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Jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia 

karena merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh 

setiap individu dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidupnya 

sehari-hari. Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan 

jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah 

satunya adalah praktek ba’i al-wafa’. Ba’i al-wafa’ adalah jual 

beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang 

dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila 

tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Desa Sungai Langka 

adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Gedong 

Tataan yang mata pencaharian penduduknya sebagian besar 

berprofesi sebagai petani. Ketika kebutuhan untuk meminjam 

uang telah mulai menjadi suatu desakan ekonomi, sementara 

pemilik modal (uang) tidak puas untuk sekedar meminjamkan 

uangnya tanpa mengambil keuntungan sebagai kompensasi dari 

kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan atau 

mengambangkan modal yang dipinjamkannya kepada orang 

lain.pada saat yang sama peminjam uang tidak ingin kehilangan 

barang yang dia miliki karena meminjam uang.  

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang, 

rumusan masalah yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah 

bagaimana praktik ba’i al-wafa’ di Desa Sungai Langka dan 

bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik ba’i al-

wafa’. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik 

ba’i al-wafa’ di masyarakat Desa Sungai Langka dan 

menganalisa pandangan Hukum Islam terhadap ba’i al-wafa’di 

Desa Sungai Langka. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field researh) yang bersifat deskriftif analisis yaitu 

penelitian yang setelah memaparkan dan melaporkan suatu 



keadaan, objek, gejala, kebiasaan, perilaku tertentu kemudian 

dianalisis secara lebih kritis. Metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan interview. 

Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode 

kualitatif yang menggunakan pola berfikir deduktif dan induktif. 

Hasil penelitian ini adalah 1) masyarakat Desa Sungai Langka 

banyak yang belum mengetahui hukum transaksi ba’i al-wafa’. 

Namun, secara praktik mereka telah menggunakan transaksi 

semacam ini sehingga menjadi kebiasaan yang sering dilakukan. 

Objek transaksi yang digunakan bukan hanya terhadap benda 

tidak bergerak seperti tanah, namun benda bergerak seperti 

hewan dan sepeda motor pun sering untuk dijadikan objek 

transaksi ba’i al-wafa’. 2) Menurut tinjauan hukum Islam 

praktik transaksi ba’i al-wafa’ sebagaimana yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Sungai Langka adalah tidak bertentangan 

dengan Hukum Islam karena tidak terdapat unsur penipuan yang 

dapat merugikan salah satu pihak. 


