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BAB I 

PENDAHUUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai makhluk sosial, sehingga didalam 

kehidupannya sehari-hari perlu berhubungan dengan manusia lain, dan setiap 

manusia saling membutuhkan antara satu sama lainnya. Agar mereka dapat saling 

tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dan keperluan dalam segala urusan 

kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, pinjam 

meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain, baik untuk kepentingan sendiri 

maupun untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umum dan kepentingan bersama.  

Islam meletakan nilai-nilai dasar bagi perekonomian umat yang bersumber pada 

ketauhidan, seperti kesatuan, keseimbangan keadilan kebebasan dan tanggung jawab. 

Bahkan lebih dari itu, Islam juga memuat tentang nilai dan norma-norma operasional 

untuk diaktualisasikan dalam kiprah kehidupan ekonomi. Dalam rangka hidup dan 

kehidupan, manusia hidup didunia ini mau tidak mau pasti mempunyai visi berupa 

gerak yang dikenal dikalangan filosofi Islam dengan isltilah harakah. Setiap orang 

memiliki Al-harakah sebagai sifat dasar manusia yang berfungsi untuk mengambil 

segala yang bermanfaat dan menolak segala yang merusak, maka tujuan hukum Islam 

pun pasti tercapai yakni meraih kemaslahatan, meraih kebahagiaan yang kekal 

dengan jalan mengambil kemaslahatan dan menghindari kerusakan.(Juhaya S. Praja, 

1995:3)
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Kegiatan muamalah adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan 

antara sesama manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan 

muamalah yang menyangkut kegiatan ekonomi meliputi kegiatan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seperti jual beli, simpan pinjam, 

hutang piutang, usaha bersama, dan sebagainya. (Karnaen Perwataatmadja dan 

Muhammad Syafi’I Antonio, 1992: 8) 

Salah satu aktifitas muamalah yang sering dilakukan oleh banyak masyarakat 

adalah jual beli. Jual beli adalah suatu akad tukar menukar benda dengan benda 

yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak. Dalam 

masyarakat banyak bentuk jual beli yang dilakukan masyarakat, pada prinsipnya 

jual beli adalah halal, namun tergantung bagaimana kita menyikapi terhadap cara 

berjual belinya itu yang sah dan halal menurut hukum Islam. Sebagaimana Allah 

SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275: 

    

     

Artinya: “padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.” (Mushaf Al-Azhar, 2010:47) 

Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu mencari nafkah 

guna memenuhi kebutuhan sandang pangannya, yakni dengan cara perdagangan 

dengan penuh keuletan demi mendapatkan untung yang cukup atau laba yang 

bersih dari pokok pembelian dengan harga penjualan. Selisih harga sebagai 

kelebihan dari harga pembelian awal dengan harga penjualan merupakan hal yang 

sangat penting dan utama untuk mendapatkan suatu keuntungan. 
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Sumber hukum transaksi dalam Islam adalah Al-quran, Assunah, Ijtihad 

(termasuk didalamnya menggunakan instrumen ijma’, qiyas, al-maslahah al-

mursalah, ‘urf, Isthsab, sad ad-dhari’ah, dan lain-lain yang diakui sebagai 

instrumenijtihad). Disamping itu terdapat legal maxim (kaidah fiqhiyah) yang 

merupakan prinsip umum yang bisa dijadikan panduan umum dalam 

pembangunan hukum Islam, terutama apabila terdapat masalah baru yang 

memerlukan keputusan hukum secara cepat. (Juhaya S. Praja, 2012:96) 

Al-Quran menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila setiap 

pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan 

konsekuensi sebuah transaksi. Misalnya dalam transaki akad jual beli, seorang 

pembeli harus membayar sejumlah harga yang telah disepakati, sementara penjual 

harus menyerahan barang yang dijualnya kepada pembeli. Allah SWT berfirman 

dalam surat Al-Ma’idah ayat 1 : 

  

  

    

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah jani-janji” (Juhaya S. 

Praja, 2012:96) 

Transaksi jual beli akan terjadi apabila ada persetujuan antara kedua belah 

pihak yaitu dengan adanya suatu akad (Ijab dan Kabul). Ijab dan Kabul adalah 

salah satu rukun yang ada dalam praktik jual beli. Akad adalah kesepakatan dalam 

suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak 

melakukan perbuatan hukum tertentu (FOKUSMEDIA, 2008:14).  



 
 

4 
 

Adanya suatu akad dalam praktik jual beli memberikan suatu kepastian 

pembayaran dari berbagai segi, baik dari segi jumlah pembayaran, waktu, kualitas 

suatu barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Hal ini disebabkan karena 

adanya kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad. 

Transaksi pada zaman sekarang dilakukan dengan berbagai macam cara dan 

prosesnya. Sering ditemui bahwa trasaksi jual beli yang dilakukan dilapangan 

tidak memikirkan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut, karenanya banyak 

masyarakat hanya memikirkan keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli.  

Salah satu syarat jual beli adalah adanya kerelaan dan ketentuan terhadap 

harga barang yang akan diperjual belikan, untuk menghindari pertentangan 

diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, 

menghindari jual beli gharar (unsur penipuan/ketidakjelasan). Prinsip ini telah 

ada dan berlaku semenjak dahulu dan diakui oleh syara’. Karena kalau sekiranya 

harga dalam suatu jual beli itu samar atau tidak jelas, maka akan menimbulkan 

suatu kemadharatan bagi orang lain. (Rachmat Syafi’I, 2001: 76) 

Dalam kenyataannya, tidak sedikit kebiasaan masyarakat muslim yang 

melakukan transaksi jual beli dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip 

muamalah dalam hal ini yaitu  jual beli atau masih diragukan dalam  penentuan 

hukumnya. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh para petani padi 

di Desa Cariu Kabupaten Bogor. 

Secara empirik di masyarakat, pelaksanaan jual beli padi di Desa Cariu 

Kabupaten Bogor berdasarkan pengamatan penulis (tanggal 26-27 Januari 2017), 

terdapat praktik Jual beli padi yang harganya tidak ditentukan ketika penyerahan 
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objek di awal dan status pembayarannya ditunda atau ditangguhkan dengan 

jangka waktu tidak ditentukan, dalam hal ini pembeli sebagai tengkulak. Praktik 

jual beli yang penduduk sekitar lakukan yaitu dengan tidak menetapkan harga 

diawal akad. Dimana, ketika musim panen padi tiba petani menjual hasil padinya 

ke tengkulak  yaitu dengan cara padi diserahkan diawal dan sudah ditimbang serta 

diketahui jumlah padinya, namun harganya belum ditentukan pada saat itu oleh 

pihak tengkulak dan petani, begitupun waktu pembayarannya tidak ditentukan. 

setelah itu tengkulak membawa padi tersebut untuk dijual kembali ke PD yang 

lebih besar. (Wawancara dengan Pak soleh, tanggal 26 Januari 2017) 

Pada dasarnya dalam suatu perdagangan, keuntunganlah yang di cari oleh 

semua pihak baik penjual maupun pembeli. Sementara yang terjadi dalam 

masalah ini petani sering kali menjadi pihak yang dirugikan karena tidak ada 

kepastian harga dan waktu pembayaran serta keuntungan yang tetap. (Wawancara 

dengan Pak Udin, tanggal 26 Januari 2017) 

Oleh sebab itu terdapat kesenjangan hukum antara hukum muamalah dengan 

praktik di dimasyarakat. Dengan adanya masalah ini, berdasarkan deskripsi yang 

telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul 

"PELAKSANAAN JUAL BELI PADI YANG BELUM DITENTUKAN 

HARGANYA DI DESA  CARIU KABUPATEN BOGOR” 

B. Rumusan Masalah 

Latar belakang diatas menunjukan bahwa terdapat kesenjangan dalam praktik 

jual beli padi di Desa CariuKabupaten Bogor. Dimana ketika petani menyerahkan 

padi kepada tengkulak, penyerahan barang diawal akad, namun harganya belum 
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ditentukan atau ditetapkan oleh pihak tengkulak begitupun waktu pembayarannya 

tidak ditentukan, melainkan menunggu padi tersebut terjual kembali oleh 

tengkulak tersebut. Agar penelitian ini lebih fokus,maka akan diarahkan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang dan tujuan pelaksanaan jual beli padi yang 

belum ditentukan harganya di Desa Cariu Kabupaten Bogor? 

2. Bagaimana Mekanisme pelaksanaan  jual beli padi yang belum ditentukan 

harganyadi Desa Cariu Kabupaten Bogor? 

3. Bagaimana Relevansi aturan norma jual beli dalam fiqh muamalah dengan 

pelaksanaan jual belipadi yang belum ditentukan harganyadi Desa Cariu 

Kabupaten Bogor? 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah 

ditetapkan dalam perumusan masalah, yaitu: 

1. Untuk mengetahui latar belakang dan tujuan pelaksanaan jual beli padi 

yang belum ditentukan harganya di Desa Cariu Kabupaten Bogor. 

2. Untuk mengetahui mekanisme jual beli padi yang belum ditentukan 

harganyadi Desa Cariu Kabupaten Bogor. 

3. Untuk mengetahui Relevansi aturan norma jual beli dalam fiqh muamalah 

dengan pelaksanaan jual beli yang belum ditentukan harganya di Desa 

Cariu Kabupaten Bogor. 
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D. Kerangka Pemikiran  

Kegiatan antara sesama manusia termasuk di dalamnya kegiatan 

perekonomian disebut dengan muamalah. Muamalah dalam arti sempit ialah 

seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang 

berkaitan dengan harta kekayaan yang cara memilikinya bisa melalui transaksi, 

pertukaran maupun penyelesaian sengketa. (Atang Abd. Hakim, 2011:7) 

Salah satu kajian fiqh muamalah adalah jual beli, jual beli merupakan akad 

yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan 

kebutuhannya, masyarakat tidak dapat berpaling untuk meninggalkan akad ini. 

Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu 

untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan 

berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad 

jual beli. (Dimuyuddin Djuwaini, 2010:69) 

Dalam sistem perekonomian Islam, transaksi jual beli dikatakan sebagai 

transaksi yang legal apabila memiliki atau dilengkapi oleh tiga komponen secara 

bersamaan dalam satu waktu yaitu, Ijab dan qabul, penjual dan pembeli, dan 

barang yang akan dijual belikan. Keduanya berada dalam satu lingkaran penuh 

yang terus berputar dalam rotasi kepentingan yang sama untuk memenuhi hajat 

hidup pribadi atau orang banyak. 

Secara terminologi yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan 

barang, barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu 

kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Hendi Suhendi, 2014:69) 



 
 

8 
 

Menurut Subekti Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang 

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang 

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. (Subekti, 2004:366) 

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah baa’i adalah jual beli 

antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. (FOKUS 

MEDIA, 2008:14) 

Berdasarkan pengertian diatas maka jual beli dapat diartikan sebagai transaksi 

atau kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli untuk saling 

menukar, dalam hal ini penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli dengan 

harga tertentu dan pembeli memberikan imbalan atau harga berupa uang atas 

barang yang di terimanya. 

Dasar hukum jual beli dalam syariat Islam terdapat dalam Al-Quran dan As-

Sunnah yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 : 

Allah SWT Berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: 
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Artinya: Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka 

berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal 

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya. Lalu terus berhenti dari 

(mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebbelum 

datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang 

mengurangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni neraka, 

mereka kekal di dalamnya. (Mushaf Al-Azhar, 2010:47) 

Dalam hadits juga dikatakan: 

ٍْ ِسفَ  ٘   ٍِ بْ  َعتَ بَع َٙ صى ُسئَِم اَ ٌَّ انَُّبِ َ ُكم   َسافِعٍ ا َٔ  ِِ ُم انشَّ ُجِم بَِِٛذ ًَ انَكَسِب أَْطَُٛب ؟ قَبَل : َع

سٍ  ْٔ  )سٔاِ انبضاس ٔصححّ انحكٛى( بَِٛعٍ َيْبُش

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ berkata bahwa Nabi Saw ditanya tentang 

usaha yang bagaimana yang dipandang baik ?. Nabi menjawab : pekerjaan 

seseorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang bersih (dari 

penipuan dan hal-hal yang diharamkan).” (HR. Al-Bazzar dan ditashihkan 

Hakim) (M. Ali Hasan, 1991:368) 

 

Para ulama juga membolehkan transaksi jual beli sesuai dengan kaidah 

fiqhiyah: 

ب  َٓ ًِ ٌْ َٚذُلَّ دَِنٌٛم َعهَٗ حَحِشٚ عَب َيهَِت ااِلبَب َحتُ االَّ اَ ًُ  االَْصُم فِٗ ان

Artinya: “Asal Muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yag menunjukan 

keharamannya”. (A. Djazuli, 2006:130) 

Untuk menghindari unsur penipuan maka Islam menuntut bagaimana 

administrasi dalam jual beli yang baik digunakan dalam mewujudkan kelancaran 

dalam bermuamalah dalam hubungan perdagangan, apabila dilakukan perikatan 

atau perjanjian dalam jual beli haruslah ada kejelasan. Sebagaimana Allah SWT 

telah berfirman dalam surat An-nisa ayat 29: 
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Artinya: 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. 

(Mushaf Al-Azhar, 2010:83) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kepada umat-Nya 

untuk melakukan transaksi dengan cara yang bathil. Ayat ini mencakup semua 

jalan yang bathil dalam meraih harta seperti riba, merampas, mencuri, judi dan 

unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam seperti mengurangi takaran, 

timbangan, penipuan (gharar) spekulasi (untung-untungan). Disamping melarang 

memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, dimana didalamnya terdapat 

bahaya bagi mereka, baik bagi pemakan maupun orang yang diambil hartanya, 

Allah menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti 

berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. 

Perwakilan dalam fiqh muamalah disebut wakalah. Dalam pembahasannya 

akad wakalah dapat digunakan untuk mewakilkan dalam jual beli, sebagaimana 

yang terjadi di masyarakat desa cariu kabupaten bogor. Wakalah termasuk 

kedalam akad tolong menolong sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat surat 

Al-Maidah ayat 2: 
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Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. 

(Mushaf Al-Azhar, 2010:106) 

Akad wakalah adalah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi 

wakilnya dalam mengerjakan sesuatu yang bisa diwakili, dalam hal ini 

mewakilkan seseorang untuk menjual barang yang telah disepakati antara 

muwakkil (orang yang mewakilkan) dan wakil (orang yang mewakili). (Sayyid 

sabiq, 2013:187) 

Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Manusia 

tidak mampu untuk mengerjakan segala urusannya secara pribadi. Ia 

membutuhkan orang lain untuk menggantikannya yang bertindak sebagai 

wakilnya. Kegiatan wakalah ini, telah dilakukan oleh orang terdahulu seperti yang 

dikisahkan oleh Al-Quran tentang ashabul kahfi, dimana ada seseorang diantara 

mereka yang diutus untuk mengecek keabsahan mata uang yang mereka miliki 

ratusan tahun didalam gua. Pelaksanaan akad wakalah telah disyariatkan oleh 

Islam dan hukumnya adalah boleh. Allah SWT berfirman dalam surat Surat Al-

kahfi ayat 19 : 
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Artinya: Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan 

membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang 

lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia 

berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada 

seorangpun. (Mushaf Al-Azhar, 2010:295) 

Selain itu Allah menceritakan bahwa yusuf berkata kepada raja mesir, Allah 

SWT berfirman dalam surat Yusuf ayat 55 : 

   

    

    

 Artinya: “Berkata Yusuf: Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); 

Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". 

(Sayyid Sabiq, 2013:188) 

Sementara dalam hadits Rasulallah SAW, 

ب  َٓ ُْ َٙ ّللّا َع ََِٕت َسِض ًُ ْٛ ََْصبِس َي ٍَ الَ َسُجالً ِي َٔ َّٗ ص و ٔكََّم أَبَب َسافِعٍ  ٌَّ انَُّ  أَ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulallah SAW mewakilkan kepada Rafi’ dan seorang 

lagi dari kaum anshar, lalu keduanya menikahkan Nabi dengan Maemunah r.a. 

(Hendi Suhendi, 2011:234) 

Berdasarkan penjelasan ayat dan hadits diatas, bahwa akad wakalah telah ada 

sejak zaman Rasulallah SAW, yang mana pada waktu itu Rasulallah mewakilkan 

kepada Rafi’ dan seseorang dari kaum anshar untuk menjadi wali ketika 

Rasulallah menikah dengan Maemunah r.a. 
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Ada kaidah yang mengatakan bahwa: 

ِت  ًَ ْٛ ٗ ُسِجَع اِنَٗ انِق ًَّ َس ًُ  اِرَ حَعَزَدَ ان

Artinya: “Apabila harga yang disepakati tidak diketahui maka dikembalikan 

kepada harga pasar” 

Dalam transaksi jual beli pada dasarnya pembeli wajib membayar kepada 

penjual senilai harga yang telah disepakati oleh keduanya. Namun apabila harga 

yang telah disepakati tersebut tidak diketahui karena penjual dan pembeli sama-

sama tidak mengetahui harga pasar atau sebab lainnya, maka dalam hal ini timbul 

permasalahan tentang penentuan harga barang tersebut. 

Kaidah diatas menjelaskan bahwa apabila harga yang disepakati oleh penjual 

dan pembeli tersebut dikemudian hari tidak diketahui dikarenakan suatu sebab 

tertentu, padahal harga barang belum diserahkan oleh pembeli , maka dalam hal 

ini harga barang ditentukan sesuai umumnya harga barang tersebut dipasaran.  

Hal ini berhubungan dengan akad wakalah muthlaqah yang mana 

mewakilkan seseorang untuk menjual suatu barang tidak dibatasi dengan syarat 

atau kaidah tertentu dalam artian wakil bebas melakukan penjualan baik kontan 

maupun kredit begitupun dengan harga dan pembayarannya dengan catatan wakil 

menjual barang tersebut dengan harga standar pasaran pada saat itu.  

Wakil untuk menjual bisa mempunyai kewenangan melakukan tindakan 

hukum yang mutlak, bisa juga terbatas. Maka para ulama sepakat bahwa dia 

hendaknya menjaga batasan-batasan tersebut. jika wakil menyalahi batasan-

batasan itu, berarti tindakannya bukan atas nama muwakkil, tetapi tindakannya itu 

bergantung kepada kebolehan muwakkil. Terkecuali jika tindakannya itu lebih 
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baik untuk muwakkil, maka itu dibolehkan karena secara tidak langsung dia telah 

merealisasikan keinginan muwakkil. Misalnya muwakkil berkata kepada wakilnya, 

“Jualkan kebunku ini seharga seribbu lira.” Lalu wakil menjualnya dengan harga 

kurang dari seribu lira, maka wakil dianggap tidak melaksanakan keinginan 

muwakkil, karena tindakannya itu lebih buruk bagi keinginan muwakkil. Jika wakil 

menjualnya dengan harga lebih seribu lira, maka dia dianggap melaksanakan 

keinginan muwakkil, karena tindakannya itu lebih baik bagi muwakkil. (Wahbbah 

Az-Zuhaili, 2011:620) 

Sementara, Abu Hanifah berpendapat bahwa wakil boleh melakukan 

penjualan secara kontan atau tidak kontan, dengan harga dibawah harga yang 

wajar, dengan kekeliruan yang tidak biasa dilakukan oleh manusia, dan dengan 

mata uang negeri setempat atau mata uang lain. Inilah makna tidak adanya 

pembatasan. Kadang seseorang ingin melepaskan diri dari sesuatu yang 

dimilikinya dengan menjualnya meskipun dengan harga yang sangat murah. 

E. Langkah-Langkah Penelitian 

Pelaksanaan penelitian hukum terhadap masalah yang terjadi tidaklah dapat 

begitu saja terselenggara tanpa melalui langkah-langkah dan tahap-tahap tertentu 

secara berurutan, mengigat betapa pentingnya langkah-langkah dan tahapan-

tahapan tersebut.Adapun langkah dan tahapan-tahapan yang ditempuh oleh 

penulis dalam penelitian ini melliputi: 

1. Metode Penelitian  

Dalam menentukan metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan 

karakteristik masalah penelitian, dan kerangka berfikir. Metode yang digunakan 
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adalah metode studi kasus, yakni mendeskripsikan suatu satuan analisis, secara 

utuh sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Menurut menurut Cik Hasan Bisri 

(2003:57) tipe penelitian seperti ini merupakan metode yang memusatkan diri 

pada pemecahan-pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif. Secara umum yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur 

statistik atau dengan cara-cara lain yang kuatifikasi (pengukuran).Pendapat lain 

ada yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha 

mengungkapkan gejala secara holistic-contextual (secara alamiah dan sesuai 

dengan konteks), melalui pengumpulan data dari latar alami dimana instrument 

pokoknya adalah peneliti sendiri. Karena instrument kuncinya adalah penelitian 

sendiri, maka ia harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti, dan 

lebih dari sekedar terlibat ia pun harus mengenal dan tinggal bersama-sama 

dengan yang diteliti agar dapat memahami mereka dari pandangan mereka sendiri 

(Dede Iswadi dan Badru Tamam, 2007:12) 

Dalam meneliti, peneliti melakukan penelitiannya secara langsung dengan 

cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini peneliti 

melakukan wawancaranya kepadapetanidan tengkulak.Hal ini dilakukan agar 

segala bentuk data dan informasi yang didapatkan benar adanya. 
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a. Data tentang latar belakang yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan 

jual beli padi dan tujuan pelaksanaan jual beli padi yang belum ditentukan 

harganya di Desa Cariu Kabupaten Bogor. 

b. Data tentang mekanisme pelaksanaan jual beli padi yang belum ditentukan 

harganya di Desa Cariu Kabupaten Bogor. 

c. Data tentang relevansi aturan norma Jual beli dalam fiqh muamalah 

dengan pelaksanaan jual beli padi yang belum ditentukan harganya di 

Desa Cariu Kabupaten Bogor. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan terdiri dari dua kategori yaitu data primer dan 

data sekunder. 

a. Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh 

subjek yang dapat dipercaya, dalah hal ini adalah subjek penelitian 

(informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. 

b. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari dokumen-dokumen grafis dan data-data lain yang dapat memperkaya 

data primer (Suharismi Arikunto, 2010:22). 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data adalah uraian mengenai teknik pengumpul data 

pokok yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian, sumber data, variabel yang 

diteliti dan metode yang digunakan. (UIN Bandung, 2010:22) 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang 

dilakukansecara sistematis dan berlandaskan penelitian atau percakapan 

dengan maksud tertentu percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah 

pihak. (Suharismi Arikunto, 1998:28) 

b. Studi Kepustakaan 

Teknik ini digunakan untuk melengkapi serta mempermudah hasil 

observasi dan wawancara dengan memanfaatkan dari sumber informasi yang 

terdapat dalam buku-buku (library researh) untuk menggali konsep dan 

teoriyang bersangkutan dengan masalah yang diteliti dengan mengguakan 

buku Wahbah Az-zuhaily, Sayyid sabiq, Rachmat Syafe’i dan lain-lain. 

5. Analisis Data 

Analisis data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa 

tahapan. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-

pihak yang bersangkutan dan sumber data lain sehingga penulis mengolah dan 

menganalisi data dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul mengenai pelaksanaan akad 

jual beli padi; 

b. Mengklarifikasikan data yang telah ada, dalam hal ini data primer dengan 

mempertimbangkan data sekunder; 

c. Menghubungkan data yang didapatkan dengan data lain dengan berpedoman 

pada kerangka pemikiran yang ditentukan; 


