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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Muamalah merupakan suatu aturan hukum yang berkaitan dengan segala 

tindakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, dalam urusan 

duniawi atau urusan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Maka dari 

itu pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri, ia perlu bersosialisasi 

dengan yang lainnya agar dapat bertahan hidup. 

 Salah satu tindakan manusia dalam bermuamalah adalah melaksanakan 

atau melakukan jual beli, jual beli yang tak pernah lepas dari kisah kehidupan 

manusia, baik seseorang itu menjadi penjual maupun pembeli. maka saat itu 

mereka akan saling berhubungan satu sama lain.  

Dengan demikian jual beli berarti suatu perjanjian tukar menukar benda 

atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, 

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati  Syara’. 

Sehingga, dapat dipahami bahwa  dalam transaksi jual beli ada dua belah 

pihak yang terlibat, transaksi yang terjadi pada benda atau harta yang 

membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan 

itu halal dan jelas, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikan 

akibat dari transkasi jual beli tersebut.  
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Dalam hukum islam Jual beli itu mubah (boleh), selama jual beli yang 

dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka dan membawa 

kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi, suatu transaksi jual beli 

tidak akan sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Jumhur 

ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu : ada orang yang 

berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli), ada shigat (lafal ijab dan 

qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.  

Adapun syarat jual beli menurut jumhur ulama diantaranya, yaitu: 1) 

syarat dari orang yang berakad/al-muta’aqidain adalah berakal dan yang 

melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. 2) syarat dari shigat (lafal ijab 

dan qabul) adalah kerelaan kedua belah pihak saat ijab qabul dilangsungkan. 

3) syarat dari barang yang dibeli adalah barangnya ada, dapat dimanfaatkan 

dan berbagi manfaat, milik seseorang (penjual), diserahkan pada saat akad 

berlangsung. 4) dan syarat dari nilai tukar pengganti barang adalah suci. 

Barang najis tidak boleh diperjualbelikan, ada manfaatnya, keadaan barang/ 

uang dapat diserahterimakan, barang yang diperjualbelikan milik penjual atau 

yang mewakilinya, dan barang itu diketahui oleh pembeli atau penjual.
1
  

Dengan demikian, apabila rukun dan syarat jual beli dari pada masing-

masing unsur telah terpenuhi maka masing-masing pihak akan merasa puas. 

Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, 

sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan 

                                                             
1 Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Fiqih Muamalat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 90. 
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puas pula sehingga penjual dan pembeli dapat saling bantu-membantu dalam 

memenuhi kebutuhannya sehari-hari atas dasar kerelaan atau suka sama suka.  

Jual beli merupakan bagian dari ta’awun (saling menolong). Bagi pembeli 

menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi 

penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. 

Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya 

mendapat keridhaan Allah swt. Bahkan Rasulullah saw. menegaskan bahwa 

penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para 

nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukan tingginya derajat 

penjual yang jujur dan benar. 

Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, 

mengurangi takaran, timbangan dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, 

tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Oleh karena itu, Islam melarang keras 

terhadap  riba (penambahan atau pengurangan terhadap kualitas atau kuantitas 

barang), gharar ( ketidakpastian), maisyir (judi)  dan monopoli (penguasaan 

sepihak). 

Walaupun memang pada prinsipnya setiap kegiatan ekonomi adalah untuk 

mendapatkan keuntungan. Namun bukan berarti dapat menghalalkan segala 

cara untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Seperti halnya teori ekonomi 

yang menyebutkan “dengan modal yang sekecil-kecilnya diharapkan 

mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya”. Juga dalam kitab Muqadimah, 

Ibnu Kholdun menjelaskan bahwa, “ perdagangan hakikatnya adalah usaha 
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untuk mencetak laba dengan menaikan modal, dengan cara membeli barang 

pada harga rendah dan menjualnya pada harga tinggi”. 
2
  

Akan tetapi, tetap saja keuntungan ekonomi itu harus didapatkan melalui 

cara yang halal dan baik. Salah satunya yaitu dengan terpenuhinya rukun dan 

syarat sah  jual beli. Yakni  barang yang diperjual belikan adalah barang yang 

suci atau halal, barangnya nampak atau jelas. Bahkan dalam Islam 

mengajarkan kita agar menghindari tekanan atau paksaan dalam jual beli.  

Oleh karena itu, Allah swt. melarang manusia memakan harta yang bukan 

haknya dengan cara apapun itu yang tidak dibenarkan oleh syara’. Dengan 

tujuan agar hubungan sesama manusia dalam melaksanakan jual beli tidak 

saling merugikan satu sama lain, sehingga apabila tidak ada yang dirugikan 

satu sama lain akan terciptanya an-taradin minkum yakni terpenuhinya 

kebutuhan kedua belah pihak atas dasar kerelaan atau suka sama suka. 

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan manusia, 

kegiatan ekonomi khususnya jual-beli mengalami perkembangan yang sangat 

pesat khususnya dalam oprasionalnya. Kondisi ini membuka peluang 

terjadinya berbagai macam sistem jual-beli yang di dalamnya terjadi 

penyelewengan atau terdapat ketimpangan hukum yang mengakibatkan 

teraniaya salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.  

Namun tak dapat dipungkiri bahwa praktek jual beli telah menjadi 

kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya jual-beli 

                                                             
2 Adiwarman Azwar karim,Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada,  

  2008), hlm. 404. 
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ubi cilembu yang terjadi di PT. Bonavista kelurahan Cilembu kabupaten 

Sumedang. PT. Bonavista adalah salah satu bidang usaha ubi cilembu terbesar 

di kabupaten Sumedang, yang mendapatkan ubi  dengan cara menanam di 

kebun sendiri dan sebagian membeli ubi-ubi dengan cara kemplangan. 

Berdasarkan wawancara dengan pengusaha ubi cileumbu di PT.Bonavista 

bahwa ada sekitar 50 lebih dari para petani yang menjual ubi-ubinya dengan 

cara kemplangan, dan hal tersebut diakui para petani yang melakukannya. 

Karena menurut para petani dengan menjual ubi-ubi tersebut dengan cara 

kemplangan maka keuntungan yang akan didapatkan oleh petani itu terjamin 

kemudian setelah itu para petani hanya dapat mengusahakan agar  hasil ubi 

yang akan didapatkan oleh PT. Bonavista setelah panen bagus dan sesuai 

dengan harapan. 

 Dikarenakan transaksi jual-beli yang terjadi di awal bahkan sebelum ubi-

ubi tersebut terlihat, maka akan timbul beberapa manfaat dan madharat bagi 

kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Dan kini hal tersebut telah 

sering dilakukan oleh para petani dan PT.Bonavista. Bahkan dari keberanian 

para pengusaha di PT. Bonavista dalam membeli ubi cilembu dengan cara 

kemplangan, kini ubi cileumbu semakin dikenal oleh masyarakat di setiap 

penjuru dunia. Sehingga PT. Bonavista ini menjual ubi-ubi tersebut ke toko-

toko setempat, pabrik, supermarket, dan luar negri. 

Cara bertansaksi yang dilakukan PT. Bonavista dengan para petani yang 

menjual ubi-ubi tersebut dengan cara kemplangan yaitu dengan mengukur luas 
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kebun dan mengira-ngira hasil ubi yang akan di dapat. Contohnya dari setiap 

100 bata luas kebun maka akan dihasilkan sebanyak 4-5 ton ubi yang di beri 

harga 7-10 juta dan semua itu kembali pada cuaca yang terjadi. Apabila cuaca 

nya bagus dan mendukung maka akan menghasilkan ubi-ubi bagus yang akan 

diberi harga tinggi. Namun, sebaliknya apabila cuaca tidak bagus dan tidak 

mendukung maka diperkirakan ubi yang dihasilkan akan buruk dan satu kebun 

tersebut akan di beri harga rendah. 

Adapun maksud dari pembelian ubi yang dilakukan  PT. Bonavista kepada 

para petani dengan cara kemplangan adalah untuk memaksimalkan daya jual 

dan pesanan yang datang baik dari dalam negri maupun luar negri. Karena 

dengan membeli ubi-ubi secara kemplangan tersebut merupakan satu-satunya 

solusi yang bisa dilakukan oleh pengusaha PT. Bonavista dalam memenuhi 

kebutuhan para pelanggannya. 

Sementara itu dalam Fikih Mu’amalah, diketahui bahwa salah satu syarat 

benda yang hendak diperjualbelikan adalah diketahui, barang yang diperjual 

belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-

ukuran yang lainnya.
3
  

Selain dari itu menurut Dimyaudin Djuwaini (2008: 62) bahwa setiap akad 

atau syarat yang tidak disyariatkan oleh syara’ dengan nash atau ijma’, maka 

akad tersbeut batal. Karena, jika manusia melakukan akad yang tidak ada 

                                                             
3 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), hlm. 73. 
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nashnya, maka dimungkinkan ia akan menghalalkan sesuatu walaupun hal 

tersebut bertentangan dengan syari’at
4
. 

Dari dua permaslahan yang telah diuraikan di atas, tampaknya terdapat dua 

persimpangan yang bertolak belakang antara fakta yang terjadi di lapangan 

maupun teori yang dikembangkan oleh beberapa tokoh ekonomi islam. 

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana hukum akad 

jual-beli ubi cilembu dengan cara kemplangan yang secara tidak langsung 

dapat merugikan dan menguntungkan salah satu pihak baik penjual maupun 

pembeli. Oleh karena itu, dari fenomena jual beli di atas penulis tertarik untuk 

meneliti pelaksanaan jual beli tersebut, kemudian penelitian itu diangkat 

dalam bentuk skripsi yang berjudul: PELAKSANAAN JUAL-BELI UBI 

CILEMBU DENGAN CARA KEMPLANGAN DI DESA CILEMBU 

KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG. 

B. Rumusan Masalah  

Jual beli dilaksanakan atas prinsip saling ridha (an-taradhin), tidak ada 

unsur paksaan, dan saling menguntungkan, serta harus memenuhi rukun dan 

syarat jual beli. Berkenaan dengan jual beli ubi cilembu dengan cara 

kemplangan diasumsikan terdapat kemungkinan unsur gharar 

(ketidakjelasan) yang memungkinkan pula adanya unsur kebohongan 

(manipulatif). Jika asumsi ini benar, maka pelaksanaan jual beli ubi cilembu 

dengan cara kemplangan ini tidak sesuai dengan prinsip jual beli seperti yang 

                                                             
4 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.62 
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ditetapkan dalam Fikih Muamalah yang salah satunya adalah prinsip ‘adamul 

gharar. 

Maka, dari permasalahan ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut:   

1.  Bagaimana pelaksanaan jual-beli ubi cilembu dengan cara kemplangan di 

Desa Cilembu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang?  

2. Apa maslahat dan mafsadat jual beli ubi cilembu dengan cara kemplangan 

di Desa Cilembu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang?  

3. Bagaimana tinjauan fikih jual beli (buyu’) terhadap pelaksanaan jual beli 

ubi cilembu dengan cara kemplangan di Desa Cilembu Kecamatan 

Tanjungsari Kabupaten Sumedang?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual-beli ubi cilembu dengan cara 

kemplangan di Desa Cilembu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten 

Sumedang. 

2. Untuk mengetahui maslahat dan mafsadat jual beli ubi cilembu dengan 

cara kemplangan di Desa Cilembu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten 

Sumedang. 

3. Untuk mengetahui hukum jual beli ubi cilembu dengan cara kemplangan 

di Desa Cilembu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. 



9 
 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Allah swt. mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan 

keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi 

mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti 

ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. 

Pada hakikatnya tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, 

karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan 

ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar-menukar 

(jual-beli), dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian 

ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan 

kebutuhannya masing-masing. Sehingga yang terjadi ialah terbentuknya akad 

jual beli. 

Jual beli adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering 

dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dan 

merupakan kegiatan yang melibatkan orang yaitu antara pembeli dan penjual 

dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syari’at islam yakni al-Qur’an dan 

al-Sunnah.
5
  

                                                             
5 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hlm. 73. 
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Adapun jual beli dengan sistem kemplangan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjual tumbuh-tumbuhan atau ikan tebat 

secara keseluruhan.
6
  

Jual-beli dapat dikatakan sah apabila orang-orang yang melakukan akad 

dapat memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Jumhur ulama menyatakan 

bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu : ada orang yang berakad atau al-

muta’aqidain (penjual dan pembeli), ada shigat (lafal ijab dan qabul), ada 

barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.  

Syarat sah jual beli menurut jumhur ulama di antaranya, yaitu:  

1. Syarat dari orang yang berakad/al-muta’aqidain adalah berakal dan yang 

melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.   

2. Syarat dari shigat (lafal ijab dan qabul) adalah kerelaan kedua belah pihak 

saat ijab qabul dilangsungkan.  

3. Syarat dari barang yang dibeli adalah barangnya ada, dapat dimanfaatkan 

dan berbagi manfaat, milik seseorang (penjual), diserahkan pada saat akad 

berlangsung.  

4. dan syarat dari  nilai tukar pengganti barang adalah suci. Barang najis 

tidak boleh diperjualbelikan, ada manfaatnya, keadaan barang/ uang dapat 

diserahterimakan, barang yang diperjualbelikan milik penjual atau yang 

mewakilinya, dan barang itu diketahui oleh pembeli atau penjual.
7
   

                                                             
6 Maman Sumantri dkk., Kamus Bahasa Sunda-Bahasa Indonesia, (Jakarta: Dept. Pendidikan dan  

  Kebudayaan, 1994), hlm. 192. 
7 Abdul Rahman Ghazaly, dkk,., loc.cit., hlm. 90. 
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Dalam melakukan suatu transaksi jual beli hendaknya bagi seorang 

muslim memenuhi segala rukun dan syarat sah jual-beli. Dengan tujuan agar 

suatu transaksi jual-beli dapat dikatakan sah menurut syara’ dan terciptanya 

antaradin minkum yakni kerelaan atau suka sama suka antara kedua belah 

pihak yang melakukan suatu perjanjian. Sebagaimana Firman Allah swt. 

dalam surat al-Nissa ayat 29:  

    

   

    

      

     

             

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”.
8
 

Pada prinsipnya keberhasilan dalam suatu usaha adalah keuntungan. 

Keuntungan yang besar tentunya lebih menarik dibandingkan dengan 

keuntungan yang kecil. Namun dari keuntungan tersebut dapat menjadikan 

madharat sekaligus manfaat bagi kita, dan semua itu tergantung bagaimana 

kita mendapatkannya.  

                                                             
8 Mukhtar Nasir, dkk., Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: DEPAG RI, 2000), hlm. 83. 
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Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi jual beli, hendaknya kita 

memperhatikan beberapa etika yang dianjurkan dalam bermuamalah atau jual 

beli. Di antaranya, yaitu: al-adalah (adil dalam menentukan takaran atau 

timbangan), al-amanah (amanah dalam hal pemanfaatan harta kekayaan), al-

shiddiq (jujur dalam prilaku ekonomi), al-ta’awun (tolong menolong dalam 

hubungan sosial), an-taradin (sukarela dalam melakukan transaksi bisnis), 

takaful al-ijtima’ (saling menanggung resiko), dan profit and loss sharing 

(saling berbagi untung dan rugi).
9
 

Di samping keberhasilan kita sebagai pengusaha mukmin hendaknya 

menjadikan keberkahan sebagai tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 

mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. 

Oleh karena itu usaha yang kita jalankan harus sesuai dengan syari’at islam 

dan kita berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-

beli itu sah atau tidak sah. 

Jual beli ditinjau dari hukum dan sifat jual-beli, jumhur ulama 

membaginya menjadi dua macam, yaitu: jual beli yang dikategorikan sah 

(shahih), dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli yang sah adalah 

jual beli yang memenuhi ketentuan syara’ baik rukun maupun syaratnya. 

Sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi 

salah satu rukun dan syarat sah jual beli sehingga jual beli menjadi batal 

(bathil).  

                                                             
9 Deni Kamaludin, Prinsip-prinsip dan Azas-azas Ekonomi Islam. Prinsip-prinsip Hukum dan  

   Etika Ekomi Islam (2015, September Jumat), hlm. 3. 
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Jual beli dikatakan tidak sah apabila dari salah satu rukun maupun syarat 

jual beli tersebut tidak terpenuhi. Misalnya, dari objek yang di beli adanya 

kesamaran terhadap barang yang diperjual belikan  seperti menjual ikan yang 

masih di dalam kolam, menjual tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi 

bawahnya jelek atau adanya penambahan terhadap harta atau uang yang 

dipinjamkan kepada orang lain dengan kata lain adalah riba. 

Hal yang seperti itu dilarang oleh syara’ karena barangnya tidak tentu atau 

masih gelap. Sehingga dikhawatirkan barang tersebut mengalami kerusakan 

atau cacat, yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. 

Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak 

diperbolehkan. Dan jual beli ini batal demi hukum. Dan hal ini sesuai dengan 

Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 275:  

 ........   

....  

 “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
10

 

Dalam ayat ini, Allah swt. mempertegas akan kehalalan jual beli  dan 

keharaman riba. Sesungguhnya Allah swt. adalah dzat yang Maha 

Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika di dalam suatu perkara 

terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka Allah akan memerintahkan untuk 

melaksanakannya. Namun sebaliknya apabila dalam suatu perkara tersebut 

                                                             
10  Mukhtar Nasir, dkk., op.cit., hlm. 47. 



14 
 

 

terdapat kerusakan atau kemadharatan, maka Allah akan mencegah dan 

melarang untuk melakukannya. 

Setelah dibenarkan oleh berbagai ayat suci al-Qur’an mengenai jual beli. 

Maka Rasulullah SAW bersabda:  

ٍْعٍ َيْبُرْوٍر  ُجِم بٍَِِدِه َوُكمُّ بَ ُم انرَّ ًَ ًُّ ص .و .: أَيُّ اْنَكْسِب أْطٍَُب ؟ فَقَبَل : َع ُسئَِم اننَّبِ

 . )رواه انبزار و صححو انحبكى عٍ رفبعة ابٍ انرافع(

 “Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau 

menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang 

mabrur”(HR. Badzari dan dibenarkan oleh Hakim, dari Rif’at bin Rofi’).
11

 

Dari hadist di atas menjelaskan bahwa sebaik-baiknya pekerjaan adalah 

jual beli yang mabrur. Mabrur ialah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-

menipu atau merugikan orang lain. Karena pada hakikatnya jual beli dapat 

dilakukan siapa saja dan kapan saja bahkan bagaimana saja. Walaupun tetap 

pada umumnya setiap masalah muamalah atau masalah keduniaan asalnya 

boleh namun akan menjadi haram apabila ada dalil yang mengharamkannya. 

Sebagaimana kaidah fiqih muamalah:  

َهب  ًِ ٌْ ٌٍْم َعهَْى تَْحِر ٌْ ٌَدُلَّ دَِن عَبَيهَِة اإِلبَبَحةُ إَِّلَّ أَ ًُ  األَْصُم فِْى ان

 “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.
12

 

                                                             
11

Ibnu Hajr al-Asqalani, alih bahasa oleh A. Hasan, Terjemah Bulughul Maram, (Surabaya: 

Mutiara Ilmu,1991), hlm. 398. 
12

A.Djazuli, Kaidah–kaidah Fiqih, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm.130.  
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Maksud kaidah diatas adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi 

pada dasarnya boleh, seperti jual-beli, sewa-menyewa, kerjasama, gadai dan 

lain-lain, dan akan menjadi haram apabila dalam suatu transaksi tersebut 

mengakibatkan kemadharatan, penipuan, riba, dan lain-lain.  

Oleh karena itu, Secara umum tujuan adanya semua rukun dan syarat jual 

beli adalah untuk memberikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan 

bagi orang-orang yang melakukan akad jual-beli. Sehingga yang menjadi 

dasar pemikiran dalam mencari hukum mengenai pelaksanaan jual-beli ubi 

cilembu adalah mengambil manfaat dan meninggalkan madharat. Maka 

berlaku kaidah fiqh:  

فَب ًَ َصبِنحِ دَْرُء اْن ًَ ٌو َعهَى َجْهِب اْن ِسِد ُيقَدِّ  

“Menolak segala bentuk kerusakan harus didahulukan daripada menarik 

kemaslahatan”.
13

 

Dengan demikian, maslahat dan mafsadat tentunya akan saling 

berdampingan di setiap keadaan. Tidak ada maslahat yang tidak memiliki 

mafsadat dan tidak ada mafsadat yang tidak memilik maslahat dan keduanya 

akan selalu saling berlawanan.  

Adapun untuk membuktikan kemaslahatan itu kembali kepada tiga hal, 

yaitu:  

                                                             
13 Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29. 
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1. kemaslahatan yang bersifat  dharuriyat adalah sesuatu yang harus ada 

demi kemaslahatan agama dan dunia.  

2. Kemaslahatan yang bersifat hajiyat  adalah mewujudkan segala hal 

yang memudahkan dan meringankan manusia di dalam memikul tugas 

hidupnya.  

3. Kemaslahatn yang bersifat kamaliyat atau tahsiniyat adalah hal-hal 

yang mewujudkan kesempurnaan dan kebaikan dalam hidup yang pada 

hakikatnya kembali kepada akhlak yang luhur dan mulia serta 

pergaulan-pergauan terpuji.
14

  

E. Langkah-langkah Penelitian 

Pelaksanaan penelitian hukum terhadap masalah yang terjadi tidaklah 

begitu saja terselenggara tanpa melalui langkah dan tahapan-tahapan tertentu 

secara beruntun. Mengingat betapa pentingnya langkah dan tahapan-tahapan 

tersebut, maka dalam penelitian ini diadakanlah langkah dan tahapan-tahapan 

yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:  

1. Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni 

mendeskripsikan suatu analisis mengenai pelaksanaan jual beli ubi cilembu 

dengan cara kemplangan. Dalam pengambilan metode ini, maka penulis 

memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang terjadi saat 

berlangsungnya jual beli ubi cilembu dengan cara kemplangan itu. Dalam hal 

                                                             
14 A.Dzajuli dan Nurol Aen, ushul Fiqih. (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 145-147. 
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ini data tersebut mula-mula dikumpulkan melalui penelitian langsung 

kelapangan yang kemudian disusun, dijelaskan dan akhirnya dianalisis.      

2. Sumber data  

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a) Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Suhaya sebagai 

pembeli ubi sekaligus bandar yang mewakili bandar-bandar yang lainnya yang 

melakukan jual beli ubi cilembu dengan cara kemplangan dan para petani 

sebagai penjual ubi dengan cara kemplangan dan beberapa tokoh masyarakat 

setempat. 

b)  Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah bagian-bagian yang menunjang dalam 

pelaksaan penelitian ini, antara lain terdiri dari dokumen, literatur dan bahan-

bahan lain yang berkenaan dengan penelitian.  

3. Jenis data 

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 

yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang 

diajukan terhadap masalah pelaksanaan jual-beli ubi cilembu dengan cara 

kemplangan, maslahat dan mafsadat jual beli ubi cilembu dengan cara 
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kemplangan, dan hukum jual beli ubi cilembu dengan cara kemplangan dalam 

fikih buyu’.   

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a) Wawancara 

Dalam teknik ini, penulis mengumpulkan data dengan cara tanya jawab 

terhadap beberapa petani yang  menjual ubi cilembu dengan cara kemplangan 

diantaranya bapak H. Suhaya, bapak Rohmat, bapak Ata Kataman dan bapak 

Iyan yakni sebagai penjual, adapun yang membeli ubi cilembu dengan cara 

kemplangan dari para petani diantaranya bapak Wahyu, bapak Da’un, Bapak 

Hendi dan bapak Yaskur yakni sebagai pembeli, dan beberapa tokoh 

masyarakat setempat yang mengetahui tentang jual beli ubi cilembu dengan 

cara kemplangan. 

b) Observasi 

Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan tentang prilaku yang 

benar-benar terjadi di masyarakat dalam pelaksanaan jual beli ubi cilembu 

dengan cara kemplangan. Dengan teknik seperti ini, penulis memperoleh 

gambaran yang faktual tentang masalah yang penulis teliti. Selanjutnya 

observasi ini melengkapi hasil wawancara. Karena tidak semua informasi 

penulis dapat peroleh melalui wawancara.  
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c) Studi Kepustakaan 

Adapun setelah melakukan wawancara dan memperoleh data yang cukup, 

kemudian penulis mulai menelaah beberapa dokumen atau buku-buku yang 

berkaitan dengan pelaksanaan ubi cilembu dengan cara kemplangan, maslahat 

dan mafsadat jual beli ubi cilembu dengan cara kemplangan dan menelaah 

tentang bagaimana hukum jual beli ubi cilembu dengan cara kemplangan.   

5. Pengolahan Data  

Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya penganalisaan 

dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:  

a) Mengumpulkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah 

yang diteliti; yaitu dengan mengumpulkan data tentang tata cara 

pelaksanaan ubi cilembu dengan cara kemplangan, mengumpulkan 

beberapa maslahat dan mafsadat yang terjadi akibat jual beli ubi cilembu 

dengan cara kemplangan, dan mengumpulkan beberapa hukum yang akan 

saling berkaitan dengan jual beli ubi cilembu dengan cara kemplangan.  

b) Mengklasifikasikan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam 

kerangka pemikiran; yaitu dengan menggolongkan data pelaksanaan ubi 

cilembu dengan sistem kemplangan dan menyesuaikannya dengan teori-

teori fikih jual beli (buyu’).   

c) Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber 

data primer maupun sumber data sekunder;  
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d) Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan 

rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian. Yang 

kemudian terciptanya hukum daripada pelaksnaan ubi cilembu dnegan 

cara kemplangan di Desa Cilembu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten 

Sumedang.   

6. Analisis Data  

Dari sekian banyak data yang terkumpul, kemudian penulis mulai 

melakukan perbandingan pada masing-masing jenis data yang kemudian 

dihubungkan dengan ketentuan syariah yang berkenaan dengan masalah yang 

diteliti. 

Di desa Cilembu ada sebuah istilah yang sudah dikenal masyarakat terkait 

masalah jual beli ubi cilembu. Yaitu dikenal dengan jual beli ubi cara 

kemplangan. Menurut masyarakat setempat yang telah penulis wawancarai, 

yang dimaksud dengan jual beli kemplangan adalah jual beli yang dilakukan 

oleh petani dan bandar ubi dengan cara bandar membeli ubi kepada petani 

secara keseluruhan dari hasil perkebunan yang akan dipanen petani. Dan harga 

ditentukan oleh petani sesuai perkiraan hasil ubi yang masih ditanamnya. 

(wawancara dengan bapak Suhaya, pada tanggal 15 Januari 2016)
15

 

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa adanya ketidaksesuaian 

antara  jual beli yang dilakukan aqid dengan  salah satu ketentuan syarat jual 

                                                             
15 Suhaya, Wawancara Ubi Cileumbu,(Tanjungasari: PT.Bonavista, 2016), 15 Januari. 
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beli yaitu barang yang hendak diperjualbelikan harus dapat diketahui 

banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.
16

 

Sehingga disini penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa jual beli ubi 

cilembu dengan cara kemplangan mengandung unsur gharar (ketidakpastian) 

dan dapat mengakibatakan kemadharatan bagi yang melakukannya baik 

penjual maupun pembeli. 

  

                                                             
16 Hendi Suhendi, loc.cit., hlm: 73 



 

 

 


