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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan 

dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan 

manusia sangat beragam sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk 

memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara 

manusia dengan mnusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat 

aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.  

           Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhikebutuhan 

keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. 

Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah karena itu 

merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam 

sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup 

jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa. 

Salah satu bagian dari kajian Fiqh Muamalah ialah tentang perdagangan 

atau jual beli. Perdagangan atau jual beli adalah penjual menyerahkan barang 

dagangannya kepada pembeli, dan sebaliknya pembeli myerahkan pengganti 

barang itu dengan uang atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang 

dibenarkan oleh syara‟. Sedangkan menurut bahasa jual beli adalah: 

عَاوَضتُ اْلبَْيُع هُى اْلبَا دَلَتُ اواْلمُ   
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Praktek jual beli bagi orang Islam diatur dengan tata cara muamalah dalam 

Islam, khususnya harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, juga sejalan dengan 

asas-asas atau prinsip-prinsip muamalah pada umumnya. Jual beli diharuskan 

adanya penjual dan pembeli,barang, serta akad. Adanya syarat dan rukun tersebut 

dimaksudkan agar praktik jual beli sejalan dengan asas-asas dalam muamalah, 

yaitu asas tabadulul manafi’, asas pemerataan, asas antaradhin, asas a’damul 

gharar, asas al-birr wa al- taqwa, dan asas musyarakah. Persesuaian dengan asas-

asas muamalah menjamin kemaslahatan dari praktik jual beli tersebut bagi kedua 

belah pihak berupa keuntungan dan kenyamanan dalam jangka panjang. 

Berdasarkan hasil temuan awal dari wawancara dengan sebagian 

masyarakat Desa Kertamukti Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur 

bahwa masyarakat di desa tersebut sumber utama mata pencaharian mereka 

adalah pertanian dan perkebunan. Mayoritas hasil dari pertanian mereka adalah 

padi. Padi tersebut mereka jual kepada para tengkulak untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

Salah satu sistem jual beli yang berkembang di masyarakat Desa 

Kertamukti adalah jual beli gabah dengan pengembalian karung. Sistem jual beli 

tersebut yaitu petani menjual sejumlah padi kepada tengkulak dan karungnya 

dikembalikan kembali kepada penjual padi. Tetapi berat dari padi yang dijual 

kepada tengkulak dikurangi dari setiap karung yang dikembalikan. Pengurangan 

berat karung dari padi yang dijual tersebut adalah satu kilogram (1 kg) per karung 

yang diberikan lagi kepada penjual (petani) . Sedangkan harga dari setiap helai 

karung tidak sesuai dengan harga dari setiap per kilo gram padi menurut harga 
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yang berlaku dipasaran. Sesuai dengan  hasil wawancara bersama Hj. Maryam 

(57) pada tanggal 1 Oktober 2015 bahwa harga dari perhelai karung adalah Rp 

2.500 sedangkan harga dari per kilo gram padi adalah Rp5.000. Terdapat selisih 

harga antara harga perhelai karung dan harga padi perkilo gramnya yaitu  Rp 

2.500. 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menemukan kejanggalan dalam  

praktek jual beli gabah padi dengan sistem pengembalian karung, yaitu berat 

takaran karung yang tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya., hal ini 

dikhawatirkan dapat terjerumus pada riba, sedangkan kegiatan ekonomi yang 

disyariatkan harus terhindar dari unsur maysir, gharar dan riba.Transaksi jual beli 

apapun haram hukumnya apabila mengandung unsur riba. Riba menurut bahasa 

Arab ialah bertambah (يَادَة  Menurut pendapat syafi‟i Antonio dalam bukunya .(الّزِ

Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik bahwa riba adalah pengambilan tambahan, 

baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau 

bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.(Syafi‟i Antonio,2001:37-38)  

Seperti yang terjadi pada jual beli gabah padi dengan sistem pengembalian 

karung diatas, ada penambahan berat takaran yang tidak sesuai dengan takaran 

karung yang sebenarnya. Dari segi rukun dan syarat, jual beli gabah padi dengan 

sistem pengembalian karung tersebut telah terpenuhi, namun dari segi prinsip dan 

asas nampaknya ada yang belum sejalan, seperti terhindarnya dari unsur maysir, 

gharar dan riba.  
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B.  Rumusan Masalah 

Desa Kertamukti adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan 

Sindangbarang Kabupaten Cianjur dengan luas mencapai 695 Ha. Dari berbagai 

profesi masyarakat di Desa Kertamukti, mayoritas mata pencaharian mereka  

adalah bertani. Penulis tertarik untuk lebih dalam meneliti mengenai pemotongan 

karung oleh tengkulak selaku pembeli yang tidak dijelaskan secara terperinci 

kepada petani selaku penjual. Sehingga penulis merumuskan masalah yang akan 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli gabah padi di Desa Kertamukti Kecamatan 

Sindangbarang Kabupaten Cianjur? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanan jual beli gabah padi di 

Desa Kertamukti Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin 

penulis capai adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli gabah padi dengan sistem 

pengembalian karung di Desa Kertamukti Kecamatan Sindangbarang 

Kabupaten Cianjur. 

2. Mengetahui tinjauan fiqih ba’i (jual beli) terhadap pelaksanaan jual beli gabah 

padi di Desa Kertamukti Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.  
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D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

syaria, khususnya mengenai fiqih muamalah dalam sistem perekonomian 

Islam. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bagi penulis dan 

masyarakat yang membaca tulisan ini. Bagi penulis pribadi kegunaan 

penelitian ini yakni untuk menambah wawasan keilmuan yang lebih luas dan 

dapat memahami pelaksanaan jual beli padi dengan sistem pengembalian 

karung.. Sedangkan bagi masyarakat umum, yakni sebagai sarana untuk 

memberitahu kepada masyarakat secara luas mengenai bagaimana mekanisme 

pelaksanaan jual beli gabah padi dengan sistem Pengembalian karung di Desa 

Kertamukti Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur. 

 

E. Kerangka pemikiran 

  Jual beli adalah bagian dari akad, sedangkan akad para jumhur ulama 

memberikan definisi akad sebagai:”pertalian antara ijab dan kabul yang 

dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap 

objeknya.”(Gemala Dewi dkk,2005:45-46) Dalam melaksanakan suatu akad atau 

periktan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu akad. 
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Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah al-‘aqidaín, ma’qud 

alaih, dan sighat al-‘aqd. Ketigat hal tersebut merupakan komponen-komponen 

yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad. 

1. Subjek perikatan (al-‘aqidaīn) 

Para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan 

hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut 

hukum adalah sebagai subjek hukum. 

2. Objek akad (ma’qud alaih) 

Sesuatu yang dijadikan objek akad dann dikenakan padanya berupa benda 

berwujud. Yaitu sesuatu yang oleh syara’ dijadikan objek dan dikenakan  padanya 

akibat hukum yang ditimbulkan. Sesuatu yang menjadi objek akad harus sesuai 

dengan prinsip syariah, yaitu terbebas dari keharaman karena zatnya (ḫaram li 

dzātihi), misalnya bangkai, darah, khamar dan daging babi, maupun yang selain 

zatnya (ḫaram li ghairihi) misalnya ribā, maysir, gharar, tadlīs, ihtikar, bai’’ 

najasy, perjudian, dsb. 

Selain itu, objek akad juga harus jelas sehingga dapat diserah-terimakan, 

karena keberadaan objek merupakan sesuatu yang menjadi tujuan diadakannya 

akad. Karenanya, objek akad haruslah milik yang sempurna. 

3. Ijab dan Kabul (sighat al ‘aqd) 

Suatu ungkapan para apihak yang melakukan akad berupa pernyataan 

yang timbul dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan 

kesungguhan kehendak batin keduanya untuk mengadakan akad. Kehendak 
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tersebut diketahui melalui lafal, ucapan atau semacamnya, seperti perbuatan, 

isyarat atau khitabah (tulisan). 

Selain rukun, ada juga syarat-syarat akad yang harus terpenuhi. Yang 

dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang karenanya baru ada hukum, dan 

dengan tiadanya tidak ada hukum. Dengan kata lain, syarat adalah sesuatu yang 

dijadikan oleh syara’ sebagai syarat untuk mengadakan akad ( asy-syuyuth asy-

syar’i li al-‘aqd), sehingga menentukan berlakunya hukum taklifi. Karena apabila 

syarat itu belum terpenuhi, maka perbuatan hukum dianggap belum ada.(Gemala 

Dewi dkk, 2005:50) 

Menurut Adiwarman A. Karim dalam buku Bank Islam Analisis Fiqih dan 

dan Keuangan menjelaskan bahwa penyebab terlarangnya transaksi itu adalah 

sebagai berikut. 

1. Haram Zat-nya 

Transaksi dialarang karena objek (barangdan/atau jasa) yang 

ditransaksikan juga dilarang, misalnya ninuman keras, bangkai,daging babi, dan 

sebagainya. 

2. Haram Selain Zat-nya 

a. Melanggar prinsip “ An Tarādin Minkum” 

b. Melanggar prinsip „Lā Tadzlimūna wa lā Tudzlamūn” 

1) Taghrir (Gharar); 

2) Ihtikar (rekayasa pasar dalam suply); 

3) Ba’i najasy (rekayasa pasar dalam demand); 
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4) Ribā; 

5) Maysir; 

6) Risywah; 

3. Tidak sah (lengkap) akadnya 

a. Rukun dan syarat tidak terpenuhi; 

Rukun adalah sesuatu yang wajib adanya dalam suatu transaksi. Pada 

umumnya, rukun dalam muamalah adalah sebagai berikut: 

1) Pelaku; 

2) Objek; 

3) Ijab kabul 

Syarat berbeda dengan rukun, oleh karenanya tidak boleh 

dicampuradukkan, di lain pihak keberadaan syarat tidak boleh: 

1) Menghalalkan yang haram; 

2) Mengharamkan yang halal; 

3) Menggugurkan rukun; 

4) Bertentangan dengan rukun; atau 

5) Mencegah berlakunya rukun. 

b. Terjadi Ta’alluq; 

Ta’alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, 

maka berlakunya 1 akad tergantung pada akad ke 2. 

c. Terjadi Two in One; 



9 
 

 

Adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, 

sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) mengenai akad mana yang harus di 

gunakan (berlaku). Two in one terjadi apabila terpenuhi: 

1. Objek sama; 

2. Pelaku sama; 

3. Jangka waktu sama. 

Dalam jual beli juga hendaknya memperhatikan asas atau prinsip-prinsip 

berakad. Asas berasal dari bahasa arab asasun yang berarti dasar,basis fondasi. 

Secara termologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir 

atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adlah 

prinsip, yaitu dasar aatau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, 

dan sebagainya. ( Gemala Dewi 2007:30) 

Ketika menjalankan transaksi dibidang muamalah, termasuk dalam hal jua 

beli, seseorang haruslah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan 

oleh syar‟i (Allah), melalui syari‟at-Nya. Maka segala aktivitas dalam bermualah 

akan mendaangkan kemaslahatan. Berikut ini adalah asa-asas muamalah yang 

berkembang sebagaimana tumbuh dan kembangnya tubuh manusia, diantaranya :  

1. Tabadhulul AL-Manafi’ 

Segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan 

manfaatbagi pihak-pihak yang terlibat, semuanya dimaksudkan agar 

terjaganya ta‟awaun dan mua‟wanah dalam rangka memenuhi 

keperluannya masing-masing. 

2. Pemerataan 
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Hal ini dimaksudkan agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang 

saja, sehinggga harta ini dapat didistribusikan secara merata diantara 

masyarakat baik kaya maupun miskin. 

3. ‘Antaradhin  

Setiap bentuk muamalah antar individu harus berdasarkan atas 

kerelaan masing-masing. Kerelaan disini bisa berarti kerelaan 

menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan sebagai objek. Sikap 

„antaradhin atau suka sama suka ini menentukan sah atau tidaknya jual 

beli. 

4. ‘Adamul Gharar  

Setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, tipu daya atau 

sesuatuyang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh 

pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan. 

5. Al-bir wa al-taqwa 

Ini ditentukan pada bentuk kegiatan muamalah yang termasuk kategori 

suka sama suka, selama bentuk muamalah tersebut dalam rangka 

saling tolong menolong diantara manusia untk kebaikan dan taqwa. 

Adanya pelaksanaan jual beli gabah padi dengan sistem pengembalian 

karung di Desa Kertamukti Kecamatan Sindangbarang Kabupaten 

Cianjur telahmendidik masyarakat untuk saling tolong menolong 

dalam bentuk kebaikan dan taqwa. 

6. Asas musyarakah 
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Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat 

merupakan musyarakah, yakni kerja sama antar pihak yang saling 

menuntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melaikan juga bagi 

keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta 

yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama 

sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan. (Juhaya S. Praja, 

1995:113-114) 

Lukman Hakim dalam bukunya Prinsip-prinsip Ekonomi Islam 

mengemukakan bahwa tidak semua kontrak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat untuk terus dilakukan sesuai konsekuensi kontrak. Ada kontrak–kontrak 

tertentu yang mungkin menerima pembatalan. Hal itu Karena beberapa faktor, 

yaitu cacat yang bisa menghilangkan keridaan atau kehendak sebagian pihak 

(‘uyub at-taradi wa ‘uyub al-Iradah). Pada saat itu, pihak yang dirugikan berhak 

membatalkan akad. Adapun faktor-faktor yang merusak ketulusan dan keridaan 

seseorang adalah sebagai berikut. 

1. Paksaan/Intimidasi (ikrah/duress) 

Ikrah, yaitu memaksa atau mengintimidasi pihak lain secara melanggar 

hukum untuk melakukan/tidak melakukan ucapan atau perbuatan yang tidak 

disukainya dengan gertakan dan ancaman sehingga meyebabkan terhalangnya hak 

seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan. 

2. Kekeliruan/Kesalahan (al Khata’/Al Ghalat) 

Cacat ini berkaitan dengan objek kontrak tertentu, yaitu menggambarkan 

objek kontrak dengan salah satu gambaran tertentu, teteapi yang terjadi adalah 
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sebaliknya. Kekeliruan ini bisa terjadi pada dua hal, yaitu (1) zat objek kontrak, 

(2)sifat objek kontrak. 

3. Penyamaran harga barang 

Ghubn secara bahasa artinya pengurangan. Dalam terminolohi ilmu fiqh, 

ghubn artinya tidak wujudnya keseimbangan antara objek akad (barang) dan 

harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya. 

4. Penipuan (al-khilabah) 

Al –khilabah, yaitu penipuan yang dilakukan oleh salah seorang yang 

berakad kepada pihak lainnya, baik lisan atau perbuatan yang dapat memengaruhi 

keridaan pihak ysngditipu terhsdsp yang berkenaan. 

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh  kecuali yang 

ditentukan oleh Al-Qur‟an dan As-Sunnnah. Berkenaan dengan hal itu, maka 

dalam melakukan jual beli ada manfaat yag dirasakan oleh kedua belah pihak 

yang terlibat, dengan kata lain bahwa jual beli itu harus menguntungkan kedua 

belah pihak. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan.  

Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya dalam Al Quran 

surat An Nisa‟ : 29 yang berbunyi: 

ِطلِ “ لَُكم بَۡينَُكم بِٱۡلبََٰ اْ أَۡمَىَٰ َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُىاْ ََل تَۡأُكلُىَٰٓ  ..……”يََٰ

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

dengan jalan yang batil, …”.  (Quran in word ) 

Jual-beli merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia, 

manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya tanpa terikat dengan orang 
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lain. Oleh karena itu manusia melakukan transaksi, bahkan tidak ada hari yang 

dilalui manusia tanpa transaksi. Karena transaksi merupakan kegiatan sehari-hari 

manusia, maka Allah menghalalkan jual beli. Akan tetapi, jika manusia tidak 

cermat dalam memahami aturan islam tentang jual-beli, bisa-bisa manusia 

terjerumus ke dalam transaksi yang riba. 

Di antara perbedaan jual beli dengan riba adalah adanya sesuatu tambahan 

pada suatu akad yang tidak sesuai dengan syara‟, karena bisa memberatkan salah 

satu pihak,dan agama islam melarang hal semacam ini. Sedangkan tambahan atau 

laba dalam jual-beli yang di sahkan adalah dengan cara yang telah ditentukan 

syara‟. 

Sudah menjadi sunnatullah bagi umat islam bahwa apapun yang di 

haramkan oleh Allah swt itu banyak mengandung mudharat. Begitupun dengan 

diharamkannya riba, riba diharamkan dalam semua agama samawi. Sebab 

pengharamannya adalah bahaya-bahaya besar yang dikandungnya sebagaimana 

yang di kemukakan oleh Muhammad Sayyid sabiq adalah sebagai berikut: 

a. Riba menimbulkan permusuhan dan menghancurkan ruh tolong-

menolong di antara manusia. Sementara semua agama, terutama 

Islam, menyeru kepada tolong menolong dan altruism, serta 

membenci egoism dan eksploitasi jerih payah orang lain. 

b. Riba mengakibatkan terciptanya kelas borjuis yang tidak bekerja 

sedikit pun, sebagaimana mengakibatkan penumpukan harta di tangan 

mereka tanpa ada usaha yang mereka kerahkan, sehingga mereka 

menjadi seperti tumbuhan parasite yang tumbuh di atas tumbuhan lain. 
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Sementara Islam mengagungkan kerja, memuliakan para pekerja, dan 

menjadikan kerja sebagai sarana terbaik untuk memperoleh 

penghasilan karena dapat menciptakan keterampilan dan meninggikan 

spirit dalam diri seseorang. 

c. Riba adalah sarana imperialism. Oleh karena itu dikatakan, bahwa 

imperialism berjalan di belakang pedagang dan pendeta. Kita pun 

telah melihat riba dan pengaruh-pengaruhnya dalam penjajahan negeri 

kita. (Muhammad Sayyid Sabiq, 2013: 106-107) 

 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

Guna memperlancar dan mempermudah penulisan agar lebih sistematis 

diperlukan tahapan-tahapan yangakan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini 

meliputi. 

1. Metode penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu metode yang 

mendeskripsikan satuan analisis secara utuh dalam satu kesatuan yang 

terintegrasi. 

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan pelaksanaan jual beli gabah padi 

dengan sistem pengembalian karung di Desa Kertamukti Kecamatan Sindang                    

-barang Kabupaten Cianjur.                                         

2. Lokasi penelitian 
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Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kertamukti Kecamatan 

Sindangbarang Kabupaten Cianjur. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah 

karena wilayahnya berada dekat dengan lokasi tempat tinggal penulis, kemudian 

kasus tersebut merupakan kebiasaan sejak lama masyarakat dan kasusnya sesuai 

dengan spesialisasi pada jurusan muamalah konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, 

sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. 

3. Jenis data  

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas 

pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada 

tujuan yang telah ditetapkan. (Cik Hasan Bisri,2001:63) 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, yang 

dihubungkan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai pelaksanaan jual beli 

gabah padi dengan cara pengembalian karung di Desa Kertamukti Kecamatan 

Sindangbarang Kabupaten Cianjur. Adapun data yang dihimpun adalah : 

a. Pelaksanaan jual beli gabah padi dengan cara pengembalian karung di 

Desa Kertamukti Kecamatan Sindangbarang Kabpaten Cianjur. 

b. Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksaan jual beli gabah padi dengan 

cara pengembalian karung di Desa Kertamukti Kecamatan Sindangbarang 

Kabupaten Cianjur. 

4. Sumber Data 
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Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, pada 

tahapan ini dtentukan sumber data primer dan sumber data data sekunder  (Cik 

Hasan Bisri,2001:64). 

a. Sumber data primer.  

Yaitu sumber data utama dari suatu penelitian yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yang diangkat dalam penelitian ini. 

Dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dari pihak-pihak terkait. 

Diantaranya: petani, tengkulak dan masyarakat yang berada di desa tersebut. 

b. Sumber Data Sekunder.  

Merupakan data yang penunjang yang berkaitan dengan penelitian seperti 

refrensi buku, jurnal/majalah, skripsi, artikel, dan lain sebagainya mengenai teori 

dan praktik jual beli berdasarkan fiqih muamalah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Dalam hal ini, penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan 

dengan rumusan masalah agar memperoleh data yang pasti dan akurat. Adapun 

yang diwawancarai adalah pelaku transaksi yakni penjual dan pembeli gabah padi 

dengan sistem diplan. 

b. Studi Kepustakaan 
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Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data 

yang bersifat kualitatif dengan mencari data-data dan literatur-literatur. Hasil dari 

studi kepustakaan ini dapat dijadikan sebagai landasan atau sumber data 

pelengkap mengenai teori praktik jual beli berdasarkan fiqih muamalah. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode kualitatif, 

yaitu data yang dikumpulkan dan diklsifikasikan sesuai dengan penelitian. Data 

yang diperoleh melalui wawancara dari para pedagang dan pembeli mengenai jual 

beli gabah padi dengan ssistem pengembalian karung yang dihubungkan dengan 

data yang diperoleh dari buku-buku maupun literature lainnya. 

Secara garis besar proses analisis yang dilakukan sebagai berikut. 

a. Menalaah semua data yang terkumpul  baik dari sumber data primer 

maupun sekunder serta data yang lainnya. 

b. Mengelompokkan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan 

masalah yang sdang diteliti. 

c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka 

pemikiran. 

d. Menganalisis data dan membuat kesimpulan berdasarkandata-data yang 

diperoleh dengan memperhatikan rumusanmasalah dan kaidah-kaidah 

yang berlaku dalam penelitian. 


