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BAB I 

PELAKSANAAN JUAL BELI BENIH PADI SIAP TANAM DI KAMPUNG 

SITUJAYA DESA CIPONDOK KECAMATAN SUKARESIK 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang universal yaitu syariat islam yang dapat 

diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir nanti (Muhammad Syafi’i 

Antonio, 2001 : 4). Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, dari masa dulu hingga 

masa sekarang hukum Islam tetap berperan penting dalam kehidupan manusia 

baik dalam kehidupan duniawi maupun kehidupan akhirat. 

Kehidupan manusia di jaman modern ini begitu cepat berputar. Setiap 

hari manusia bekerja demi mempertahankan hidupnya. Kehidupan yang serba 

cepat memacu manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara 

cepat pula. Untuk itu perlu adanya suatu aktifitas usaha atau muamalah untuk 

mempertahankan dan memenuhi hajat hidup. Muamalah menurut Hendi 

Suhendi (2002:2) adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur 

hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh 

dan mengembangkan harta benda.  

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 oleh masyarakat, 



2 
 

 

pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal, namun bagaimana kita cara 

berjual belinya itu yang dapat menjadikan hukum jual beli beralih hukum. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:  

...                ... 

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 

(Soenarjo, 2004:58). 

Bercocok tanam adalah salah satu cara untuk mempertahankan hidup 

bagi sebagian masyarakat. Teknik bercocok tanam yang baik sangat diperlukan 

untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Hal ini harus dimulai dari 

awal, yaitu sejak dilakukan persemaian sampai tanaman itu bisa dipanen. Dalam 

proses pertumbuhan tanaman hingga berbuah ini harus dipelihara yang baik, 

terutama harus diusahakan agar tanaman terhindar dari serangan hama dan 

penyakit yang sering kali menurunkan produksi, (http://asra-net.blogspot.com). 

Membuat persemaian merupakan langkah awal bertanam padi. Pembuatan 

persemaian memerlukan suatu persiapan yang sebaik-baiknya, sebab benih di 

persemaian ini akan menentukan pertumbuhan padi di sawah, oleh karena itu 

persemaian harus benar-benar mendapat perhatian, agar harapan untuk 

mendapatkan bibit padi yang sehat dan subur dapat tercapai, (http://asra-

net.blogspot.com). 

Persemaian dilakukan dengan menyebar benih padi secara merata pada 

bedengan dengan kandungan air jenuh tetapi tidak menggenang. Dalam tiga atau 

empat hari benih telah berkecambah. Bibit siap tanam pada kisaran 10 - 14 hss 

(hari setelah sebar) jika memakai sistem baru yang lebih cepat tetapi dengan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Benih
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sistem biasa tanaman muda (bibit) yang berumur tiga minggu baru dikatakan siap 

tanam. Menghindari stagnasi setelah bibit di tanam seyogyanya tidak dicabut dan 

cukup diambil secara menyeluruh perakaran termasuk tanahnya kemudian 

dipindah tanamkan ke lahan sawah. Budidaya padi pada lahan berawa atau 

keasaman tinggi serta di lahan kering tidak memerlukan persemaian, tanam benih 

langsung pada lahan yang akan ditanami. (http://id.wikipedia.org).  

Namun benih-benih yang didapat dari persemaian tidak akan semua bagus 

dan bisa saja jumlah benih yang layak untuk ditanam tidak sebanyak yang 

dibutuhkan. Entah karena kurangnya benih yang dipersemaikan ataukah adanya 

hama yang menyerang persemaian sehingga benih padi siap tanam menjadi 

sedikit. Tidak sedikit para petani yang kekurangan benih sehingga mereka harus 

berfikir kembali agar proses penanaman padi dapat dilakukan dengan lancar tanpa 

menunggu waktu yang lebih lama lagi dengan melakukan persemaian lagi. 

Namun harus ada cara lain yang lebih cepat supaya padi bisa tumbuh bersamaan. 

Disisi lain ada juga petani yang malah mempunyai kelebihan benih untuk ditanam 

sehingga mereka pun harus berfikir kembali bagaimana caranya memanfaatkan 

benih tersebut supaya tidak mubadzir. 

Hal ini yang melatarbelakangi adanya transaksi jual beli benih padi siap 

tanam antara para petani yang kekurangan benih padi siap tanam dengan para 

petani yang mempunyai kelebihan benih padi siap tanam. Karena bagi para petani 

yang mempunyai kelebihan benih padi siap tanam, jika dipaksakan ditanam pada 

lahan yang terbatas akan mengakibatkan tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. 

Jadi untuk menghindari adanya buruknya tanaman dan terhindar dari mubadzir, 
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maka para petani tersebut menjualnya kepada petani lain yang membutuhkan 

benih padi siap tanam tersebut. Sehingga saling memberikan manfaat diantara 

mereka. 

Salah satu syarat jual beli adalah adanya kejelasan terhadap barang yang 

akan diperjualbelikan, untuk menghindari pertentangan di antara manusia, 

menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar 

(terdapat unsur penipuan). Prinsip ini telah ada dan berlaku semenjak dahulu dan 

diakui oleh syara’. Karena kalau sekiranya suatu barang yang diperjual belikan itu 

samar, maka akan menimbulkan suatu kemadharatan bagi orang lain, (Rachmat 

Syafe’i, 2000:76). Dalam jual beli juga harus ada kejelasan dalam ukuran, 

takaran, timbangan, dan harga. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa 

dirugikan. 

Dalam realitanya kebiasaan masyarakat muslim tidak sedikit yang 

melakukan transaksi jual beli dengan cara yang tidak sesuai dengan sistem jual 

beli secara Islam atau masih diragukan dalam penentuan hukumnya. Seperti 

halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat para petani di Kampung 

Situjaya Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya. 

Di kampung Situjaya ini, transaksi yang dilakukan yaitu petani yang 

mempunyai kelebihan benih menjual sisa benihnya kepada petani lain yang 

membutuhkan, dimana para petani menjual benih padi siap tanam tersebut dengan 

cara keupeul (genggam) tangan lalu hasil per genggamannya diikat. Setiap 

keupeul (genggam) benih padi siap tanam dihargai seharga Rp. 200,-. Hal tersebut 



5 
 

 

biasa dilakukan ketika sehabis musim panen, (hasil wawancara dengan ibu 

Mahtumah). 

Jual beli benih padi siap tanam dengan cara keupeul (genggam) yaitu benih 

yang dijual diambil dari persemaian dengan cara segenggaman tangan petani 

tersebut dengan harga yang sama untuk setiap genggaman. Namun yang menjadi 

permasalahan adalah tidak adanya kejelasan dalam ukuran dan takaran, karena 

ukuran tangan setiap orang tidaklah sama ada yang lebar ada juga yang kecil, 

pastilah tidak akan sama ukurannya dalam pengambilan benih padi. Meskipun 

dilakukan oleh satu orang, namun tidak menutup kemungkinan dalam setiap 

genggaman akan menggenggam benih padi dengan ukuran yang berbeda. Dalam 

jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam 

segi ukuran dan takaran, karena jumlah objek yang dijual hanya berdasarkan 

perkiraan saja. 

Adapun hal yang akan diteliti dari proses transaksi jual beli tersebut adalah 

jual beli benih padi siap tanam yang dilakukan dengan cara keupeul (genggam) di 

Kampung Situjaya Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya. 

Karena hal ini menarik untuk diteliti, disamping sebagai bagian dari cara manusia 

bertransaksi, juga merupakan masalah fiqh muamalah yang erat kaitannya dengan 

pandangan bahwa jual beli itu harus memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, hal tersebut mendorong penulis untuk 

meneliti masalah ini dengan judul “PELAKSANAAN JUAL BELI BENIH 

PADI SIAP TANAM DI KAMPUNG SITUJAYA DESA CIPONDOK 

KECAMATAN SUKARESIK KABUPATEN TASIKMALAYA” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme jual beli benih padi siap tanam di Kampung Situjaya 

Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya? 

2. Apa manfaat dan madharat jual beli benih padi siap tanam di Kampung 

Situjaya Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya? 

3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli benih padi 

siap tanam di Kampung Situjaya Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik 

Kabupaten Tasikmalaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang dibuat di atas dapat di ambil tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli benih padi siap tanam di 

Kampung Situjaya Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik Kabupaten 

Tasikmalaya. 

2. Untuk mengetahui manfaat dan madarat jual beli benih padi siap tanam di 

Kampung Situjaya Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik Kabupaten 

Tasikmalaya? 

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan 

jual beli benih padi siap tanam di Kampung Situjaya Desa Cipondok 

Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya. 
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D. Kerangka Pemikiran 

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang-

menunjang, topang-menopang dan tolong-menolong. Sebagai makhluk sosial, 

manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling 

bermu’amalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam 

hidupnya, (Hamzah Ya’qub, 1999:13). Untuk memenuhi hajat hidup dan 

mencapai kemajuan, diperlukan adanya suatu aktifitas usaha, seperti kerjasama, 

gotong royong dan lain sebagainya. 

Dari sekian banyak macam cara aktifitas usaha mu’amalah, maka jual beli 

adalah salah satu diantaranya. Jual beli lebih banyak dilakukan oleh masyarakat 

dan sangat penting peranannya dalam usaha mencapai kemajuan dan 

kesejahteraan. 

Jual beli dalam bahasa Arab adalah al-Bai’, al-Tijarah dan al-Muhadalah 

yang artinya perdagangan atau perniagaan, (Hendi Suhendi, 2002 : 67) 

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan 

barang, (Wahbah Al-Zuhaili vol V, 2011:25) 

Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar 

maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau 

tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah 

dan khusus, yakni ijab qabul atau mu’aathaa’ (tanpa ijab qabul), (Wahbah Al-

Zuhaili, 2011:25). 

Adapun menurut Hendi Suhendi dalam bukunya fiqh muamalah (2002:68) 

bahwa jual beli menurut istilah adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau 
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barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang 

satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati. 

Pada prinsipnya hukum jual beli dalam Islam adalah halal, sebagaimana 

ditegaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275:  

...                ... 

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 

(Soenarjo, 2004:58). 

Transaksi jual beli menurut islam boleh dilakukan dengan cara apapun asal 

kedua belah pihak suka sama suka atau saling merelakan atas barang yang 

diperjualbelikan dan menghindar dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat 

islam seperti mengurangi takaran, timbangan, penipuan (gharar) dan spekulasi, 

sebagaimana firman Allah al-Nisa 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.” (Soenarjo, 2004:107 ). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam usaha mendapatkan harta haruslah 

dengan cara yang dibenarkan oleh Agama Islam dan dilakukan atas saling suka 

sama suka. 
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Dalam proses jual beli yang terjadi di atas masih ada kejanggalan jika 

dilihat dari segi syarat dan rukunnya. Karena tidak adanya kejelasan dalam 

takaran dan ukuran barang yang dijual belikan. 

Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab-qabul yang menunjukkan 

adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (mu’athaa’). Adapun 

mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki tiga/ empat rukun yaitu 

pelaku jual beli (penjual dan pembeli), penyertaan kata (ijab-qabul), dan barang. 

Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi (Wahbah Al-Zuhaili vol V, 

2011: 28-29). 

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas para ulama adalah:  

1. Shigat (bentuk pernyataan) Ijab dan Qabul 

Pernyataan transaksi adalah bentuknya yang dilaksanakan lewat ijab-

qabul meskipun transaksi itu melibatkan komitmen kedua belah pihak, 

ataupun hanya dengan ijab saja jika komitmen itu dari satu pihak. Adapun 

syarat-syarat ijab dan qabul: 

a. Legalitas pelaku transaksi, menurut Hanafi hendaklah seorang penjual 

dan pembeli harus berakal dan mumayiz sehingga mengetahui apa yang 

dia katakan dan putuskan secara benar. 

b. Hendaknya pernyataan qabul sesuai dengan kandungan pernyataan ijab 

c. Transaksi dilakukan di satu tempat ( Wahbah Al-Zuhaili vol V, 2011: 

37). 

2. Pelaku transaksi (Penjual dan pembeli) 

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli di antaranya: 
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a. Mukallaf (cakap hukum). Karena itu orang gila dan anak kecil yang belum 

mumayiz tidak sah melakukan transaksi jual-beli. 

b. Jujur. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw: “tidak dibenarkan seorang 

muslim menjual barang yang cacat (rusak), kecuali ia menjelaskan 

kerusakannya” (HR. Al-Quzwaini) dan siapa yang menipu kami, ia bukan 

kelompok kami” (HR Muslim at Turmudzi dan Abu Daud). 

c. Keramahtamahan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw: “Allah 

merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam menjual, membeli 

dan menawar” (DR Mardani, 2011:174). 

3. Barang yang dijual belikan 

Adapun syarat barang yang dijual belikan: 

a. Hendaknya barang yang akan dijual ada. 

b. Hendaknya barang yang dijual itu harta yang bernilai. 

c. Hendaknya barang itu dimiliki sendiri 

d. Hendaknya barang yang akan dijual itu bisa diserahkan pada saat 

transaksi (Wahbah Al-Zuhaili, 2011: 36).  

Salah satu transaksi jual beli yang haram dan batal hukumnya adalah jual 

beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi 

penipuan, (Hendi Suhendi. 2002:81). Segala barang samar atau mengandung 

kesamaran (gharar) pada prinsipnya haram diperjual belikan, karena hal itu dapat 

menimbulkan pertengkaran. Menurut keterangan Imam Nawawi larangan berjual 

beli gharar ini merupakan salah satu prinsip syara’ yang di dalamnya 

menyangkut banyak sekali persoalan (Hamzah Ya’qub, 1999:132). 
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ٍ ابٗ ْزيزة رضي هللا عُّ قال: َٓٗ رسٕل هللا صهٗ هللا عهيّ ٔسهى عٍ بيع  ع

 انحصت ٔبيع انغزر. )رٔاِ يسهى(

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata: bahwa Rasulullah saw melarang jual beli 

dengan cara melempar kerikil kepada barang yang dibelinya (bai’ al-hashah) 

dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya (bai’ al-

gharar)” (H.R Muslim) (Ringkasan Shahih Muslim, 2009:509). 

Di dalam jual beli pun ada yang disebut dengan jual beli jizaf. Jual beli jizaf 

adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, 

tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. 

Jizaf dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Syaukani 

mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui 

kadarnya secara rinci (Wahbah Al-Zuhaili vol V, 2011: 290). 

Seperti halnya jual beli benih padi yang terjadi di Kampung Situjaya Desa 

Cipondok Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya. Benih padi siap tanam 

yang dijual hanya dikira-kira dalam menentukan setiap ikatannya, tanpa adanya 

hitungan takaran, timbagan secara satuan yang sama. 

Di dalam sunnah terdapat beberapa hadits yang menunjukkan 

disyariatkannya jual beli jizaf, diantaranya, (Wahbah Al-Zuhaili vol V, 2011:291): 

1. Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasai dari Jabir r.a: 

سَ  َٔ ٍْ َجابِزٍ قَاَل: َََٓٗ َرُسُٕل هللاِ َصهٗ هللاُ َعهَْيِّ  ٍْ بَْيعِ انُصْبَزةِ َع هَْى َع

زِ. )رٔاِ يسهى ٔانُسئ( ًْ ٍَ انت ًَُسًٗ ِي زََِليَْعهَىُ َكْيهََٓابِاْنَكْيِم ان ًْ ٍَ انتَ  ِي
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Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasai dari Jabir r.a berkata: “Rasulallah 

saw melarang untuk transaksi sejumlah (shubra) kurma yang tidak 

diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya.” 

2. Dalam hadits riwayat jamaah kecuali Tirmidzi dan Ibn Majah  

ًََز قَاَل: َكإَُا يتبيعٌٕ انطعاو جزافابأعهٗ انسٕق, فُٓاْى  ٍِ ُع ٍْ اِْب َع

 رسٕل هللا صهٗ هللا عهيّ ٔسهى أٌ يبيعِٕ حتٗ يُقهِٕ. 

 أَل انتزيذٖ ٔابٍ ياجّ( )رٔاِ انجًاعت

Dari Umar r.a berkata “mereka (masyarakat) melakukan transaksi 

makanan secara jizaf di ujung pasar (tempat yang jauh dari pasar) 

kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga 

mereka memindahkan (dari tempat) nya.” 

Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli satu takaran pada shubrah yang 

mengandung jahalah (ketidak jelasan barang) dalam barang mitsliyah dan 

melarangnya pada barang qimiyah. Barang mitsliyah adalah jenis barang-barang 

yang bisa ditakar, ditimbang, dihitung satuan dengan ukuran yang mendekati dan 

sebagian jenis barang yang diukur panjang. Adapun barang qimiyat adalah jenis 

yang berbeda tiap satuannya dimana setiap satuannya memiliki kategori dan nilai 

harga tersendiri, seperti binatang, tanah, bangunan, tanaman, karpet, pakaian dan 

yang semisalnya dari jenis barang-barang satuan dengan ukuran yang berjauhan, 

seperti semangka dan jenis buah-buahan (Wahbah Al-Zuhaili vol V, 2011: 290). 

Namun hal ini berbeda dengan pendapat Ash-Shahibun (dua sahabat Abu 

Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul Hasan). Mereka berdua 

membolehkan transaksi pada seluruhnya, baik barang yang dibeli itu mitsliyah 
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maupun qimiyat. Hal itu karena unsur jahalah yang menghalangi keabsahan akad 

akan menjadi hilang (Wahbah Al-Zuhaili vol V, 2011: 292). 

Para fuqaha menyatakan sah akad apabila seorang penjual berkata, “Aku 

jual kepadamu shubrah, dimana setiap qafiz-nya (setiap takarannya setara dengan 

12 sha’) seharga satu dirham,” meskipun kedua pihak tidak mengetahui kadar 

shubrah saat melakukan akad. Semisal dengan shubrah, setiap barang yang 

ditimbang atau ditakar atau yang dihitung secara satuan, baik dari jenis mitsli 

maupun qimiy. Ini adalah pendapat Malik, Syafi’i, Ahmad, Abu Yusuf, dan 

Muhammad Ibnul Hasan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli 

hanya dianggap sah pada penjualan satu qafiz saja yang batal selainnya, karena 

kadar harga tidak diketahui maka tidak sah, seperti menjual sesuatu dengan 

nomornya. Dan tidak sah juga menurutnya transaksi jizaf pada jenis barang qimiy 

(Wahbah Al-Zuhaili vol V, 2011: 297). 

Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan 7 syarat untuk sahnya jual beli jizaf. 

1. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya 

2. Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang 

dagangan, baik timbangan, takaran maupun satuan. Jika salah satunya 

mengetahui ukurannya karena diberitahu yang lainnya setelah terjadi akad, 

maka ia memiliki hak khiyar. 

3. Tujuan jual beli secara jizaf adalah membeli dalam jumlah banyak, bukan 

satuan. 

4. Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir, sehingga, 

tidak sah jual beli jizaf dalam barang yang sulit ditaksir. 
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5. Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak sangat banyak. Jika barang 

dagangan itu banyak sekali, maka dilarang menjualnya secara jizaf, baik 

barang tersebut barang yang ditakar, ditimbang, maupun dihitung satuan, 

karena sulit menaksir dan memperkirakannya. Jika tidak terlalu banyak boleh 

menjualnya secara jizaf. 

6. Permukaan tanah yang diletakkan diatasnya barang dagangan bentuknya rata, 

baik secara pasti maupun perkiraan. 

7. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara jizaf dan dengan ditakar atas 

2 barang yang sama, baik barang itu sejenis maupun tidak (Wahbah Al-

Zuhaili vol V, 2011: 303). 

Berdasarkan pemaparan tentang jual beli jizaf di atas benih padi yang 

menjadi ojek jual beli di Kampung Situjaya, termasuk pada kategori barang 

qimiyat yaitu jenis barang yang berbeda tiap satuannya, dimana setiap satuannya 

memiliki kategori dan nilai harga tersendiri, seperti binatang, tanah, bangunan, 

tanaman, karpet, pakaian, dan jenis barang satuan yang berjauhan, seperti 

semangka. 

Berdasarkan pada pendapat Maliki, Syafi’i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Ibnu 

Hasan, bahwa jual beli jizaf boleh dilakukan pada barang apa saja baik barang 

mitsliyah ataupun barang qimiyat. Maka jual beli benih padi siap tanam ini boleh 

dilakukan karena sifat jahalah akan hilang dengan sendirinya ketika terjadi akad. 

Namun jika berdasarkan pada pendapat Abu Hanifah bahwa jual beli jizaf tidak 

dibolehkan pada barang-barang qimiyat. Termasuk dalam jual beli benih padi siap 
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tanam yang dilakukan oleh para petani di Kampung Situjaya. Dalam hal ini 

terdapat perbedaan pendapat dalam jual beli benih padi siap tanam. 

Karena seringnya para petani melakukan transaksi jual beli tersebut, 

sehingga pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam dengan menggunakan cara 

keupeul (genggam) sudah dianggap baik dan menjadi adat atau kebiasaan yang 

sulit untuk ditinggalkan oleh mereka. Hamzah Ya’qub (1999:74), menegaskan 

“bahwa urusan dagang termasuk masalah adat yang berlaku semenjak dahulu kala 

sebelum Islam”. Lebih lanjut A. Djazuli mengatakan “dan adat dapat dijadikan 

hukum untuk mendapatkan hukum syara’”. 

Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh: 

ًُ  ةُ ادَ انعَ   تُ ًَ كَ حَ ان

Kebiasaan dijadikan pegangan (hukum) (A. Djazuli, 2010: 78). 

Setiap perkara yang telah menjadi tradisi dikalangan kaum muslimin dan 

dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut ditetapkan sebagai 

landasan hukum syara’. Menentang ‘Urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh 

masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.  

Suatu adat atau ‘urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut: 

1. Tidak bertentangan dengan syari'at. 

2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan. 

3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim. 

4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah. 

5. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya. 
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6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas (Burhanudin, 

2001: 263). 

Dalam jual beli diharuskan untuk dilakukan dengan asas-asas yang sesuai 

dengan asas-asas muamalah. Menurut Dr. Juhaya S. Praja dalam bukunya Filsafat 

Hukum Islam (1995 : 113), mengemukakan beberapa asas muamalah yang perlu 

dilakukan dalam setiap transaksi muamalah: 

1. Asas tabaduli manafi’. Berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus 

memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. 

Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip ta’awun/ mu’awanah, sehingga 

asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak 

dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-msing 

dalam rangka kesejahteraan bersama. 

2. Asas pemerataan.Adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah 

yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga 

harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya 

maupun miskin. 

3. Asas ‘antarodin. Adalah bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau 

kelompok harus berdasarkan suka sama suka hal ini digambarkan dalam Qs. 

Al-An’am ayat 152 dan QS Al-Baqarah ayat 282. 

4. Asas adamul gharar. Bahwa setiap bentuk muamalah harus tidak boleh 

adanya tipudaya atau sesuatu yang pelaksanaannya dapat menimbulkan 

adanya kerugian pada pihak lain sehingga menimbulkan adanya ketidak 

sukaan. 



17 
 

 

5. Asas al birr wa al taqwa. Asas ini menekankan bentuk muamalah yang 

termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah 

dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong 

antarsesama manusia untuk al birr wa al taqwa, yakni kebajikan dan 

ketaqwaan dalam berbagai bentuknya, dengan kata lain, muamlah yang 

bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan 

tujuan-tujuan kebajikan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut 

hukum. 

6. Asas musyarakah. Menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan 

musyarakah yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan 

saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat 

manusia. Oleh karena itu ada sejumlah harta yang dalam muamalah 

diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan 

dimiliki oleh perorangan. 

Asas ‘antarodin atau suka sama suka adalah salah satu asas yang sangat 

diperlukan dalam transaksi ini, untuk menentukan sah atau tidaknya jual beli yang 

dilakukan. Suka sama suka berarti adanya kerelaan antara kedua belah pihak 

untuk menyerahkan dan menerima harta yang menjadi objek jual beli. Petani yang 

membeli atau menerima benih padi siap tanah harus ridho atau rela menerima 

sejumlah benih padi yang jumlahnya berbeda antara ikatannya, dan petani yang 

menyerahkannya harus ridho atau rela memberikan sejumlah benih padi kepada 

pembeli dengan jumlah yang berbeda antara ikatannya meskipun dalam harga 

yang sama. 
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Asas ‘adamul gharar juga harus ada dalam transaksi ini. Karena dalam 

sebuah transaksi jangan sampai ada pihak yang dirugikan yang ditimbulkan oleh 

tidak adanya kepastian dalam objek transaksi, baik dalam wujudnya, takarannya, 

tibangannya, atau lain sebagainya yang dapat merugikan salah satu pihak. 

E. Langkah-langkah Penelitian 

Upaya memperoleh informasi yang lengkap mengenai transaksi jual beli 

benih padi siap tanam di Kampung Situjaya Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik 

Kabupaten Tasikmalaya, maka penulis menerapkan langkah-langkah untuk 

penelitian sebagai berikut: 

1. Metode penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus 

yaitu metode untuk mendeskripsikan suatu analisis secara utuh sebagai suatu 

kesatuan yang terintegrasi, (Cik Hasan Bisri, 1999: 57). Penulis berusaha 

menggambarkan kondisi pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam di Kampung 

Situjaya Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, kemudian 

dianalisis berdasarkan tinjauan fiqh muamalah. 

2. Jenis data 

Jenis data dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan 

penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang 

ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 1999: 63). Adapun jenis data yang dikumpulkan 

penulis adalah berupa data-data yang berhubungan dengan:  

a. Latar belakang dan mekanisme jual beli benih padi siap tanam,  

b. Manfaat dan madharat pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam, dan  
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c. Teori-teori fiqh muamalah tentang jual beli benih padi siap tanam di 

Kampung Situjaya Desa Cipondok Kecamatan Sukaresik Kabupaten 

Tasikmalaya. 

3. Sumber Data 

Dalam penentuan sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber 

data sekunder: 

a. Sumber data primer 

Adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu para 

petani di Kampung Situjaya yang terdiri dari penjual benih padi dan 

pembeli benih padi tersebut. 

b. Sumber data sekunder 

Yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-

dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang 

telah dikumpulkan melalui wawancara dengan para petani.  

4. Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini berlokasi di Kampung Situjaya, Desa Cipondok, 

Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya. Pertimbangan atas pemilihan 

lokasi tersebut didasarkan karena lokasi ini terdapat sejumlah masyarakat yang 

melakukan transaksi jual beli benih padi siap tanam dengan cara keupeul 

(genggam). 
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5. Teknik pengumpulan data 

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik 

yang biasa dilakukan dalam penelitian, antara lain: 

a. Observasi 

Yaitu penulis secara langsung mendatangi lokasi penelitian dan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

yang tampak pada objek penelitian. 

b. Wawancara 

Yaitu menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari 

responden atau informan (Aji Damanuri, 2010:81). Penulis 

mengumpulkan data dengan cara mendatangi responden dan melakukan 

tanya jawab mengenai objek penelitian kepada para petani baik penjual 

benih padi siap tanam maupun petani yang membeli benih padi tersebut. 

c. Study kepustakaan 

Yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mencari literatur dan 

dokumentasi yang relevan dengan kajian penelitian. 

6. Analisis data 

Adapun secara garis besar analisa yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Menelaah semua data yang terkumpul baik diperoleh dari data primer 

atau lapangan maupun data sekunder. 

b. Mengelompokan seluruh data, untuk melakukan penggolongan data 

sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. 
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c. Pengolahan data, proses menggunakan data untuk dijadikan rujukan 

dalam penelitian. 

d. Menyimpulkan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan 

rumusan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian. 

Demikian langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam 

proses penelitian jual beli benih padi siap tanam di Kampung Situjaya Desa 

Cipondok Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian penulis 

tuangkan dalam bentuk tulisan skripsi. 


