliki pekerjaan. Selain adanya 

dampak positif diatas praktik jual beli tembakau dengan campuran 

sumba ini telah berlangsung lama sehingga pihak pembeli sudah 

mengetahui adanya praktik ini. Praktik jual beli tembakau dengan 

campuran sumba ini juga didasarkan atas rasa suka sama suka diantara 

kedua belah pihak. 
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b. Pandangan kedua menyatakan bahwa kegiatan jual beli tembakau 

dengan campuran sumba tidak diperbolehkan dalam Islam. Faktor 

yang mendasari tidak diperbolehkannya jual beli tersebut adalah jual 

beli ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dengan 

cara menipu salah satu pihak dan akan menimbulkan kemudharatan 

bagi pihak pembeli dan pihak penjual dikemudian hari, yakni 

meruginya pihak pembeli akibat praktik ini sehingga daya beli 

tembakau menjadi menurun.  

2. Praktik jual beli tembakau dengan campuran sumba di Desa Ngemplak 

Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dapat berlangsung hingga 

sekarang karena adanya beberapa faktor sebagai berikut: 

a. Faktor Ekonomi 

Terdapat dua point dalam faktor ekonomi yaitu faktor 

kemiskinan dan faktor nilai jual, yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor kemiskinan karena  Desa Ngemplak Kec. Windusari Kab. 

Magelang termasuk desa berpenghasilan rendah, dimana terdapat  

rumah tangga miskin sebanyak 243 kepala keluarga, sehingga  

kegiatan jual beli tembakau dengan campuran sumba merupakan 

sarana masyarakat memperoleh nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 

2) Faktor nilai jual karena adanya praktik mencampurkan sumba 

ditujukan untuk meminimalisir kerugian sehingga meningkatkan 

nilai jual serta mendapatkan pendapatan yang maksimal.  
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c. Faktor keturunan karena masyarakat Desa Ngemplak Kec. Windusari 

Kab. Magelang melakukan praktik jual beli tembakau dengan 

campuran sumba  ini hanya meneruskan kebiasaan dari keluarganya. 

3. Sedangkan analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik jual beli 

tembakau dengan campuran sumba  adalah praktik jual beli ini memiliki 

dampak positif dan dampak negatif. Kaitannya dengan qawaidul fiqhiyah, 

adanya praktik jual beli tembakau dengan campuran sumba ini memiliki 

banyak kemaslahatan daripada kemudharatannya. Sehingga berlakulah 

kaidah fikih menarik kemaslahatan dapat menolak kerusakan. Kemaslahatan 

itu berupa meningkatkannya nilai jual yang dapat meningkatkan 

pendapatan, meminimalisir kerugian akibat perubahan cuaca, terbukanya 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta para petani dan pengepul dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan maqashid syariah, 

permasalahan standar keamanan mencampurkan sumba dengan tembakau 

ini tidak mengancam jiwa karena Sumba (pewarna) yang digunakan adalah 

pewarna makanan yang tidak dilarang dalam penggunaannya. 

Praktik jual beli tembakau dengan campuran sumba  ini sudah 

memenuhi unsur ridho atau saling rela dari kedua belah pihak. Pihak 

pembeli secara langsung melihat barang yang menjadi objek jual beli, pihak 

pembeli dapat menilai sendiri apakah ada kerusakan dan kecacatan. Pembeli 

juga dapat menentukan harga yang sesuai sehingga tidak dirugikan dangan 

adanya pencampuran sumba sehingga praktik jual beli ini didasarkan atas 

rasa suka sama suka. Untuk itu dalam bingkai Sosiologi Hukum Islam hal 
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ini termasuk dalam „Urf Shahih  (kebiasaan yang baik). Adapun alasannya 

adalah terdapat nilai maslahah, berupa tidak adanya pihak yang dirugikan 

melainkan sama-sama mendapatkan manfaat. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian penyusun yang tertuang dalam skripsi ini, penyusun 

mencoba memberikan beberapa saran pada pihak petani dan pengepul 

tembakau serta yang terlibat didalam praktik jual beli tembakau dengan 

campuran sumba ini dengan harapan bisa dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan atau masukan demi tegaknya Hukum Islam yang bertujuan 

untuk mendidik manusia agar memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, 

menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat dan memenuhi 

kepentingan atau memelihara kemaslahatan yang hakiki. 

1. Untuk pihak petani tembakau, diharapkan dalam setiap melakukan 

kegiatan muamalat selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada 

dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah sebagai suatu pedoman bagi seluruh umat 

manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman 

dan kedzoliman, disamping itu diharapkan juga ketika mendapatkan hasil 

panen surplus untuk bisa mempergunakan dengan sebaik mungkin. 

2. Pihak pengepul hendaknya memberitahu pihak pembeli terkait ukuran 

sumba yang dicampurkan, sehingga praktik ini lebih transparan. 

3. Untuk mencegah adanya sengketa dikemudian hari dan juga dapat 

mempertanggungjawabkan jika ada sengketa maka alangkah baiknya 
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antara pihak pengepul  yang satu dengan yang lainnya membuat peraturan 

terkait ukuran campuran sumba sehingga dapat dilaksanakan secara 

bersama sehingga tidak ada yang dirugikan. 

4. Untuk tokoh masyarakat diharapkan bisa membimbing dan memberikan 

pemahaman yang lebih terkait praktik jual beli tembakau dengan 

campuran sumba agar praktik jual beli tersebut sesuai dengan syariat Islam 

dan tidak menimbulkan dampak negatif. 
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