
SKRIPSI 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK 

GANTI RUGI DALAM JUAL BELI TEBASAN 

STUDI KASUS GANTI RUGI DALAM JUAL BELI PADI TEBASAN DI 

DESA HARJOWINANGUN KECAMATAN DEMPET KABUPATEN 

DEMAK 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program 

Strata Satu (S1) 

 

DISUSUN OLEH: 

MUHAMMAD AENUN NAIM 

NIM :30501302575 

FAKULTAS AGAMA ISLAM (SYARI’AH) 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 

2019 

 

 



 



 

 

 

 



MOTTO 

 

َنَ عَ َة َرَ اجَ ت ََنَ وَ كَ ت ََنَ َأ َلَ إ ََلَ طَ ب َل َب ََمَ كَ ن َيَ ب ََمَ كَ ل َوَ مَ اَأ َوَ ل َكَ تأ ََ اَلَ وَ ن َمَ أ ََنَ يَ ذَ ل َاَا َهَ ي َأ َي َ

َرَ ت َ {٩٢اَ.}مَ يَ حَ رَ َمَ كَ ب ََنَ ا َكَ َه َاللَ َنَ إ ََمَ كَ سَ ف َنَ اَأ َوَ ل َت َقَ َت َلَ وَ َمَ كَ نَ مَ َاض   

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu,saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

peniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang 

kepadamu.” (Q.S An-Nisa’ 29).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Al-qur’anul karim, kudus: menara kudus, 2005, hal: 84 



KATA PENGANTAR 

 

ِال رَِّالِ ِاللهِ ِمِ سِ ب ِ َمن  ح  ميِ حِ رَّ  

َونَْستَِعْينُهُ َونَْستَْغِفُرهُ َونُْؤِمُن بِِه َوتََوكَُّل َعلَْيِه َونَعُْوذُ بِاللِه ِمْن لَحْمُد للَِّه نَْحَمُدهُ ا  

ُشُرْور اَْنفُِسنَا َوَسي ِاَءِت أَْعَماِلنَا، ِمْن يَْهِدِه اْللهُ فَََل ُمِضلَّ لَهُ َوَمْن يُْضِلْلهُ فَََل َهاِدَي لَهُ، 

ًدا َعْبُدهُ  ْيِن  َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ ِ ِليَْظِهَرهُ َعلَي اْلد ِ َوُرُسْولُهُ، اَْرَسلَهُ بِاْلُهَدْى َوِدْيِن اْلَحق 

ََلةُ َواْلسَََّلُم َعلَي ٍد َوَعلَى  ُكل ِِه،َواْلصَّ أَْشَرف اْْلَ ْنبِيَاِء َواْلُمْرَسِلْيَن، َسي َِدنَا َوَمْوََلنَا ُمَحمَّ

.اِلِه ِوَصْحبِه أَْجَمِعْينَ   

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan karuniaNya, atas petunjuk dan hidayah-Nya,serta inayah-Nya. 

Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna 

memenuhi tugas dan melengkapi syarat dalam mengakhiri program studi 

strata 1 (S1) pada fakultas agama islam jurusan syari,ah. Shalawat serta 

salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad SAW 

dengan membawa rahmat untuk mensyi’arkan ajaran agama islam. 

Dalam skripsi ini penulis membahas Analisis Hukum Islam Terhadap 

Praktek Ganti Rugi Dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Ganti Rugi 

Dalam Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Harjowinangun Kecamatan Dempet 

Kabupaten Demak). 

Dengan selesainya pembahasan skripsi ini, penulis sangat bersyukur 

dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah banyak mencurahkan  

tenaga, waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan 

serta saran-saran kepada penulis, mulai dari persiapan sampai selesainya 

penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat: 

 

 

 



1. Rektor UNISSULA (Universitas Islam Sultan Agung) semarang, serta wakil 

rektor , dan para staf karyawan.  

2. Dekan dan wakil dekan fakultas agama islam UNISSULA semarang yang 

telah bijaksana melakukan tugas dalam mendidik dan membimbing para 

mahasiswa pada umumnya dan kepada penulis khususnya. 

3. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S. Ag., M.A sebagai dosen pembimbing yang 

dengan ketekunan, kesabaran serta ketelitiannya dalam memberikan 

pengetahuan dan arahan pola pikir kepada penulis. 

4. Drs. H. Rozihan, SH., M.Ag selaku dosen wali penulis yang senantiasa 

memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam menjalani masa 

kuliah. 

5. Semua dosen dan karyawan fakultas agama islam yang telah memberikan 

pendidikan kepada penulis dan melayani administrasi pendidikan bagi 

penulis. 

6. Pengurus perpustakaan fakultas dan universitas yang selalu memberikan 

pelayanan dengan baik. 

7. Kedua orang tua, Bpk H. Sami’in dan Ibu Hj. Imro’ah yang sangat luar 

biasa, dengan kesabaran dan penuh kasih sayang mengasuh serta mendidik 

penulis sejak lahir hingga sekarang dan sampai nanti. 

8. Kawan-kawan perjuangan semua, khususnya kawan-kawan angkatan 2013 

jurusan syari’ah, terimakasih atas semua yang telah diberikan selama belajar 

di UNISSULA. 

Semua pihak tersebut, penulis memanjatkan do’a kepada Allah SWT 

semoga semua amal kebaikannya  memperoleh balasan pahala yang lebih 

besar dari-Nya. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal 

mungkin sesuai dengan kemampuan penulis. Penulis berharap semoga 

skripsi yang masih jauh dari sempurna ini dapat memberi manfaat bagi 

penulis sendiri pada khususnya, dan bagi pembaca sebelumnya. 



 


