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ABSTRAK 

Nama : Nila Kausari 

Akad Wadi‟ah Yad Dhamanah di Kecamatan 

Darussalam Aceh Besar Menurut Hukum Islam 

(Studi Implementasi Akad Wadi‟ah Yad 

Dhamanah Pada Penetapan Harga Jual di Kilang 

Padi). 

Tanggal Sidang : 18 Agustus 2020 

Tebal Skripsi : 64 Halaman 

Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA. 

Pembimbing II : Iskandar, SH., MH. 

Kata Kunci : Mekanisme Jual Beli, Akad Wadi‟ah Yad 

Dhamanah, Penetapan Harga, dan Hukum Islam. 

Praktik jual beli padi yang menunda penetapan harga ketika transaksi jual beli 

dilakukan, banyak dipraktikkan oleh sebagian petani di Kecamatan Darussalam 

Aceh Besar. Pada praktiknya pihak kilang padi memberikan dua tawaran kepada 

petani, yaitu ditetapkannya harga ketika transaksi berlangsung atau di kemudian 

hari. Kebanyakan dari petani memilih untuk ditetapkan harga di kemudian hari 

karena berharap akan naik pada saat itu. Pihak kilang padi langsung mengolah 

padi yang dititipkan oleh petani walaupun harganya belum ditetapkan. 

Permasalahan pada penelitian ini yaitu implementasi akad Wadi‟ah yad 

Dhamanah pada penetapan harga terhadap jual beli padi pasca panen yang 

dipraktikkan oleh sebagian petani di Kecamatan Darussalam Aceh Besar dan 

juga perspektif hukum Islam terhadap penetapan harga yang ditetapkan oleh 

pihak kilang padi pada pembelian padi dari petani yang dititipkan ke kilang. 

Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang 

diteliti tentang penetapan harga yang dilakukan oleh pihak kilang di Kecamatan 

Darussalam dan keadaan objek penelitian. Kemudian hasil dari data yang 

diperoleh dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dikategorikan sebagai 

penelitian lapangan (field research) dan pengumpulan data melalui proses 

wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, praktik jual beli padi yang 

menunda penetapan harga ketika transaksi dilakukan tidak sesuai dengan hukum 

Islam, karena mengandung unsur gharar. Praktik jual beli ini dilarang karena 

akan mendhalimi salah satu pihak. Baik itu dari pihak petani atau pihak kilang 

padi. Sebaiknya petani dan pihak kilang padi tidak melakukan lagi praktik jual 

beli yang tidak menetapkan harga ketika transaksi dilakukan. Agar esensi dari 

jual beli yang bertujuan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia 

dapat terwujud. Sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dan lainnya. 

NIM : 160102110 

Fakultas/Prodi : Syari‟ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari‟ah  

 : Mekanisme Jual Beli Padi Pasca Panen Dengan Judul 
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TRANSLITERASI 

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987 

 

 

1. Konsonan 

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan 

transliterasinya dengan huruf Latin. 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 Alīf 

tidak 

dilambangkan 
tidak 

dilambangkan  ţā‟ ţ 

te (dengan 

titik di 

bawah) 

 

Bā‟ B Be  Ẓa Ẓ 

zet (dengan  

titik di 

bawah) 

 

Tā‟ T Te  „ain „ 

koma 

terbalik (di 

atas) 

 

Ŝa‟ Ŝ 
es (dengan  

titik di atas) 
 Gain g Ge 

 Jīm J Je  Fā‟ f Ef 

 Ĥā‟ ḥ 
ha (dengan 

titik di bawah  Qāf q Ki 

 Khā‟ Kh ka dan ha  Kāf k Ka 

 Dāl D De  Lām l El 

 Żāl Ż 
zet (dengan 

titik di atas)  Mīm m Em 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fatĥah A A 

 Kasrah I I 

 Ďammah U U 

 

2) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama 

 fatĥah dan yā‟ Ai a dan i 

 fatĥah dan wāu Au a dan u 

 Rā‟ r Er  Nūn n En 

 Zai z Zet  Wau w We 

 Sīn s Es  Hā‟ h Ha 

 Syīn sy es dan ye  Hamzah „ Apostrof 

 
Şād ş 

es (dengan 

titik di 

bawah) 
 Yā‟ y Ye 

 Ďād ḍ 

de (dengan 

titik di 

bawah) 
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Contoh: 

- kataba 

- fa„ala 

- żukira 

- yażhabu 

- su‟ila 

- kaifa 

- Haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 

dan huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatĥah dan alīf atau yā‟ Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā‟ Ī i dan garis di atas 

 ďammah dan wāu Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

- qāla 

- ramā 

- qīla 

- yaqūlu 

4. Ta’ marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua: 

a. Ta‟ marbutah hidup ta‟ marbutah yang hidup atau mendapat 

harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah „t‟. 

b. Ta‟marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah „h‟. 

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā‟marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata 

itu terpisah maka ta‟marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh 

- rauďahal-aţfāl 

- rauďatul aţfāl 

- al-Madīnah al-Munawwarah 

- al-Madīnatul-Munawwarah 
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- ţalĥah 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn 

Sulaimān. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan 

Tasawuf.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jual beli dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang 

sangat variatif. Umumnya transaksi jual beli dilakukan dengan menukarkan 

barang milik penjual dengan sejumlah uang yang disepakati nilainya di antara 

para pihak, meskipun dalam beberapa bentuk transaksi jual beli juga dilakukan 

tanpa negosiasi harga disebabkan pihak penjual telah menetapkan harga secara 

sepihak sesuai dengan standar mekanisme pasar yang dilakukan dalam bentuk 

bai‟ mu‟athah. 

Jual beli sebagai transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang 

telah memiliki dalil yang spesifik dan qathi dalam ketentuan syara‟ dengan 

didasarkan pada formulasi yang telah dibuat oleh fuqaha dengan berbagai 

format jual beli. Secara kontraktual, akad jual beli ini semakin berkembang 

sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, hal ini disebabkan akad jual 

beli ini sangat fleksibel karena secara umum hanya didasarkan pada kesepakatan 

antara pihak penjual dan pembeli selama tidak bertentangan dengan ketentuan 

syara‟. 

Dalam transaksi jual beli terdapat rukun-rukun yang menjadi syarat dari 

sahnya jual beli, salah satu rukunnya adalah adanya ijab dan qabul. Dalam 

ketentuan ijab dan qabul barang dan ketentuan harganya harus jelas, dan harga 

harus ditetapkan ketika akad transaksi jual beli tersebut berlangsung. Barang dan 

harga merupakan objek utama dari transaksi jual beli, oleh sebab itu barang 

yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Menurut 

fuqaha, barang yang dijadikan sebagai objek transaksi juga merupakan barang 

yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan bermanfaat fungsinya, 

tidak menimbulkan kerusakan, serta objek barangnya merupakan hak milik yang 
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sah atau kepemilikan yang sempurna.
1
 

Sebagai imbangan dan imbalan dari penyerahan barang dari pihak 

penjual maka pihak pembeli harus menyerahkan harga jual, karena nilai 

penjualan  merupakan objek penting yang harus ditentukan dan disepakati 

nilainya ketika akad jual beli berlangsung. Harga merupakan nilai uang yang 

harus dibayar oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Harga juga diartikan 

sebagai sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau 

sama dengan nilai barang. Dengan demikian harga dijadikan penukar barang 

yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.
2
 

Menurut ulama Hanafiyah dalam akad jual beli tanpa menyebutkan 

harga adalah fasid. Harga yang adil menjadi pegangan yang mendasar dalam 

transaksi jual beli yang Islami. Harga yang adil adalah harga yang tidak 

menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah 

satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan 

manfaat bagi penjualnya secara adil, terutama penjual memperoleh keuntungan 

yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang 

dibayarkannya.
3
 

Oleh karena itu dalam jual beli harus jelas objek transaksi baik harga 

yang dinegosiasikan dan harus dibayar oleh pihak pembeli maupun barang yang 

ditransaksikan sebagai objek yang harus diserahkan oleh penjual kepada pihak 

pembeli. Dalam transaksi jual beli, barang yang ditransaksikan harus mampu 

dihadirkan pada saat transaksi sehingga pihak pembeli dapat melihat langsung 

kondisi objek transaksi sehingga tidak terjadi gharar dalam transaksi tersebut.  

Penyerahan objek transaksi dalam jual beli merupakan hal yang 

substantif, karena perwujudan jual beli tersebut sebagai bentuk penguasaan 

                                                             
1 Imam Mustafa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 

hlm.26-27. 
2 Rahmat Syafi‟i, Fiqh Muamalat, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),  hlm. 87. 
3Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 332. 
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terhadap objek, sehingga bila pihak penjual tidak mampu menyerahkan pada 

saat akad, maka penyerahan tersebut harus dilakukan dalam waktu yang 

disepakati timing-nya. Meskipun kadangkala juga terjadi transaksi dalam bentuk 

hutang, sehingga melahirkan berbagai bentuk jual beli, seperti jual beli salam, 

istisna‟, jual beli dain (hutang) dan lain-lain. 

Penguasaan objek transaksi biasanya dilakukan oleh pihak penjual 

sepenuhnya, karena objek transaksi dimiliki oleh pihak penjual, baik objek 

tersebut secara kasat mata dikuasai penjual maupun berada dalam penguasaan 

pihak lain, seperti dilakukan melalui uqud al-musamma seperti akad wadi‟ah, 

karena kesengajaan seseorang termasuk dalam hal ini untuk jual beli yang 

menggunakan akad wadi‟ah pihak penjual memperdagangkan suatu barang 

yang masih disimpan  pada pihak lain dan keberadaannya masih dalam rentang 

waktu tertentu.   

Secara konseptual dalam Fiqh Muamalah, akad wadi‟ah ini merupakan  

pemberian kuasa oleh seseorang kepada pihak lain untuk menjaga harta 

titipannya. Menurut ulama Hanafiah, penyerahan objek wadi‟ah tersebut bersifat 

muqayyad, karena hanya dilakukan dalam waktu tertentu yang bersifat terbatas.
4
 

Definisi wadi‟ah menurut ulama Hanafiyah adalah mengikutsertakan orang lain 

dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, 

maupun melalui isyarat. Sedangkan menurut para ulama Malikiyah, Syafi‟iyah 

dan Hanabilah yang dapat diklasifikasi sebagai jumhur ulama bahwa akad 

wadi‟ah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan 

cara tertentu.
5
 Gambaran penjagaan kepemilikan barang-barang pribadi yang 

penting dengan suatu cara tertentu. Ulama Hanabilah menambahkan elemen 

                                                             
4Sayid Sabiq, Fiqh Assunnah juz 3. Dar Al-Fikr, Beirut, cetakan III, 1981, hlm.163. 
5Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.244-245. 
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amal ketika mendefinisikan wadi‟ah, sebagai gambaran penjagaan harta orang 

lain dan dilakukan oleh penjaga sebagai amal.
6
 

 Secara umum terdapat dua jenis akad wadi‟ah, yaitu wadi‟ah yad al-

amanah dan wadi‟ah yad adh-dhamanah. Akad wadi‟ah yang dimaksud dalam 

jual beli padi pasca panen merupakan akad wadi‟ah yad adh-dhamanah, yang 

ketentuan atau karakteristiknya adalah harta atau barang yang dititipkan boleh 

dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. sebab penerima titipan 

hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban 

untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya, dan 

sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya 

kepada yang menitipkan.
7
 

Dalam implementasi sering sekali suatu akad musamma tidak dilakukan 

secara mandiri, karena memungkinkan digabung dengan akad musamma 

lainnya. Salah satu bentuk transaksi jual beli yang barangnya dititipkan 

(wadi‟ah) kepada pembeli untuk dijual dengan kesepakatan bahwa pembeli 

langsung bisa mengolah barang tersebut, dan penetapan harga jualnya dilakukan 

setelah akad jual beli berlangsung adalah transaksi jual beli padi pasca panen 

dengan akad wadi‟ah yad dhamanah yang dipraktikkan oleh sebagian 

masyarakat di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Ketika musim panen tiba, 

para petani akan menitipkan hasil panennya ke kilang padi untuk dijual. Pihak 

kilang padi menerima (membeli) padi dari petani dengan jumlah yang tidak 

terbatas. Pada transaksi ini pihak kilang memberikan dua tawaran. Pertama, si 

penjual (petani) mengambil harga pasaran pada saat transaksi dilakukan, dan 

yang kedua, mengambil harga ketika harga padi dipasaran melonjak tinggi.
8
 

                                                             
6 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013), 

hlm. 283. 
7 Ibid. 
8Hasil wawancara dengan Zuraida salah satu petani yang menjual hasil panennya di 

kilang padi dengan cara menitipkan terlebih dahulu. Pada tanggal 17 mei 2019 di Desa Lam 

Gawee, kecamatan Darussalam. 
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Dalam hal ini terdapat perbedaan cara petani menjual padinya ke kilang. 

Pertama, para petani langsung meminta pihak kilang untuk menetapkan harga 

jual padi mereka ketika akad jual beli padi tersebut berlangsung, dan pihak 

kilang langsung membayar uangnya secara tunai sesuai dengan permintaan 

petani. Seperti yang dipraktikkan oleh seorang petani di Kecamatan Darussalam 

dimana pihak petani menjual sebanyak sepuluh karung padi ke kilang, dan 

pembayarannya dilakukan ketika transaksi jual beli padi tersebut berlangsung, 

dimana perhitungan harganya sesuai dengan harga padi yang sedang berlaku 

dipasaran.
9
 

Dan cara yang kedua, para petani menjual hasil panennya ke kilang dan 

penetapan harganya juga dilakukan ketika transaksi jual beli tersebut 

berlangsung. Namun uang hasil pembayarannya tidak diambil langsung ketika 

transaksi. Melainkan ketika petani membutukan uangnnya, untuk bukti 

penjualannya pihak kilang padi memberikan bon sebagai pegangan bagi petani 

jika sewaktu-waktu petani tersebut ingin mengambil pembayarannya.
10

 

Dan cara yang ketiga adalah para petani menjual padinya ke kilang 

dengan cara menitipkan (wadi‟ah), dimana penetapan harga jualnya tidak 

ditetapkan ketika akad berlangsung. Petani akan meminta pihak kilang untuk 

menetapkan harga, ketika harga padi di pasaran mulai naik. Jual beli padi pasca 

panen dengan akad wadi‟ah dilakukan dengan kesepakatan bahwa pihak kilang 

padi dapat mengolah langsung padi yang dititipkan oleh petani meskipun 

ketentuan harganya belum jelas. Misalnya petani menitipkan (wadi‟ah) 

sebanyak 4 karung padi ke kilang, 1 karung berisi 37 kg padi. Harga yang 

sedang berlaku di pasar ketika akad berlangsung adalah Rp. 4.800.- per/kg nya. 

                                                             
9 Hasil wawancara dengan Elita, salah satu petani yang menjual hasil panennya ke 

kilang padi secara langsung pada tanggal 17 mei 2019 di Desa Lam Gawee kecamatan 

Darussalam. 
10 Hasil wawancara dengan Mustafa, salah satu petani yang menjual hasil panennya ke 

kilang padi secara langsung pada tanggal 14 mei 2019 di Desa Lam Gawee kecamatan 

Darussalam. 
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Maka 4 karung padi harganya adalah Rp. 710.000.- karena melihat harga padi 

yang berlaku di pasar masih murah, petani enggan mengambil pembayarannya 

pada saat akad. Ketika harga padi mulai naik di pasaran misalnya ketika harga 

padi mencapai Rp. 5000.-/kg nya. maka pada saat itulah para petani akan 

meminta pihak kilang untuk menetukan harganya.
11

 

Jual beli yang menentukan harga pada saat transaksi dilakukan tidak di 

permasalahkan, akan tetapi jual beli yang menentukan dan menetapkan harga di 

kemudian hari atau setelah akad akad jual beli berlangsung tersebut yang 

dipermasalahkan menurut hukum Islam. Karena barang sudah terlebih dahulu di 

serahkan kepada pihak kilang padi pada saat ijab dan qabul akan tetapi harga 

belum di tentukan pada saat  ijab dan qabul dilakukan. 

Dari transaksi jual beli padi pasca panen tersebut pihak kilang padi 

memperoleh berbagai keuntungan, salah satunya adalah mereka mendapatkan 

modal dari penitipan padi petani tersebut yang ditunda pembayaran dan 

ketentuan harganya untuk memperlancar usaha kilang padi mereka. Akan tetapi 

pihak kilang juga dapat mengalami kerugian apabila harga padi yang dititipkan 

tersebut melambung naik di kemudian hari pada saat para petani meminta 

pembayaran atas padi yang dititipkannya. Sedangkan bagi petani keuntunggan 

yang diperoleh adalah mereka akan mendapatkan keutungan yang lebih besar 

jika harga padi naik. Sedangkan kerugian yang ditanggung oleh petani adalah 

apabila harga jual padi di kemudian hari lebih rendah dari pada harga 

sebelumnya ketika mereka melakukan transaksi jual beli tersebut. 

Terdapat perbedaan penetapan harga jual yang ditetapkan oleh pihak 

pemilik kilang pada pembelian padi pasca panen yang disimpan di kilang padi 

dan yang dijual langsung oleh pemiliknya. Sistem perhitungan harga yang 

digunakan oleh pihak kilang padi adalah dengan melihat harga padi di pasaran. 

                                                             
11 Hasil wawancara dengan Zuraida salah satu petani yang menjual hasil panennya di 

kilang padi dengan cara menitipkan terlebih dahulu. Pada tanggal 17 mei 2019 di Desa Lam 

Gawee, kecamatan Darussalam. 
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Jika persediaan padi di kilang masih banyak, maka harga padi dipasaran akan 

murah, dan jika persediaan padi di kilang sudah mulai berkurang (kekurangan 

stok) maka harga jual padi di pasaran akan melonjak naik. Oleh sebab itu 

kebanyakan dari petani enggan mengambil pembayarannya ketika musim panen 

karena persediaan padi di kilang masih banyak, dan perhitungan harga jualnya 

yang dilakukan oleh pemilik kilang padi cenderung lebih murah dari harga 

normal.
12

 

Fakta yang terjadi di lapangan apabila harga padi melonjak tinggi maka 

para petani akan mengambil uang mereka. Jika semua petani mengambil uang 

mereka pada saat harga padi sedang naik, maka pihak kilang padi bisa saja 

mengalami kerugian bahkan mengalami kebangkrutan.  

Praktik jual beli padi dengan menunda menetapkan harga menghasilkan 

keuntungan yang berlipat ganda, imam mazhab melarang menjual barang 

dengan harga yang tidak jelas. Islam melarang jual beli seperti ini karena dapat 

merugikan sebelah pihak.  

Dari uraian diatas maka terdapat problematika yaitu ketidakjelasan harga 

dan waktu pembayaran, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul, “Mekanisme Jual 

Beli Padi Pasca Panen Dengan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Di Kecamatan 

Darussalam Aceh Besar Menurut Hukum Islam (Study Tentang 

Implementasi Akad Wadi’ah Yad Dhamanah  Pada Penetapan Harga Jual Di 

Kilang Padi)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi akad wadi‟ah yad dhamanah pada transaksi 

jual beli padi pasca panen di kecamatan Darussalam Aceh Besar? 

                                                             
12 Ibid. 
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2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perbedaan harga yang 

ditetapkan oleh pihak pemilik kilang pada padi petani yang disimpan 

atau dijual langsung ke kilang? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dan 

kegunaan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi akad wadi‟ah yad dhamanah pada 

transaksi jual beli padi pasca panen di kecamatan Darussalam Aceh 

Besar. 

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap perbedaan harga 

yang ditetapkan oleh pihak pemilik kilang pada padi petani yang 

disimpan atau dijual langsung ke kilang. 

D. Penjelasan Istilah 

Dalam penulisan karya ilmiah penjelasan istilah sangat diperlukan Untuk 

menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam memahami kata kunci, 

maka diperlukan suatu penjelasan terhadap beberapa istilah, adapun istilah-

istilah yag terdapat dalam skripsi ini adalah: 

1. Mekanisme Jual Beli Padi 

Dalam kamus Bahasa Indonesia Lengkap, mekanisme merupakan 

cara kerja suatu organisasi.
13

 Dapat dikatakan sebagai cara atau prosedur 

pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam jual beli, mekanisme berarti proses 

kerja dan penentuan suatu harga berdasarkan tingkat permintaan dan 

penawaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam suatu 

transaksi. Dalam karya ilmiah ini yang di maksud dengan Mekanisme 

jual padi adalah suatu cara atau yang menyangkut dengan teknis yang 

dilakukan antara pihak kilang padi dan petani pada transaksi jual beli 

padi pasca panen dengan akad wadi‟ah yad dhamanah.  

                                                             
13 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 432. 
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2. Akad Wadi‟ah yad dhamanah 

 Wadi‟ah menurut bahasa adalah taraka (meninggalkan), yaitu 

sesuatu yang ditinggalkan (dititipkan) pada orang lain oleh pemiliknya 

untuk dipelihara.
14

 Menurut Sayid Sabiq, wadi‟ah diambil dari kata 

wada‟a as-syai‟ yang bermakna: Menitipkan sesuatu. Secara istilah 

wadi‟ah adalah sesuatu yang dititipkan seseorang kepada orang lain 

untuk dipelihara.
15

 Ali Haidar dalam majalah Ahkam Adliyah 

mengemukakan bahwa wadi‟ah menurut istilah para fuqaha adalah 

barang yang di serahkan kepada orang tertentu dengan maksud untuk di 

pelihara. Para ulama telah sepakat tentang kebolehan menitipkan ataupun 

menerima titipan karena manusia membutuhkannya. Karena setiap orang 

sewaktu waktu membutuhkan pertolongan orang lain untuk memelihara 

barang yang ia tinggalkan.
16

 Sedangkan akad Wadi‟ah yad dhamanah 

adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan 

dengan tanpa izin pemilik barang dapat memanfaat barang atau uang 

yang dititipkan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau 

kerusakan barang tersebut.
17

 

Dalam karya ilmiah ini, akad wadi‟ah yad dhamanah terjadi 

antara kedua belah pihak yaitu petani dan pihak kilang padi. 

3. Harga Jual 

 Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, harga merupakan nilai 

barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Harga juga 

merupakan jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus 

                                                             
14Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 5, (Damsyiq: Dar al-Fikri, 

1984), hlm. 37. 
15Sayid Sabiq, Fiqh Assunnah, juz 3, (Lebanon: Dar al-Fikri, 1983), hlm. 235. 
16Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),  hlm. 159-

161. 
17Jurnal Tafaqquh Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahksiyah, Yad 

Amanah dan Yad Dhamanah, Diakses melalui file:///C:/Users/hp/Downloads/ Documents/3043-

Article%20Text-8124-1-10-20180217.pdf, 27 Juni 2020, 15:56.  

file:///C:/Users/hp/Downloads/%20Documents/3043-Article%20Text-8124-1-10-20180217.pdf
file:///C:/Users/hp/Downloads/%20Documents/3043-Article%20Text-8124-1-10-20180217.pdf
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dibayarkan untuk produk atau jasa tertentu.
18

 Sedangkan jual adalah 

menukarkan sesuatu dengan uang.
19

 Jadi harga jual diartikan sebagai 

sejumlah kompensasi (uang ataupun barang) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa.  

Dalam karya ilmiah ini yang dimaksud dengan harga jual 

merupakan harga yang ditetapkan oleh pihak kilang padi pada pembelian 

padi petani. 

4. Hukum Islam 

 Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al- qur‟an 

dan hadist. Hukum Islam bertujuan untuk kebahagian hidup manusia di 

dunia dan di akhirat dengan cara mengambil yang bermanfaat dan 

mencegah atau menolak yang mudharat. Yaitu yang tidak berguna bagi 

hidup dan kehidupan.
20

 Hukum Islam juga bertujuan untuk 

merealisasikan dan melindungi kemaslahatan individu maupun 

masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam 

adalah menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. 

E. Kajian Pustaka 

 Di dalam penulisan karya ilmiah ini penulis berusaha melakukan kajian 

pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan terhadap permasalahan 

yang akan dikaji untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan 

diteliti dengan penelitian yang mungkin pernah diteliti sebelumnya sehingga 

penulis berharap agar tidak adanya pengulangan  materi penelitian secara 

mutlak. 

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan, belum ada kajian yang 

membahas secara spesifik dan mengarah pada “Mekanisme Jual Beli Padi 

                                                             
18 Departermen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 482. 
19Ibid., 588. 
20 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam 

di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009, ed. 6), hlm. 61. 
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Pasca Panen dengan akad wadi‟ah yad dhamanah di Kecamatan Darussalam 

Aceh Besar Menurut Hukum Islam (Study Implementasi Akad Wadi‟ah yad 

dhamanah Pada Penetapan Harga Jual di Kilang Padi)”. 

Namun ada beberapa tulisan yang membahas tentang jual beli yang 

objeknya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu: skripsi yang 

ditulis oleh Siti Khatijah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018, yang berjudul “Jual Beli Jangung Secara 

Non Tunai Di Kalangan Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo 

Lues Menurut Konsep Ba‟i Al-Dain (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak 

Oleh Pembeli).” Tulisan ini secara umum membahas tentang terjadi syarat 

dalam akad jual beli bahan pertanian secara hutang dengan keharusan menjual 

hasil panen kepada pedagang pengumpul juga menetapkan harga pembelian 

jagung sehingga pada saat panen harga jagung tidak ditetapkan oleh pihak 

petani.
21

 Skripsi yang ditulis oleh Siti Khatijah menjelaskan tentang sistem 

penetapan harga sepihak oleh pembeli. Sedangkan penelitian penulis 

menjelaskan tentang penundaan penetapan harga di kemudian hari. 

Kemudian ada skripsi yang ditulis oleh Salwa Fauzi, mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Hukum Tahun 2017 yang berjudul “Jual Beli Kopi di Kecamatan 

Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah (Analisis Menurut Teori „Urf dan Sad Al-

Zari‟ah)”.  Tulisan ini secara umum membahas tentang praktek jual beli kopi di 

di Kecamatan Silih Nara yang merupakan praktek jual beli kopi tradisional. 

Dalam prakteknya jual beli ini sering menimbulkan mafsadat yaitu adanya 

penguluran waktu pembayaran hutang yang mengandung unsur riba berupa riba 

nasi‟ah. Adanya unsur gharar yaitu tidak ada kepastian tempo pembayaran 

hutang, tidak adanya bukti transaksi jika terjadi bukti perselisihan, adanya ke-

mudharatan yaitu pihak penjual terdhalimi, dan adanya unsur penipuan yang 

                                                             
21 Siti Khatijah, “Jual Beli Jangung Secara Non Tunai Di Kalangan Petani Kecamatan 

Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep Ba‟i Al-Dain (Studi Tentang Penetapan 

Harga Sepihak Oleh Pembeli).” Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan 

Hukum 2018). 
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dilakukan oleh pembeli.
22

 Penelitian Salwa Fauzi ini membahas tentang praktik 

jual beli yang mengulurkan waktu pembayaran hutang sehingga menimbulkan 

riba dan mengandung unsur gharar karena tidak adanya kejelasan waktu 

pembayaran hutang tersebut. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang 

jual beli yang menunda menetapkan harga ketika transaksi berlangsung dan 

menetapkan harga ketika harga padi melonjak tinggi atau ketika petani 

membutuhkan uangnya. 

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Mauliani, mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Hukum Tahun 2018 yang berjudul “Dualisme Penetapan Harga 

Pada Transaksi Jual Beli Sepatu Secara Grosir di Pasar Aceh Menurut 

Persfektif Hukum Islam”. Tulisan ini secara umum membahas tentang konsep 

penetapan harga dalam hukum Islam ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu 

tidak ada yang berhak menentukan harga bahkan Rasulullah sekalipun karena 

Allahlah yang berhak menetapkannya.
23

 Penelitian saudari Mauliani membahas 

tentang Dualisme penetapan Harga dan tidak ada yang berhak menentukan 

harga kecuali Allah. Adapun penelitian penulis membahas tentang jual beli yang 

tidak menetapkan harga ketika transaksi jual beli dilakukan. 

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Keti Sangadah, mahasiswa fakultas 

syari‟ah IAIN Purwokerto Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Urip (Studi Kasus di Desa 

Senon Kecamatan Kemangkong)‟‟. Tulisan ini secara umum membahas tentang 

praktik jual beli padi dengan sistem harga urip terdapat syarat jual beli yang 

tidak terpenuhi yaitu ketidakjelasan mengenai harga dan terdapat unsur 

                                                             
22 Salwa Fauzi, “Jual Beli Kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah 

(Analisis Menurut Teori „Urf dan Sad Al-Zari‟ah).” Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan 

Hukum, UIN Ar-Ranirry, 2017). 
23Mauliani, “Dualisme Penetapan Harga Pada Transaksi Jual Beli Sepatu Secara 

Grosir di Pasar Aceh Menurut Persfektif Hukum Islam”, skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018). 
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gharar.
24

 Penelitian Keti Sangadah ini membahas tentang jual beli padi dengan 

sistem harga urip yang mengandung unsur gharar. Sedangkan penelitian penulis 

membahas tentang harga yang tidak ditetapkan ketika transaksi jual beli 

berlangsung yang juga mengandung unsur gharar. 

Kemudian karya tulis yang ditulis oleh Hasnah mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2013 yang berjudul “Penetapan Harga Jual 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam(Studi Kasus pada Rumah makan Arhy di 

Makassar). Tulisan ini secara umum membahas tentang mekanisme penetapan 

harga di rumah makan prasmanan Arhy, menggunakan metode penetapan harga 

berbasis harga, yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik, yaitu 

penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang 

ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya 

langsung.
25

 Penelitian saudari Hasnah membahas tentang penetapan harga 

berbasis harga yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik. 

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penundaan penetapan harga 

yang tidak sesuai dengan hukum Islam. 

Dari semua kajian pustaka diatas, terdapat perbedaan antara penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis 

teliti, penulis tidak menemukan adanya pembahasan yang sama dengan 

pembahasan yang akan penulis teliti mengenai implementasi akad wadi‟ah yad 

dhamanah pada penetapan harga jual beli padi pasca panen. Oleh karena itu 

penulis lebih mengfokuskan pada permasalahan yang penulis jadikan sebuah 

skripsi sebagai tugas akhir dari jenjang strata satu (S1). 

 

                                                             
24Keti Sangadah,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem 

Harga Urip (Studi Kasus di Desa Senon Kecamatan Kemangkong)‟‟, skripsi, (, (Purwokerto: 

Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2018). 
25Hasnah,“Penetapan Harga Jual Dalam Perspektif Ekonomi Islam(Studi Kasus pada 

Rumah makan Arhy di Makassar)”.Skripsi, (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

2013). 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan rangkaian ilmiah dalam rangka pemecahan 

suatu permasalahan. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan 

jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan 

yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Penjelasan dan jawaban 

terhadap permasalahan tersebut dapat bersifat abstrak dan umum sebagaimana 

halnya dalam penelitian dasar dan dapat pula sangat konkrit dan spesifik seperti 

biasanya ditemukan pada penelitian terapan.
26

 Dalam rangka mencari jawaban 

atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, metode 

penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang 

akurat, objektif dan menghasilkan karya ilmiah yang baik dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi 

ini adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada pembangunan 

naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti.
27

 Dalam hal 

ini penulis akan mendeskripsikan tentang mekanisme jual beli padi pasca 

panen dengan akad wadi‟ah yad dhamanah di Kecamatan Darussalam 

Aceh Besar menurut hukum Islam, studi tentang implementasi akad 

wadi‟ah yad dhamanah pada penetapan harga jual di kilang padi. 

2. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat 

gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara 

                                                             
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi, 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 25. 
27 Seta Basri, Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian, dan Teknik-teknik Desain 

Penelitian,Http://setabasri01.blogspot.com. 6:14. 09 Mei 2020. 

http://setabasri01.blogspot.com/
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fenomena yang diselidiki.
28

 Penelitian deskriptif yang digunakan dalam 

riset ini adalah dengan menyelidiki tentang mekanisme jual beli padi 

pasca panen dengan akad wadi‟ah yad dhamanah di Kecamatan 

Darussalam Aceh Besar. 

3. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan cara  

memproleh data secara langsung mengenai informasi yang di perlukan 

dari kilang padi di Kecamatan Darussalam, narasumber yang menjadi 

objek penelitian, perpustakaan, dan juga sumber dari internet yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari dua 

data utama, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari 

sumber utamanya (sumber asli). Dengan kata lain data primer 

merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan 

secara langsung yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.29 

Data primer yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah 

membahas secara umum yang berkaitan dengan objek penelitian 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung bagi pihak 

kilang padi di Kecamatan Darussalam. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui 

hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Data 

sekunder disajikan dalam bentuk buku, jurnal, catatan, dan lainnya. 

Pada penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan antara lain 

                                                             
28 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63. 

 29 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2005, hlm 121-122. 
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buku, jurnal, penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi 

terhadap masalah yang diteliti.30 

4. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis 

yang dilakukan oleh penelitian untuk mendapatkan data dalam 

kepentingan objek kajian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan 

data-data yang dibutuhkan adalah dengan metode wawancara dan 

dokumentasi.  

1) Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi 

komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden 

selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban.
31

 Dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya 

langsung kepada beberapa pihak kilang padi di Kecamatan 

Darussalam, serta para petani yang menjual padinya ke kilang. 

2) Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang artinya barang 

tertulis.32 merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan dan 

sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data 

dengan menggunakan metode dokumentasi yang data-data 

primernya peneliti dapatkan dari dokumen-dokumen yang 

terhubung dengan pembahasan mekanisme jual beli padi pasca 

                                                             
30 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 

hlm. 113. 

 
31 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2005), hlm. 136. 

 32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2002, hlm. 135. 
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panen dengan akad wadi‟ah yad dhamanah di Kecamatan 

Darussalam Aceh Besar menurut hukum Islam. Seperti  

persetujuan bersedia untuk diwawancarai yang ditujukan kepada 

pihak kilang padi di kecamatan Darussalam.  

5. Objektivitas dan Validasi  Data 

Adapun yang diperlukan dalam kelengkapan data penelitian untuk 

wawancara yaitu, penulis mewawancarai beberapa orang petani yang 

menitipkan padinya ke kilang padi di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. 

Diantaranya adalah Erlita, Mustafa, Mariati, Zuraida, Susilawati, Aisyun, 

Dahlinawati, Syaribanun, Nurmina dan Safariah. Penelitian terapan ini 

mengambil lokasi penelitian di semua kilang padi yang ada di Kecamatan 

Darussalam Aceh Besar  untuk keakuratan data dalam penelitian.   

6. Teknik analisis data 

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, maka data tersebut 

kemudian dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode deskriptif 

analisis, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan data dan informasi 

yang diperoleh dilapangan mengenai penetapan harga terhadap jual beli padi 

pasca panen dengan akad wadi‟ah yad dhamanah. Selanjutnya data-data yang di 

peroleh oleh penulis akan diseleksi untuk disajikan ataupun dijabarkan dengan 

menggunakan kata-kata yang lebih baik.  

Kemudian ditentukan pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan 

karya ilmiah ini. Data yang sudah dikelompokkan selanjutnya akan diteliti, dan 

hasil dari pengolahan data tersebut kemudian disusun menjadi laporan akhir. 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting karena dengan 

menganalisis data yang sudah didapati bisa memberi makna yang bermanfaat 

dalam memecahkan masalah yang diteliti. 
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7. Pedoman penulisan 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman 

Penulisan Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 

2019, serta Pedoman Transliterasi Arab-Latin keputusan Bersama Mentri 

Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 

Tahun 1987- No. 0543 b/u/1987. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur‟an penulis 

kutip dari kitab Al-Qur‟an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh kementrian 

Agama Republik Indonesia Tahun 2009. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan penelitian ini yang berjudul “Mekanisme Jual Beli 

Padi Pasca Panen dengan akad wadi‟ah yad dhamanah di Kecamatan 

Darussalam Aceh Besar Menurut Hukum Islam (Study Tentang Implementasi 

Akad Wadi‟ah yad dhamanah Pada Penetapan Harga Jual di Kilang Padi)” 

penulis membagi menjadi empat tahap yaitu pendahuluan, isi, dan penutup.Dan 

keseluruhan tulisan ini adalah empat bab. 

Bab satu merupakan  pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab dua merupakan tinjauan teoritis tentang penetapan harga dalam 

transaksi jual beli dengan akad wadi‟ah yad dhamanah. Yang terdiri dari hukum 

jual beli dalam Islam memuat pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan 

syarat jual beli dan bentuk jual beli yang di larang dalam Islam. Kemudian 

konsep jual beli dalam Islam. Memuat tentang pengertian harga, harga yang adil 

dan hukum penetapan harga ketika transaksi. Dan yang terakhir akad wadi‟ah 

dalam jual beli, memuat tentang pengertian dan dasar hukum akad wadi‟ah, 

rukun dan syarat akad wadi‟ah dan akad wadi‟ah yad dhamanah. 

Bab tiga perspektif hukum Islam terhadap perbedaan dan penetapan 

harga pada mekanisme jual beli padi pasca panen dengan akad wadi‟ah yad 
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dhamanah di Kecamatan Darusssalam Aceh Besar. Memuat gambaran umum 

tentang mekanisme jual beli padi dengan akad wadi‟ah yad dhamanah pada 

transaksi jual beli padi pasca panen di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. 

Implementasi akad wadi‟ah yad dhamanah  pada transaksi jual beli padi pasca 

panen di Kecamatan Darussalam Aceh Besar dan perspektif hukum Islam 

terhadap perbedaan harga yang ditetapkan oleh pihak pemilik kilang pada 

pembelian padi pasca panen yang disimpan di kilang dan yang djual langsung 

oleh pemiliknya. 

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya 

ilmiah ini. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan serta saran- saran 

yang akan peneliti sampaikan yang terkait dengan penelitian dan penyusunan  

karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah 

sebagai tahap akhir dari penelitian.   
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BAB DUA 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENETAPAN HARGA 

DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN AKAD 

WADI’AH YAD DHAMANAH. 
 

A. Hukum Jual Beli dalam Islam 

1. Pengertian dan dasar hukum jual beli 

Jual beli atau perdagangan dalam istilah Fiqh disebut al-ba‟i 

yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.
33

 Wahbah Az-

Zuhaily mengartikan jual beli secara bahasa sebagai proses tukar-

menukar barang dengan barang.
34

 

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 dan qabul 

atau mu‟aathaa‟ (tanpa ijab dan qabul). Baik penjual maupun pembeli 

dinamakan baa`i‟un dan bayyi‟un, musytarin dan syaarin. 
35

 

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum 

yang jelas dari Al-Qur‟an, As-Sunnah dan ijma‟. Bahkan jual beli bukan 

hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk 

melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia. 

a. Dasar dalam Al-Qur‟an 

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275: 

(٥٧٢رََّم الرَِّبوا. )البقرة: َاَحلُّ هللاُ البَ ْيَع َوحَ وَ 

                                                             
33 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2015),  hlm. 67. 
34 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, (Damaskus: Darul 

Fikr, 2007), hlm. 25. 
35Ibid. 
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“Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(QS. 

Al- Baqarah : 275)
36

 

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa‟ ayat 29: 

َنُكْم بِْلَباِطِل ِاآلَّاَْن َتكُ آَيي َُّها الَِّذْيَن  ْنُكمْ  ْوَن ِِتَارَة  اََمنُ ْوا اَلََتُْكُلْوآاَْمَواَلُكْم بَ ي ْ َواَل  ۗ  َعْن تَ رَاٍض مِّ
{٥٢ }النِّسآء:ِانَّ اَّللََّ َكاَن ِبُكْم َرِحْيم ا. ۗ  تَ ْقتُ ُلْوآاَنْ ُفَسُكمْ   

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

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan jaganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” (QS. An-Nisa :29)
37

 

b. Dasar dalam As-Sunnah 

Rasulullah Saw. Bersabda: 

َا اَْلبَ ْيُع َعْن تَ رَاضٍ َوَسَلْم: اِ  وِ َعَليْ  َصلَّي هللاُ  قَاَل َرُسوُل هللاِ َقاَل:  َعْن َأِب َسِعْيٍد اخلُْدرِي َّنَّ  

(إِْبُن َماَجةُ  )َرَواهُ     

Dari Abu Sa‟id Al- Khudri, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

“Sesungguhnya jual beli adalah berdasarkan azas ridha (kerelaan hari).” 

(HR. Ibnu Majah)
38

 

Sementara legitimasi dari ijma‟ adalah ijma‟ ulama dari berbagai 

kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan 

dihalalkannya jual beli.
39

 Imam Syafi‟i mengatakan bahwa semua jenis 

jual beli hukumnya boleh apabila dilakukan oleh dua pihak yang masing-

masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual 

                                                             
36Departemen Agama RI,  Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2014), 

hlm. 47. 
37Ibid., hlm. 83. 
38Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Terjemahan Sahih Sunan Ibnu Majah, Kitabul 

Tijarah, Bab Jual Beli dengan Pola Khiyar (Jakarta: Pustaka Azam, 2007),  hlm. 313. 
39 Imam Mustafa,Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 

23-25. 



22 
 

 
 

beli yang dilarang atau yang diharamkan dengan izin-Nya maka 

termasuk dalam kategori yang dilarang.
40

 

2. Rukun dan syarat jual beli 

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi 

perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah 

ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik 

dengan ucapan maupun perbuatan. Sedangkan jumhur ulama 

berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu bai‟ (penjual), 

mustari (pembeli), shighat ( ijab dan qabul), dan ma‟qud „alaih (benda 

atau barang).
41

 

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat 

terjadinya akad (in‟iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad 

(nafadz) dan syarat luzum (kemestian).
42

 Jika jual beli tidak memenuhi 

syarat terjadinya akad, Maka akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi 

syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak 

memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, 

bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika 

tidak memenuhi syarat luzum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik 

khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan. 

a. Syarat terjadinya akad (In‟iqad) 

Merupakan syarat-syarat yang telah ditetapkan syara‟. Jika 

persyaratan ini tidak terpenuhi maka jual beli batal. Mengenai syarat 

ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yakni syarat „aqid 

(orang yang berakad). ‟Akid harus memenuhi persyaratan seperti 

berakal dan mumayyiz, „aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah 

akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan oleh dua orang, 

                                                             
40 Wahbah az-Zuhaily,Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, jilid 5,…hlm. 25-27. 
41Imam Mustafa, Fiqih Muamalah Kontemporer...hlm. 25. 
42Ibid., hlm. 25. 
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yaitu pihak yang menjual dan yang membeli. kemudian syarat dalam 

akad, syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. 

Kemudian tempat akad dan ma‟qud „alaih (objek akad). Menurut 

ulama Hanabilah, salah satu syarat dari ma‟qud „alaihi adalah harga 

diketahui oleh kedua pihak yang berakad dan terhidar dari unsur-

unsur yang menjadikan akad tidak sah. Barang, harga dan „aqid harus 

terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi 

tidak sah, seperti riba.
43

 

b. Syarat Pelaksanaan Akad (Nafadz) 

1) Benda dimiliki „aqid atau berkuasa untuk akad 

2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.
44

 

Berdasarkan nafadz dan waqaf (penangguhan), jual beli 

terbagi duayaitu: 

1) Jual beli nafidz 

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat 

dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikatagorikan sah. 

2) Jual beli mauquf 

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi 

persyaratan nafadz, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk 

melakukan akad.
45

 

c. Syarat Sah Akad 

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus: 

1) Syarat umum 

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk 

jual beli yang ditetapkan syara‟. Di antaranya adalah syarat-syarat 

yang telah disebutkan di atas, juga harus terhindar kecatatan jual 

                                                             
43Rachmat Syafe‟i., Fiqih Muamalah...hlm. 77-78. 
44Ibid., 79. 
45Ibid. 
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beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan 

waktu (tauqit), penipuan (gharar), kemudharatan, dan 

persyaratan yang merusak lainnya. 

2) Syarat khusus 

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang 

tertentu, jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut: 

a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang. Yaitu 

pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila 

dilepaskan akan rusak atau hilang. 

b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat. 

c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada 

jual beli yang bendanya ada ditempat. 

d) Terpenuhi syarat penerimaan 

e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual 

beli yang memakai ukuran dan timbangan. 

f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung 

jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang 

masih berada di tangan penjual. 

d. Syarat Luzum (kemestian) 

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas 

atau terbebas dari khiyar (pilihan), baik khiyar syarat, sifat, ta‟yin, 

ru‟yah, „aib dan lainnya. Yang berkaitan dengan kedua pihak yang 

berakad dan akan menyebabkan batalnya aqad.
46

 Syarat luzum akan 

menentukan aqad jual beli bersifat subtainable atau tidak. Yakni 

tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan 

aqad.
47

 

                                                             
46Ibid., 80. 
47Dimyauddin Djuwaini, Fiqh Muamalah...hlm. 81. 
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Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain 

adalah untuk menghindar dari jual beli yang megandung unsur gharar 

(manipulasi), pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi, 

kerugian, dan lainnya. Sehingga tidak terjadi pertentangan dan 

perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan 

kemaslahatan kedua pihak. Serta menghilangkan segala bentuk 

ketidakpastian dan resiko. Sehingga jual beli tersebut berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan.
48

 

Salah satu syarat dari jual beli adalah harga hendaknya dipegang 

di tempat akad berlangsung. Oleh karena itu apabila kedua belah pihak 

tidak menentukan harga ketika transaksi jual beli sedang dilakukan atau 

menunda menetapkan harga dikemudian hari, maka jual beli tersebut 

dianggap rusak (fasid). Islam sangat melarang jual beli yang belum jelas 

harganya, hal ini dilarang agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun 

persengketaan antara penjual dan pembeli di kemudian hari.
49

 

3. Bentuk Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan 

dalam Islam. Akan tetapi, terdapat beberapa bentuk transaksi yang 

dilarang dalam Islam, salah satu bentuk jual beli yang dilarang dalam 

Islam adalah jual beli yang mengandung unsur gharar (manipulasi). 

Gharar menurut etimologi adalah bahaya, Sedangkan taghriir 

adalah memancing terjadinya bahaya. Akan tetapi, makna asli gharar 

adalah sesuatu yang secara dhahir bagus tetapi secara batin tercela.
50

 

Gharar adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan 

hartanya tanpa ia ketahui. Gharar mengandung kemungkinan besar tidak 

                                                             
48 Rachmat Syafe‟i., Fiqih Muamalah...hlm. 79. 
49 Ibid.  
50Wahbah Az- Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu...hlm. 100. 
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adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk 

memakan harta orang lain secara tidak benar (bathil).
51

 

Sedangkan gharar menurut istilah Fiqh, mencakup kecurangan 

(gishy), tipuan (khidaa‟) dan ketidakjelasan pada barang (jihaalah). Juga 

ketidakmampuan untuk menyerahkan barang. Para ahli Fiqh dari 

berbagai mazhab menyebutkan beberapa definisi gharar yang relatif 

hampir sama, salah satunya adalah Imam Asnawi dari mazhab Syafi‟i 

yang mengatakan bahwa gharar adalah jual beli yang mengandung dua 

kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah adanya ketidakjelasan 

didalamnya. Kesimpulannya, jual beli yang mengandung unsur gharar 

merupakan jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu 

pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta maupun barangnya.
52

 

Jual beli gharar dilarang dalam Islam karena mengandung 

kesamaran. Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, ada beberapa macam gharar 

yang dilarang yaitu: tidak diketahui harga dan barang, tidak diketahui 

sifat barang ataupun harga, Tidak diketahui ukuran barang dan harga, 

dan lainnya.
53

 Praktik jual beli yang mengandung unsur gharar dilarang 

karena dapat menimbulkan berbagai konflik yang sulit untuk 

diselesaikan, seperti sengketa yang disebabkan oleh argumentasi kedua 

belah pihak yang sama-sama kuat karena adanya faktor ketidakjelasan 

tersebut. Ketidakjelasan transaksi terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Adanya ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang 

dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya. 

b. Ketidakjelasan mengenai batasan waktu, seperti yang biasa terjadi 

pada harga yang ditangguhkan. Oleh karena itu, masa berlakunya 
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transaksi harus jelas. Sedang jika tidak jelas maka transaksi tersebut 

tidaklah sah.
54

 

Rasulullah SAW. bersabda: 

ِفْ زََِيَدِة: الَعَرِر وَ  َعْن بَ ْيعِ ى : نَ هَ مْ َسلَّ َعَلْيِو وَ  ى هللاُ لَّ صَ  أَنَّ الَنِبَ  َاِبْ ُىرَيْ رَةَ  َعنْ 
)َرَواٌه ٌمْسِلْم(َصاِة احلَْ وَ   

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli 

yang tidak jelas (membahayakan). Dalam salah satu riwayat, ditambahi 

kata “dan jual beli berdasarkan hitungan kerikil (hashah).”                  

(HR. Muslim).
55

 

Hadist diatas menjelaskan tentang larangan praktik jual beli yang 

mengangdung unsur gharar. Salah satu bentuk jual beli yang 

mengandung unsur gharar adalah jual beli yang tidak menetapkan harga 

ketika transaksi berlangsung. Penundaan penetapan harga di kemudian 

hari, dapat menimbulkankan berbagai kemudharatan bagi kedua belah 

pihak, seperti adanya ketidakjelasan pada harga barang. Yang dapat 

menimbulkan riba, dan merugikan salah satu pihak, menimbulkan hal-

hal yang tidak diiginkan oleh kedua belah pihak. Sehingga 

menghilanggakan esensi dari jual beli yang bertujuan untuk saling 

menolong antara sesama manusia.  

Pada dasarnya semua transaksi jual beli dibolehkan selama tidak 

ada dalil yang melarangnya.  

 ْصُل ِِف ْلَ اَ 
ُ
ََ إِ  ََبَحةُ لِ ا َلةِ َعامَ ْادل ى ِخاَلِفوِ َعلَ  َما َدلَّ َدلِْيلُ  الَّ  

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya."
56
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B. Konsep Harga Dalam Islam 

1. Pengertian Harga  

Harga merupakan nilai barang yang ditentukan atau dirupakan 

dengan uang.
57

 Para ahli ekonomi seringkali mengartikan harga dalam 

pengertian yang lebih luas untuk menunjukkan apa saja, uang maupun 

barang yang harus dibayarkan. Namun, yang hendaknya diingat adalah 

bahwa bukan hanya barang  saja yang memiliki harga. Uang misalnya 

yang bukan barang dan bukan pula jasa, juga memiliki harga, yakni nilai 

tukarnya dengan mata uang negara lain.
58

 

Harga hanya terjadi pada transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati 

oleh kedua belah pihak, baik kebanyakan dari nilai itu, lebih kecil, 

maupun sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar 

barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad.
59

 Harga atau nilai 

tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) 

merupakan unsur terpenting dalam jual beli. Terkait dengan masalah 

nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakannya menjadi dua yaitu, ats-

tsaman dengan at-tas‟ir. Menurut mereka, ats-tsaman adalah harga pasar 

yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan at-

tas‟ir adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedangang 

sebelum dijual ke konsumen, atau harga awal pada barang sebelum 

pedangan menjual barangnya kepada konsumen.
60

 

Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara 

pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di 
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pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedangang 

adalah ats-tsaman. Para ulama Fiqh mengemukakan syarat-syarat ats-

tsaman sebagai berikut: 

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya, agar 

jauh dari sifat kecurigaan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan dan hal lainnya. 

b. Boleh diserahkan pada waktu aqad, sekalipun secara hukum, seperti 

pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu 

dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus 

diperjelas ketika aqad berlangsung. 

c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang 

(al-muqayyadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan 

barang yang diharamkan oleh syara‟.
61

 

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli, yaitu: 

a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para 

pembeli untuk memutuskan cara memproleh manfaat atau utilitas 

tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan 

demikian, adanya  harga dapat membantu para pembeli untuk 

memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis 

barang dan jasa dalam suatu transaksi jual beli yang mereka lakukan. 

b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik 

konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini 

terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami 

kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara 

objektif. Dengan adanya harga. Konsumen sudah mengetahui tingkat 
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kualitas terhadap suatu barang, semakin barang itu mahal bertanda 

barang itu semakin berkualitas.
62

 

2. Harga yang Adil  

Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan 

eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu 

pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan 

manfaat bagi penjualnya secara adil, terutama penjual memproleh 

keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara 

dengan harga yang dibayarkannya. Oleh karena itu harga yang adil 

menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi jual beli yang 

Islami.
63

 

Harga yang adil dijumpai dalam beberapa terminologi, antara 

lain: si‟ir al-mithl, thaman al-mithl dan qimah al-adl. Istilah qimah al-

adl (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW. Dalam 

mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini 

akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh 

kompensasi dengan harga yang adil atau qimah al-adl (Sahih Muslim). 

Penggunaan Istilah ini juga ditemukan dalam laporan  tentang khalifah 

Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab 

menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru 

atas diyah (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun 

sehingga harga-harga naik (Ibn Hanbal).
64

 

Istilah qimah al-adl juga banyak digunakan oleh para hakim yang 

telah menkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam 

objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa 
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penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang 

jaminan atas harta milik , dan sebagainya secara umum, mereka berfikir, 

bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek 

yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Mereka 

juga sering menggunakan istilah thaman al-mithl (harga yang 

setara/equivalen price).
65

 

Meskipun istilah-istilah di atas telah digunakan sejak masa 

Rasulullah SAW dan khulafaurrasyidin, tetapi sarjana Muslim pertama 

yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibn Taimiyah sering 

menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu 

„iwadh al-mithl (equivalen compensation/kompensasi yang setara) dan 

thaman al-mithl (equivalen price/harga yang setara). Dalam al-

Hisbahnya ia mengatakan. “Kompensasi yang setara akan diukur dan 

ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (nafs al-adl). 

Di mana pun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang 

tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia 

mepertimbangkan harga yang setara ini sebagai harga yang adil.
66

 

Dalam Majmu fatawanya Ibn Taimiyah mendefinisikan equivalen 

price sebagai harga baku (si‟ir) di mana penduduk menjual barang-

barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara 

dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang 

khusus.
67

 Ia mengatakan, “Jika penduduk menjual barangnya dengan 

cara yang normal (al-wajh al-ma‟ruf) tanpa menggunakan cara-cara yang 

tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan 

persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk 

(meningkatnya permintaan), itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti 
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itu, memaksa penjual untuk menjual barangnnya pada harga khusus 

merupakan paksaan yang salah (ikrah bi ghairi haq).
68

 

Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap 

kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna 

adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yaitu 

merupakan fenomena alamiyah. Pasar yang bersaing sempurna dapat 

menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, 

jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan 

tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong 

para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, 

maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi dengan 

menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memerhatikan konsep 

harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.
69

 

Tujuan utama dari harga yang adil adalah untuk memelihara 

keadilan bagi kedua belah pihak  yang melakukan transaksi,  agar  kedua 

belah pihak tidak merasa dirugikan. Adanya suatu harga yang adil telah 

menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Karena 

pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil. 

Prinsip tentang keadilan mempunyai dasar dalam Al-Qur‟an yaitu pada 

Q.S. An-Nisa‟: 58. 

 الَناِس اَْن َْحُْكُمْوا ْيَ ِاََل اَْىِلَها َوِاَذا َحَكْمُتْم ب َ  َماََنتَ لَ وا اْ دُّ ؤَ ُمرُُكْم اَْن ت ُ هللَا َيَ  ِانَّ 
ع   ِبِو ِانَّ  مْ كُ ا يَِعظُ هللَا نِِعمَّ  ِل ِان  َعدْ َِبلْ  ي ْ رَاهللَا َكاَن َسَِ َساُء : ا َبِصي ْ َِ (٢٥)الَن  

Artinya: “sesungguhnya Allah meyuruh kamu untuk menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya,dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
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kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.  

(Q. S An-Nisa‟: 58). 
70

 

3. Hukum penetapan harga ketika transaksi 

Dalam jual beli terdapat syarat-syarat sah transaksi, yang 

merupakan syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis  jual beli agar 

transaksi tersebut dianggap sah secara syar‟i. yang dimaksud dengan  

syarat-syarat ini secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam 

cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan. Pembatasan waktu, dan syarat-

syarat yang dapat membatalkan transaksi. 

Pertama, ketidakjelasan. Adapun yang dimaksud dengan 

ketidakjelasan ini adalah adanya ketidakjelasan yang berlebihan dalam 

transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan, yaitu 

sengketa yang disebabkan oleh  argumentasi kedua belah pihak yang 

sama-sama kuat karena adanya faktor ketidakjelasan dalam transaksi 

yang dilakukan antara kedua belah pihak. Ketidakjelasan transaksi 

terbagi menjadi beberapa kategori: 

a. Adanya ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang 

dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya. 

b. Ketidakjelasan mengenai batasan waktu seperti yang biasa terjadi 

pada harga yang ditangguhkan. Dengan demikian masa berlakunya 

transaksi harus jelas, jika tidak jelas maka transaksi tidak sah. Oleh 

karena itu, apabila seseorang menjual padi dengan harga yang akan 

di serahkan pada saat harga padi naik, atau pada saat panen terjadi, 

maka jual beli tersebut menjadi fasid. Karena mengandung unsur 

gharar yang bisa mengakibatkan perselisihan antara keduanya 

karena waktu yang dimaksud dalam aqad tersebut belum jelas 

waktunya. 
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c. Hendaknya barang dan harga dapat diketahui sehingga mencegah 

dari persengketaan. Kejelasan barang harus dari semua sisi, baik 

menyangkut harga, sifat, jumlah, dan waktu penyerahannya. 

d. Hendaknya harga yang disebutkan jelas bagi kedua belah pihak saat 

melakukan atau sebelum transaksi. Dengan demikian, tidak sah 

menjual barang dengan nomor, atau menjual dengan harga yang di 

tentukan, kecuali kedua belah pihak mengetahui harga yang 

dimaksud. Juga, tidak boleh  menjual dengan harga yang sudah  tidak 

berlaku, begitu pula dengan harga yang berlaku di masa yang akan 

mendatang.
71

 

Kedua, adanya unsur kebohongan atau spekulasi, maksudnya 

adalah ketidakjelasan mengenai sifat barang dan ketidakjelasan harga 

dapat membatalkan transaksi, jika barang dan nilai harga atau salah 

satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena 

mengandung unsur penipuan. Syarat barang diketahui, cukup dengan 

mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui 

jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan, 

maka jumlah dan sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak. 

Demikian juga harganya harus diketahui, baik itu sifat, nilai 

pembayarannya, jumlah maupun masanya.
72

 

Ketiga, adanya kerusakan. Dimaksud dharar (kerugian) adalah 

barang yang di jual tidak mungkin dapat diserahkan kecuali penjualnya 

akan merasa rugi dari harganya. Keempat, adanya syarat yang dapat 

membatalkan transaksi, yaitu syarat-syarat yang bertujuan untuk 

memenuhi kepentingan salah satu pihak pelaku transaksi, baik itu dari 
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pihak penjual (petani) maupun pembeli (kilang padi), dan tidak 

menyalahi ataupun sesuai isi transaksi.
73

 

Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa seseorang pembeli harus 

menyerahkan harga barang dan penjual harus menyerahkan barang. Jika 

seseorang dari kedua belah pihak bersikeras seraya berkata, “Saya tidak 

akan menyerahkan apa yang ada pada saya sebelum saya menerima 

penggantinya.” Artinya, pembeli dipaksa menyerahkan harga lalu barang 

diambil dari penjual. Maka Imam Malik mengatakan bahwa penjual 

berhak menahan barang sampai ia menerima uangnya. Dalil Hanafi dan 

Maliki adalah penjual  memiliki hak menahan barang untuk menerima 

uangnya. Siapa yang memiliki hak seperti itu maka ia tidak wajib 

menyerahkan barangnya sebelum barangnnya dibayar. 

Syafi‟i dan Hanbali mengatakan bahwa apabila kedua belah 

pihak berselisih lalu masing-masing tidak mau menyerahkan apa yang 

ada ditangannya, sedang uangnya berbentuk utang, lalu penjual berkata, 

“saya tidak akan menyerahkan barang sebelum saya menerima 

uangnya”, dan pembeli juga berkata hal yang sama, maka penjual 

dipaksa untuk menyerahkan barangnya lalu pembeli juga dipaksa untuk 

menyerahkan uang. Karena hak pembeli ada pada barang tertentu, 

sementara hak penjual ada pada tanggugan pembeli, maka diutamakan 

hak pada barang. Jadi, siapa yang mulai menyerahkan miliknya maka ia 

berhak memaksa pihak lain untuk menyerahkan miliknya juga. Sebab, 

masing-masing pihak harus membayar atau menyerakan barang. Akan 

tetapi, tidak bisa hanya mewajibkan membayar saja. Namun Imam 

Syafi‟i membatasi hukum ini jika penjual tidak khawatir akan kehilangan 

uangnya dan perselisihan di antara kedua belah pihak hanya mengenai 

siapa yang mulai penyerahan. Oleh karena itu jika penjual 

                                                             
73  Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam…hlm. 57. 



36 
 

 
 

mengkhawatirkan tidak mendapatkan uangnya maka ia berhak menahan 

uang bila khawatir tidak bisa menerima barang.
74

 

Penyerahan barang kepada pembeli adalah salah satu kewajiban 

yang harus ditunaikan oleh penjual yang timbul dari transaksi jual beli. 

Sama halnya dengan menyerahkan harga kepada penjual adalah satu 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pembeli karena adanya 

transaksi  jual  beli itu juga. Sebab, menyerahkan barang dan harga 

adalah wajib hukumnya bagi kedua belah pihak dan keduanya masing-

masing mempunyai hak milik dari keduanya, barang dan harga.
75

 

Adapun hukum-hukum barang dan harga atau hasil perbedaan 

antara keduanya adalah: 

a. Untuk dilakukannya jual beli yang sah, barang diisyaratkan berupa 

sesuatu yang bernilai dan syarat ini tidak mesti berlaku pada harga. 

b. Dalam jual beli salam, harga tidak boleh ditunda pembayarannya, 

sementara barang harus tertunda penyerahannya. 

c. Biaya penyerahan harga ditanggung oleh pembeli, sementara biaya 

penyerahan barang ditanggung oleh penjual. 

d. Transaksi jual beli yang tidak menyebutkan harga dianggap rusak, 

sementara jual beli yang tidak menyebutkan barang dianggap batal. 

e. Rusaknya barang setelah diserahkan tidak menjadi alasan untuk 

membatalkan jual beli. Akan tetapi, rusaknya harga setelah diterima 

boleh saja jadi alasan untuk membatalkan jual beli. 

f. Rusaknya barang sebelum diserahkan dapat membatalkan jual beli. 

Akan tetapi, rusaknya harga sebelum diserahkan tidak membatalkan 

jual beli. 
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g. Seorang pembeli tidak boleh bertindak apapun pada barang yang bisa 

dipindah-pindah sebelum diterima, sementara penjual boleh saja 

melakukan apapun pada harga sebelum ia menerimanya. 

h. Seorang pembeli harus menyerahkan harga lebih dulu agar berhak 

untuk menerima barang.
76

 

C. Akad Wadi’ah dalam Jual Beli. 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Wadi’ah 

 Secara etimologi, kata al-wadi‟ah berarti menempatkan sesuatu 

yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.
77

 Secara 

terminologi ada dua definisi al-wadiah yang dikemukakan oleh pakar 

Fiqh. Pertama, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. 

Menurut mereka, al-wadi‟ah adalah: 

اَلَلةُ ِحْفِظ َماِلِو َصرِْْي ا اَْو دِ  ىَعلَ يِْ غَ اْل طُ َتْسِليْ   

mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan 

ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.
78

 

 Kedua, definisi yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah, 

Syafi‟iyah, dan Hanabilah (jumhur ulama). Menurut mereka, al-wadi‟ah 

adalah  

ََمُْصْوصٍ  َوْجوِ  ىْوِك َعلَ ِفْ ِحْفِظ ََمْلُ تَ وِْكْيُل   

mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara 

tertentu.
79

 

  Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling membantu 

antara sesama manusia, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan 

bahwa al-wadi‟ah disyariatkan dan hukum menerimanya adalah sunat. 
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Alasannya adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa‟, 4:58 yang 

berbunyi:   

(٢٥)النَِّساْء:...َمَناَت ِاَْيْ اَْىِلهاَ ااْلَ  وادُّ ؤَ ُمرُُكْم اَْن ت ُ هللَا َيَ  ِانَّ   

“Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya…” ( QS. An-Nisa: 58)
80

 

Ayat ini, menurut para musafir, berkaitan dengan penitipan kunci 

Ka‟bah sebagaiamanah Allah pada Utsman ibn Thalhah, seorang sahabat 

Nabi Saw.
81

 Dalam surat al-Baqarah, 2: 283 Allah SWT berfirman: 

(٥٥٢)البقراة:ُتَُِن اََمانَ َتوُ...ِذي اؤْ الِّ  ... فَ ْليُ َؤدِ   

...hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanah...                        

(QS. Al-Baqarah:283)
82

 

Sedangkan landasan hukum akad al-wadiah yang lain adalah sabda 

Rasulullah SAW: 

{مْ اكِ احلَْ ي وَ ذِ مِ التِّْ وَ  دْ اوُ دَ  وْ ب ُ اَ  هُ اوَ اَنَك. } رَ حَ  ْن َمنْ تَُ اَل َتَمَك وَ ائ ْ  َمنِ  ِاََل  َمانَةَ لَ اْ  دِّ اَ   

Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangalah 

kamu mengkhianati orang yang  mengkhianati engkau. (HR. Abu Daud, 

at-Tirmizi dan al-Hakim).
83

 

Berdasarkan ayat dan hadist ini, para ulama fiqh sepakat 

mengatakan bahwa akad al-wadi‟ah (titipan) hukumnya boleh dan 

disunnatkan, dalam rangka saling tolong menolong antara sesama 

manusia. Oleh sebab itu, Ibn Qudamah pakar fiqh Hanbali, menyatakan 

bahwa sejak zaman Rasulullah SAW, sampai generasi-generasi 

berikutnya, akad al-wadi‟ah telah menjadi ijma‟ „amali (konsensus 
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Departemen Agama RI,  Al-Qur‟an dan terjemahan, ...hlm. 50. 
81Nasron Haroen,Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 244-245. 
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83Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Terjemahan Sahih Sunan Abu Daud, Kitab Al 

Buyu‟, Bab Jual Beli amanah, ...hlm. 321. 
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dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama Fiqh yang 

mengingkarinya.
84

 

2. Rukun dan Syarat Akad Wadi’ah 

Dari segi rukunnya, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun 

al-wadi‟ah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan penitipan barang dari 

pemilik) dan qabul (ungkapan menerima titipan oleh orang yang dititipi). 

Akan tetapi, jumhur ulama Fiqh mengatakan bahwa rukun al-wadi‟ah 

ada tiga, yaitu: orang yang berakad, barang titipan, shighat, ijab dan 

qabul, baik secara lafal atau melalui tindakan. Rukun pertama dan kedua 

yang dikemukakan jumhur ulama ini, menurut ulama Hanafiyah 

termasuk syarat, bukan rukun. 

Dari segi syarat ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang 

menjadi syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah 

harus orang yang berakal. Sedangkan menurut jumhur ulama, pihak-

pihak yang melakukan transaksi al-wadi‟ah disyaratkan telah baligh, 

berakal, dan cerdas, karena akad al-wadi‟ah merupakan akad yang 

banyak mengandung resiko penipuan. Syarat kedua akad al-wadi‟ah 

adalah bahwa barang titipan itu jelas dan boleh dikuasai (al-qabdh). 

Maksudnya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya 

dengan jelas dan boleh dikusai untuk dipelihara. Menurut para ulama 

Fiqh, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini diangggap penting karena 

terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan 

timbul atau barang itu hilang selama dititipkan.
85

 

Dari segi sifat akad al-wadi‟ah, para ulama Fiqh sepakat 

mengatakan bahwa akad al-wadi‟ah bersifat mengikat bagi kedua belah 

pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi barang oleh 

orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan  syaratal-wadi‟ah, maka 
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pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan 

tersebut. Berkaitan dengan sifat akad wadi‟ah sebagai akad yang bersifat 

amanah, yang imbalannya hanya mengharapkan ridha Allah SWT, para 

ulama Fiqh juga membahas kemungkinan perubahan sifat akad al 

wadi‟ah dari sifat amanah menjadi sifat adh-dhamanah. Para ulama Fiqh 

mengemukakan beberapa kemungkinan tentang hal ini salah satunya 

adalah apabila barang titipan tersebut dimanfaatkan oleh orang yang 

dititipi.
86

 

3. Akad wadi’ah yad adh-dhamanah 

Wadi‟ah yad dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang 

dimana pihak penerima titipan dengan tanpa izin pemilik barang dapat 

memanfaat barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggung 

jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.
87

 Wadi‟ah 

yad adh-dhamanah memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh 

yang menerima titipan. 

b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu 

dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada 

keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat 

kepada si penitip.
88

 

Seiring dengan perkembangan zaman prinsip akad wadi‟ah yad 

adh-dhamanah ini dipraktikkan dalam jual beli salah satunya adalah jual 

beli padi pasca panen yang di praktikkan oleh sebagian petani di 

Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Ketika musim panen tiba para 

petani membawa padi mereka ke kilang untuk dititipkan atau dijual 

                                                             
86Ibid., 248-249. 
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(wadi‟ah yad dhamanah) dengan ketentuan pihak kilang padi dapat 

langsung mengolah padi yang dititipkan oleh petani akan tetapi harga 

dari padi tersebut tidak ditentukan ketika transaksi berlangsung 

melainkan ketika harga padi melonjak naik, ataupun ketika petani 

membutuhkan uang mereka. 
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BAB TIGA 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN 

PENETAPAN HARGA PADA MEKANISME JUAL BELI PADI PASCA 

PANEN DENGAN AKAD WADI’AH  YAD DHAMANAH DI 

KECAMATAN DARUSSALAM ACEH BESAR 

 

A. Gambaran Umum Tentang Mekanisme Jual Beli Padi Pasca Panen 

Dengan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah di Kecamatan Darussalam Aceh 

Besar. 

Kecamatan Darussalam  merupakan salah satu Kecamatan di Aceh 

Besar. Luas Kecamatan Darussalam  mencapai 38, 43 Km³ (3.843Ha) dengan 

ketinggian wilayah di atas permukaan laut (DPL) sebesar 7 meter.
89

 Jumlah 

penduduk di Kecamatan Darussalam  26.382 jiwa.
90

 Lambaro Angan merupakan 

nama Ibu Kota Kecamatan Darussalam. Adapun Jarak tempuh antara ibu kota 

Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten adalah sebesar 55 Km. Sedangkan 

untuk menepuh perjalanan antara Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Provinsi 

adalah sebesar 13 Km saja.
91

  

Kecamatan Darussalam terdiri dari tiga buah  mukim yaitu Mukim Siem, 

Mukim Lambaro Angan dan yang terakhir Mukim Tungkop. Yang di dalamnya 

mencakup 29 desa. Di Mukim Lambaro Angan terdapat 9 desa, yaitu Gampong 

Blang, Gampong Angan, Gampong Cot, Gampong Lambada Peukan, Gampong 

Lambaro Sukon, Gampong Lampeudaya, Gampong Miruk Taman, Gampong 

Sulee. Untuk Mukim Siem di dalamnya terdapat 8 desa, di antaranya Gampong 

Krueng Kalee, Gampong Lam Asan, Gampong Lambiheu Siem, Gampong 

Lambitra, Gampong Lam Klat, Gampong Lamreh, Gampong Lie Eue dan yang 

terakhir Gampong Siem. Sedangkan untuk Mukim Tungkop terdiri dari 

Gampong Berabung, Gampong Keuneung, Gampong Lam Ujong, Gampong 

Lamduroy, Gampong Lam Gawe, Gampong Lampuja, Gampong Lampuuk, 

                                                             
89 Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2018, (Aceh Besar: Badan Pusat Statistik 
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90 Ibid., Hlm. 30 
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Gampong Limpok, Gampong Lamtimpeung, Gampong Tungkop, Gampong 

Tanjong Deyah, dan Gampong Tanjong Seulamat.
92

 Umumnya masyarakat di 

Kecamatan Darussalam Aceh Besar merupakan seorang petani. 

Praktik jual beli padi pasca panen dengan penundaan penetapan harga 

ketika transaksi sedang dilakukan, merupakan praktik jual beli yang sering 

dipraktikkan oleh sebagian petani di kecamatan Darussalam Aceh Besar. Ketika 

musim panen tiba, petani akan menitipkan padi mereka untuk dijual ke kilang 

padi yang mudah dijangkau disekitarnya. Pihak kilang padi menerima 

(membeli) padi dari petani dengan jumlah yang tidak terbatas.
93

 

Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar, terdapat lima kilang padi yang 

dapat menampung hasil panen dari petani, yaitu kilang padi di Desa Tanjong 

Selamat, kilang padi di Desa Siem, kilang padi di Desa Lam Reh, kilang padi di 

Desa Lam Timpeung, dan kilang padi di Desa Lam Puja. Akan tetapi dari ke 

lima kilang padi tersebut, hanya satu kilang padi yang masih mempraktikkan 

jual beli dengan sistem penundaan penetapan harga ketika transaksi jual beli 

sedang berlangsung. Sementara tiga kilang padi lainnya, yaitu kilang padi di 

Desa Tanjong Selamat, kilang padi di Desa Lam Timpeung, dan kilang padi di 

Desa Lam Reh, sudah tidak mempraktikkan lagi jual beli tersebut, dengan 

beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah karena mengalami kerugian.
94
 Dan 

satu kilang padi yang berada di Desa lam puja yang sudah tidak beroprasi lagi. 

Apabila petani hendak menjual padinya ke kilang. Pihak kilang padi juga 

bersedia untuk mengambil padi mereka ke sawah tanpa dikenakan biaya/ongkos 

pengangkutan. Alasan pihak kilang padi bersedia untuk mengambil padi petani 

tanpa dikenakan biaya/ongkos adalah agar memudahkan petani untuk menjual 

                                                             
92 Ibid., 9 
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Wawancara dengan Idra Saputra,  pemilik kilang padi di Desa Siem, pada 29 Juni 
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di kilang padi Desa Tanjong Selamat. 
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padi mereka ke kilang. Dan juga untuk saling membantu antara sesama, karena 

baik pihak petani ataupun pihak kilang padi merasa sama-sama diuntungkan 

dalam jual beli ini.
95

 Keuntungan bagi pihak kilang padi adalah mereka dapat 

memutar modal mereka dengan padi yang dititipkan oleh petani ke kilang padi. 

Dan keuntungan bagi para petani adalah mereka akan mendapatkan keuntungan 

yang berlipat.  

Ketika padi sudah dibawa ke kilang padi, maka pihak kilang padi akan 

menimbangnya agar jelas kadar kilo padi tersebut. Setelah jelas timbangan  padi 

tersebut, maka pihak kilang memberikan pilihan kepada petani untuk ditetapkan 

harga ketika transaksi sedang dilakukan dengan harga yang sedang berlaku di 

pasaran. Atau harganya ditetapkan di kemudian hari baik ketika petani 

membutuhkan uang atau ketika harga padi di pasaran sedang naik.
96

 

Terhadap transaksi ini, terdapat beberapa perbedaan cara petani menjual 

padi mereka ke kilang. Pertama, para petani langsung meminta pihak kilang 

untuk menetapkan harga jual padi mereka ketika akad jual beli padi tersebut 

berlangsung, dan pihak kilang langsung membayar uangnya secara tunai sesuai 

dengan permintaan petani. Seperti yang dipraktikkan oleh seorang petani di 

Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Dimana pihak petani menjual sebanyak 

sepuluh karung padi ke kilang, dan pembayarannya dilakukan ketika transaksi 

jual beli padi tersebut berlangsung, perhitungan harganya sesuai dengan harga 

padi yang sedang berlaku di pasaran.   

Kemudian cara yang kedua adalah, petani menjual hasil panennya ke 

kilang dan penetapan harganya juga dilakukan ketika transaksi jual beli tersebut 

berlangsung. Akan tetapi uang hasil pembayarannya tidak diambil langsung 

ketika transaksi, melainkan ketika petani membutuhkan uangnnya, atau 

mengambilnya secara berangsur-angsur. Petani juga bisa menukarkan dengan 

mengambil beras. untuk bukti penjualannya pihak kilang padi memberikan bon 
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atau kwitansi sebagai pegangan bagi petani jika sewaktu-waktu petani tersebut 

ingin mengambil pembayarannya.   

Dan cara yang ketiga adalah para petani menjual padinya ke kilang 

dengan cara menitipkan (wadi‟ah yad dhamanah) padi mereka di kilang baik 

dengan jumlah yang besar ataupun kecil. Akan tetapi penetapan harga jualnya 

tidak ditetapkan ketika akad sedang berlangsung. Petani akan meminta pihak 

kilang untuk menetapkan harga ketika harga padi di pasaran mulai naik. Jual 

beli padi pasca panen dengan akad wadi‟ah yad dhamanah dilakukan dengan 

kesepakatan bahwa pihak kilang padi dapat mengolah langsung padi yang 

dititipkan oleh petani meskipun ketentuan harganya belum jelas. Apakah 

ditetapkan dengan harga yang sedang berlaku di pasaran atau menunggu harga 

padi naik di kemudian hari.
97

 

Cara petani mengetahui harga padi di pasaran sudah mengalami 

kenaikan atau belum adalah dengan cara bertanya langsung ke pihak kilang padi 

baik melalui telpon atau langsung datang ke kilang padi untuk memantau harga 

padi dan juga bertanya ke sesama petani. Kebiasaan yang terjadi di lapangan, 

apabila stok padi masih melimpah, maka harga padi akan menurun. Begitupula 

sebaliknya apabila stok padi menipis maka harga padi akan mengalami 

kenaikan.
98

 

Ada beberapa alasan petani tertarik untuk menyimpan hasil panen 

mereka di kilang padi, dan memilih untuk menunda menetapkan harga ketika 

transaksi jual beli sedang dilakukan. Hal ini dikarenakan petani mengharapkan 

agar harga padi di kemudian hari akan naik, karna stok padi menurun. para 

petani enggan mengambil harga ketika stok padi sedang melimpah, karna 

harganya pasti menurun. Alasan lainnya adalah agar mereka tidak repot untuk 

membawa hasil panennya ke rumah dan juga hemat tempat. Ada juga sebagian 
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Juli 2020, di Desa Lam Gawee. 
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petani yang mengambil uang mereka pada saat transaksi dilakukan dengan harga 

yang sedang berlaku di pasaran saat itu. Tetapi tidak semuanya diambil, 

melainkan hanya sebagiannya saja untuk mengcukupi kebutuhan hidup sehari-

hari. 

Jual beli padi yang langsung menetapkan harga ketika transaksi sedang 

dilakukan tidak menimbulkan permasalahan karena sesuai dengan ketentuan 

Fiqh. akan tetapi jual beli padi yang harganya tidak langsung ditetapkan ketika 

transaksi sedang dilakukan atau ditetapkan di kemudian hari karena menunggu 

harga padi naik, yang bermasalah menurut pandangan Fiqh. karena tidak sesuai 

dengan syarat- syarat dari jual beli yang harganya harus jelas dan ditentukan 

ketika akad berlangsung. Praktik jual beli padi dengan menunda menetapkan 

harga menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Para Imam Mazhab 

melarang menjual barang dengan harga yang tidak jelas. Islam jelas-jelas 

melarang jual beli seperti ini, karena dapat merugikan sebelah pihak. Akan 

tetapi, karena tergiur akan keuntungan yang lebih besar atau tidak mengetahui 

sama sekali mengenai unsur kemudharatan di dalamnya, maka praktik jual beli 

seperti ini masih tetap dilakukan sampai saat ini. Praktik jual beli padi dengan 

menunda menetapkan harga menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Para 

Imam Mazhab melarang menjual barang dengan harga yang tidak jelas. Islam 

jelas-jelas melarang jual beli seperti ini, karena dapat merugikan sebelah pihak. 

Akan tetapi, karena tergiur akan keuntungan yang lebih besar atau tidak 

mengetahui sama sekali mengenai unsur kemudharatan di dalamnya, maka 

praktik jual beli seperti ini masih tetap dilakukan sampai saat ini. Hal ini 

ditakutkan dapat menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak 

kemudian dapat menghilangkan esensi dari jual beli yang bertujuan untuk saling 

tolong-menolong antara sesama manusia. 
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B. Implementasi Akad Wadi’ah Yad Dhamanah pada Transaksi Jual Beli 

Padi Pasca Panen di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. 

Umumnya para petani yang menitipkan padinya ke kilang dan 

mengambil harga di kemudian hari ketika harga padi melonjak tinggi adalah 

para petani yang hasil panennya melimpah dan melebihi untuk digunakan 

sehari-hari. Para petani tertarik untuk menitipkan padinya ke kilang dengan 

berbagai alasan, salah satu alasannya yaitu harga padi akan naik di kemudian 

hari, serta alasan lainnya.
99

 Salah satu contohnya adalah petani menitipkan 

padinya ke kilang yang jumlah padinya mencapai 1 ton lebih, ketika petani 

tersebut menitipkan padinya ke kilang, harga padi yang sedang berlaku di 

pasaran masih rendah yaitu sekitar Rp. 4.300/Kg karena melihat harganya masih 

rendah maka petani tidak tertarik untuk mengambil dulu harganya. Ketika 

mendapat kabar bahwa harga padi di pasaran sudah mencapai Rp. 5500/ Kg, 

baru lah ia mengambil harga padinya dan dari jual beli tersebut ia mendapatkan 

keuntungan hingga 1 juta lebih. Dari keuntungan yang diperolehnya selain dapat 

mengambil uang, petani juga dapat membeli lagi padi di pabrik tempat ia 

menitipkan padi, dengan keuntungan yang diperolehnya tersebut.
100

 

Baik petani ataupun pihak kilang padi melihat bahwa transaksi jual beli 

dengan penundaan penetapan harga bukanlah suatu jual beli yang dapat 

mendatangkan mudharat kepada mereka malah dapat mendatangkan manfaat 

bagi mereka.
101

 Padahal transaksi yang tidak menetapkan harga diawal aqad 

rusak menurut pandangan hukum Islam. 

Dari transaksi jual beli padi pasca panen pihak kilang padi memperoleh 

berbagai keuntungan, salah satunya adalah mereka mendapatkan modal dari 

penitipan padi petani tersebut yang ditunda pembayaran dan ketentuan harganya 

untuk memperlancar usaha pabrik kilang mereka.
102

 Akan tetapi pihak kilang 
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padi juga dapat mengalami kerugian apabila harga padi yang dititipkan tersebut 

melambung naik di kemudian hari pada saat para petani meminta pembayaran 

atas padi yang dititipkannya. Sedangkan keuntunggan yang diperoleh oleh 

petani adalah mereka akan mendapatkan keutungan yang lebih besar jika harga 

padi naik. Dan kerugian yang ditanggung oleh petani adalah apabila harga jual 

padi di kemudian hari lebih rendah dari pada harga sebelumnya ketika mereka 

melakukan transaksi.  

Transaksi jual beli padi dengan cara menitipkan (wadi‟ah) padi ke kilang 

dan menunda untuk ditetapkan harga di saat transaksi berlangsung, jelas tidak 

sesuai dengan ketentuan Islam. Karena jual beli tersebut tidak langsung 

menetapkan harga ketika transaksi berlangsung, melainkan menunggu ketika 

harga padi naik di pasaran. Praktik jual beli yang tidak langsung menetapkan 

harga ketika transaksi dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi 

kedua belah pihak, yaitu penjual (petani) dan pembeli (kilang padi).  

Pihak kilang padi tidak boleh mengolah atau memanfaatkan padi yang 

dititipkan oleh petani tersebut, dikarenakan transaksi jual beli tersebut tidak sah 

atau batal. Transaksi seperti ini belum terjadi perpindahan manfaat atas barang 

yang diperjualbelikan, karena pihak kilang padi belum menentukan harganya. 

Sehingga barang tersebut dilarang untuk digunakan. Meskipun barang tersebut 

(padi) sudah ada ditangan pihak kilang padi. Agar padi tersebut dapat digunakan 

secara sah, pihak kilang padi harus menentukan harga di awal aqad transaksi. 

Rasulullah SAW. Bersabda: 

 ْم َعْن بَ ْيعِ ِو وَسلَ َعَليْ  َصَلى هللاُ  َعْن َاِبْ ُىرَيْ رََة َرِضَي هللاُ َعْنُو قَاَل : نَ َهى َرُسوُل هللاِ 
ِر )َرَواُه ُمْسِلْم(َوَعْن بَ ْيِع الَعرَ  احلََْصاةِ   

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A: Rasulullah SAW, 

melarang jual beli hashah dan jual beli gharar” (HR. Muslim).
103

 

                                                             
103Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Terjemahan Sahih Sunan Abu Daud, Kitab Al 

Buyu‟, Bab Jual Beli gharar (Jual beli yang Masih samar, Mengandung tipuan), ...hlm. 313. 
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Disinilah terdapat ketidakjelasan harga dalam transaksi jual beli padi yang tidak 

menetapkan harga di awal aqad tersebut. Apakah harga di kemudian hari akan 

naik atau harga di kemudian hari akan turun. Apabila harga dikemudian hari 

turun maka pihak kilang padi akan merasa diuntungkan, dan apabila harga padi 

di kemudian hari  naik maka pihak kilang padi akan merasa dirugikan. Disinilah 

terdapat unsur gharar yang dilarang dalam transaksi jual beli, yang dapat 

menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak. 

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga yang ditetapkan 

Oleh Pihak Kilang pada Pembelian Padi Pasca Panen yang disimpan di 

Kilang dan yang di Jual Langsung Oleh Pemiliknya. 

Dalam transaksi jual beli terdapat rukun-rukun yang menjadi syarat dari 

sahnya jual beli, salah satu rukunnya adalah adanya ijab dan qabul, Dalam 

ketentuan ijab dan qabul tersebut, barang dan ketentuan harganya harus jelas. 

Karena harga harus ditetapkan ketika aqad transaksi jual beli berlangsung. 

Barang dan harga merupakan objek utama dari transaksi jual beli, oleh sebab itu 

barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata, barang 

yang dijadikan sebagai objek transaksi juga merupakan barang yang bernilai, 

halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan bermanfaat fungsinya, tidak 

menimbulkan kerusakan, serta objek barangnya merupakan hak milik yang sah 

atau kepemilikan yang sempurna.
104

 

Selain barang yang menjadi objek dalam transaksi jual beli, harga juga 

merupakan objek penting yang harus ditentukan nilainya ketika akad jual beli 

berlangsung. Harga merupakan nilai uang yang harus diberikan oleh pembeli 

atas barang yang dibelinya. Harga juga diartikan sebagai sesuatu yang direlakan 

dalam akad. Baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Dan 

harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.
105

 

                                                             
104 Imam Mustafa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 

hlm.26-27. 
105 Rahmat Syafi‟i,Fiqh Muamalat, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),  hlm. 87. 
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Pada dasarnya jual beli merupakan suatu hal yang dihalalkan bahkan 

dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi praktik jual beli yang tidak menyebutkan 

harga ketika transaksi dilakukan tidak sah, karena menurut ulama Hanafiyah 

akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid. Dalam Islam jual beli dilakukan 

untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi jual beli dengan cara penundaan 

penetapan harga terdapat kemudharatan yang dapat merugikan salah satu pihak. 

Islam tidak memperbolehkan praktik jual beli yang memudharatkan 

salah satu pihak dalam transaksinya. Atau yang mengandung unsur 

ketidakjelasan dan ketidakpastian (gharar). Islam melarang jual beli yang 

menunda penetapan harga ketika transaksi berlangsung agar terhindar dari jual 

beli gharar dan mewujudkan jual beli yang sesuai dengan kaidah Fiqh. 

Sehingga terwujudnya harga yang adil dalam  setiap transaksi jual beli, karena 

harga yang adil menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi jual beli yang 

Islami, sehingga tidak ada pihak yang semena-mena dalam  menetapkan harga. 

Rasulullah SAW. Bersabda:  

 

َجاَءُه  َل: َبْل أَْدُعو ثَّ افَ قَ ْر! َرُجالٌ َجاَء فَ َقاَل: ََي َرُسْوُل هللِا َسعَّ  أَنَّ  َعْن َأِِب ُىرَيْ رَةَ 
 َلْرُجْو أَْن أَْلَقى هللَا َل: َبْل هللاُ ََيِْفُض َويَ ْرَفُع َوِإِنّ اْر! فَ قَ َرُجُل فَ َقا َل: ََي َرُسْوُل هللِا َسعَّ 

  )َرَواُه أَبُ ْو َداُوْد(. َحٍد ِعْنَدي َمْظَلَمةُ لَ  َولَْيسَ 
Artinya: Dari Abu Hurairah bahwasanya seorang lelaki datang, lalu 

berkata: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!” Rasulullah SAW 

bersabda, “Aku hanya berdoa (agar harga menjadi baik).” Kemudian 

datang kepada Rasulullah SAW seorang lelaki (lain) lalu berkata, 

“Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!” Rasulullah bersabda, “Allahlah 

yang menurunkan (harga) dan yang menaikkan, dan sesungguhnya aku 

berharap bertemu dengan Allah SWT,  sedangkan aku tidak menzhalimi 

seseorang.” (HR. Abu Daud)
106

 

 Hadist di atas menjelaskan bahwa SAW tidak mau menetapkan harga. 

Hal demikian menunjukkan bahwa penetapan harga diserahkan kepada 

                                                             
106 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Terjemahan Sahih Sunan Abu Daud, Kitab Al 

Buyu‟, Bab Penetapan Harga..., hlm.581. 
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mekanisme pasar yang alamiah. Akan tetapi hal ini dilakukan ketika pasar 

dalam  keadaan normal, akan tetapi ketika tidak dalam keadaan sehat yakni 

terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba dan penipuan, maka 

pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menetapkan harga pada tingkat 

yang adil, sehingga dari penetapan tersebut tidak adanya  pihak yang dirugikan, 

dengan demikian, pemerintah  hanya memiliki wewenang untuk menetapkan 

harga, apabila terjadi praktik kezaliman di pasar, namun, dalam kondisi normal, 

harga diserahkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.
107

 

 Menurut Imam Syafi‟i  penetapan harga adalah  suatu kezaliman yaitu 

penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang 

mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk 

menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya bahwa manusia 

dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan 

terhadap mereka. Padahal seorang Imam diperintahkan untuk memelihara 

kemaslahatan Umat Islam. Pertimbangannya adalah pertimbangan pembeli 

dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada 

kepentingan penjual dengan  pemenuhan harga.
108

 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jumhur ulama 

bersepakat bahwa tidak memperbolehkan penetapan harga kepada siapapun. 

Namun yang benar adalah bahwa penetapan harga itu dibolehkan, karena Islam 

menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas. Islam  memberi kebebasan kepada 

pemeluknya untuk menentukan harga jual, oleh karena itu, penetapan harga jual 

dalam Islam biasanya diserahkan kepada  kesepakatan antara penjual dan 

pembeli. 

  Menurut Imam  Hanbali bahwa mekanisme dalam penetapan harga tidak 

terlepas dari mekanisme pasar, Imam Hanbal mengatakan bahwa peningkatan 

dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Pemahaman 

                                                             
107Akmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 172. 
108 Wahbah al-Zuhaili. Fiqh Islam..., hal.52. 
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saat itu bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan 

demikian sebaliknya.
109

 

 Pihak kilang padi mengatakan bahwa naik dan turunnya harga padi 

adalah dengan  melihat harga padi dari Medan. Dan juga berdasarkan stok padi 

yang tersimpan di kilang. Apabila stok padi yang berada di kilang padi masih 

berlimpah maka harga padi akan  murah, dan apabila stok padi yang berada di 

kilang berkurang atau menipis  maka harga padi akan naik atau mahal.
110

  

 Fakta yang terjadi di lapangan apabila harga padi melonjak tinggi maka 

para petani akan mengambil uang mereka. Jika semua petani mengambil uang 

mereka pada saat harga padi sedang naik, maka pihak kilang padi bisa saja 

mengalami kerugian bahkan mengalami kebangkrutan. Dalam surah An-Nisa‟ 

ayat 29 Allah SWT berrfirman: 

َنُكْم بِْلَباِطِل ِاآلَّاَْن َتكُ  ْنُكمْ  ِِتَارَة  ْوَن آَيي َُّها الَِّذْيَن اََمنُ ْوا اَلََتُْكُلْوآاَْمَواَلُكْم بَ ي ْ َواَل  ۗ  َعْن تَ رَاٍض مِّ
{٥٢ }النِّسآء:ِانَّ اَّللََّ َكاَن ِبُكْم َرِحْيم ا. ۗ  تَ ْقتُ ُلْوآاَنْ ُفَسُكمْ   

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan jaganlah kamu 

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.
111

 (An-Nisa‟: 29). 

 

Ayat di atas menjelaskan  bahwa Allah  SWT melarang jual beli dengan 

jalan yang bathil karna dapat memudharatkan antara sesama manusia. Penetapan 

harga jual dalam Islam biasanya diserahkan kepada kesepakatan antara penjual 

dan pembeli. Dan kesepakatan jual beli yang baik adalah berdasarkan atas suka 

sama suka, dan dalam pengambilan keuntungan harus diperhatikan beberapa hal 

yaitu, bahwa Allah SWT mencintai seorang muslim yang pemurah, tidak 

                                                             
109 Rahmat Syafi‟i, Fiqih Muamalah..., hal. 94. 
110 Ibid., Abdullah. 
111 Departemen Agama RI,  Al-Qur‟an dan terjemahan,  hlm. 74. 
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diperbolehkan  melebihkan keuntungan yang bisa membahayakan orang lain dan 

tidak ada unsur penipuan dalam pengambilan keuntungan.
112

 

Praktik jual beli padi dengan menunda menetapkan harga menghasilkan 

keuntungan yang berlipat ganda. Para Imam Mazhab melarang menjual barang 

dengan  harga yang tidak jelas. Islam jelas-jelas melarang jual beli seperti ini, 

karena dapat merugikan sebelah pihak. Akan tetapi, karena tergiur akan 

keuntungan yang lebih besar atau tidak mengetahui sama sekali mengenai unsur 

kemudharatan di dalamnya, maka praktik jual beli seperti ini masih tetap 

dilakukan sampai saat ini.  

 

                

                            

                                                             
112 Kamal Muchtar, Ushul Fiqh, 2 jilid, (Jakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995), hal.39. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini 

penulis memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Mekanisme 

Jual Beli Padi Pasca Panen dengan Akad Wadi‟ah Yad Dhamanah Menurut 

Hukum Islam (Studi Tentang Implementasi Akad Wadi‟ah Yad Dhamanah pada 

Penetapan Harga Jual di Kilang Padi). 

A. Kesimpulan 

1. Transaksi jual beli padi dengan cara menitipkan (wadi‟ah yad 

dhamanah) padi ke kilang dan menunda untuk ditetapkan harga di saat 

transaksi berlangsung jelas tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Hal ini 

dikarenakan jual beli tersebut tidak langsung menetapkan harga ketika 

transaksi berlangsung, melainkan menunggu ketika harga padi naik di 

pasaran. Hal ini ditakutkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua 

belah pihak, yaitu penjual (petani) dan pembeli (kilang padi). Pihak 

kilang padi tidak boleh mengolah atau memanfaatkan padi tersebut, 

dikarena transaksi jual beli tidak sah atau batal.  

2. Pada dasarnya jual beli merupakan suatu hal yang dihalalkan bahkan 

dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi praktik jual beli yang tidak 

menyebutkan harga ketika transaksi dilakukan tidak sah, karena menurut 

ulama Hanafiyah akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid. Dalam 

Islam jual beli dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Tetapi jual beli 

dengan cara penundaan penetapan harga terdapat kemudharatan yang 

dapat merugikan salah satu pihak. Islam tidak membolehkan praktik jual 

beli yang memudharatkan salah satu pihak dalam transaksinya. Atau 

yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian (gharar). 

Islam melarang jual beli yang menunda penetapan harga ketika transaksi 

berlangsung agar terhindar dari jual beli gharar dan mewujudkan jual 

beli yang sesuai dengan kaidah Fiqh. sehingga terwujudnya harga yang 
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adil dalam setiap transaksi jual beli. Karena harga yang adil menjadi 

pegangan yang mendasar dalam transaksi jual beli yang Islami.  

B. Saran-saran 

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam 

penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Saran pertama ditujukan kepada petani, khususnya petani di Kecamatan 

Darussalam Aceh Besar. Agar kedepannya petani tidak lagi melakukan 

praktik jual beli padi yang menunda penetapan harga di awal aqad atau 

ketika transaksi. Apabila petani masih ingin menjual padinya ke kilang 

dengan alasan agar memudahkan ketika pengankutan dari sawah dan 

tidak ada tempat untuk meletakkan padi dirumah. Maka alangkah 

baiknya agar harga di tetapkan atau diperjelas di awal aqad ketika 

transaksi berlangsung. Meskipun tidak mengambil uang di saat itu 

namun harga padi sudah jelas dan tidak terjadi perselisihan dan merasa 

kecewa di kemudian hari. 

2. Saran kedua ditujukan kepada kilang padi, agar kedepannya semua 

kilang padi di Kecamatan Darussalam tidak lagi mempraktikkan 

transaksi jual beli padi yang menunda untuk menetapkan harga di awal 

aqadatau ketika transaksi. Karena hal ini dapat menimbulkan 

perselisihan di kemudian hari disebabkan karena ketidakjelasan harga 

pada saat transaksi. Kemudian diharapkan agar pihak kilang padi tidak 

lagi memberi tawaran untuk mengambil harga di kemudian hari dengan 

harga yang berlaku di saat itu. Apabila petani belum ingin mengambil 

uang mereka, dan bermaksud untuk menyimpan dahulu uang nya di 

kilang. Maka alangkah baiknya agar harga di perjelas ketika transaksi. 

Islam melarang jual beli seperti ini agar terhindar dari kemudharatan dan 

tidak ada yang merasa terdhalimi. 
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3. Saran yang ketiga ditujukan kepada pembaca. Semoga apa yang telah 

penulis tulis ini dapat mendatangkan manfaat bagi para pembaca. Untuk 

tidak melakukan lagi jual beli yang tidak menetapkan harga ketika 

transaksi berlangsung. Agar kita semua terhindar dari jual beli yang 

mengandung unsur gharar atau mendapatkan laba dengan untung-

untungan, yang dapat merugikan sepihak dan meguntungkan pihak 

lainnya. 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PIHAK KILANG PADI 

1. Apakah keuntungan dan kerugian bagi pihak kilang padi terhadap jual beli 

yang menunda penetapan harga ketika transaksi berlangsung? 

2. Bagaimana mekanisme (tata cara) penetapan harga terhadap jual beli padi 

tersebut? 

3. Kenapa petani lebih suka mengambil harga di kemudian hari? 

4. Berapa ton padi yang mampu di tampung oleh kilang padi pertahunnya? 

5. Ketika diberikan dua pilihan oleh pihak kilang padi, untuk ditetapkan 

harganya ketika transaksi berlangsung atau di kemudian hari, pilihan yang 

mana yang sering diambil oleh kebanyakan petani? 

6. Apakah padi yang di jual oleh petani diantar langsung ke kilang padi? atau 

pihak kilang padi yang mengambil padinya dari petani? 

7. Yang mana yang lebih menguntungkan bagi kilang padi? Pengambilan harga 

ketika transaksi atau setelah transaksi? 

8. Apakah ada kendala bagi kilang padi selama menjalankan praktik jual beli 

padi yang menunda penetapan harga tersebut? 

9. Apakah padi yang dititipkan oleh petani ke kilang padi, langsung diolah 

untuk dijual atau disimpan terlebih dahulu? 

10. Apakah petani menitipkan padinya ke kilang hanya ketika musim panen 

saja? 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI 

1. Mengapa ibu tertarik untuk menitipkan hasil panen ke kilang padi, dan 

mengambil harga di kemudian hari? 

2. Apakah keuntungan yang ibu dapatkan dari transaksi jual beli padi yang 

ditunda penetapan harganya tersebut? 

3. Apakah ibu pernah mengalami kerugian dari jual beli tersebut? 

4. Apakah ada kendala selama ini terhadap jual beli yang ibu lakukakan? 

5. Menurut ibu yang mana yang lebih menguntungkan,  jual beli padi dengan 

mengambil harga di saat transaksi atau mengambil harga di kemudian hari? 

6. Ketika ibu menjual hasil panen ke kilang, apakah pihak kilang yang 

mengambilnya, atau ibu yang langsung  mengantarkanya ke kilang padi? 

7. Apakah ibu minitipkan padi ke kilang hanya ketika musim panen saja? 
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DOKUMENTASI 

 

Wawancara dengan Indra Saputra pemilik kilang padi Desa Siem, pada tanggal 29 Juni 

2020 di Desa Siem kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. 

 

Wawancara dengan Susilawati petani yang menitipkan padinya Ke kilang, pada tanggal 

29 Juni 2020 di Desa Lam Gawee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. 
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Wawancara dengan Safariah petani yang menitipkan padi Ke kilang, pada tanggal 5 Juli 

2020 di Desa Lam Gawee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. 

 

Wawancara dengan salah Satu pekerja  Kilang Padi desa Tanjong Selamat, pada 

tanggal 23 Juni 2020 di Desa Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh 

Besar. 
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Wawancara dengan Mariati petani yang menitipkan padinya Ke kilang, pada tanggal 17 
mei 2019 di Desa Lam Gawee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

 

 

Wawancara dengan salah satu pekerja Kilang Padi Desa Lam Sabang, pada tanggal 29 
Juni 2020 di Desa Lam Sabang.
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Wawancara dengan salah satu pekerja Kilang Padi Desa Lam timpeung, pada tanggal 
23 Juni 2020 di Desa Lam Timpeung. 

 

 

Wawancara dengan Zuraida petani yang menitipkan padinya ke Kilang, pada tanggal 

17 Juni 2019 di Desa Lam Gawee kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. 
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