
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini semakin banyak cara untuk bermuamalah, khususnya dalam 

bidang sewa menyewa dan jual beli. Dalam meningkatkan kesejahteraan hidup 

manusia, mereka selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik 

kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Oleh sebab itu mereka 

membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, membutuhkan mobil untuk 

kendaraan, membutuhkan tanah untuk pertanian, baik berupa sawah maupun 

tambak, serta membutuhkan peralatan hidup yang lainnya untuk digunakan 

dalam kebutuhannya hidup sehari-hari. 

Berkaitan dengan sewa menyewa menurut hukum perdata pasal 1548 

mengenai perjanjian sewa menyewa yakni : 

“Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu 
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan 
dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu 
harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya”. 

Sedangkan dalam dalam hukum Islam sewa menyewa dikenal dengan 

nama Ijarah. Al-Ijarah ialah “suatu jenis akad untuk mengambil manfaatdengan 

jalan pergantia” 1 

1 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung: PT. Ma’arif, 1987), 7 

1
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Sedangkan sewa menyewa tanah adalah menyerahkan tanah untuk 

menerima pembayaran uang secara tunai, dengan janji tanpa suatu perbuatan 

hukum lagi tanah itu akan kembali dengan sendirinya kepada pemiliknya sesudah 

berlalu beberapa tahun atau beberapa kali panen. 

Dengan kata lain bahwa menyewa merupakan hubungan yang bersifat 

perdata adanya kesepakatan kedua belah pihak, persetujuan perkataan yang 

menimbulkan hak dan kewajiban, adanya jangka waktu tertentu. Sewa meyewa 

merupakan suatu bentuk perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak dan 

para pihak telah mengikatkan diri untuk saling memberi kenikmatan dengan 

bentuk suatu barang yang telah disepakati. 

Pengertian jual beli sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1457 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata adalah : 

“Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan (hak milik atas) suatu benda kepada pihak lain 
(pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjiakan”. 2 

Adapun menurut hukum Islam Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan 

al-bay’ yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu 

yang lain. 3 Makna lain dari al-bay’ adalah memberikan sesuatu dengan imbalan 

tertentu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. 

2 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya Pramita, 
1995), 366 

3 Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 111.



3 

Sedangkan jual beli barang sewa adalah barang yang masih dalam 

penguasa penyewa atau barang yang masih dalam ikatan sewa menyewa antara 

pemilik barang dengan penyewa yang di perjual belikan oleh pemilik barang. 

Di samping itu karena kesediaan hukum menurut nilai-nilai hukum, baik 

hukum positif maupun hukum Islam masih sangat berpengaruh kepada 

masyarakat, khususnya masyarakat pedusunan. Semua ini dapat dilihat dengan 

adanya sifat kebersamaan yang kuat pada warga, mereka saling percaya 

mempercayai, kenal-mengenal, tolong-menolong dengan penuh kerukunan. 

Di Desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam bermata pencarian yang berbeda-beda, sehingga 

pendapatan perekonmian yang diperoleh juga berbeda, akan tetapi mata 

pencarian utama di desa ini adalah sebagai petani tambak. Oleh karena mata 

pencarian utama di desa ini adalah petani tambak, maka  terdapat banyak tambak 

di desa tersebut. Demi mencukupi kebutuhan sehari-hari penduduk di desa ini 

harus pandai mengelola sesuatu, terutama bagi para pemilik tambak, biasanya 

para pemilik tambak menyewakan tambak miliknya kepada orang lain, untuk 

dikelola atau ditanami benih ikan oleh orang lain. 

Adapun benih yang ditanam di tambak tersebut bermacam-macam ada 

yang disebari benih nener, udang, bader, bandeng dan lain sebagainya. Setiap 6 

bulan sekali bibit-bibit yang telah disebar siap untuk dipanen untuk mendpatkan 

hasil panen yang memuaskan, maka pemilik atau pengelola harus pandai merwat
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tambaknya dengan baik, seperti halnya tumbuhan, ikan juga memerlukan pupuk 

untuk pertumbuhannya, akan tetapi masa panen tidak selalu menguntungkan 

bagi pemilik atau pengelola tambak, karena jika benih-benih yang telah disebar 

tersebut tidak berkembang dengan baik dalam arti lain ikan-ikannya banyak yang 

mati karena terserang penyakit, otomatis pemilik atau pengelola tambak mau 

tidak mau harus menerima kerugian. 

Dampak dari ikan-ikan yang terserang penyakit, maka pemilik atau 

pengelola tambak mengalami kerugian akibat panen ikannya gagal, maka pemilik 

tambak berinisiatif untuk menjual tambak miliknya kepada orang lain untuk 

menutupi semua kerugian akibat gagal panen yang telah dialami oleh pemilik 

tambak tersebut. Pada awalnya pemilik tambak menyewakan sebagian tambak 

miliknya kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan dari akad sewa yang 

dilakukannya dengan orang lain, dan keuntungan tersebut digunakan untuk 

menutupi kerugian akibat gagal panen, akan tetapi setelah dirasa belum cukup 

untuk menutupi semua kerugiannya, maka pemilik tambak berinisiatif menjual 

tambak miliknya kepada orang lain, padahal tambak tersebut masih dalam masa 

sewa. 

Permasalahan yang menarik di Desa Prasung Tambak Kecamatan 

Buduran Sidoarjo adalah mengenai penjualan tambak yang masih dalam masa 

sewa yang diperjual belikan oleh pemiliknya, Awalnya pemilik tambak 

menyewakan tambak miliknya kepada penyewa untuk dikelola selama kurun
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waktu 4 kali panen atau sekitar 2 tahun, akan tetapi sebelum masa berakhirnya 

sewa yang telah disepakati pada awal akad pemilik tambak menjual tambak 

miliknya kepada orang lain. 

Adapun proses akad sewa menyewa yang biasa terjadi di Desa Prasung 

Tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo adalah dimulai ketika penyewa 

mendatangi rumah pemilik tambak, sebelum penyewa menyepakati harga sewa 

yang ditawarkan pemilik tambak dan penyewa melihat tambak yang akan 

disewanya dengan mempertimbangkan lokasi, luas tanah dan produktifitas 

tambak yang akan disewa. Jika luas tambak, keadaan tanah serta lokasi 

tambaknya bagus, maka harga jadi hal pertimbangan yang penting dalam hal ini, 

dan dalam hal ini akad sewa yang dilakukan antara pemilik tambak dan penyewa 

dilaksankan tanpa adanya hitam diatas putih dengan kata lain perjanjian sewanya 

dilakukan dengan cara lisan atas dasar saling percaya antara pihak pemilik 

tambak dengan pihak penyewa. 

Sebelum pembeli melakukan akad, pembeli melihat lokasi tambak yang 

akan dibelinya, dengan mempertimbangkan harga yang sesuai. Setelah akad jual 

beli terjadi, pemilik tambak memulai melakukan pengelolaan tambak yang 

dibelinya, akan tetapi tambak miliknya masih berisi benih ikan milik penyewa, 

dalam masalah seperti ini ada 3 kasus yang berbeda mengenai tambak yang 

dijual oleh pemiliknya ketika masih dalam masa sewa di desa Prasung Tambak, 

diantaranya  :
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1. Pemilik tambak memberi kompensasi pembayaran ganti rugi dan 

mengembalikan uang sisa sewa yang belum terlaksana. Adapun kasus ini di 

desa Prasung tambak diperkirakan sekitar 47% kasus yang serupa. 

2. Pemilik tambak yang baru memberikan kesempatan penyewa untuk 

mengosongkan tambak yang telah di belinya hingga batas akhir masa sewa, 

dengan ketentuan pembayaran pembelian tambaknya diangsur hingga masa 

sewa berakhir. Adapun kasus ini di desa Prasung tambak diperkirakan 

sekitar 41% kasus yang serupa. 

3. Pemilik tambak yang baru menginginkan tambak yang telah dibelinya 

untuk dikosongkan agar bisa secepatnya ia kelola, dan karena ia sudah 

melakukan perjanjian jual beli dan telah membayar uang tunai kepada 

pemilik lama, sedangkan pemilik lama tidak mau memberikan ganti rugi 

kepada penyewa dengan dasar bahwasannya tambak yang dijualnya adalah 

miliknya secara mutlak, dan perjanjian sewa tidak ada bukti tertulis. 

Adapun kasus ini di desa Prasung tambak diperkirakan sekitar 12% kasus. 

Dari ke 3 kasus mengenai jual beli tambak yang berstatus barang sewa di 

Desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo yang menarik untuk diteliti 

adalah kasus terakhir, karena selain hak penyewa tidak dihiraukan oleh pemilik 

tambak, penyewa juga tidak mendapatkan ganti rugi uang sisa masa sewa yang 

belum terlaksana dari pemilik tambak. Oleh karena tanpa sepengetahuan pihak 

penyewa, pemilik tambak telah memindah tangankan hak milik tambak tersebut 

baik materi maupun kemanfaatannya kepada pihak lain melalui akad jual beli,
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maka dengan sendirinya pembeli menginginkan penguasaan tambak tersebut 

secara penuh, yakni menguasai tambak tersebut sekaligus dapat 

memanfaatkannya, padahal disitu masih terdapat hak penyewa untuk dapat 

memanfaatkan tambak yang disewanya. Dengan terjadinya praktek jual beli 

barang sewa yang seperti inilah pemilik tambak telah merugikan pembeli dan 

penyewa tambak. 

Sebagai pemilik mutlak pemilik tambak merasa berwenang untuk 

melakukan apapun yang berhubungan dengan tambak miliknya, meskipun 

tambak miliknya masih dalam masa sewa. Dengan dalih mendapat keuntungan 

yang berlipat pemilik tambak menjual tambak miliknya kepada pihak lain tanpa 

sepengetahuan penyewa. 

Oleh karena pemilik tambak menjual tambaknya kepada pihak lain, maka 

otomatis penyewa mengalami kerugian dikarenakan pihak penyewa harus 

mengosongkan tambak tersebut dengan cara memanen hasil pertaniannya 

sebelum waktunya, padahal masa sewa yang diperjanjikan diawal akad belum 

terlaksanakan sepenuhya. Dalam hal ini pihak penyewa merasa dirugikan, 

karena pihak penyewa tidak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya dari 

pemilik tambak, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Slamet selaku 

penyewa tanah : 

“Dalam jual beli tambak tersebut, saya selaku pihak penyewa telah 
dirugikan. Karena dalam perjanjiannya saya berhak memanfaatkan 
tambak tersebut selama dua tahun atau 4 kali panen. Yang lebih
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menyakitkan lagi, pemilik tambak tidak memberitahukan hal tersebut 
sebelumnya kepada saya yang menyebabkan hak saya sebagai penyewa 
telah diambil oleh pemilik tambak yang baru”. 4 

Dari apa yang telah disampaikan bapak Selamet bahwa ia merasa 

dirugikan karena selain hasil panennya harus dipanen sebelum waktunya, ia juga 

belum mendapat keuntungan lebih dari sewa tambak yang dilakukannya, karena 

dari hasil panen selama 1 kali panen ia peroleh dengan hasil kotor sejumlah Rp. 

13.000.000,- ditambah hasil panen yang belum waktunya dikarenakan tambak 

yang disewanya harus dikosongkan atas permintaan pembeli dengan hasil Rp. 

9.000.000,- sedangkan uang sewa yang dibayarnya pada waktu transaksi sewa 

sejumlah Rp. 26.000.000,- sehingga jumlah kerugian penyewa akibat penjualan 

tambak yang masih dalam masa sewa sejumlah Rp. 4.000.000,-. 

Akan tetapi lain halnya dengan yang dikatakan bapak Suparlan selaku 

pihak penyewa: 

“Saya tidak merasa dirugikan meskipun tambak yang saya sewa dijual 
oleh pemiliknya, kerena saya mendapat ganti rugi uang sisa sewa yang 
belum terlaksankan.” 5 

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana 

tinjauan hukumnya baik hukum positif dan hukum Islam, jika tambak yang 

masih dalam masa sewa diperjual belikan oleh pemiliknya. 

4 Wawancara dengan Bapak Slamet, (Penyewa tambak  / warga Desa Prasung Tambak) hari Ahad 12 
Juni 2011. 

5 Wawancara dengan Bapak Suparlan,  hari Selasa 14 Juni 2011
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari permasalahan di atas teridentifikasi beberapa masalah, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Tinjauan hukum, baik hukum positif dan hukum Islam, jika tambak yang 

masih dalam masa sewa diperjual belikan oleh pemiliknya. 

2. Hal yang melatar belakangi pemilik tambak untuk menjual tambak yang 

masih dalam masa sewa di desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran 

Sidoarjo. 

3. Terjadi transaksi jual beli, padahal tambak masih dalam masa sewa. 

4. Akad yang dilakukan pada saat transaksi sewa. 

5. Kerugian yang dialami penyewa. 

6. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban penyewa. 

7. Syarat bagi tambak yang masih dalam akad sewa yang diperjual belikan. 

Kajian ini hanya membahas tentang Studi Analisis Penjualan Tambak 

yang Masih Dalam Masa Sewa Di Desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran 

Sidoarjo Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Oleh karena itu 

dibutuhkan pembatasan masalah yang dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis hukum positif, jika tambak yang masih dalam masa sewa 

diperjual belikan oleh pemiliknya ?
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2. Bagai mana analisis hukum islam, jika tambak yang masih dalam masa sewa 

diperjual belikan oleh pemiliknya ? 

C. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dalam rangka mengatur 

dan menjaga agar pembahasan tidak keluar dari konteks pembahasan, maka 

penulis dapat merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi fokus 

kajian dalam penulisan skripsi ini. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini 

adalah : 

1. Bagaimana analisis hukum positif, jika tambak yang masih dalam masa sewa 

diperjual belikan oleh pemiliknya ? 

2. Bagai mana analisis hukum islam, jika tambak yang masih dalam masa sewa 

diperjual belikan oleh pemiliknya ? 

D. Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitan sejenis 

yang pernah dilakukan penulis sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. 

Dari pengamatan penulis, ada dua skripsi yang pembahasannya mengenai Oper 

Sewa, diantaranya :
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1. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Akibat hukum Oper 

Sewa Tanpa Izin Pemilik Barang” 1997 Oleh Siti Muniroh. Dalam skripsi ini 

yang dibahas ialah mengenai Oper Sewa yang dilakukan tanpa izin pemilik 

barang yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, adapun obyek oper 

sewanya adalah rumah. 

2. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Oper Sewa Lahan Tambak Tanpa 

Izin Pemilik (Studi Analisis di Desa Kemudi Kecamatan Duduksampean 

Gersik)” 2007 Oleh M. Khulaibi Aliful Wafa. Dalam skripsi ini membahas 

mengenai praktek Oper Sewa lahan tambak tanpa izin pemilik tambak 

ditinjau dari hukum Islam. Sedang penelitian yang diteliti oleh penulis 

mengenai penjualan tambak yang masih dalam akad sewa menyewa. 

Berdasarkan penelusuran tersebut, maka judul skripsi penulis mengenai 

“Studi Analisis Penjualan Tambak yang Masih Dalam Masa Sewa Kepada Pihak 

Lain Di Desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo Dalam Prespektif 

Hukum Positif Dan Hukum Islam” berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dengan maksud judul skripsi yang 

penulis teliti ini adalah membahas mengenai tambak yang masih dalam masa 

sewa diperjual belikan oleh pemiliknya dalam tinjauan hukum positif dan hukum 

Islam.sehingga penelitian ini bukan mengulangi penelitian-penelitian terdahulu, 

tapi penelitian ini benar-benar memiliki nuansa bebeda dari penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya.
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk dijelaskan, 

sebab dengan tujuan kiranya dapat dengan mudah untuk mengetahui beberapa 

hal yang menjadi pokok permasalahan yang tertera dalam rumusan masalah. 

Tujuan yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Untuk bagaimana tinjauan hukum hukum Positif terhadap penjualan tambak 

yang masih dalam masa sewa yang diperjual belikan oleh pemiliknya kepada 

pihak lain di desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum hukum Islam terhadap 

penjualan tambak yang masih dalam masa sewa yang diperjual belikan oleh 

pemiliknya kepada pihak lain di desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran 

Sidoarjo. 

F.  Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegiatan penelitian ini mempunyai manfaat yang bersifat ilmiah  baik 

secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian adalah : 

a. Secara Teoritis, sebagai khazanah keilmuan tentang ilmu pengetahuan 

khususnya hukum positif dan hukum Islam dalam mengkaji dan menelaah 

konsepsi-konsepsi para ahli hukum, khususnya yang menyangkut sewa 

menyewa, terutama penjualan barang sewa yang masih dalam kuasa 

penyewa.
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b. Secara Praktis, dapat memberikan konstribusi pemikiran dan dijadikan 

bahan infomasi bagi masyarakat supaya tidak terjebak dalam sewa 

menyewa yang dilarang oleh negara dan agama. 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari perbedaan pemahaman terhadap maksud judul 

penelitian ini, maka dianggap perlu menegaskan judul di atas sebagai berikut: 

1. Penjualan tambak yang masih dalam masa sewa : Suatu perjanjian timbal 

balik antara penjual dan pembeli dengan berdasarkan kesepakatan antara 

kedua belah pihak, yang mana objek jual belinya adalah tambak yang 

jenisnya tergolong pada tambak lanyah, yaitu yang terletak dekat laut, dan 

dapat menerima air laut ketika air pasang yang mana tambak yang menjadi 

objek jual beli masih berada dalam masa sewa menyewa. 

2. Pihak lain : Pihak pembeli dari pada tambak yang masih dalam ikatan sewa 

dengan pihak penyewa. 

3. Perspektif Hukum Positif : Tinjauan atau sudut pandang mngenai penjualan 

tambak yang masih dalam masa sewa yang berpacu berdasarkan hukum 

tertulis yakni KUHPerdata yang berlaku dan mengikat secara umum dan 

khusus, yang ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam 

Negara Indonesia Pasal 1570, 1571 dan  1576.
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4. Perspektif Hukum Islam : Tinjauan atau sudut pandang mngenai penjualan 

tambak yang masih dalam masa sewa menurut peraturan dan ketentuan 

hukum yang terkait denagn hukum mu’amalah atau ekonomi Islam dengan 

konsep jual beli dan sewa menyewa yang berdasarkan Al-qur’an, as-sunnah 

dan pendapat para ulama’. 

Dari uraian di atas, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa yang akan di 

bahas dalam skripsi ini adalah akibat hukum, baik hukum positif maupun hukum 

Islam dari penjualan tambak yang dilakukan oleh pemilik tambak yang masih 

dalam kuasa penyewa. 

H. Metode Penelitian 

1. Data yang dikumpulkan 

Dalam penulisan skripsi ini, jenis data memuat tentang penjualan 

barang sewa menurut hukum positif dan hukum Islam, sedang objek dari 

barang sewa tersebut adalah tambak. Sesuai dengan rumusan masalah, maka 

data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah : 

a. Praktek transaksi sewa menyewa tambak di desa Prasung Tambak 

Kecamatan Buduran Sidoarjo 

b. Penerapan hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan diantaranya 

penyewa, pemilik tambak dan penjual
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c. Ketentuan hukum mengenai penjualan tambak yang masih dalam 

penguasaan penyewa 

2. Sumber Data 

Ada dua (2) sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

yaitu : 

a. Sumber data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden 

melalui interview, yaitu para penduduk setempat yang berhubungan 

dengan praktek penjualan tambak yang masih dalam masa sewa. 

b. Sumber data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

yang berkaitan dengan objek penelitian. Diantaranya : 

i. R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Jakarta : Pradnya Pramita, 1995. 

ii. R. Subekti, Aneka Perjanjian¸ Bandung : Alumni, 1985. 

iii. Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, jakarta : Gaya Media Pratama, 

2000. 

iv. Sayid Sabiq, Fikih Sunnah 12, Bandung : al-ma’arif, 1987. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data Lapangan, yang meliputi :
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a) Observasi, yaitu pengamatan langsung dengan cara pengambilan data 

dengan menggunakan mata, tanpa alat standart lain dan dilakukan secara 

terencana dan sistematik. 6 

b) Interview, yaitu poses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan 

tatap muka, 7 yaitu dialog langsung antara peneliti dengan masyarakat 

desa Prasung Tambak yang melakukan akad penjualan tambak yang 

masih dalam masa sewa, yakni penyewa, yang menyewakan serta pembeli 

tambak yang masih dalam masa sewa. 

c) Dokumentasi, yaitu mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian 

tentang penjualan tambak yang masih dalam masa sewa. 

4. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan penyaringan- 

penyaringan terhadap data yang diperoleh, agar data yang digunakan dalam 

mengkaji permasalahan adalah valid dan relevan dengan pembahasan. 

Adapun metode yang penulis gunakan dalam menganalisa data adalah : 

a. Metode Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan mengenai fakta-fakta 

yang sedang diteliti yakni mengenai penjualan tambak yang masih dalam 

masa sewa dan selanjutnya dilakukan analisis menrut dua hukum, yakni 

hukum positif dan hukum Islam melalui pola fikir induktif. 

6 Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 234 
7 Ibid., 231



17 

b. Pola pikir Induktif merupakan proses penalaran dari khusus ke 

kesimpulan umum, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis praktek 

penjualan tambak yang masih dalam masa sewa di desa prasung tambak 

kecamatan buduran sidoarjo dan kemudian di anlaisis dengan teori 

Hukum Positif dan Hukum Islam. 

I. Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan, skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing 

bab memiliki sub bab pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pembahasan. Adapun sistimatika tersebut adalah : 

Bab Pertama : Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan 

judul, metode penelitian, dan sistemaika pembahasan 

Bab Kedua : Bab ini berisi tentang “konsep Hukum Positif dan Hukum 

Islam tentang jual beli dan sewa”, yang terbagi pada beberapa sub bab. Sub bab 

pertama membahas tentang jual beli meliputi pengertian jual beli, dasar dan 

hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, serta macam-macam jual beli. Sub 

bab berikutnya membahas tentang sewa yang terdiri dari pengertian sewa, dasar 

dan hukum sewa, syarat dan rukun sewa. Sub bab berikutnya membahas tentang 

hak dan kewajiban yang terdiri dari hak dan kewajiban pembeli dan penjual serta
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hak dan kewajiban pemilik tambak dan penyewa. Sub bab terakhir membahas 

tentang penjualan barang sewa. 

Bab Ketiga : Berisi tentang “Penjualan tambak yang masih dalam masa 

sewa menurut hukum positif dan hukum Islam” yang meliputi gambaran desa 

Prasung Tambak Kecamatan Buduran Sidoarjo, Mekanisme pemindahan hak atas 

tambak di desa Prasung Tambak yang meliputi, Sewa menyewa tambak, Jual beli 

tambak sewa, dan Praktek penjualan Tambak sewa di desa Prasung Tambak 

Kecamatan Buduran Sidoarjo. 

Bab Keempat : Berisi tentang “Analisis penjualan tambak yang masih 

dalam masa sewa” menurut Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai 

pelaksanaan penjualan tambak yang masih dalam masa sewa di desa Prasung 

Tambak Buduran Sidoarjo. 

Bab Kelima : Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan 

akhir dari pembahasan ini, serta merupakan rumusan dari hasil analisis yang 

dilakukan. Bab ini juga memuat saran-saran penulis yang merupakan akhir dari 

penulisan skripsi ini.
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