
 

 

BAB IV   

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal 

Mengetahui kondisi lingkungan hal yang penting dan di perlukan . adapun 

lokasi penelitian yang penulis teliti adalah Desa Gebangan Kecamatan 

Pageruyung Kabupaten Kendal sehubungan dengan penelitian ini yang perlu 

diketahui yaitu: 

1. Keadaan Geografis dan Susunan Penerintah  

a. Keadaan Geografis  

 Gebangan adalah salah satu dari 14 ( Empat Belas ) Desa  yang 

ada di wilayah Kecamatan Pageruyung Kabupaten kendal. Adapun  

luas wilayah Gebangan adalah 2.700 Ha. Dengan batas – batas sebagai 

berikut:  

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sidomukti 

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tambahrejo 

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Surokonto Wetan  

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kalibareng  

 Berdasarkan letak ketinggian, Gebangan Berada pada ± 150 M 

dari permukaan air laut dengan suhu rata-rata 35 derajat. Sedangka 
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 Desa  Pageruyung berada di sebelah barat kecamatan dan memiliki jarak 

tempuh 0,1 KM dari ibu kota kecamatan, serta 40 KM dari ibu kota kabupaten. 

b. Susunan Pemerintah  

Sebagai lembaga pemerintahan terkecil dalam struktur 

pemerintahan, baik pemerintahan desa maupun kelurahan yang 

mempunyai fungsi strategis yakni sebagai ujung tombak dalam 

membangun nasional dalam sektor pertanian, perkebunan dan 

peternakan. Oleh karena itu pemerintah desa atau kelurahan 

diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di 

wilayah masing-masing.  

Pemerintahan Gebangan dipimpin oleh kepala desa (Kades) 

yaitu Bapak Supaat , dan di bantu oleh sekretaris desa  (Sekdes) yaitu 

Ibu Supartini beserta perangkat-perangkatnya yang terdiri atas 3 

kepala urusan ( Kaur ) yaitu Kaur Umum Ibu Wiranti ,  Kaur 

Keuangan Bapak Sunaryo, Dan Kaur Perencanaan Bpk Imam Guntur 

Kurniawan . 2 Kasi Yaitu Kasi Pemerintahan Ibu Sri Nurbandiyah 

Serta Kasi Pelayanan Yaitu Bpk Suyadi.3 kepala dusun ( Kadus ) yaitu 

Kadus 1 Bapak Lukman Triyono, kadus 2 Bapak Riyadi Dan Kadus 3 

Bapak Nur Muhamad Ismail
50

 

2. Keadaan Penduduk  
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 Hasil wawancara dengan Ibu Supartini ( sekdes Gebangan ) Tanggal 21 April 2018  
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Gebangan memiliki 5 RW. Dan 17 RT.4 Dan jumlah penduduk 

Gebangan secara keseluruhan adalah 2.539 jiwa dengan jumlah Kepala 

Keluarga sebanyak 809 KK. Dengan rincian sebagai berikut:  

TABEL I 

Jumlah Penduduk Desa Gebangan 

NO JENIS KELAMIN JUMLAH 

1 Laki – Laki 1.273 

2 Perempuan 1.266 

 Total 2.539 

                            Sumber : Daftar isian potensi Gebangan Tahun 2018 

1. Keadaan Sosial Ekonomi  

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikan dengan 

penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga, Sebagai 

desa pertanian dengan ditunjang lahan persawahan yang cukup luas, maka 

sebagian besar mata pencaharian penduduk Gebangan adalah bertani. 

Walaupun demikian bukan berarti semua penduduk Gebangan bermata 

pencaharian sama yaitu sebagai petani. Selain bertani,penduduk Gebangan 

juga berfariasi dalam pekerjaannya. Adapun datanya adalah sebagai berikut:  

TABEL II 

Mata Pencaharian Masyarakat Gebangan Kecamatan Pageruyung 

Kabupaten Kendal 
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No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Buruh / Swasta 514 Orang 

2 Wiraswasta / Pedagang 114 Orang 

3 Tani 413 Orang 

4 Pertukangan 11 Orang 

5 Buruh Tani 764 Orang 

6 Pegawai Negri 6  Orang 

7 Guru 10 Orang 

8 Montir 1 Orang 

9 Belum Bekerja 686 Orang 

                     Sumber : Daftar isian potensi Gebangan Tahun 2010  

Dari data diatas menunjukan jumlah masyarakat yang melakukan pekerjaan 

tani ada 748 orang dan yang menjadi buruh tani (dengan menggarap sawah / ladang 

orang lain) ada 764 orang, hal ini menunjukan bahwa rata-rata jumlah masyarakat 

Gebangan, Kec. Pageruyung Kab. Kendal 80 % melakukan pekerjaan di ladang atau 

mencari kehidupannya di sawah / bercocok tanam. Sedangkan luas lahan pertanian 

yang ada di Gebangan kecamatan Pageruyung Kab. Kendal adalah :   

Dalam Bidang Pertanian Yang Yerupa Tanaman Pangan   

1. Luas tanam menurut komuditas tahun ini padi ladang yaitu 210 hektar. Pemilikan 

lahan pertanian tanaman pangan ;  
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Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah pertanian 914 RTP, yang tidak 

memiliki 1109 RTP, memiliki kurang 0,5 ha 437 RTP, memiliki 0,5 – 1,0 ha  361 

RTP, memiliki lebih dari 1,0 ha 109 RTP jumlah total rumah tangga petani sebanyak 

911 RTP.  Jumlah petani yang mejual padi tebasan pada saat panen sebanyak 75 % 

dari petani yang ada di Gebangan, karena 25 % sisanya merupakan penebas atau 

petani yang tidak menebaskan hasil tanaman padinya karena mereka mampu untuk 

menjual atau menebas padinya ketempat lain tanpa harus menggantungkan kepada 

penebas lain, dan juga mereka tidak terpaksa untuk menjualnya. Tetapi sebagian 

besar masyarakat petani lebih banyak yang melakukan penebasan padinya kepada 

penebas di desa itu, karena hanya dengan cara itu mereka mudah mendapatkan 

pembeli dan sudah menjadi kebiasaan dalam setiap hasil panen padi yang ada di 

Gebangan.  

3. Keadaan Sosial Pendidikan  

Sedang dalam bidang pendidikan yang berfungsi untuk mencerdaskan 

bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan lembaga pendidikan, 

karena pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, dengan adanya 

pendidikan kita dapat melihat tingkat kecerdasan penduduk. Berikut ini tabel 

tingkat pendidikan penduduk Gebangan (dari umur 5 tahun keatas) 

TABEL III 

Tingkat Pendidikan Penduduk Gebangan 

No Lulusan Jumlah 
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1 Tamatan akademi 24 Orang 

2 Tamatan SLTA 141 Orang 

3 Tamatan SLTP 375 Orang 

4 Tamatan SD 1.172 Orang 

5 Belum tamat SD 182 Orang 

6 Belum Sekolah 645 Orang 

       Sumber : Daftar isian potensi Gebangan Tahun 2018  

1. Keadaan Sosial Keagamaan  

Dari segi keagamaan seluruh penduduk Gebangan beragama dan tidak 

seorangpun yang menganut kepercayaan. Sebagian besar penduduknya 

beragama Islam. Dengan bukti terdapatnya 3 Buah masjid, 20 mushola dan 

terdapat beberapa sekolah yang bernuangsa keislaman seperti TPQ, MDA dan 

MDW.  

Walaupun mayoritas agama mereka islam masyarakat Gebangan 

bukannya masyarakat yang agamis, dikarenakan masih ada beberapa orang 

yang masih melanggar syari‟at Islam, walaupun demikian kegiatan – kegiatan 

keagamaan masih rutin dilaksanakan dikalangan tertentu saja
51

. 

B. Pembahasan 

1. Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Di desa Gebangan Kecamatan 

Pageruyung kabupaten Kendal 
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 Hasil wawancara dengan Ibu Supartini ( sekdes Gebangan ) Tanggal 21 April 2018. 
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Berikut ini akan dijelaskan tahapan-tahapan praktek atausistem jual beli kapok 

dengan praktek tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung kabupaten 

Kendal. 

1. sistem dalam pelaksanaan jual beli tebasan kapok 

Di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal seperti 

halnya tata cara pelaksanaan jual beli tebasan kapok hampir semua 

masyarakat melakukan dikarenakan kehendak kedua belah pihak 

dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. 

Dalam system tebasan kapok di Desa Gebangan Kecamatan 

Pageruyung Kabupaten Kendal yang sesuai dengan hasil wawancara 

dengan beberapa masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tebasan 

dilaksanakan dengan tiga cara: 

1.  Dengan cara melakukan pembayaran secara tunai. 

2.  Dengan cara sitem bagi hasil. 

3.   Dengan cara meminjam uang terlebih dahulu. 

2. Cara melaksanakan perjanjian jual beli 

Didalam jual beli tebasan kapok di Desa Gebangan Kecamatan 

Pageruyung Kabupaten Kendal tidak ada suatu perjanjian dalam praktek 

jual beli tebasan kapok hanya mengggunakan system saling percaya antara 

pembeli dan penjual. Disini penjual dan pembeli menyatakan sebuah 
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kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. 

Mialnya penjual sebagai penjual menyatakan, saya jual padi tersebut, dan 

pembeli menjawab, saya beli kapok dari anda. Maka dalam hal ini sudah 

terjadilah kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah 

pihak.  

3. Cara Menetapkan Harga 

Dalam penetapan harga kapok, tergantung pada kesepakatan orang 

yang melakukan transaksi jual beli tebasan. Antara penjual dan pembeli 

terjadi 

tawar menawar. Untuk mengetahui standar harga tersebut, biasanya 

penjual melakukan beberapa kali pemawaran kepada pembeli, tetapi 

sebagian besar petani di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung 

Kabupaten Kendal  melakukan sistem bagi hasil dan juga pinjam uang 

terlebih dahulu dalam melakukan transaksi jual beli kapuk tebasan. 

1. Bagi hasil. 

Yaitu dengan cara barang atau kapok dikumpulkan terlebih 

dahulu kepada pihak yang hutang kemudian setelah waktunya untuk 

dijual maka barang tersebut dijual kemudian dipotong harga awal atau 

harga beli kemudian selisih dibagi dua. 

2. Pinjam uang terlebih dahulu. 

Setelah selesai panen kapok dan kapok sudah dipisahkan dari 

kulitnya maka barang langsung diambil oleh yang meminjamkan uang 
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tetapi biasanya harganya memiliki berbedaan dengan harga beli pada 

umumnya, contoh: harga jual pada umumnya Rp. 5000,00 kemudian 

dibeli Rp. 4800,00. 

4. Cara Penyerahan Kapok 

Biasanya  para petani menyerahkan hasil panen kapoknya apabila 

kapok tersebut telah selesai dipanen dan sudah terpisah dari kulitnya dan 

juga sudah dimasukkan ke tempet kapok ( karung ) maka para petani 

tersebut yang menyerahkannya langsung kepada pihak pembeli. 

5. Cara Melakukan Pembayaran. 

Cara dalam pelaksanaan pembayaran disini bisa menggunakan dua 

cara yaitu: 

1. Dengan cara tunai. 

Yaitu kapok dari petani yang sudah diserahkan kepada pembeli 

langsung ditimbang oleh pembeli setelah selesai penimbangan 

kemudian di bayar secara tunai ditempat dan saat itu juga. 

1. Bagi hasil. 

Yaitu dengan cara kapok dikumpulkan terlebih dahulu atau 

timbun kemudian sekitar enam bulan sampai delapan bulan sekiranya 

barang tersebut laku mahal dan sudah ada labanya maka barang 

tersebut dijual dan labanya dibagi menjadi dua. 

6. Alasan dilakukanya transaksi jul beli tebasan kapok 
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Alasan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli tebasan kapok 

dikareakan dua faktor: 

1. Hasilnya agak lumayan. 

2. Barangnya banyak 

Dikarenakan pada dasarnya para petani Desa Gebangan kecamatan 

Pageruyung kabupaten Kendal lebih menyukai dengan bertanam kapuk 

dikarenakan pada dasarnya kontur tanahnya cocok untukditanamin pohon 

kapuk dan juga perawatanya mudah tidak membutuhkan banyak biaya dan 

penghasilannya memuaskan. 

2. Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktek Jual beli tebasan 

Pada hakikatnya manusia memiliki kebutuha yang harus dipenuhi 

dalam kehidupannya sehari-hari seperti halnya kebutuhan sandang, pangan, 

dan papan, yang tidak bias dikesampingkan selama manusia itu masih 

hidup, sedangkan manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan 

tersebut dengan sendiri dan memerlukan bantuan orang lain mak dari itu 

terbentuklah suatu hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. 

Hubungan timbal balik untuk memenuhi kebutuhannya maka 

diperlukannya cara transaksi jual beli, sebagaimana yang diketahui 

bahwasanya di dalam agama Islam jual beli merupakan salah satu mata 

pencaharian yang terpuji bahkan beberapa ulama berpendapat 

bahwasannya jual bei merupakan mata pencaharian yang utama. 
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Maka dari itu didalam agama Islam mengatur beberapa ketentuan 

mengenai jual beli agar tidak saling merugukan antra atu sama lain tetapi 

dapat memberikan dampak yang angat positif dan memberikan manfaat 

bagi masyarakat pada umumnya. 

Praktek jual beli kapuk yang biasa di lakukan di Desa Gebangan 

Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal merupakan sistem jual beli 

tebasan menurut kamus bahasa Indonesia  yaitu jual beli yang mana 

buahnya masih dalam kondisi belum dipetik atau masih dipohonnya tetapi 

dalam kesimpulan hasil dari wawancara Bersama masyarakat penulis 

menyimpulkan bahwasannya jual beli tebasan adalah jual beli suatu barang 

yang masih dalam tumpukan, barang yang dijual adalah barang yang 

berwujud dari hasil tumpukan tersebut tetapi tidak diketahui kadar kualitas 

barang tersebut. Dengan pengertian diatas maka maksud disini adalah jual 

beli borongan jadi pembahasan yang di bahas dalam skripsi ini adalah jual 

beli borongan Definisi jual beli itu sendiri adalah secara terminologi adalah 

menukar harta dengan harta atau penukaran mutlak. Secara terminologi 

adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas atau kenikmatan. Dan 

yang dimaksud jual beli borongan adalah jual beli barang yang bisa di 

takar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, di takar, 

atau dihitung lagi. Untuk sah atau tidaknya mengenai akad tersbut harus 
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diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat dalam jual beli yang 

harus dipenuhi. 

Keabsahan akad merupakan hal utama yang menjadi prinsip ekonomi 

Islam dalam melaksanakan suatu transaksi, termasuk dalam hal ini prakti 

tebasan. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam 

keabsahan akad berdasarkan rukunnya menurut Islam adalah: 

1. Aqid (petani dan pembeli). 

2. Sighat (ijab dan qabul). 

3. Ma‟qud „alaih (objek aqad).
52

 

1. Ditinjau dari aqid (pihak petani dan pembeli) 

       Dalam praktek jual beli kapuk secara tebaan di Desa Gebangan Kecamatan 

Pageruyung Kabupaten Kendal terdiri dari dua orang yaitu pedgang sebagai 

pembeli dan petani sebagai penjual, orang melakukan transaksi jual beli kapuk 

secara tebasan yang ada di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten 

Kendal dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal. 

       Menurut Sudarsono dalam bukunya “pokok-pokok Hukum Islam” 

memaparkan bahwasannya penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan jual 

beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: “bukan dipaksa (kehendak sendiri), 

sehat akalnya, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya sampai umur 

atau baligh, keadaannya tidak mubadzir (boros), karena harta mubadzir itu 
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ditangan walinya.”
53

sedangkan menurut syarat yang berkaitan denga aqid harus 

mumayyiz (bisa membedakan yang baik dan buruk).
54

 

       Akad jual beli kapuk secara tebasan di desa Gebangan Kecamatan 

Pageruyung Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh petani dan penjual kapuk 

tersebut atas dasar kemauan sendiri dan orang yang melakukan transaksi 

tersebut sudah dewasa, dan berakan dan sesuai dengan ketentun syarat yang 

telah dijelaskan diatas. 

3. Di tinjau dari shighat (ijab dan qabul). 

        Suatu jual beli belum bisa dikatan sah sebelum adanya ijab dan qabul 

dikarenakan hal ini menujukan atas kerelaan kedua belah pihak dalam 

melakukan transaksi pada dasrnya ijab qabul dilakukan dengan cara lisan tetapi 

apabila terjadi hal yang tidak memungkinkan seperti halnya orang bisu, jauhnya 

barang yang dibeli, atau petaninya jauh, boleh menggunakan surat menyurat 

dengan mengandung arti dari ijab qabul.
55

 

         Ijan dan qabul agar benar-benar memiliki akibat hukum terhadap objek 

akad menurut syari‟at Islam maka perlu mengetahui beberapa syarat ijab dan 

qabul: 

1. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal. 

2. Qobul sesuai dengan ijab. 
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3. Ijab dan qabul sesuai dengan majlis, tau ijab dan qabul tidak tepisah
56

 

 Adapun masyarakat di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung kabupaten 

Kendal dalam melakukan praktek jual beli kapuk secara tebasan petani dan 

pembelinya dilakukan oleh orang yang sudah baligh, kemudian ijab dan qabulnya 

dilakukan pada saat petani dan pembeli bertemu secara langsung kemudian terjadinya 

tranaksi setelah adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak adapun ijab qabul 

yang dilakukan oleh penjual dan pembeli adalah menngunak ijab qabul secara lisan 

dikareakan tidak adanya kwitansi dan surat menyurat dengan menggunakan sistem 

kekeluargaan yaitu saling percaya antara penjual dan pembeli. 

3. Ditinjau dari ma‟qud „alaih (objek akad). 

   Syarat-syarat barang yang dapat menjadi objek akad dalam jual beli 

haruslah diketahui dengan jelas dzatnya, kadar, sifat, wujud, dan diketahui pula 

masanya, serta dapat diserah terimakan, sehingga terhindar dari kesamaran dan 

penipuan
57

. Hukum Islam melarang memperjual belikan barang yang 

dikategorikan barang najis atau diharamkan oleh syari‟at Islam seperti darah, 

bangkai, dan babi.
58

 

   Praktik jual beli kapuk secara tebasangi Desa Gebangan Kecamatan 

Pageruyung Kabupaten Kendal memiliki dzat yang jelas, kadar,wujud, dan telah 

diketahui juga masanya dikarenakan dalam jual beli tersebut sudah ada barangnya 
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atau sudah dipanen oleh petani dan juga sudah diproses sehingga barang tersebut 

sudah ada dan dapat ditimbang, jual beli kapuk tebasan juga menggunakan barang 

yang suci dan tidak najis jadi jual beli kapuk tebasan sudah sesuai dengan syarat-

syarat yang telah penulis jelaskan diatas


