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PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   :  Agus Risdiyanto 

Nim   :  2016-20-023 

Alamat   :  Jl Dewi Sartika RT 01 RW 03 Peganjaran, Bae, Kudus 

Judul Skripsi  : Pelaksanaan perjanjian lisan antara petani penjual hasil 

panen padi dengan pembeli di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa 

bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing. 

2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 

sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan 

dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima 

sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi 

ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas 

Muria Kudus. 

 

Kudus, 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

       (Agus Risdiyanto) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

“ Dalam berjual beli maupun bermuamalat lainnya, engkau harus senantiasa 

berhati-hati dari cara-cara yang tidak diizinkan agama, agar mukamu tetap 

berseri dan bahtera kehidupanmu selamat dunia akhirat “ 

 

“ Jadilah kamu orang yang mengajar atau belajar atau pendengar 

(mendengarkan orang mengaji) atau pecinta ( mencintai ilmu ) dan janganlah 

engkau jadi orang yang kelima (tidak mengajar, tidak belajar, tidak suka 

mendengarkan pengajian dan tidak mencintai ilmu), maka kamu akan hancur “. 

 

 

( Hadist Riwayat Baihaqi ) 

 

Kupersembahkan untuk : 

 

1. Bapak dan Ibuku tercinta 

2. Kakak dan adikku tersayang 

3. Istriku tercinta 

4. Anak - anakku tercinta 

5. Sahabat – sahabatku semua 

6. Almamaterku 
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ABSTRAK SKRIPSI 

 

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan perjanjian lisan antara petani penjual 

hasil panen padi dengan pembeli di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.” Ini 

secara umum bertujuan untuk mengetahui alasan atau pertimbangan perjanjian 

jual beli antara petani penjual hasil panen padi dengan pembeli di Kecamatan 

Gajah Kabupaten Demak dibuat secara lisan dan untuk mengetahui penyelesaian 

perselisian antara petani penjual hasil panen padi dengan pembeli di Kecamatan 

Gajah Kabupaten Demak jika pembeli melakukan wanprestasi. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer 

dan data sekunder. 

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 

dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 

yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa alasan atau pertimbangan 

perjanjian jual beli antara petani penjual hasil panen padi dengan pembeli di 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dibuat secara lisan karena adanya 

kepercayaan antar petani dan pembeli, perjanjian yang dibuat secara lisan 

merupakan suatu kebiasaan atau budaya masyarakat, lebih mudah dan cepat serta 

sederhana dan tidak banyak biaya. 

Bentuk penyelesaian perselisihan antara petani dengan pembeli di 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak jika pembeli melakukan wanprestasi dengan 

cara non litigasi yaitu negosiasi yang merupakan penyelesaian secara 

kekeluargaan antara petani dan pembeli mengingat hubungan yang sudah terjalin 

lama adanya kepercayaan sehingga masing-masing pihak tidak melakukan upaya 

hukum seperti pelaporan ke Balai Desa atau pihak berwajib. Kenyataan bahwa 

petani mengalami kerugian akibat adanya wanprestasi dari pembeli tetapi petani 

tetap menerima kerugian tersebut. 

 

Kata Kunci: Perjanjian lisan, petani, pembeli 
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KATA PENGANTAR 

 
Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Es, maka 

saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pelaksanaan perjanjian lisan antara 

petani penjual hasil panen padi dengan pembeli di Kecamatan Gajah Kabupaten 

Demak 

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan 

guna studi Program Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muria Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu 

penulis mengucapakan banyak terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Hidayatullah, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Muria Kudus. 

2. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, SH. MH. selaku wakil Dekan I 

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. 

3. Bapak Dr. Suparnyo, S.H., M.S. selaku dosen Pembimbing I, yang 

membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan. 

4. Bapak Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II, 

sehingga penulisan ini tersusun. 

5. Kepada Instansi yang di Survey 

6. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil 

 

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari 

sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan 

senang hati. 

 

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca 

pada umumnya. 

 

Kudus, 

 

 

 

 

(Agus Risdiyanto)  
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