
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 
Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Pelaksanaan Ba’i al-Wafa’ (di Desa Sungai Langka 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)’’. Judul 

tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut: 

1. Tinjauan, istilah tinjauan menurut bahasa berasal dari 

kata “tinjau”, yaitu berarti pandangan atau pendapat 

sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.
1
 

2. Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum 

syari’at Islam mengenai perbuatan manusia, yang 

diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.
2
 

Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam, adalah 

seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf 

yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang 

beragama Islam.
3
 

3. Pelaksanaan adalah proses atau cara, perbuatan, 

melaksanakan (rancangan keputusan).
4
 

4. Ba’i al-wafa’ secara terminologis Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah adalah jual beli yang dilangsungkan 

dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli 

kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang 

disepakati telah tiba.
5
 

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan 

judul skripsi ini adalah memberikan pandangan dan penilaian-
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penilaian terhadap proses atau cara pelaksanaan tentang ba’i al-

wafa’ berdasarkan hukum syari’at Islam yang diambil dari dalil-

dalil yang terperinci. Dalam penelitian ini, perlu dikaji tentang 

fakta yang terjadi di masyarakat mengenai transaksi semacam 

ini yang masih bersifat jarang. 

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki beberapa 

alasan yang kuat sehingga tertarik mengangkat beberapa 

permasalahan dalam judul di atas, yaitu: 

1. Alasan Obyektif 

a. Mengingat bahwa ba’i al-wafa’ ini ada secara teoritis dan 

fakta di masyarakat terjadi transaksi semacam ini, 

walaupun jual beli ini masih bersifat khusus dan bersifat 

jarang. 

b. Transaksi ini terjadi di masyarakat Desa Sungai Langka 

Kabupaten Pesawaran, sehingga dimungkinkan untuk 

diadakan penelitian. 

2. Alasan Subyektif 

a. Dari aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut 

serta dengan tersedianya literatur yang menunjang, maka 

sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian. 

b. Judul ini dipilih oleh penulis karena sangat relevan dengan 

disiplin ilmu yang ditekuni penulis di Fakultas Syariah 

jurusan Muamalah. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk 

berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, 

sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk 

memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. 

Hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain dalam 

memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan 

hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.
6
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Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur 

hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun 

tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara 

manusia dengan alam sekitarnya/alam semesta.
7
 

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam 

mencari dan memperoleh harta, selama yang demikian tetap 

dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan 

baik.
8
 

Salah satu bentuk praktik ekonomi Islam yang sering 

dilakukan dalam kehidupan muamalah adalah jual beli. Jual beli 

dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan dhoruri yaitu 

kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia 

tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli.
9
 

Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Ansyori, jual beli 

menurut bahasa adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, 

atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda yang 

lain sebagai gantinya dengan jalan yang dibolehkan oleh 

syara’.
10

 

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual 

beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau 

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu 

berupa alat tukar yang sah).
11

 

Dalam kitab Al-Umm Imam Syafi’i menjelaskan, 

“Hukum dasar setiap transaksi jual beli adalah mubah 

(diperbolehkan), apabila terjadi kesepakatan antara pembeli dan 

penjual. Transaksi apa pun tetap diperbolehkan, kecuali 

transaksi yang dilarang oleh Rasulullah SAW atau transaksi lain 
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yang semakna dengan transaksi yang dilarang oleh Rasulullah 

SAW. Transaksi apa pun yang tidak dilarang secara tegas, 

berarti hukumnya diperbolehkan sebagaimana ditegaskan dalam 

kitabullah, bahwa Allah memperbolehkan jual beli.
12

 

Ulama pun sepakat bahwa jual beli dan penekunannya 

sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW 

hingga hari ini.
13

 

Imam Syafi’i berkata: pokok jual beli itu ada 2 macam: 

Pertama, jual beli menurut sifat barang yang menjadi 

tanggungan penjual. Apabila telah ada sifat tersebut, maka si 

pembeli tidak diperbolehkan untuk melakukan khiyar pada 

barang yang ada dan yang telah sesuai sifatnya. 

Kedua, jual beli suatu benda yang menjadi tanggungan penjual 

benda itu, yang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. 

Apabila benda tersebut rusak, maka penjual tidak dapat 

menanggung selain benda yang telah dijualnya.
14

 

Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara 

sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehannya 

sebagaimana dalam banyak keterangan al-Qur’an dan Hadits 

Nabi, diantaranya, yaitu : “Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” 

Ayat di atas mula-mula hanya ditunjukkan kepada orang 

yang beriman agar jangan memperoleh harta dengan bathil. Arti 

bathil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang 

sewajarnya, dan diberi peringatan agar memperoleh harta 

dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Kalimat 

perniagaan yang berasal dari kata tiaga dan niaga yang kadang-
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kadang disebut pula dagang atau perdagangan, adalah amat luas 

maksudnya, yakni segala jual beli, tukar menukar, gaji 

menggaji, sewa menyewa, upah mengupah, dan semua yang 

menimbulkan peredaran harta benda, termasuklah itu dalam 

niaga.
15

 

 
Artinya: “Dari Rafa’ah bin Rafi’ r.a bahwasannya Nabi 

Saw pernah ditanya “Pekerjaan apakah yang paling 

baik?” beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan 

tangannya sendiri dan setiap jual beli”. (HR. Bazzar 

disahkan oleh Al-Hakim). 

Hadits di atas menjelaskan bahwa jual beli adalah 

pekerjaan yang dianjurkan. Jual beli merupakan pekerjaan yang 

paling baik, karena dengan jual beli manusia dapat memenuhi 

kehidupan sehari-hari. 

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli 

yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya 

adalah adanya praktek ba’i al-wafa’. Praktik ini adalah salah 

satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di Asia Tengah 

(Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriyah dan 

merambat ke Timur Tengah.
17

 

Jual beli ini muncul dalam rangka menghindari 

terjadinya riba dalam pinjam-meminjam. Banyak di antara orang 

kaya ketika ia tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada 

imbalan yang mereka terima. Sementara, banyak pula peminjam 

uang yang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan yang 

harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang yang 
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mereka pinjam. Di sini nilai imbalan yang diberikan atas dasar 

pinjam-meminjam uang ini, menurut ulama termasuk riba.
18

 

Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh 

dengan mengeksploitasi kebutuhannya.
19

 Dalam menghindarkan 

diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu 

merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian 

dengan ba’i al-wafa’.
20

 

Menurut Nasrun Haroen, ba’i al-wafa’ adalah jual beli 

yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat 

bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila 

tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. Artinya jual 

beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu 

tahun, sehingga apabila waktu tahun telah habis, maka penjual 

membeli barang itu kembali dari pembelinya. 

Jual beli yang digantungkan pada sebuah syarat tertentu 

atau transaksi jual beli yang digantungkan secara umum adalah 

jual beli yang digantungkan terjadinya pada terjadinya sesuatu 

yang lain yang mungkin terjadi dengan memakai kata-kata yang 

menunjukkan penggantungan, seperti kata “jika”, “bila”, dan 

“ketika”. Sedangkan maksud dari jual beli yang disandarkan 

secara umum adalah jual beli dimana pernyataan ijab 

disampaikan pada waktu yang akan datang. Perbedaan antara 

kedua jenis jual beli ini menurut Hanafi adalah jual beli yang 

digantungkan dianggap sebagai jual beli yang tidak berwujud 

dan tidak berlaku saat transaksi, karena tidak lebih dari jual beli 

yang digantungkan pada syarat, sementara syarat bisa terwujud 

bisa juga tidak.  Berdasarkan hal di atas, tidak boleh 

menggantungkan jual beli atau menyandarkannya pada waktu 

yang akan datang, karena jual beli termasuk transaksi pemilikan 

yang dilakukan sekarang.
21
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Dalam perjanjian jual beli para pihak dapat 

memperjanjikan bahwa si penjual berhak membeli kembali 

barang yang telah dijualnya kepada pembeli asal 

mengembalikan harga pembelian yang telah dibayar oleh 

pembeli serta mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan 

untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan barang 

tersebut, begitu pula biaya yang perlu untuk pembetulan-

pembetulan yang menyebabkan barang yang dijual tersebut 

bertambah harganya.
22

 

Menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa, dan Abdurrahman 

Ashabuni, dalam sejarahnya, ba’i al-wafa’ baru mendapat 

justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa lama. 

Maksudnya, bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa 

lama dan ba’i al-wafa’ telah menjadi urf (adat kebiasaan) 

masyarakat Bukhara dan Balkh, baru kemudian para ulama fiqh, 

dalam hal ini ulama Hanafi, melegalisasi jual beli ini.Akan 

tetapi, para ulama fiqh lainnya, dalam hal ini ulama Syafi’i tidak 

boleh melegalisasi jual beli ini.
23

 

Di dalam hukum positif Indonesia ba’i al-wafa’ telah 

diatur, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 112 s/d 

115. 

 

Pasal 112 

Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual 

dapat uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya 

dikembalikan. 

Pembeli sebagaimana diatur dalam ayat (1) berkewajiban 

mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga 

barang itu. 

Pasal 113 

Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, 

tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun 

oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan diantara para pihak. 
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Pasal 114 

Kerugian barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah 

tanggung jawab pihak yang menguasainya. 

Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk 

membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak. 

Pasal 115 

Hak membeli kembali dalam ba’i al-wafa’ dapat diwariskan.
24

 

 

Desa Sungai Langka adalah salah satu desa yang berada 

di Kecamatan Gedong Tataan yang mata pencaharian 

penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Para 

petani di Desa tersebut banyak yang sudah memiliki lahan 

kebun sendiri, meskipun hanya lahan kebun yang luasnya 

terbatas. Dari kebun yang luasnya terbatas itulah petani dapat 

mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Di suatu saat petani 

membutuhkan uang yang besar, maka akan dilakukan berbagai 

upaya seperti dengan cara menjual dan menggadai. Petani dapat 

menjual lahan kebunnya. Tetapi, petani tidak mau jika nanti 

kebun yang sudah ia rawat berpindah tangan ke orang yang jauh. 

Untuk menghindari hal itu, maka si petani menjual kebunnya 

kepada orang yang sudah ia kenal dengan cara jual beli kembali 

yang dalam istilah fiqh dikenal dengan ba’i al-wafa’. Ba’i al-

wafa’ ini sudah lama tidak muncul di masyarakat, bukan berarti 

transaksi semacam ini telah hilang. Ternyata konsep ini dapat 

penulis temukan di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran. 

Berdasarkan uraian di atas penyusun merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan 

judul Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ba’i Al-

Wafa’ (Studi Kasus di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran). 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun pokok-pokok permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana praktik ba’i al-wafa’ di Desa Sungai 

Langka? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik 

ba’i al-wafa’ di Desa Sungai Langka ? 

 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok 

masalah di atas, yaitu untuk: 

a. Mendeskripsikan dan menganalisis transaksi ba’i al-

wafa’ di Desa Sungai Langka. 

b. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan 

Hukum Islam terhadap praktik ba’i al-wafa’ di Desa 

Sungai Langka. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunanaan teoritis dari penelitian ini adalah 

diharapkan penyajian skripsi ini akan menjadi bahan 

pemikiran yang positif kepada semua pihak terutama 

bagi penulis. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah 

memberikan sumbangan akademis kepada Institut 

Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang 

sifatnya penerapan ilmu yang telah didapat selama di 

bangku perkuliahan. 

 

F. Metode Penelitian 

Setiap upaya yang dinyatakan sebagai upaya ilmiah, 

maka pertanyaan dasar yang diajukan sebagai tantangan 

terhadapnya adalah sistem dan metode yang menjadi pedoman. 

Sistem adalah suatu susunan yang berfungsi dan bergerak. Suatu 

cabang ilmu niscaya mempunyai obyeknya dan obyek-obyek 

yang menjadi sasaran itu semua umumnya dibatasi. Sehubungan 

dengan itu maka setiap ilmu lazimnya mulai dengan 
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merumuskan suatu batasan (definisi) perihal apa yang hendak 

dijadikan studinya.
25

 

Metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya 

ilmiyah untuk dapat memenuhi obyek yang menjadi sasaran 

ilmu yang bersangkutan.
26

 

Peneliti menggunakan suatu sistem dan metode dalam 

melaksanakan suatu penelitian tersebut, hal ini yang dimaksud 

agar penelitian yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik 

dan dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang 

diharapkan dalam meneliti: Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Pelaksanaan Ba’i al-Wafa’ (Studi di Desa Sungai Langka 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). 

Penulis menggunakan suatu metode dalam menentukan 

jenis penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research), 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat 

data yang ada di lapangan.
27

 Penelitian dilakukan dengan 

berada langsung pada objeknya, sebagai usaha untuk 

mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata 

lain peneliti turun dan berada di lapangan atau berada 

langsung di lingkungan yang mengalami masalah atau 

yang akan diperbaiki atau disempurnakan.
28

 Penelitian 

dilakukan di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat “deskriptif analisis”, yaitu suatu 

penelitian yang setelah memaparkan dan melaporkan suatu 
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keadaan, obyek, gejala, kebiasaan, prilaku tertentu 

kemudian dianalisis secara lebih kritis. 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
29

 Dalam 

penelitian ini sumber data primer adalah seluruh data yang 

diambil dari lokasi penelitian yaitu Desa Sungai Langka 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data.
30

 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi 

sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung 

seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data 

yang berhubungan dengan penelitian tersebut. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri 

yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
31

 Adapun yang menjadi populasi penelitian 

ini adalah masyarakat Desa Sungai Langka Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

b. Sampel 

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu sampel yang sengaja dipilih 

karena ada maksud dan tujuan tertentu yang dianggap 

dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dalam hal 

ini penentuan sampel sebagai responden dalam penelitian 

ini ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan 
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kemampuan responden dengan mempertimbangkan 

kecakapan dan kedudukannya yang dapat mewakili 

populasi penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah bapak 

Rokimin sebagai penjual dan bapak Subagiyo sebagai 

pembeli. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan 

metode-metode sebagai berikut: 

a. Metode observasi yaitu pengamatan yang dilakukan 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala untuk 

kemudian dilakukan pencatatan.
32

 

b. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

yang berupa catatan peristiwa yang telah berlalu baik 

dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental.
33

 Metode ini digunakan untuk 

mengungkapkan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 

c. Metode interview yaitu suatu proses tanya jawab secara 

lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadap secara 

fisik yang atau dapat melihat yang lain dan 

mendengarkan sendiri tanpa alat bantu lain. Adapun 

dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara 

tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis 

besar permasalahan yang akan ditanyakan.
34

 Metode ini 

digunakan untuk mewawancarai langsung para 

narasumber. 

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

a. Pengolahan Data  

Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data 

sekunder terlebih dahulu diedit untuk mendapatkan data 
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yang sempurna, lengkap, dan valid. Selanjutnya data 

dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasi serta disusun 

secara sistematis sesuai dengan kelompok-kelompok 

pembahasan terhadap permasalahan. 

b. Analisis Data 

Data yang diperoleh baik data primer maupun data 

sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. 

Selanjutnya data tersebut dianalisis kualitatif yaitu data 

yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-

angka, tetapi dideskriptifkan dengan menggunakan 

metode deduktif, yaitu: kerangka berfikir dengan cara 

menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke 

dalam data yang bersifat khusus dan data yang diperoleh 

melalui responden ditarik untuk menggambarkan populasi 

dengan menggunakan metode induktif yaitu kerangka 

berfikir dengan menarik kesimpulan dari data yang 

bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. 

Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara 

sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban 

permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk skripsi. 

 


