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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mayoritas warga desa Ujung Baru adalah sebagai petani buah dan juga buruh 

karyawan pabrik, dimana mereka mempunyai pendapatan yang dinilai hanya mencukupi 

kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan dilihat dari gaya hidup dan juga 

kebutuhan masyarakat desa ujung baru sendiri memerlukan bahan-bahan lain selain 

kebutuhan pokok saja, misalnya kulkas untuk menyimpan makanan apalagi bagi pekerja 

yang berangkat pagi pulang sore memerlukannya untuk menyimpan sisa makanan, mesin 

cuci untuk para ibu rumah tangga yang memiliki pekerjaan lain seperti berkebun di pagi atau 

siang hari, handphone keluaran terbaru sebagai alat komunikasi atau sekedar untuk foto 

kekinian, dan masih banyak lagi barang kebutuhan lainnya tergantung setiap individu. 

Masyarakat desa ujung baru yang melakukan praktek Bai’ Taqsith bukan hanya 

karena faktor kebutuhan saja, namun juga karena  keinginan masyarakat untuk memilih dan 

memakai barang bagus dan meningkatkan status sosial dilingkungannya. Bagi sebagian 

orang yang dapat mengatasi tagihan hutang tidak masalah, namun berbeda dengan orang 

yang tidak dapat mengatasinya. Maka dapat menimbulkan penumpukan hutan dan keburukan 

bagi dirinya. 

Menurut penulis faktor utama yang mendorong kebiasaan masyarakat untuk 

melakukan Bai’ Taqsith  adalah kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mampu dan 

konsumerisme masyarakat. Dimana bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik yang paling 
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utama, melainkan kebutuhan sosial berupa status sosial tinggi dengan memiliki barang-

barang tertentu. 

Fenomena Bai’ Taqsith sendiri di dalam masyarakat pedesaan memiliki kecocokan 

dengan masyarakat, dikarenakan pembayarannya yang fleksibel. Pemberi Bai’ Taqsith adalah 

perorangan, yang biasa disebut dengan tukang kredit, dan bukan berasal dari lembaga 

keuangan. Umumnya mereka menggunakan modal pribadi yang di putar terus-menerus 

seperti halnya pada Bai’ Taqsith ibu Aslina di desa ujung baru, dimana karakter Bai’ Taqsith 

yang dilakukan ibu Aslina selaku tukang kredit berbeda dengan Bai’ Taqsith melalui 

lembaga keuangan. 

Tukang kredit sendiri dalam menarik minat masyarakat lebih familiar dari pada 

lembaga keuangan. Dimana tidak adanya jaminan dan juga persyaratan lain seperti KTP dan 

sebagainya meskipun pembayaran dilakukan dengan berangsur. Pada ibu Aslina juga tidak 

menerapkan denda, meskipun ada pengunduran pembayaran dari pihak pelanggan. Serta 

tidak menarik kembali barang yang telah dibeli tanpa adanya ijin peminjam, meskipun 

barang tersebut macet. Perilaku yang ditunjukkan oleh ibu Aslina nampaknya dilatar 

belakangi agama, dimana ketakutan akan riba, serta takut jika bisnisnya tidak diridhai Allah 

SWT. Ibu aslina berusaha tidak menyoal pembeli yang tidak lancar membayar bahkan macet 

sekalipun. Sesuatu yang diupayakan oleh ibu Aslina adalah rajin menagih dan tetap 

berjualan, dimana niat yang dibangun adalah berdagang, dimana ibu Aslina tidak mau 

berurusan dengan bank untuk menambah modal usaha. 
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Bai’ Taqsith yang dilakukan ibu Aslina di desa Ujung baru, merupakan bentuk 

kreatifitas bisnis yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan Bai’ Taqsith yang marak 

dilakukan oleh lembaga keuangan. 

Dari latar belakang diatas, yang menjadi dasar pertimbangan penulis untuk 

mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang Bai Taqsith, atau jual beli kredit yang 

ada di desa Ujung baru. Maka judul dari penelitian ini adalah: “Persepsi Masyarakat 

Tentang Bai’ Taqsith Tanpa Badan Hukum” 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka disusunlah rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Bai’ Taqsith tanpa badan hukum? 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pandangan masyarakat terhadap Bai’ Taqsith tanpa badan hukum. 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai : 

1. Secara Teoritis 
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Hasil penelitian digunakan untuk memperdalam pengetahuan tentang Bai’ Taqsith 

tanpa badan hukum yang ada pada masyarakat luas, khususnya persepsi masyarakat 

tentang Bai’ Taqsith tanpa badan hukum. 

Menambah khazanah literatur perpustakaan Fakultas Agama Islam khususnya 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang, pada umumnya pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan hasil penelitian ini. 

2. Secara Praktis 

Sebagai bahan informasi bagi kepala daerah, pemerintah atau pengguna Bai’ 

Taqsith yang akan melakukan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari 

sudut pandang yang berbeda. 

 


