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ABSTRAK 
 

BUDI. NIM: 210212088. 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual 

Beli Cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan 

Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo”. Skripsi. Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing M. Harir Muzakki, M.H.I. 

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Cacing, Praktik, Takaran, Potongan 

Timbangan 

Para anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa 

Mangkujayan Kabupaten Ponorogo adalah anggota yang terkumpul dalam 

Komunitas Pembudidaya Cacing Ponorogo (KOCAPO) dan pemberdayaan 

ekonomi dalam bidang usaha sampingan. Khususnya para anggota (KOCAPO) 

dalam hal pemberdayaan budidaya cacing. Sering kali para anggota yang ingin 

bergabung di (KOCAPO) kurang begitu jelas. Cara tersebut dimaksudkan untuk 

memudahkan dan mempercepat para anggota dalam pemberdayaan dan 

mengembangkan benih cacing. Hal inilah yang mendorong mereka untuk 

melakukan kegiatan muamalah, dalam hal ini disebut al-bai‟ (jual beli). 

 Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 

menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah antara lain, pertama: 

Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap takaran jual beli benih cacing di 

Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan 

Kabupaten Ponorogo. Kedua: Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hasil 

budidaya cacing murni dan potongan timbangan di Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.  

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 

research) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data 

(wawancara dan observasi), teknik pengolahan data (editing, organizing, dan 

penemuan hasil data), serta teknik analisis yang digunakan adalah dengan 

menggunakan metode induktif yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data 

khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik 

kesimpulan secara umum. 

 Pada akhir pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa takaran benih 

cacing dalam pelaksanaan jual beli benih cacing tersebut di Syirkah Masyarakat 

Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo 

kecurangan dan tidak jelas diawal. Dari penetapan takaran timbangan tersebut 

dimaksudkan agar cacing yang terkandung di takaran tersebut tetap hidup sampai 

rumah tujuan, makanya takaran benih cacing menyertakan media sebagai 

rumahnya dan beradaptasi ketika sudah samapi tujuan lalu ditebar benih, di 

antaranya adalah telur, anakkan, dan induknya dari Syirkah Masyarakat Sejahtera. 

Kemudian  dalam praktik penjualan cacing hasil budidaya para anggota Syirkah 

dikenakan potongan timbangan sebesar 10%, maksudnya bukan dalam QS: al-Isra 

35, karena yang dimaksud merupakan potongan yang diambil secara sepihak. 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Kehidupan manusia tidak lepas dari perbuatan hukum yang mengatur 

hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat yang disebut hukum 

muamalah. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau 

suatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.
1
 Salah satu bentuk 

muamalah adalah jual beli. Banyak sekali dalam kehidupan masyarakat 

menggunakan akad jual beli, baik dalam rangka memenuhi kebutuhuhan hidup 

atau dalam hal mengembangkan hak milik. 

  Jual beli menurut bahasa artinya mengambil suatu dengan memberikan 

sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perjanjian tukar menukar benda 

atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu 

menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau 

ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati.
2
 Seorang muslim 

diharuskan untuk melaksanakan usaha jual beli seperti petunjuk yang ditata secara 

syar‟i pada saat melakukan semua bentuk transaksi. 

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan manusia, maka 

pengetahuan bermuamalah perlu digali agar bisa memehami tata aturan dan etika 

yang baik dalam Islam tentangan hubungan manusia yang sesungguhnya. Etika 

yang baik dalam bermuamalah harus sesuai dengn nilai-nilai Islam, itulah 
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 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Penadamedia Grup, 2013), 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 68. 



 

 

 

sebabnya usaha perdagangan pada dasarnya termasuk mata pencarian yang 

dianjurkan oleh agama, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt seperti yang 

ditegaskan dalam al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 275: 

...               ...    

Artinya:“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba...”
3
 

 

  Kebebasan dalam jual beli membutuhkan persetujuan bersama, 

kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak yang melakukan kesepakatan 

(kontrak) serta jangan sampai keuntungan yang diperoleh satu pihak merupakan 

kerugian yang diderita oleh pihak lain. Seorang muslim harus melakukan segala 

transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur, dan adil.
4
 

  Dengan demikian melaksanakan usaha jual beli harus dilakukan secara 

mabrur, yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat kejujuran, lurus, benar, tidak 

menipu, tidak kianat dan mendurhakai Allah Swt.
5
 Diantara syarat jual beli adalah 

diketahui dengan jelas dari segi harga, jumlah dan kualitasnya. Barang tersebut 

harus terhindar dari unsur gharar yang merugikan pihak lain dalam transaksi jual 

beli. 

  Seperti kita ketahui bahwa cacing merupakan salah satu hewan yang 

terdapat di beberapa tempat baik di tanah, air, bahkan dalam tubuh manusia itu 

sendiri terdapat cacing. Ternyata cacing yang kita anggap selama ini salah satu 

hewan yang menjijikkan dapat menghsilkan keuntungan yang menjanjikan seperti 
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  Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya (Jakarta: Al-Kaffah, 2013), 148. 
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  Hendi, Fiqh Muamalah., 97.  
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 Chauzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka 
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yang dilakukan oleh masyarakat tergabung dalam Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS) merupakan unit usaha yang bernaungan di bidang koperasi berbasis islam, 

dalam penerapanya Syirkah adalah suatu unit yang peranya dobel yaitu, penjual 

dan penerima serta pendistibutor hasil olahan tersebut berbentuk minuman 

kesehatan berbahan dasar cacing, dimana anggota yang tergabung di dalamnya 

sebagai pembeli dan menjualnya ke Syirkah untuk di olah kembali dan salah satu 

tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal mensehatkan 

tubuh. Hal ini dilakukan oleh Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun 

Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo karena yang tergabung 

dalamnya anggota Syirkah sebagian membutuhkan kesehatan apa lagi dalam hal 

kebutuhan dikala sakit.   

  Waktu pembelian benih cacing dalam takaranya yaitu, 10 kilogram yang di 

taruh bak ember 20 literan dikira-kira. Ketika benih cacing tersebut sebagai benih, 

para pengurus Syirkah tidak menghitung jumlah berapa proposi antara cacing dan 

medianya. Mereka para anggota yang bergabung hanya mengetahui benih tersebut 

10 kilogram setiap ember bak 20 literan. 

  Jadi jual beli cacing adalah jual beli yang di anggap baru dan belum 

pernah terjadi di zaman Rasulullah serta tidak adanya baik itu nash al-Qur‟an 

maupun hadits yang menjelaskan apakah transaksi ini diprbolehkn dalam Islam 

atau tidak.  

  Dalam praktik jual beli cacing pada Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) 

Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo terjadinya ketidak 



 

 

 

jelasan takaran benih cacing seperti takaran benih yang tak sesuai dengan 

beratnya, dan benih bercampur dengan media.  

  Dari praktik jual beli cacing dan takaran benih cacing yang beratnya 

dikira-kira di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa 

Mangkujayan Kabupaten Ponorogo seperti yang di jelaskan di atas terdapat 

beberapa masalah yang menarik untuk diteliti. Seperti akad dan mekanisme dari 

praktik jual beli itu sendiri. Berangkat dari hal tersebut juga menarik untuk 

dibahas mengenai bagaimana jual beli cacing itu sendiri dan bentuk akad ketika 

anggota petani mengetahui takaran benih cacing hingga terjadinya kesepakatan 

(kontrak), karena akad merupakan awal persetujuan dimana dimulainya suatu 

transaksi dengan mengetahui akad takaran dan akad potongan timbangan akan 

mengetahui mekanisme jual beli yang terkandung di Syirkah Masyarakat 

Sejahtera (SMS) tersebut. Sedangkan mengenai mekanisme dalam jual beli, 

disisni terdapat perbedaan antara takaran benih cacing jika takaran cacing satu bak 

ember dan cacing sendiri tidak sama, malah banyak media dibanding cacingnya.  

  Jual beli cacing tersebut di kalangan fuqoha terdapat khilaf (beda 

pendapat). Ada yang mengharamkan, karena dianggap hina, dan ada yang 

memperbolehkannya, karena ada unsur manfaatnya.  

  Selanjutnya penetapan takaran benih cacing sebesar Rp. 60.000,-00 per-20 

liter bak ember. Jumlah takaran benih dan besaran potongan timbangan tersebut 

tidak dijelaskan saat melakukan kesepakatan (kontrak) awal ketika para anggota 

petani cacing bergabung di dalmnya. Padahal kejelasan di awal sangat 

berpengaruh terhadap transaksi dan kesepakatannya. 



 

 

 

  Berbeda dengan penyetoran para anggota Syirkah sebagai penerima 

bahkan pengelola cacing murni, ketika dalam penerapanya yaitu, pemotongan 

timbangan dan berpengarauh terhadap hasil harganya setiap perkilo gramnya. 

Apabila dari pihak Syirkah memotong timbangan sebesar 10% dari hasil 

pengiriman cacing tersebut. Dan hasil potongan timbangan tersebut berakibat 

merugikan salah satu pihak, karena tidak ada kejelasan diawal. 

  Dalam praktik jual beli cacing pada Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) 

Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo terjadinya adanya 

kecurangan ataupun ketidak jelasan seperti, takaran benih yang tak sesuai dengan 

beratnya, dan benih bercampur dengan media. Dan potongan timbangan hasil 

budidaya cacing seperti pemotongan timbangan 10% dari cacing murni, 

pembersihan cacing ketika di Syirkah juga mempengaruhi berat cacing, dan 

keadaan cacing sampai Syirkah. Sebagai pembeli dan penjual cacing tersebut ke 

Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) untuk sebagian dari para anggota yang 

tergabung di dalam Syirkah, merasa dirugikan dengan adanya tersebut otomatis 

yang ikut memelihara cacing tidak sesuai dengan hasil yang didapatkanya.
6
 

  Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

membahas masalah. Pertama, jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS) dan hukumnya. Kedua, penjual dari pihak Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS) kepada para calon anggota yang membeli benih cacing yang tidak 

mengetahui kondisi benih. Ketiga, pemotongan timbangan atas hasil panen cacing 

tersebut. Dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
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 Wawancara dengan Bapak Hadi  (Karyawan dan Anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS) Ponorogo), pukul 08.00, hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2017. 



 

 

 

Praktik Jual Beli Cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun 

Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo”. 

 

B. Penegasan Istilah 

 Dari judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli 

Cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa 

Mangkujayan Kabupaten Ponorogo” perlu penulis tegaskan adalah: 

1. Hukum Islam yaitu kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk 

mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur‟an, hadits Nabi 

atau pendapat sahabat, tabi‟in, ataupun pendapat yang berkembang sesuai 

masa dalamkehidupan umat Islam.
7
 

 Jual beli menurut bahasa adalah al-bay‟, artinya tukar menukar 

sedangkan menurut syara‟ adalah tukar menukar dengan harta atas dasar 

kerelaan bersama.
8
 

2. SMS merupakan singkatan dari Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS), yang 

dimaksud dengan Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan 

Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo yaitu nama sebuah koperasi di 

bidang islam yang tergabung dalam KOCAPO (komunitas pembudidaya 

cacing Ponorogo). 

   Dengan demikian yang dimaksud di dalam jual beli penelitian ini 

yaitu praktik barang menukar dengan uang (menukar benih cacing dan 
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  Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), 

575. 
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 Ibnu Mas‟ud, Madhzab Imam Syafi‟i; Muamalat, Munakahat, Jinayat (Bandung: 

Pustaka Setia, 2007), 22. 



 

 

 

potongan timbagan dengan menggunakan uang) atau yang disebut dengan 

jual beli cacing pada Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS), yang dimaksud 

dengan Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa 

Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, kemudian akan ditinjau dengan 

menggunakan Hukum Islam. Jadi di akhir peneliti ini, akan diketaui praktik 

jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan 

Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo tersebut diperbolehkan atau tidak 

dari segi Hukum Islam yang akan di analisis dengan teori jual beli. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka permasalahan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap takaran jual beli benih cacing di 

Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan 

Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hasil budidaya cacing di Syirkah 

Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan 

Kabupaten Ponorogo? 

 

 

 

 



 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Setiap kegiatan penelitian tentu mempunyai arah dan tujuan, demikian 

pula dengan penyususnan penelitian ini. Berdasarkan pada rumusan masalah di 

atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis diantaranya adalah: 

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana hukum secara jelas dalam jual beli 

cacing pada anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun 

Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana makna pada sistem pelaksanaan takaran benih 

cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa 

Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Unsur rumusan ini diharpkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran 

penulis dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya 

tentang  jual beli dan kemungkinan bisa dijadikan bahan penelitian pihak 

yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang berguna khususnya bagi pihak Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di 

Dusun Nurmanan desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, para anggota 

yang tergabung di dalamnya dan umumnya bagi umat Islam dan praktik jual 



 

 

 

beli di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa 

Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. 

 

F. Telaah Pustaka 

 Pembahasan mengenai jual beli telah banyak ditulis oleh banyak ulama‟ 

dan para pakar jual beli di Indonesia. Termasuk jual beli terkonsep seara 

perdagangan, Shohari Sahrani dalam bukunya “Fikih Muamalah”, menjelaskan 

bahwa jual beli bisa termasuk perdagangan bisa menjadi salah satu solusi 

pekembangan ekonomi, dengan menyalurkannya secara merata. Selain itu buku 

ini juga membahas ragaman jenis perdagangan dari berbagai bagan perdagangan 

pada perekonomian modern yang harus diketahui dan difahami.
9
 

 Berkaitan tentang pemberdayaan jual beli oleh Ahmad Multazam dalam 

bukunya, “Budidaya dan Jual Beli Jangkrik, Ulat, Caing, Semut dan Ular”. Buku 

ini menyajikan semua aspek yang berkaitan tentang jual beli cacing, mulai 

definisi, dasar dan hingga cara menjualnya di zaman modrn ini. 

 Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak karya tulis yang membahas 

mengenai jual beli, namun yang secara khusus membahas tentang jual beli cacing 

itu sendiri dan takaran benih cacing dari anggota tersebut, di Syirkah Masyarakat 

Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo 

belum ada. Maka untuk menghindarai terjadinya duplikasi penelitian terhadap 

objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu 

perlu adanya pengkajian terhadap suatu karya-karya. 
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 Diantara karya tulis tersebut pertama skripsi oleh Afiatun Nafiah yang 

berjudul ”Pandangan Para Kyai Terhadap Jual Beli Cengkeh Ijon di Desa Jurug 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” tahun 2014, dalam skripsi tersebut 

masalah yang diteliti adalah pandangan para kyai terhadap jual beli cengkeh 

dengan sistem ijon di desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui apakah praktik jual beli ijon di Desa Jurug 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo itu sudah sesuai dengan Hukum Islam 

atau belum dan dalam penelitian ini dikualifikasikan menjadi dua: pertama, para 

Kyai yang membolehkan jual beli ijon. Kedua, para Kyai yang tidak 

membolehkan jual beli ijon.
10

 

 Kedua, skripsi oleh Muttamimmah yang berjudul “Studi Komparatif 

Tentang Pemikiran Imam Malik dan Imam Syaf‟i Tentang Jual Beli Anjing” di 

dalam skripsi ini penulis membahas mengenai pandangan para pemikir Imam 

Malik dan Imam Syafi‟i terhadap jual beli anjing, hasil dari penelitian ini 

menyimpulkan bahwa pandangan Imam Malik menurut istimbatnya tentang jual 

beli anjing diperbolehkan dikarenakan bisa diambil kemanfaatnya seperti untuk 

menjaga rumah dari pencuri dan serta anjing tersebut sudah terlatih. Sedang 

menurut Imam Syafi‟i kemungkinan besar diharamkan dari segi apapun karena 

benda najis walaupun bisa diambil manfaatnya. Berbeda-bedaakan tetapi sama 

yaitu demi kemaslahatan sesuai dalil yang mereka guakan dan istimbat dalam 

memecahkan masalah yang menjadi rujukan.
11
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 Afiatun Nafiah,  ”Pandangan Para Kyai Terhadap Jual Beli Cengkeh Ijon di Desa Jurug 
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 Muttamimmah, “Studi Komparatif Tentang Pemikiran Imam Malik dan Imam Syaf‟i 
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 Ketiga, skripsi oleh Bariatul Ismi yang berjudul “Hukum Bekicot 

(Halzum) Menurut Imam Malik dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama‟ 

Indonesia (MUI)” dalam skripsi tersebut yang diteliti adalah mengenai pendapat 

Imam Malik terhadap hukum bekicot dikonsomsi sesuai iklim daerah tersebut. 

Dikarenakan menurut Imam Malik sendiri, diperbolehkan karena disamakan 

dengan belalang, disebabkan tidak mempunyai tansporasi darah merah,  dalil-dalil 

yang digunakan untuk beragumen dan dijadikan rujukan.
12

 

 Dari ketiga skripsi tersebut tidak ada pembahasan yang secara khusus 

membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli cacing dan takaran 

timbangan benih cacing ke pada anggota yang bergabung di Syirkah Masyarakat 

Sejahtera (SMS) di Dususn Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, 

jadi menurut penulis perlu adanya karya tulis ilmiyah yang membahas tentang 

pandangan fiqh terhadap jual beli cacing dan jual beli benih cacing atas 

pembudidaya anggota yang bergabung di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di 

Dusun Nurmanan desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan 

(field research) yaitu penulis terjun langsung ke tempat penelitian yaitu di 

Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan 

Kabupaten Ponorogo. 
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Sedangkan untuk metode penelitian, pendekatan penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekan pada analisis terhadap 

dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan penggunaan logika 

ilmiah, kemudian mengarahkan penelitinya untuk memperoleh hasil 

penemuan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan 

tentang jual beli terutama takaran benih cacing dan sistem potongan 

timbangan hasil budidaya  cacing murni. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang 

berhubungan dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.
13

  Peneliti 

ini dilakukan oleh penulis pada Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di 

Dususn Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, karena di 

koperasi ini menurut penulis sangat menarik untuk dijadikan penelitian 

berdasarkan fenomena dalam praktik jual beli cacing yang sudah terjadi. 

3. Data dan Sumber Data Penelitian 

Adapun data yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Data tentang jual beli takaran cacing tersebut di Syirkah Masyarakat 

Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten 

Ponorogo. 

b. Data tentang praktik takaran benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. 
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  Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka 

sumber data tersebut di antaranya adalah: 

a. Data Primer 

 Suber data primer dalam penelitian ini adalah segala informan. 

Informan yang penulis maksud adalah pihak-pihak yang faham, 

kopenten, dan terlibat langsung dalam praktik jual beli cacing di 

Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa 

Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini penulis melakukan 

wawancara secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan kasus 

tersebut, yang meliputi: bapak Zaenal Arif Fachruddin, S.Ag, M.SI, 

sebagai pendiri dan pembina, bapak H. Karmani, bapak Miswanto Hadi, 

S.H.I, bapak Imam Suasono, bapak Sutrimo,  bapak M. Iman, dan 

sebagian karyawan serta para anggota yang tergabung di dalam di 

antaranya bapak Edi Purwanto, bapak Didik, bapak Hadi, bapak 

Subandono, mas Budi, mas Saiful, dan bapak Basori. 

b. Data Sekunder 

 Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yaitu 

data-data pendukung yang ada kaitanya dengan praktik jual beli cacing 

di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa 

Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. 

 

 

 



 

 

 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

  Metode wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan 

informasi yang akurat terkait praktik jual beli cacing di Syirkah 

Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan 

Kabupaten Ponorogo. Penulis berkomunikasi secara langsung dengan 

pihak yang bersangkutan mengenai tanggungjawab lisan tentang garis 

besar pokok-pokok permasalahan yang ingin diteliti.
14

 Selain ini penulis 

juga menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan tidak 

menyimpang dari tujuan penelitian. Dengan metode ini dimaksud untuk 

mendapatkan data tentang akad dan mekanisme, tentang takaran benih 

cacing dan potongan timbangan dalam praktik jual beli cacing di Syirkah 

Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan 

Kabupaten Ponorogo. 

b. Observasi 

  Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu 

dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan 

pengecap. Observasi ini dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala-gejala dalam objek penelitian.
15

 Peneliti 

turun langsung dilapangan, membuat catatan lapangan dan menulis secara 

singkat peristiwa-peristiwa penting yang terkait praktik jual beli cacing di 
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Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa 

Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Dokumen digunakan sebagai tehnik pengumpulan data pendukung dan 

pelengkap dari data yang diperoleh melalui wawancara obsrvasi.
16

 

Dokumentasi yang digunakan penulis berasal dari sumber tertulis yang 

terdiri atas arsip, dokumen-dokumen, dan foto-foto terkait dengan jual beli 

cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa 

Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. 

5. Tehnik Pengelolaan Data 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan 

keragaman sesuatu atau kelompok data.
17

 

b. Organizing, yaitu menyusn dan mensistematikan data yang telah diperoleh 

dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan (yang relevan dengan 

masalah). 

c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data.
18

 

6. Tehnik Analisa Data 

Tehnik analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

deduktif, yakni penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri 
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dengan kesimpulan yang bersifat khusus.
19

 Begitu juga dengan skripsi ini 

penulis berangkat dari teori jual beli dari sudut pandang Hukum Islam untuk 

menganalisis kasus-kasus antara lain: mengenai akad dan mekanisme, takaran 

benih cacing, dan pemotongan timbangan hasil budidaya cacing murni dalam 

praktik jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun 

Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo kemudian semua akan 

dibahas satu persatu dan ditarik kesimpulan tentang ada dan tidaknya 

penyimpangan yang dilakukan dalam praktik jual beli cacing di Syirkah 

Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan 

Kabupaten Ponorogo. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penyusunan 

skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi 5 bab, masing-masing bab 

terbagi menjadi beberapa sub bab, semua itu merupakan suatu pembahasan yang 

utuh yang saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya, sistematika 

pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I              :     PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan gambaran umum mengenai pola dasar dari 

keseluruhan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika 
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pembahasan.  

BAB II             : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

Bab ini menjelaskan rangkaian teori yang digunakan sebagai 

landasan pemikiran yang mencakup pengertian jual beli, dasar 

hukum jual beli, rukun dan syarat  jual beli, hukum jual beli 

cacing, prinsip-prinsip umum dalam transaksi, resiko jual beli, 

dan „urf. 

BAB III            : PRAKTIK JUAL BELI CACING DI SYIRKAH 

MASYARAKAT SEJAHTERA (SMS) DI DUSUN 

NURMANAN DESA MANGKUJAYAN KABUPATEN 

PONOROGO 

Pada bab bagian ini memaparkan tentang masalah yang penulis 

temukan dalam melakukan penelitian lapangan (field research). 

Pada sub bab pertama yaitu deskripsi data umum, mulai dari 

gambaran sejarah berdirinya Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten 

Ponorogo dan profil. Pada sub bab kedua berisi tentang praktik 

jual beli takaran benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten 

Ponorogo berfokus pada takaran di taruh di bak ember dan jual 

beli cacing hasil budidaya di Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS) di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten 



 

 

 

Ponorogo yang terfokus pada dasar penetapan potongan 

timbangan 10 % pada tiap-tiap pengiriman. 

BAB IV           : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL 

BELI CACING DI SYIRKAH MASYARAKAT SEJAHTERA 

DI DUSUN NURMANAN DESA MANGKUJAYAN 

KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini menjelaskan analisis data tentang praktik jual beli 

benih cacing dan praktik potongsn timbangan hasil budidaya 

cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun 

Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. 

BAB V             : KESIMPULAN 

Bab ini merupakan titik akhir dari pembahasan skripsi yang 

berisi tentang kesimpulan dan serta yang terkait dengan jual 

beli takaran benih cacing dan potongan timbangan hasil 

budidaya cacing murni Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di 

Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. 

Pada bab ini akan dipaparkan jawaban dari permasalahan yang 

dibahas. Sehingga memberikan sebuah penjelasan singkat dari 

rumusan masalah yang telah dibahas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

BAB II 

JUAL BELI  DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Jual Beli 

Pengetian secara bahasa, artinya menukar kepemilikan barang atau salin 

tukar menukar. Kata al-bai‟ (jual) dan al-syira‟ (beli) dipergunakan dalam 

pengertian yang sama.
20

 Jual beli atau al-bai‟i muqabalatun sya‟im bi sya‟in 

artinya adalah menukar barang atau sesuatu dengan sesuatu.
21

 

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai‟, al-tijarah, dan 

al-mubadalah, sebagaimana berfirman Allah Swt dalam al-Qur‟an Surat Fatir: 29: 

                          

          

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 

mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami 

anugurahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 

mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”
22

 

 

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah 

sebagai berikut. 

1. Menukar barang dengan barang atau barang atau barang dengan uang yang 

dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain 

atas dasar saling merelakan. 
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2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan 

syara.
23

 

3. Menurut ulama‟ Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan 

harta berdasarkan cara yang khusus (yang diperbolehkan) 

4. Menurut Imam Nawawi, dalam kitab al-majmu‟ yang dimaksud dengan jual 

beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk memiliki kepemilikan. 

  Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar 

menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah tukar 

menukar barang. Hal ini telah dipraktekan oleh masyarakat primitif  ketika 

uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan 

sistem barter yang dalam termilogi fiqh disebut dengan, ba‟i al-

muqayyaddah.
24

 Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan 

oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita. 

Jual beli adalah akad mu‟awadah, yakni akad yang dilakukan oleh dua 

pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua 

menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi‟iyah dan 

Hanabillah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya bara (benda), 

tetapi juga manfaat dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya bukan 

sementara.
25

 

Dalam mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa 

dalam jual beli ada dua belah pihak yang terlibat. Transaksi terjadi pada 
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benda benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, 

harta yang diperjualbelikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak 

atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu inti dari jual beli ialah suatu 

perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara 

sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda 

dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan oleh syara‟ sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah 

memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya 

dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi 

berarti tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara‟.
26

 

Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram 

diprjualbelikan, sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan 

harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid (rugi). 

Proses penjualan merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan 

dalam dunia perniagaan. Bahkan secara umum dan universal proses penjualan 

merupakan bagian yang terpenting dalama aktifitas bisnis.
27

 

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang 

lain menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya 

pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada 

pembeli.
28

 Jadi jual beli dalam arti khusus ialah tukar menukar suatu yang bukan 

manfaat dan bukan pula kelaziman yang mempunyai daya tarik, penukaranya 
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bukanlah emas dan bukan pula perak, bendanya dapat di realisir dan ada sekitar 

(tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan si 

pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah 

diketahui terlebih dahulu.
29

 

 

B. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia 

mempunyai landasan sangat kuat. Dalam jual beli merupakan akad yang 

diperbolehkan berdasarkan al-Qur‟an, Hadits-hadits Nabi, dan ijma‟ para 

ulama‟.
30

 Dilihat dari aspek hukum, jual beli merupakan hukumnya mubah 

kecuali yang tidak diperbolehkan oleh syara‟, adapun dasar hukumnya: 

1.   Dasar hukum dalam: 

a.   Al-Qur‟an Surat Surat al-Baqarah: 275: 

                    

                               

                         

                           

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 
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lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa 

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya.” 

 

Riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama keras 

perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini 

adalah hal yang diharamkan oleh Allah Swt lalu menjawab dengan tegas 

kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu jual beli 

itu, yakni jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh 

Allah Swt. Sedangkan riba adalah tambahan biaya atas jerih payah orang 

yang beruntung atau dari dagingnya yang telah diharamkan oleh Allah 

Swt.
31

 

  b.   Al-Qur‟an Surat an-Nisa: 29 

                        

                      

    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

 

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad 

jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang 

berdasarkan ayat ini. Allah Swt telah mengharamkan memekan harta orang 

lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti ataupun hibah, yang demikian itu 

adalah batil berdasarkan ijma‟ umat dan termasuk didalamnya juga semua 
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jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara‟ baik ada unsur riba 

atau jahala (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti 

minuman keras, babi, dan lainnya dan jika diakadkan itu adalah harta 

perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di 

atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang 

tidak boleh diperjual belikan.
32

 

2.   Dasar Hadits Rasulullah Saw bersabda: 

 
 

Artinya: “Dari Rif‟ah ibnu Rifa‟i bahwa Nabi Muhammad ditanya usaha 

apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seorang dengan 

tanganya sendiri dan setiap  jual brli yang mabrur”
33

 

 

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan 

kiyanat, dan dusta itu adalah penyamaan barang yang dijual, dan penyamaan 

itu adalah menyembunyikan aib dari penglihatan pembeli. 

3.   Dasar hukum menurut ijma‟ 

 Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperoleh dengan alasan bahwa 

manusia tidak akan mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. 
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Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus 

diganti dengan barang lainnya yang sesuai.
34

 

 

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 

1. Rukun jual beli 

  Di kalangan fuqahah, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. 

Menurut fuqaha kalangan Hanafiyah,
35

 rukun jual beli yaitu ijab dan qabul, 

ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukan kesedian dua pihak untuk 

menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain,dengan menggunakan 

atau perkataan.
36

 Maka dengan sendirinya dengan perbuatan hukum ini 

haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Adapun rukun jual beli 

sebagai berikut: 

a. Penjual harus memeiliki barang yang di jualnya atau mendapatkan izin 

untuk menjualnya, dan sehat akalnya. 

b.  Pembeli disyariatkan di perbolehkan bertindak dalam arti bukan orang 

yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin 

untuk membeli. 

c.  Barang yang dijual. Barang yang  dijual harus merupakan hal yang 

diperbolehkan dijual, bersih, bisa diseahkan kepada pembeli, dan bisa 

diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. 

d.  Bahasa akad. Yakni penyerahan (ijab) dan penerima (qabul). Akad ialah 

ikatan kata para penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila 
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ijab dan qabul belum dilakukan, sebab ijab dan qabul menunjukan 

kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan 

lesan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh 

ijab qabul dengan surat-menyurat yang mengundang arti ijab dan qabul.
37

 

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. 

Menurut fuqaha  kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan 

qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4 yaitu 

sebagai berikut:
38

 

a.   Adanya oarang yang berakad (penjual ijab dan pembeli). 

b.   Adanya sighat  (lafaz dan kabul). 

c.   Adanya barang yang dibeli. 

d.   Adanya niat tukar pengganti barang. 

  Di dalam proses jual beli semua rukun di atas haruslah 

terpenuhi agar jual beli tersebut sah, dan tidak terjadi kecacatan dalam 

sebuah jual beli. Apabila ada salah satu rukun jual beli yang tidak 

terpenuhi maka batallah transaksi jual beli tersebut secara hukum islam. 

  Dalam transaksi jual beli tidak hanya rukun jul beli saja 

yang mesti kita perhatikan, selain itu ada sayat dari jual beli yang mesti 

kita penuhi, agar proses jual beli itu tidak mengandung kecacatan dan sah 

secara Hukum Islam, adapun syarat-syarat dari jual beli adalah: 

a. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak 

sah dengan ketidak kerelaan salah satu pihak dari kedua belah pihak. 
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Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan 

dengan hati, kerelaan dapat diketahui tanda-tanda lahirnya, tanda yang 

jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab qabul, dalam sebuah hadits 

yang diriwayatkan dari Abu Said r.a. dari Rasulullah Saw. bersabda: 

 

Artinya: “Rasululloh Saw. telah bersabda Sesungguhnya jual beli baru 

dianggap  sah kalau sudah berkerelaan.” (H. R. Ibnu Hibban 

dan Ibnu Majah)
39

 

 

b.  Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu 

orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka akad yang 

dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah 

kecuali dengan seizin walinya. 

c.  Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh 

kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum 

dimiliki tanpa seizin pemiliknya. 

d.  Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka tidak 

boleh menjual barang haram. 

e.  Objek transaksi adalah barang yang bisa diserah terimakan. 

f.  Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak 

sah menjual barang yang tidak jelas. 

g.  Harga harus jelas saat transaksi.
40
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  Ulama madhab telah berbeda pendapat dalam menentukan 

persyaratan yang terdapat dalam rukun jual beli. Adapun syarat-syarat 

menurut pendapat mereka sebagai berikut:
41

 

a.  Akad 

1)    Menurut ulama Hanafiyah 

a) Kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi. 

b) Adanya tindakan (memberi dan menerima). 

c) Dilakukan oleh orang yang ahli akad atau mampu. 

d) Qabul hrus sesuai dengan ijab 

e) Ijab dan qabul harus bersatu walaupun tempatnya tidak bersatu. 

2)  Menurutulama Syafi‟iyah 

a) Berhadap-hadapan. 

b) Di tunjuk pada seluruh badan yang akad. 

c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. 

d) Harus menyebut barang atau harga. 

e) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna. 

f) Ijab dan qabul tidak boleh terpisah. 

g) Tidak berubah lafazh. 

h) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. 

i) Tidak dikaitkan dengan waktu.
42

 

3)  Menurut ulama Hanabilah 
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a) Akad (ijab dan qabul) harus ada dalam satu majelis, tidak 

boleh terpisah. 

b) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. 

4) Menurut ulama Malikiyah. Akad (ijab dan qabul) boleh terpisah 

atau tidak dalam satu mejelis. 

b. Aqid (penjual dan pembeli) 

 Aadapun syarat sebagai aqid adalah keduanya telah cakap 

melakukan perbuatan hukum. Keduanya melakukan akad atas 

kehendaknya sendiri. Sedangkan para ulama berbeda pendapat, yaitu: 

1) Menurut ulama Hambali 

Pelaku jual beli haruslah dewasa. Kedua belah pihak yang 

melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun 

batin. 

2) Menurut ulama Hanafi 

Pelaku jual beli harus berakal dan mumayyiz. Akad yang 

dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain dianggap sah, tetapi 

kedua belah pihak dapat memfasakh atau membatalkannya karena 

terdapat cacat hukum. 

3) Menurut ulama Maliki 

Penjual dan pembeli harus mumayyi. Keduanya merupakan pihak 

barang atau yang dijadikan wali. Jual beli tidak sah memiliki 

kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan untuk menjual 



 

 

 

dan paksaan karena alasan yang akhrnya memksakan seseorang 

untuk menjual barangnya. 

4) Menurut ulama Syafi‟i 

Pelaku haruslah dewasa atau sadar, beragama islam, pembeli 

bukanlah musuh. Jual beli yang di dalamnya trdapat unsur 

paksaan tidak sah. Paksaan tanpa suatu hak dan paksaan karena 

suatu hak. 

c. Ma‟qud alaih (objek akad) 

1) Harta yang diperjual belikan itu harus suci. Maka tidak sah 

memperjual belikan khamr (arak), darah, bangkai, babi, dan 

berhala. diperjual belikan itu harus suci. 

2) Barang tersebut tidak bertentangan dengan anjuran syarah islam, 

memenuhi unsur halal baik dari isi substansi maupun halal dari sisi 

cara memperolehnya.
43

 

3) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui ketika akad 

berlangsung. 

4) Benda yang diperjual belikan merupakan barang yang berharga. 

5) Benda yang diperjual belikan merupakan milik penjual. 

6) Benda yang diperjual belikan dapat diserahterimakan pada waktu 

akad. Adapun teknis penyerahan sebagai berikut: 

a) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, 

timbangan dan sebagaimana untuk menentukan ukuran sesuatu. 
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b) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang 

tidak diketahui kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya, 

misalnya benda yang di kemas dengan botol atau kaleng. 

c) Kembali kepada „urf (adat) setempat yang tidak disebut diatas. 

d) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup 

menggosokkannya atau menyerahkan surat atau sertifikatnya. 

 Dari penjelasan di atas dapat penulis pahami 

bahwasannya, dalam jual beli tidak hanya rukunnya saja yang 

harus terpenuhi. Tetapi ada syarat dari jual beli yang tidak 

boleh untuk di lupakan. Syarat ini harus dipenuhi dalam proses 

jual beli agar jual beli itu sah secara hukum islam.
44

 

 

D. Hukum Jual Beli Cacing 

Hukum islam mengalami perkembangan yang sangat pesat di periode 

Nabi Muhammad di mana tradisi Arab pra-Islam yang berhubungan dengan 

akidah dihilangkan, sedangkan tradisi lokal Arab yang berhubungan dengan 

muamalah sejauh masih sejalan dengan nilai-nilai Islam, diprtahankan dan 

diakulturasikan. Namun dalam perjalanannya, hukum Islam mengalami 

pergolakan dan kontorvesi yang luar biasa ketika dihadapkan dengan kondisi 

sosio-koltural dalam dimensi tempat dan waktu yang berbeda. Menurut penulis, 

Hukum Islam meliputi syariat (al-Qur‟an dan sunnah) sebagai sumber primer dan 
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fiqh yang diambil dari syariat yang pada dasarnya digunakan sebagai landasan 

hukum.
45

 

Pernyataan ini sesuai dengan Hukum Islam jual beli cacing yang 

mengalami pergeseran dari hukum asalnya. Sehingga terdapat ikhtilaf dalam 

hukum jual beli cacing. Seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat yang 

membudidayakan serta memperjualbelikan jangkrik, ulat, bahkan cacing tanah, 

mereka manfaatkannya dalam berbagai keprerluan, semisal digunakan sebagai 

pakan burung-burung piaraan bahkan di konsumsi sebagai obat herbal. Dari situ 

bagaimanakah hukum dari penjualan cacing atau semisalnya. 

a. Tidak boleh menurut ulama Syafi‟iyah, apabila tidak ada manfaat yang bisa diambil dari 

hewan tersebut: 

                         

              

Artinya: “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan 

seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya 

tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda 

kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” 
 

b. Boleh menurut ulama Hanafiyyah: 

                            

          

Artinya: “ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 

nyata bagimu.” 
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   Sedangkan untuk jual beli cacing itu sendiri terdapat perbedaan 

pendapat. Untuk Madzhab Maliki dan Hanafi mensahkan hukum jual-belinya. 

Sahnya jual beli serangga dan binatang melata, seperti ulat dan kalajengking 

jika memang bermanfaat. Parameternya menurut mereka adalah semua yang 

bermanfaat itu halal menurut syara‟, karena semau yang ada di ciptakan untuk 

kemanfaatan manusia.
46

 

Namun taruhlah jika cacing ini dianggap haram karena 

menjijikkan, maka yang haram ini dibolehkan dalam keadaan darurat, yang 

tidak ada lagi obat yang dapat menyembuhkan penyakit selain zat haram 

tersebut. Tetapi juga harus berdasarkan anjuran/nasihat dokter yang dapat 

dipercaya. aQur‟an Surat al-An‟am 119 

                           

                               

      

Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang 

halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal 

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang 

diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu 

memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar 

benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka 

tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang melampaui batas.” 

Firman Allah dalam al-Qur‟an Surat al-Baqarah 173 

 ...                   

Artinya: “Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia 

tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka 

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.” 
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E. Prinsip-prinsip Umum Dalam Transaksi 

Dalam bertransaksi, Allah Swt dan Rasul-Nya memberikan petunjuk dan 

rambu-rambu pokok yang seharusnya diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Di 

antara rambu-rambu tersebut adalah: 

1. Terbebas dari Unsur Riba 

Riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti 

(„iwad) yang tidak dibenarkan syariah yang disyariatkan oleh salah satu dari 

dua orang yang berakad. Menurut Muhammad al-Hasaini Taqiyuddin Abi 

Bakr dalam kitabnya Kifayat al-Akhyar, riba adalah setiap nilai tambah dari 

setiap pertukaran emas dan perak (uang), serta seluruh bahan makanan 

pokok tanpa ada pengganti („iwad) yang sepadan dan dibenarkan oleh 

syariah. 

a) Riba nasi‟ah ialah pembayaran lebih yang disyariatkan oleh orang yang 

meminjamkan. 

b) Riba fadl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi 

lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan 

demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan 

sebagainya. 

2. Terhindar dari  Unsur Gharar 

Gharar merupakan sifat yang tidak pasti. Jual beli gharar berarti suatu 

jual beli yang mengandung unsur ketidak tahuan atau ketidakpastian antara 

kedua pihak yang bertransaksi, ataujual beli suatu yang objek akad tidak 

diyakini dapat diserahkan. 



 

 

 

3. Terhindar dari Unsur Judi 

Judi (maisir) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat 

untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena 

seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang sudah payah, tetapi 

mengambil jalur pintas dengan harapan mencapai apa yang dikehendaki, 

walaupun pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. 

Allah Swt dan Rasulullah Saw telah melarang segala jenis penjualan, hal 

tersebut tertuang dalam al-Qur‟an Surat al-Ma‟idah ayat 90-91: 

                         

                          

                              

      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 

permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 

khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat 

Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan 

pekerjaan itu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Terhindar dari Unsur Haram 

Transaksi yang dilakukan oleh orang muslim diharuskan terhindar dari unsur 

haram. Sesuatu yang haram haram merupakan segala sesuatu yang dilarang 

oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.
47

 

Dalam buku Bank Islam (Analisis Fiqih Keuangan) karangan Adi 

Warman Karim menyebutkan bahwa terlarangnya transaksi adalah karena 

beberapa faktor yaitu:
48

 

a. Haram zatnya 

Dilarangnya transaksi karena objek (barang atau jasa) yang 

ditransaksiakn juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging 

babi dan lain sebagainya. 

b. Haram selain zatnya 

Contohnya yaitu praktek bisnis yang dilarang yakni yang 

mencangkup semua perbuatan bisnis  yang tidak baik atau jelek, (secara 

moral) terlarang, membawa akibat kerugian bagi pihak lain, yang meliputi 

aspek hukum (pidana) yang disebut busines crimes atau busines tort. 

Berikut jenis-jenis praktek bisnis yang dilrang: 

1) Penipuan dalam jual beli (tadlis) 

Dalam muamalah itu harus sempurna dengan cara yang biasa 

menghilangkan perselisihan antara individu, maka syariah telah 

mengharamkan individu tersebut utuk melakukan penipuan atau 
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(tadlis) dalam jual beli. Bahkan syariah telah menjadikan penipuan 

sebagai suatu dosa, baik dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak 

pembeli, baik menyangkut barang atau uang, semua itu hukumnya 

haram. 

Yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah jika dia 

menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal dia 

jelas-jelas mengetahuinya, atau dia sengaja menutupi cacat tersebut 

dengan suatu yang bisa mengelabuhi pembeli sehingga terkesan tidak 

cacat, atau dia menutupi barangnya dengan suatu yang bisa 

menampakkan seakan-akan barang dagangannya semua baik. 

Penipuan dengan segala bentuknya adalah haram. 

2) Pemotongan dan timbangan 

Landasan perdagangan mengedepankan nilai dari kejujuran 

dengan cara memenuhi timbangan dengan baik dan sempurna, 

sesungguhnya telah menunjukkan bahwa fiqh menetapkan dan 

menempatkan perilku jaual beli dalam kerangka yang terhormat. 

Kondisi ideal di dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli 

sama-sama mempunyai informasi tentang barang yang akan diperjual 

belikan. Jika di antara salah satu pihak tidak menyukai informasi, 

seperti yang dimiliki oleh pihak-pihak lain, maka salah satu pihak 

akan merasa dirugikan dalam terjadi kecurangan atau penipuan.
49

 

Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qura‟an Surat al-Isra‟: 35: 
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Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 
 

Dari ayat di atas jika seseorang yang telah bertransaksi di dalam 

jual beli berlaku jujur, akan mendapatkan kepuasan yang lebih besar 

dibandingkan dengan berlaku yang tidak jujur. Jadi sini dapat 

disimpulkan bahwa pilihan terbaik bagi penjual adalah bersikap jujur. 

Muamalah seperti inilah yang harus dilaksanakan setiap muslim, 

mereka tidaklah di kenakan untuk menakar dengan dua takaran atau 

menimbang dengan dua timbangan, yakni timbangan pribadi untuk 

umum, yang timbangan untuk menguntungkan diri sendiri serta 

khusus bagi orang-orang yang telah disenanginya dari timbangan 

orang lain, kalau untuk dirinya sendiri dan serta bagi para pengikutnya 

akan tetapi untuk orang lain mereka mengurangi.
50

 Bagi para prilaku 

penjual yang tidak jujur disamping merugikan diri sendiri juga akan 

merugikan pihak pembeli. Sebagaimana firman Allah Swt, dalam al 

Qur‟an surat al-Muthaffifin ayat 1-3: 
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Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. 

 

Dari ayat di atas  dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang 

curang dalam menukar dan menimbang. Jadi fiqh sangat 

menganjurkan bagi pelaku jual beli untuk brsikap jujur dalam 

bertransaksi. Salah satu jujur adalah jujur dalam timbangan dan 

menakar. Hal demikian harus dipahami bahwa islam ingin 

menghindari terjadinya ketidak adilan dalam jual beli, jika transaksi 

ketidak jujuran dalam hal takaran dan timbangan maka akan berakibat 

dalam jual beli yang berunsur penipuan, dalam hal ini akan merugikan 

salah satu yaitu pembeli. Jual beli demikian dapat dikategorikan jual 

beli sah tetapi dilarang untuk dilakukan, bahkan orang yang 

melakukannya akan mendapatkan dosa. 

5. Terhindar dari Unsur Syubhat 

   Kata syubhat berasal dari “mirip, serupa, seminimal 

dan bercampur”. Dalam termilogi syariah diartikan suatu perkara yang 

tercampur (antara halal dan haram), akan tidak diketahui secara pasti apakah 

ia sesuatu yang halal dan yang haram, dan apakah ia hak atau batil. Seorang 

yang bertransaksi disarankan menjauhi aktivits yag beraroma syubhat, karena 

jika hal tersebut tetap dilakukan maka pada hakikinya telah terjerumus pada 

suatu yang haram.
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F. Resiko Jual Beli 

Yang dimaksud dengan resiko dalam hukum perjanjian adalah: 

“Kewajiban memeikul kewajiban yang disebabkan yang disebabkan karena 

sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.” 

 Dari rumusan di atas dapat dikemukakan bahwa resiko dalam perjanjian 

dalam jual beli adalah salah satu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut 

(yang dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. 

Peristiwa itu tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak yang keadaan memaksa 

diluar jangkauan kedua belah pihak.
52

 Dalam ajaran islam, hal it merupakan 

sesuatu yang wajar, sebab segala sesuatunya dapat terjadi sesuai dengan kehendak 

Allah. Seperti menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi sesudah sah 

terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya menjadi tanggungjawab 

pembeli. Tetapi, jika ada alternative telah desepakati dalam akad maka menjadi 

tanggujawab pihak penjual. 

 

G. ‘Urf 

„Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) 

yang telah menjadi adat kebiasaandan telah berlangsung ajeg (konstan) di telah 

masyarakat.
53

 Kata „urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulangkalinya 

suatu perbuatan  dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-

sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.
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Macam-macam adat atau „urf itu dapat dilihat dari beberapa segi.
55

 

Di tinjau dari segi materi yang bisa dilakukan. Dari segi ini „urf itu ada dua 

macam: 

1. „Urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau 

ucapan. Kata waladun secara estimologi artinya “anak” yang digunakan untuk 

anak laki-laki atau perempuan. 

2. „Urf fi‟li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Sepeti kebiasaan 

mengambil rokok antara sesama teman tanpa ada ucapan meminta dan 

memberi, tidak dianggap mencuri. 

a.  Dari segi ruang lingkup penggunaanya, „urf  terjadi menjadi: 

1) „Adat atau „urf umum, yaitu kebiasaan yang telah umum yang berlaku 

dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang 

negara, bangsa dan agama. Seperti, menggunakan kepala tanda 

menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. 

2) „Adat atau „urf khusus, yaitu kebiasaan yang digunakan sekelompok 

orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Seperti, orang sunda 

mengatakan “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan 

untuk kakak dari ayah, sedang orang jawa menggunakan kata “paman” 

untuk adik dan kakak dari ayah. 

b. Dari segi penilaian baik dan buruk terbagi kepada: 

1) „Adat yang shahih, yaitu „adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima 

oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan 
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budaya yang luhur. Seperti, mengadakan acara halal bihalal saat hari 

raya. 

2) „Adat yang fasid, yaitu „adat yang berlaku di suatu tempat meskipun 

merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-

undang Negara atau sopan santun. Seperti, berjudi untuk melaksanakan 

suatu peristiwa. 

        Dari pemaparan diatas dapat 

penulis simpulkan bahwa „urf adalah adat istiadat atau tradisi dari suatu 

masyarakat tentang suatu peristiwa atau perbutan yang sudah bisa 

dilakukan oleh masyarakat tersebut. Dengan kata lain bahwa tradisi 

didalam suatu masyarakat yang telah terjadi brulang-ulang dan telah 

diketahui dengan pasti oleh masyarakat itu dapat ditetapkan sebagai dasar 

hukum. „Adat „urf itu sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok, itu 

semua dapat dilihat dari segi materi, lingkup penggunaan dan penilaian 

baik dan buruk. 

 Bagi kalangan ulama yang mengkuinya berlakunya kaidah: 

 

 Artinya: “Adat kebiasaan itu ditetepkan menjadi hukum.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

BAB III 

PRAKTEK JUAL BELI  CACING DI SYIRKAH MASYARAKAT 

SEJAHTERA (SMS) DUSUN NURMANAN DESA MANGKUJAYAN 

KABUPATEN PONOROGO 

 

H. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) di Dusun 

Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo 

  Sebagai salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang 

pembekalan dan pemberdayaan masyarakat, Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS) sangat berperan penting kehadiranya bagi masyarakat, demikian pula 

pentingnya SMS di kabupaten Ponorogo dan wilayah sekitarnya. Koperasi 

tersebut bernama Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan 

Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo yang berdiri sejak awal tahun 2015, 

yakni belum lama berdiri. Pada awalnya berdiri bernama Komunitas 

Pembudidaya Cacing Ponorogo (KOCAPO) dengan pendiri dan pembina 

yaitu Bapak Zaenal Arif Fachruddin, S.Ag, MSI, hingga sekarang masih di 

jabat beliau, kemudian pada tanggal 20 September 2015 pendiri tersebut 

menggantinya dengan nama Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) hingga 

sekarang. 

  Koperasi Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan 

Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo pada awalnya Syirkah tersebut 

dalam satu kecamatan menaungi beberapa wilayah di antaranya Desa Pulung, 



 

 

 

Desa Sooko, Desa Balong, Desa Selahung, Desa Ngrayun, Desa Badegan, 

Desa Sumoroto, Desa Babadan, dan masih banyak Desa di wilayah 

kecamatan Ponorogo dengan jumlah anggota sebanyak 250 anggota yang 

tergabung di dalamnya. Dan sekarang dengan perkembangan serta antusias 

masyarakat yang ingin bergabung di  Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) 

hingga di luar wilayah kecamatan Ponorogo seperti Madiun, Nganjuk, 

Trenggalek, Tulungagung, Wonogiri, Solo, dan Semarang hingga sampai ke 

luar pulau jawa, karena mendapatkan informasi dari media masa dan media 

elektronik seiring dengan perkembangan zaman. Adapun sistem Syirkah 

bernaung di sistem perekonomian masyarakat secara merata yaitu 

menyediakan pemberdayaan cacing yang di jual, sebagai penerima dan 

pengelola serta dikelola oleh pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS). 

Koperasi Syirkah Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo 

merupakan penyedia benih cacing dan penerima hasil budidaya cacing murni 

dari para anggota petani yang mempunyai kelompok tidak hanya di Ponorogo 

tetapi hingga ke wilayah luar kecamatan Ponorogo, hasil dari produksi dari 

Syirkah yang sudah diolah menjadi minuman kesehatan dan kapsul herbal 

sesuai standar yang berlaku dan kemudian di distribusikan melalui para 

anggotanya kepada masyarakat umum, hingga sebagian pengiriman sampai 

ke luar negeri seperti Brunai Darussalam, Hongkong, dan Taiwan. Benih 

cacing yang berasal dari Syirkah memiliki kualitas yang cukup baik dan 

memenuhi standar benih cacing yang sehat dan masih segar-segar. Saat ini 

pelayanan yang diberikan oleh pengurus Syirkah kepada masyarakat (anggota 



 

 

 

yang akan bergabung) mencangkup memberikan informasi yang dibutuhkan 

pembeli benih cacing dan penerima hasil budidaya dari anggota.
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  Pertemuanyang dilaksanakan tanggal 20 September 2015 di Jalan 

Jawa Gg. 4 desa Mangkujayan kabupaten Ponorogo dihadiri oleh 38 

pembudidaya cacing yang mewakili hampir seluruh wilayah Kecamatan di 

Kabupaten Ponorogo dan wilayah Kabupaten Madiun bagian selatan. Dalam 

pertemuan tersebut dibentuk Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) sebagai 

wadah komunitas pembudidaya cacing Ponorogo yang terbagi dalam 5 (lima) 

kelompok Ponorogo dan 1 (satu) kelompok dari Madiun (terlampir).  

  Mengingat banyaknya para pembudidaya cacing di wilayah 

Ponorogo dan sekitarnya dan sebagian dari mereka kesulitan untuk 

memasarkan produknya, saudara Zaenal Arif Fachruddin, S.Ag, M.S.I 

melontarkan gagasan untuk memproduksi Lumbricus Coffee setelah 

berdiskusi dengan saudara H. Karmani (sebagai ketua) dan saudara Edy 

Purwanto dari Pulung (sebagai ketua produksi). Gagasan tersebut kemudian 

ditindak lanjuti dengan mengundang beberapa anggota Syirkah Masyarakat 

Sejahtera (SMS), tanggal 4 Oktober 2015. Alhamdulillah mendapat respon 

yang luar biasa dan disepakati untuk memproduksi minuman kesehatan 

Lumbricus Coffee. 

  Sebagai berita acara dari pertemuan tersebut, ditetapkan Pengurus 

Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) dan managemen produksi minuman 

kesehatan Lumbricus Coffee (terlampir) sebagai langkah kontrat untuk 
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membangun kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan komonitas 

tersebut. 

  Terkait masalah modal kerja dan investasi, atas usulan saudara 

Suwanto dari Kecamatan Pudak di tawarkan penanaman saham dengan sistem 

pembelian saham oleh para anggota komunitas ini dengan nilai saham Rp. 

100.000,-00 (seratus ribu rupiah) per-lembar saham. Alhamdulillah usulan 

tersebut mendapatkan respon positif dan pada akhir pertemuan telah 

terhimpun 212 saham, atau senilai Rp. 21.200.000,-00 (dua puluh satu juta 

dua ratus ribu rupiah) sebagai modal awal dari perjalanan kedepan dan insya 

Allah akan terus bertambah dan berkembang untuk memenuhi modal kerja 

dan investasi untuk kegiatan ini.
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2. Profil Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa 

Mangkujayan Kabupaten Ponorogo 

a. Profil Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) 

Nama      :   Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa 

Mangkujayan Kabupaten Ponorogo 

Alamat    : Jl. Jawa Gg. 04 Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan 

Kecamatan Ponorogo 

Telepon  :   081335653175 

Berdiri    :   20 September 2015 
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b. MOTTO 

Pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat. 

c. MISI 

Program pengembangan ekonomi kreatif berbasis padat karya melalui 

pemberdayaan potensi masyarakat. 

d. Struktur Organisasi Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) 

Pembina  : Zaenal Arif Fachruddin, S.Ag, M.SI 

Sutrisno 

Ketua  : H. Karmani 

   Sariyadi, S.Pd 

Sekertaris  : Hadi Miswanto, S.H.I 

    Saiful, S.Pd 

Bendahara : Imam Suawono 

Div. SDM  : Mujiono 

Div. Bahan Baku : Parto 

Div. Produksi : Edi Purwanto 

Div. Promusi : Hj. Romin
58
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I. Deskripsi Data Khususu 

1. Praktik Jual Beli Takaran Benih Cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo 

Jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada ikatan yang disebut 

ijab dan qabul atau akad, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak antara 

pengelola dan pelanggan. Belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul, sebab 

ijab dan qabul menujukkan relanya atau sukanya kedua belah pihak baik 

berupa ucapan maupun tulisan dengan syarat asal keduanya mengerti akan 

maksud akad tersebut.
59

 

Akad atau perjanjian dalam jual beli cacing dengan kata sepakat ijab 

dan qabul antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila 

telah mencapai kesepakatan atau suatu perjanjian yang dibuat maka 

persetujuan itu sebagai kesepakatan (undang-undang) yang harus 

dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.
60

 

Dalam ijab dan qabul tidak ada keharusan menggunakan kata khsus, 

karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan 

dengan kata-kata itu sendiri. Pernyataan ijab dab qabul itu dapat dilakukan 

dengan beberapa cara diantaranya: 

a. Lisan dengan menggunakan kata-kata 

 Dengan bahasa apapun yang disepakati dalam menyatakan ijab dan 

qabul tidak ada masalah asalkan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, semua bahasa dapat dipergunakan. Susunan kata-katanya 

                                                                 
 59

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 72. 

 
60

 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewarganegaraan 

Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 73. 



 

 

 

pun tidak terikat dengan bentuk bentuk tertentu, yang terpenting tidak 

membuat ketidak jelasan yang membuat persengketaan dikemudian 

hari.
61

 

b. Tulisan yang berupa surat pemberitahuan 

 Apabila kedua belah pihak menggunakan akad tidak ada disuatu 

tempat maka akad itu dapat tetap dilakukan melalui surat yang dibawa 

oleh orang (utusan). Ijab dipandang terjadi oleh pihak pertama setelah 

pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud, kemudian 

pihak kedua dapat memberikan jawaban secara langsung atas 

pemberitauhan jawaban yang telah diterima. Qabul yang diberikan pihak 

kedua dapat dilakukan dengan surat pula dengan dikirim kepada pihak 

pertama atau dengan para pihak kedua mendatangi secara langsung 

kepada pihak pertama untuk memberikan jawabannya atas 

pemberitahuan yang telah diterima.
62

  

  Adapun praktik jual beli cacing Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS) Dusun Nurmanan Desa Mamgkujayan Kabupaten Ponorogo harus 

memenuhi unsur-unsur tersebut, karena unsur-unsur itu yang akan 

membentuk suatu tindakan hukum. Bila unsur-unsur itu belum terpenuhi 

maka tidak akan atas perbuatan tersebut belum merupakan suatu tindakan 

hukum yang sempurna. 

  Shighat akad yang digunakan pada Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo adalah 
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dengan menggunakan sighat akad lisan dan dikuatkan dengan sighat akad 

tertulis. Para anggota dan pihak koperasi saling melakukan ijabdan qabul, 

adapun dengan tujuan diadakannya ijab dan qabul tersebut menunjukkan di 

antara angota dan pihak Syirkah ada susk sama suka terhadap praktik jual beli 

sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

   Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa 

Mangkujayan Kabupaten Ponorogo menjual benih cacing berkualitas dan 

sehat yang memenuhi standar yang berlaku. Salah satu hasil panen 

pembudidaya cacing yang diperjual belikan di Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo adalah: 

a. Cacing (lumbricus rubellus) merupakan cacing yang di gunakan sebagai obat 

dalam tubuh manusia. Mempunyai ciri-ciri fisik warna kemarah-merahan, 

berekor kuning, panjang maksimal +- 10 cm, dan ukuran besar mencapai 1 

(satu) lidi, sehingga biasa dikenal dengan “si ekor kuning”. Cacing jenis 

lumbricus rubellus ini biasanya khusus digunakan untuk bahan baku obat-

obatan dan kosmetik. Contohnya ada beberapa jenis obat yang bisa kita beli 

di apotek merupakan ekstrak dari lumbricus rubellus tanpa campuran bahan-

bahan lainya. 

b. Cacing jenis African (ANC), mempunyai ciri-ciri fisik bagian punggung (atas) 

berwarna ungu dan mengkilap kebiru-biruan, ukuranya jauh lebih besar dari 

pada jenis lumbricus rubellus berekor dan berkepala lancip, dalam keadaan 

normal panjangnya mencapai 15 cm dan  jika molor (memanjang) bisa 



 

 

 

mencapai 30 cm. Bagian bawah tubuhnya berwarna cerah dan berbentuk 

pipih dengan tekstur kasar kalau diurut dari arah ekor. 

c. Sedangkan cacing jenis Tiger (sesuai namanya) secara fisik hampir sama 

dengan jenis African (ANC), tapi bergaris-garis kuning pada bagian kepala 

dan lehernya.
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  Kebanyakan pembudidaya bertanya masalah pembenihan cacing 

dimana yang baru mengetahui media itu seperti tanah yang gembur, padahal 

itu media yang sudah agak lama dan menjadi seperti menyerupai tanah. 

Dalam media tersebut sebenarnya mengandung pakan juga, yaitu di 

antara media tersebut: 

a. Gedebok pisang (batang pohon pisang) yang sudah di frementasi dengan tetes 

selama minimal 3-7 hari untuk membusukkan gedebok dan menjadi pakan 

jangka panjang. 

b. Badlock jamur (bekas jamur) yang sudah agak lama dan tidak terpakai, 

sebagai media yang sangat gembur dan mudah dicari. 

c. Blothong (limbah pabrik gula) atau serbuk gergaji kayu sengon, yang berguna 

sebagai campuran media dan mempermudah adaptasi cacing dalam 

berkembang biak. 

d. Ampas aren (alternative), sebagai media yang bagus dan mengandung nutrisi 

yang terkandung didalamnya. 

e. Ayakan sepet (cocofit), sebagai media yang bagus karena mengasih rongga 

cacing saat dibudidayakan.
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Di dalam takaran media terdiri dari beberapa media di atas. Pengurus 

Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan 

Kabupaten Ponorogo menyebutnya benih cacing. Penjual dalam menjualkan 

benih cacing tersebut sudah berbentuk media (bercampur cacing). Karakter 

penjual benih dari Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan 

Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo ada yang jujur dan ada yang tidak 

jujur. 

 Menurut Pak Didik, bahwa beliau melihat benih cacing tersebut 

menemukan benih yang kurang banyak yang berada di dalam media dan 

benih cacing dengan kualitas bagus di samping pinggiran yang benih cacing 

yang besar-besar, sehingga hal ini akan merugikan yang akan membeli benih 

cacing ke pada pembeli. Sebelumnya dia tidak mengetahui kecurangan yang 

dilakukan para pengurus  Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) saat proses 

jual beli benih cacing kepada yang ingin ikut anggota petani, penguru tidak 

mengatakan dan memberi tahu kondisi benih cacing di mana cacing yang 

bercampur dengan media yang paling banyak. Dan pengurus hanya 

mempercayakan kepada petugas yang di kasih amanah untuk menerangkan 

benih cacing tersebut. Hal ini diketahuai setelah di bongkar atau di keluarkan 

benih cacing. Penjual sudah memberikan kebebasan untuk melihat bahkan 

meningkal (membolak-balik media atau benih) untuk mengetahui kondisi 

benih, tetapi penjual memberikan benih cacing yang kurang maksimal dan 

yang di beri amanah tidak jujur memenfaatkan dengan sebaik-baiknya malah 
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memeilihkan benih cacing yang berisikan sedikit dan yang banyak untuk 

sebagai contoh.
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   Sesuai ketentuan dari Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) setiap 

para anggota petani wajib membeli benih 20 liter seharga Rp. 600.000,-00. 

Beserta dengan media yang sudah tercampur di dalam takarannya. Setelah 

sampai ke anggota petani cacing di kembangkan hingga 75 hari (2,5 bulan) 

baru bisa mengirim hasil panennya ke pihak Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS), sebesar Rp. 40,000,-00 per-kilogram cacing murni. Hasil budidaya 

cacing murni yang sudah di timbang maka di potong timbangannya sebesar 

10% dari pengiriman. Apabila anggota petani mengirim 10 kilogram maka di 

potong 10% menjadi 9 kilogram dan uang yang diterima sebesar Rp. 

360.000,-00, menurut penuturan Bapak Subandono selaku produksi cacing 

murni dan anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan 

Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.
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   Sesuai dengan peraturan Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) 

Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo yang telah 

ditetapkan bahwa penjualan benih cacing beserta takaran bercampur dengan 

media.
67

 

   Menurut pemaparan Bapak Edi Purwanto, para anggota petani 

cacing Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) sangat di rugikan dimana benih 
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cacing yang bercampur dengan media tersebut karena dirasa kurang adil, 

karena menurut beliau harga benih yang terlalu mahal dan tercampurna 

dengan media.
68

 

 Para yang membeli benih cacing dalam sistem jual beli takaran 

benih cacing dalam sistem wadah ember 20 liter, sistem takaran yaitu dengan 

mencampurkan benih cacing beserta media dan di takar menggunakan ember 

cat 20 liter.
69

  Hal ini dilakukan sebagai agar benih cacing tetap bertahan 

hidup sampai tempat tujuan masing-masing, karena biasanya ketika membeli 

benih cacing tidak berserta medianya 50% akan mati karena faktor berdesak-

desakan dan stres dalam perjalanan jauh. 

 Penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya penjualan 

benih cacing sistem beserta medianya dianggap paling praktis dan mudah di 

bawa, anggota petani Syirkah Masyarakat Sejahtera Desa Mangkujayan 

kabupaten Ponorogo lebih memeilih menjual benih cacing menggunakan 

sistem dengan medianya, tidak mudah mati dan bisa lebih aman sampai 

tujuan serta ketika di tebar benihnya bisa beradaptasi dengan cepat karena 

media yang lama. Dari situlah penjualan benih cacing dengan sistem 

memakai media untuk mempertahankan kehidupannya.  

   Hal ini dapat diketahui dari adanya transaksi antara anggota dengan 

pihak Syirkah, yang meliputi hal-hal yang perlu diketahui oleh kedua belah 

pihak seperti harga, takaran literan, dan berapa berat benih tersebut. Ijab dan 
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qabul antara anggota dilakukan dengan cara lisan diperkuat menggunakan 

surat tertulis yang menandakan bahwasanya antara anggota dan pihak Syirkah 

telah dilakukan kesepakatan. Setelah para anggota yang melengkapi 

persyaratan yang telah disediakan kemudian pengurus Syirkah Masyarakat 

Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo 

menunjukkan benih cacing yang telah tersedia di Syirkah. Kemudian para 

pihak anggota melihat benih cacing dan para pihak pengurus Syirkah 

menakar benih cacing tersebut ke dalam wadah ember 20 liter sebagai takaran 

benih cacing 10 kilogram beserta media yang bercampur dengan bakal 

cacing, anak-anakan cacing, dan indukannya. 

   Dari keterangan di atas dapat kita ketahui pihak Syirkah tidak 

memberitahukan benih cacing ketika di takar apa sudah memenuhi berat 

timbangannya yang akan dijual ke para anggota jika jumlahnya tidak sesuai, 

karena mereka beranggapan jika benih cacing dijual langsung tanpa ada berat 

kilogramnya ataupun hanya dikira-kira saja. 

   Jika benih cacing dari pihak Syirkah terdapat campuran beserta 

medianya dalam jumlah 20  kilogram kepada para anggota, dan hanya dikira-

kira para anggota merasa dirugikan, karena dari pihak Syirkah tidak 

menyediakan timbangan sebagai penguat dan penjelas takaran benih cacing. 

Dan jika benih cacing tercampur dengan media serta takaran tidak beserta 

timbangannya (dikira-kira) para pihak Syirkah akan meras diuntungkan. 

Untuk itu para anggota harus mengetahui proposi benih cacing yang 

terkandung di dalamnya serta memperkuat takaran beserta timbangannya, 



 

 

 

agar kedua belah pihak saling di untungkan, serta transaksi jual beli benih 

cacing tersebut ketika kurang (dikira-kira) beratnya seharusnya para anggota 

mengecek dan mengkompen ketika kurang beratbenihnya dan para pihak 

Syirkah setidaknya menambahkan benih cacing ataupun memilihkan benih 

yang banyak mengandung indukan cacing, agar para anggota dan Pihak 

Syirkah jelas, agar tidak ada yang di rugikan ketika transaksi berlangsung.  

2. Jual Beli Cacing Hasil Budidaya dan Potongan timbangan di Syirkah 

Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan 

Kabupaten Ponorogo 

Setelah proses pembudidayaan benih cacing di rumah-rumah para 

anggota petani cacing Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan 

Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo para anggota petani Syirkah 

menyetorkan pengirimanya cacing murni ke Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS). Ketika sampai di Syirkah langsung dari para pengelola cacing 

membersihkan cacing-cacing tersebut den mengolahnya dengan standar yang 

telah berlaku. Apabila sudah bersih maka cacing-cacing itu ditimbang lalu 

dipotong timbanganya sebesar 10%. Ketetapan pemotongan timbangan hasil 

budidaya cacing tersebut sesuai peraturan Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) 

Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.
70

 

Waktu pemotongan timbangan cacing murni tersebut para anggota 

petani cacing ada yang  mengetahui dan ada juga yang tidak. Mereka hanya 

mengetahui pemotongan hasil cacing murni sebesar 10% ketika mengirim 
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panenya cacing murni. Kemudian para anggota mengetahuinya setelah melihat 

hasil potongan timbangan dan peneriamaan uang hasil penjualan ke Syirkah 

Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten 

Ponorogo.
71

 

 Dalam praktik jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera Desa 

Mangkujayan Ponorogo yang dilakukan oleh penjual atau anggota petani, dan 

pembeli adalah dari Syirkah Masyarakat Sejahtera selain menjual benih cacing 

juga membeli cacing tersebut, hal pertama yang dilakukan yaitu berawal dari 

para anggota petani membawa cacing ke Syirkah Masyarakat Sejahtera untuk 

dijual. Sebelum menjual ke Syirkah Masyarakat Sejahtera tersebut, para 

anggota petani sudah menimbang di rumah tetapi di Syirkah Masyarakat 

Sejahtera (SMS) penimbangan cacing murni juga di timbang kembali untuk 

mengetahui berat cacing tersebut secara jelas.
72

 Setelah mengetahui berat 

cacing murni, maka hal selanjutnya mengurangi potongan timbangan dengan 

tetap memperhatikan panduan yang telah disepakati oleh setiap pengurus 

Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) tersebut. Adapun panduan yang 

disepakati oleh setiap pengurus di  Syirkah Masyarakat Sejahtera adalah jika 

berat cacing murni dari para anggota petani 1 kilogram dikurangi atau dipotong 

1 kilogram, 10 kilogram maka dikurangi atau di potong 10% (menjadi 9 

kilogram), jika cacing murni beratnya 20 kilogram maka dikurangi atau 

dipotong 20%, dan jika 25 kilogram maka dikurangi atau di potong 20,5% 
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menjadi 22,5 kilogram.
73

 Jika penimbangan cacing murni telah selesai barulah 

deketahuai berapa jumlah berat cacing yang dijual. Untuk mengetahui berapa 

harga yang harus dibayar kepada para anggota petani yaitu berat cacing murni 

dikalikan dengan harga cacing perkilogram. Dari situ pengurus Syirkah 

Masyarakat Sejahtera (SMS) dapat mengetahui berapa harga yang harus 

dibayar. Kemudian pihak penjual atau anggota petani yang sudah di timbang 

kepada pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) sebagai pembeli.
74

 

 Dari hasil wawacara dengan Pak Sutrisno yang menjual cacing murni 

kepada Pak Imam sebagai pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS), 

adapun cacing murni adalah Rp 40.000,- per-kilogramnya. Jadi seperti Pak 

Sutrisno, ia menjual cacing murninya dengan berat 10 kilogram, maka akan 

dikenakan potongan atau pengurangan timbangan yaitu 1 kilogram (dikurangi 

10% dari hasil timbangan). Jadi berat awal 10 kilogram lalu dikurangi 1 

kilogram, jadi beratnya yang tersisa 9 kilogram. Setelah itu 9 kilogram x Rp 

40.000,- = Rp 360.000,- dan inilah yang diberikan kepada Pak Sutrisno.
75

 

Sebagaimana penuturan Bapak Edi besaran jumlah pemotongan 

timbangan hasil budidaya cacing murni tersebut tidak dijelaskan saat 

melakuakn perjanjian (kontrak) awal ketika para anggota yang sudah 

tergabung. Mereka hanya mengetahui potongan timbangannya tanpa tau dari 
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mana pemotongan tersebut sebesar 10% setiap pengiriman cacing murni. Hal 

ini sangat merugikan karena tidak dijelaskan sebelumnya.
76

 

Menurut Mas Saiful salah seorang anggota petani Syirkah Masyarakat 

Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo 

menyatakan bahwa merasa dirugikan karena setiap pengerimannya selalu 

terpotong 10%. Dari pemotongan tersebut dikarenakan adanya faktor cacing 

yang sudah di cuci bersih dari para anggota petani cacing dan pengiriman yang 

memerlukan waktu, dari itulah cacing tersebut menghirup air yang terkandung 

dalam cucuian air bersih dan pengiriman dengan menggunakan media air. Jadi 

potongan timbangan dari hasil budidaya cacing murni tersebut sebesar 10% 

dari cacing murni dan tidak merasa diberatkan.
77

 

Menurut Bapak Edi mengatakan merasa dirugikan karena demi 

keuntungan semata dan tidak ssuai dengan misi dari Syirkah Masyarakat 

Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.
78

 

Menurut Bapak Zaenal Arif Fachruddin, S.Ag, M.SI selaku pendiri dan 

pembina Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa 

Mangkujayan Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa penetapan potongan 

timbangan hasil budidaya cacing murni sudah ketentuan dari pengurus Syirkah 

Masyarakat Sejahtera (SMS).
79
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Adapun menurut Bapak Subandono salah seorang pengelola dan 

anggota Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa 

Mangkujayan Kabupaten Ponorogo mengungkapkan, “sebenarnya kita juga 

merasa dirugikan karena potongan timbangan sama dengan pengiriman cacing 

murni dengan menggunakan media air ataupun media yang lain”.
80

 Mas Habib 

menyampaikan bahwa meskipun adanya potongan timbangan 10% dari 

pengiriman para anggota petani cacing tapi minat para anggota petani banyak 

yang mengirimkan hasil cacingnya ke Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) 

Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.
81

 

Adanya faktor kemudahan yang di lakukan pihak Syirkah adalah objek 

penjualan cacing dengan potongan timbangan. Karena mereka mengganggap 

adanya potongan timbangan seberat 10% dari hasil budidaya lebih akurat. Dari 

situlah para anggota tidak bingung harus di kemanakan panenan cacing 

tersebut sampai sekarang. 

Selain itu para pihak Syirkah dengan sistem pemotongan 10% hasil 

pengiriman, karean lebih seimbang para anggota yang sebelumnya tidak 

mengetahui potongan timbangan seberat 10% itu di karenakan cacing mudah 

sekali mengalami stres dan mengeluarkan lendir saat di perjalanan dan itu yang 

membuat berkurangnya berat cacing ketika sampai di pihak Syirkah. Sebelum 

Pemotongan timbangan, terlebih dahulu di bersihkan agar sisa kotoran di badan 

cacing hilang dan terjamin kebersihan serta nanti akan di buat dan di konsumsi. 
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Dari keterangan di atas penulis simpulkan pemotongan seberat 10% 

adalah pengurangan zat air yang terkandung didalam tubuh cacing. Jika pihak 

anggota tidak menerima pengurangan potongan timbangan maka sebagian 

belum mengetahui penjelasan tersebut, dikarenakan pengiriman cacing di 

jadwal dari pihak Syirkah agar hasil pengiriman panen tersebut secara merata. 

Kebanyakan para tidak anggota potongan timbangan sebesar 10% 

tersebut, karen para anggota merasa dirugikan unsur gharar (ketidak jelasan). 

Selain itu para anggota sebagian ada juga yang menanyakan pemotongan 

timbangan 10% tersebut di gunakan untuk apa. Pemotongan timbangan dari 

pihak Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) suatu hal yang bisa terjadi di setiap 

penjualan dalam hal timbangan, hal ini dilakukan sebagai alasan mengatisipasi 

jika ada sesuatu pada cacing di kemudian hari, selain itu potongan timbangan 

itu belum jelas pemanfaatannya karena yang diberi kejelasan diawal hanya 

potongan timbangan 10%  adalah hasil panen cacing bukan 10% itu apanya. 

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan dengan adanya 

potongan timbangan mempengaruhi hasil budidaya cacing dari para anggota 

sebesar 10%. Awalnya para anggota tidak mengetahui potongan tersebut, tetapi 

selanjutnya mewajari potongan tersebut. Namun dari potongan sebesar 10% itu 

sebenarnya digunakan untuk apa, karena jika setiap anggota mengirimkan 

panennya terpotong segitu ketika melebihi dari lima orang, maka banyak yang 

terkumpul di pihak Syirkah. Dengan demikian, diharapkan kedepannya tidak 

ada yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli di antara kedua belah 

pihak. 



 

 

 

   BAB IV 

ANALISI  HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI 

CACAING  DI SYIRKAH MASYARAKAT SEJAHTERA (SMS) DUSUN 

NURMANAN DESA MANGKUJAYAN KABUPATEN PONOROGO) 

 

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli Takaran Benih Cacing di Syirkah 

Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan 

Kabupaten Ponorogo 

Setelah penulisan memaparkan mengenai teori tentang jual beli dalam 

hukum islam pada bab II dan data tentang gambaran umum mengenai praktik jual 

beli cacing di Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo pada 

bab III, maka pada bab IV ini, penulis akan menguraikan analisis Hukum Islam 

terhadap jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun 

Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. Untuk mengetahui sah atau 

tidaknya praktik jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun 

Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, maka dalam hal ini penulis 

akan menganalisis dasar takaran benih cacing dan potongan timbangan yang 

digunakan dalam praktik jual beli cacing, apakah sudah sesuai dengan Hukum 

Islam serta sudah memenuhi prinsip-prinsip takaran dan potongan timbangan 

menurut Hukum Islam. 

Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) adalah sebuah organisasi yang 

bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi kemasyarakatan melalui pemberdayaan 

beberapa bidang komoditi yang mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat, 



 

 

 

sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi dan sumber pendapatan tambahan 

untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat secara merata baik 

yang perekonomian rendah, menengah, dan menengah ke atas. Penetapan takaran 

benih cacing tidak bisa didasarkan pada besarnya ukuran media benih melainkan 

berdasarkan pada rincian berat cacing benih dan potongan timbangan cacing 

murni hasil budidaya tidak bisa didasarkan pada berat timbangan cacing murni 

melainkan kadar air yang terkandung dalam tubuh cacing murni tersebut. Cacing 

merupakan hewan melata yang hidup di tanah bahkan diair dan ditubuh manusia 

berdasarkan besar, ukuran, dan jenisnya yang berbeda-beda. Atas dasar tersebut 

jual beli benih cacing menetapkan harga berdasarkan pada hitungan per-takar 20 

liter bak cat Rp. 60.000,00 per-kilogram. Dengan ketentuan yang termasuk 

didalamnya benih cacing adalah media sebagai tempat adaptasi (rumahnnya) dan 

termasuk telur cacing, anakkan, dan indukan.
82

 

Adapun praktik dalam jual beli takaran benih cacing di Syirkah 

Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten 

Ponororgo, dilakukan dengan cara ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam praktik 

benih cacing ini dilakukan oleh pihak pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS) dan para anggota petani yang ikut akan menerima benih cacing. Akad ijab 

dan qabul itu kemudian dengan perjanjian dan persetujuan bersama bahwa  

pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) dan para anggota petani untuk 
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melaksanakan sistem dan tata cara praktik jualbeli takaran benih cacing yang telah 

disepakati dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab.
83

 

Akad yang dipakai dalam praktik jual beli takaran benih cacing di Syirkah 

Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten 

Ponororgo ini sama dengan persyaratan dalam praktik akad-akad pada umumnya. 

Dalam literatur Hukum Islam dijelaskan dan disyari‟atkan agar pihak yang 

mengadakan transaksi tersebut harus memiliki kecakapan dalam bertindak yakni 

orang yang baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan 

saling meridhai.
84

 Ada kesepakatan ulama bahwa akad jual beli takaran benih 

cacing tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang berkompeten, berkualifikasi 

untuk menggunakan harta, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.
85

 

Dengan adanya persyaratan baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf 

(mengendalikan harta) dan berkompeten, ini artinya pihak-pihak yang melakukan 

transaksi dalam praktik jual beli takaran benih cacing di Syirkah Masyarakat 

Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponororgo ini 

mengetahui konsekuensi terhadap transaksi yang mereka lakukan. Dalam hal ini 

ijab qabul yang dilakukan oleh pihak pengurus dan para anggota petani cacing  

oleh orang-orang dewasa laki-laki dan perempuan dengan usia sekitar 30 tahun 

keatas dan berakal sehat, tidak dalam masa pengampuan, cakap dalam malakuakn 

perbuatan hukum, mampu membedakan antara yang baik dan yang baik dan yang 

buruk, serta pihak keduanya dalam melakukan transaksi atas kehendaknya sendiri 
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tanpa ada paksaan. Terlebih dari itu dari pengurus sendiri sangat berkompeten 

dalam pekerjaannya karena sudah mahir dan berpengalaman.
86

 Oleh karena itu, 

tentunya mereka sudah memikirkan segala konsekuensi terhadap perjanjian yang 

telah dibuatnya, di samping itu mereka juga mempunyai tanggung jawab atas 

perbuatan hukum yang mereka jalankan. Dengan landasan itulah, diperkirakan 

tidak akan ada pihak yang dirugikan atau merugikan pihak lainnya. Hal ini karena 

semua perbuatan yang mereka lakukan dipandang sah secara hukum. 

Yang dimaksud dengan shighah akad adalah cara bagaimana ijab dan 

qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Dalam shighah mengucapkan 

dengan lesan merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, 

tetapi ada juga cara lainnya yang dapat menggambarkan kehendak utuk berakad, 

seperti dengan cara tulisan dan isyarat.
87

 Kebanyakan dalam praktik jual beli 

takaran benih cacing diSyirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan 

Desa Mangkujayan Kabupaten Ponororgo ini menggunakan shighah lisan dan 

tulisan, yaitu pernyataan antara pihak pengurus dan para anggota petani untuk 

mengadakan transaksi jual beli dan ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam, 

karena kedua belah pihak atau orang yang melaksanakan akad tersebut sudah 

sama-sama suka dan menyetujui dengan ketentuan-ketentuan yang telah 

disepakati bersama, dan lebih menguatkan dimana shighah tersebut lisan dan 

dikuatkan dengan tulisan. 

Berdasarkan pengamatan  penulis, masalah sighah akad hannya dilakukan 

secara sederhana, karena pada umumnya diucapkan dalam akad jual beli takaran 
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benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera Desa Mangkujayan Kabupaten 

Ponorogo dilakukan secara langsung yaitu secara lisan. Setelah ijab dan qabul 

diucapkan baru kemudian penjual (para anggota petani Syirkah) menakar benih 

cacing tersebut. Dari jumlah takaran benih cacing tersebut akan ditambah dengan 

media, yaitu untuk mempertahankan kehidupan cacing tersebut sampai di tujuan, 

karena jika tidak diberi media maka benih cacing tersebut 50% akan stres bahkan 

mati di perjalanan dan keadaan benih tersebut akan sehat serta bagus. Karena 

penambahan media atau beserta benih cacingnya tersebut sudah menjadi 

kebiasaan adat maka, dari pihak penjual (pengurus Syirkah) adanya penambahan 

takaran disebabkan media tersebut. Karena menurut Bapak Imam, bagi 

masyarakat tidak perlu adanya penjelasan secara terperinci apa-apa yang harus 

diakadkan, karena mereka para anggota petani cacing menganggap sama-sama 

sudah saling mengetaui, setelah melihatnya langsung di rak tempat benih cacing 

tersebut. Dalam kondisi seperti ini basanya pihak anggota petani cacing hanya 

bersikap percaya terhadap penjelasan pihak pengurus Syirkah Masyarakat 

Sejahtera Desa Mangkujayan Ponorogo.
88

 

Dalam Hukum Islam tidak memeberikan ketentuan khusus mengenai 

shighah yang dipakai pada setiap transaksi khususnya tentang bagaimana setra 

lafadz yang harus digunakan.  Artinya pihak-pihak yang melakukan transaksi bisa 

memakai lafadz apa saja, asalkan dapat menggambarkan adanya transaksi 

tersebut. Ini artinya Hukum Islam menyerahkan sepenuhnya kepada adat istiadat 
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yang berlaku di daerah tersebut asal praktik menunjukkan kerelaan di antara para 

pihak.
89

 

Menurut Bapak Hadi selaku anggota dan pengurus Syirkah, praktik jual 

beli takaran benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera Desa Mangkujayan 

Kabupaten Ponorogo, dalam pelaksanaanya menggunakan bak cat 20 literan. 

Yakni takaran dan isinya atas dasar saling rela dengan berisikan media dan cacing 

yang menjadi benih, atau media yang ada didalamnya berisikan berbagai telur, 

bakal cacing, dan indukannya.
90

 Dengan demikian,jual beli cacing tersebut 

merupakan akad hak atas benda dalam batasan waktu tertentu.
91

 

Dalam praktik jual beli takaran benih cacing di Syirkah Masyarakat 

Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo yang 

bisa dilakukan oleh para petani angota adalah objek yang diperjualbelikan 

bercampur dengan media. Untuk sah atau tidaknya mengenai objek tersebut, maka 

harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukunnya yang harus 

dipenuhi. Adanya beberapa hal yang perlu di analisa yaitu: 

1. Jual beli cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan 

Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo sama halnya dengan jual beli yang 

harus jelas akad objeknya.
92

 

Pada jual beli takaran benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera 

Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo setelah penjual (pengurus Syirkah) 

memberitahukan harga dan pembeli (para anggota petani Syirkah) tawar 
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menawar harga, tetapi harga tersebut sudah patokkan yang tidak bisa digangu 

gugat, akhirnya para anggota petani  sebagai pembeli maka kedua belah pihak 

baru melakukan ijab qabul. 

Shighat yang diucapkan dalam akad jual beli takaran benih cacing di 

Syirkah Masyarakat Sejahtera Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan 

Kabupaten Ponorogo dilakukan secara langsung yaitu secara lisan. Setelah 

ijab dan qabul diucapkan baru kemudian penjual (para anggota petani 

Syirkah) menakar benih cacing tersebut. Dari jumlah takaran benih cacing 

tersebut akan ditambah dengan media, yaitu untuk mempertahankan 

kehidupan cacing tersebut sampai tujuan, karena jika tidak diberi media maka 

benih cacing tersebut 50% akan stres bahkan mati di perjalanan dan keadaan 

benih tersebut akan sehat serta bagus. Karena penambahan media atau beserta 

benih cacingnya tersebut sudah menjadi kebiasaan adat maka dari pihak 

penjual (pengurus Syirkah) adanya penambahan takaran disebabkan media 

tersebut. 

Diawali dengan para anggota petani sebagai pembeli (para anggota 

petani Syirkah) dan menanyakan haraga benih cacing per-kilogramnya. 

Selanjutnya, para anggota sebagai pembeli para pihak penjual (pengurus 

Syirkah) memberitahukan benih cacing yang akan dijual. Kemudian yang 

berakhir para anggota petani sebagai pembeli mendapatkan benih cacing 

berserta medianya. Dapat dilihat bahwa kedua belah pihak saling meridhoi, 

dan tidak ada unsur penipuan atau kesamaran dari praktik jual beli takaran 

benih cacing tersebut. 



 

 

 

Penulis menyampaikan bahwa ijab qabul dalam jual beli tetap ada, 

hanya saja bentuknya tergantung dngan kebiasaan mereka masing –masing 

dengan maksud atau tujuan saling meridhai dan rela sama rela dari kedua 

belah pihak yaitu dilakukan dengan suka sama suka dengan rela. Prinsip 

tersebut yang selalu dianjurkan dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah. 

2. Ditinjau dari ma‟qud „alaih (objek akad) Selanjutnya yang menjadi rukun 

dalam jual beli adalah adanya objek (ma‟qud „alaih). Objek jual beli adalah 

barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut, 

karena jual beli benih cacing merupakan jual beli yang mutlak dalam arti 

penukaran barang dengan uang, maka objeknya adalah barang yang dijual dan 

uang sebagai penggantinya. Agar jual beli dianggap sah maka harus 

memenuhi beberapa syarat, diantaranya syarat objek jual beli adalah: 

Syarat pertama, benih barang yang diperjualbelikan bukanlah benda-

benda yang tergolong najis atau golongan benda yang diharamkan. Transaksi 

jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli benih bibit cacing, 

sedangkan benih cacing bukan termasuk benda yang najis atau benda yang 

diharamkan. 

Syarat kedua, barangnya dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif karena 

pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang-

barang yang dapat dimanfaatkan. Kemanfaatan barang harus dengan 

ketentuan hukum agama, maksudnya pemanfaatan barang tidak bertentangan 



 

 

 

dngan norma-norma agama yang ada.
93

 Penulis melihat bahwa benih cacing 

tidak bertentangan dengan Hukum Islam. 

Syarat ketiga, bahwa barang yang menjadi objek jual beli adalah milik 

orang yang melakukan akad. Benih cacing yang diperjualbelikan di Syirkah 

Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nirmanan Desa Mangkujayan Kabupaten 

Ponorogo merupakan barang milik yang sah dimasuki pembeli. 

Syarat keempat, adalah mampu menyerahkan, maksudnya bahwa 

pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli 

sesuia dengan bentuk dan jumlah yang sudah disepakati.
94

 

Syarat kelima, barang yang akan diakadkan ada di tangan. Objek akad 

harus ada wujudnya, ada barangnya waktu akad diadakan, sedangkan barang 

yang belum ada di tangan adalah dilarang karena bisa jadi barang-barang 

tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah 

dijanjikan.
95

 Berdasarkan penelitian penyusun barang yang diperjualbelikan 

berupa benih bibit cacing memang sudah ada di tangan penjual waktu 

menjualnya. 

Syarat keenam, bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut harus 

diketahui oleh para pembeli baik zat bentuk, kadar (ukuran), dan harganya. 

Apabila dalam satu perbuatan jual beli mengalami ketidak pastian didalamnya 

atau bisa dikatakan tidak sah, maka maka didalam jual beli terdapat unsur 

kepastian, seperti kadar takaran yang jelas sepadan dengan nilai barang 
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tersebut.
96

 Dalam masalah ini penulis berpandangan bahwa ada sebagian 

unsur yang mengandung ketidakpastian dalam jual beli cacing di Syirkah 

Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan 

Kabupaten Ponorogo. Unsur gharar ini yang nantinya akan dianalisa secara 

khusus pada bagian dua. 

Dilihat dari segi objeknya (ma‟qud „alaih), penulis melihat bahwa 

sebagian syarat-syarat Hukum Islam telah terpenuhi dalam praktik jual beli 

benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS), akan tetapi sebagia 

yang lain masih mengandung permasalahan karena masih mengandung unsur 

gharar terutama dalam penentuan takarannya. 

Rukun selanjutnya dalam jual beli adalah adanya shighat, yaitu 

kesepakatan dalam bentuk ijab dan qabul yaitu para penjual harus rela 

melepaskan barangnya kepada pembeli dengan pertukaran yang disepakati. 

Pada dasarnya  ijab dan qabul itu atas dasar suka rela, pihak penjual dengan 

rela menyerahkan barangnya dan pihak pembeli dengan rela menerima 

(dinyatakan dengan uang tunai yang dibayarkan), baik dilakukan dengan 

ucapan lisan, tulisan maupun dengan utusan.
97

 

Pada dasarnya sebuah perdagangan ditunjukkan untuk mendapatkan 

keuntungan dan laba. Barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, 

makahal itu dikarenakan tidak melakukan usaha dengan secara baik dalam 

memilih dagangan ataupun dalam bermualamah kepada orang lain. Namun 

apabila keuntungan didapatkan dari jalan yang dilarang oleh Hukum Islam tentu 
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keuntungan serta barang-barang yang didapat dari keuntungan tersebut hukumnya 

menjadi haram. 

Praktik jul beli takaran benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera 

(SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo di lakukan 

oleh kedua belah pihak dengan proses melihat, kapan mengambil, serta berapa 

yang ditakar yang diberikan kepada para anggota, yaitu syarat takaran timbangan 

tetapi sekarang ini sering tidak disebutkan karena sudah menjadi kebiasaan pihak 

Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS). Sehingga para para anggota dan pihak 

Syirkh melakukan prktik jul beli takaran benih cacing dengan suka sama suka dan 

tanpa paksaan.
98

 

Takaran benih ccing yang tidak ditimbang dengan dikira-kira pihak 

Syirkah, kemudin dikenai syarat sepeti bercampurnya media, telor, anak-anakan, 

dan indukkan menyesuaikan kondisi serta berat takaran timbangannya.
99

 Kondisi 

yang dimaksud iliht dari segi benih cacing yang dijual oleh pihak Syirkah, jika 

kondisi benih cacing terkandung di takarannya banyak medianya maka akan 

ditambahkan ataupun dipilihkan yang mengandung banyak indukan cacing, begitu 

pula para anggota tidak mengalami kerugian.
100

 Dalam praktik jual beli benih 

cacing di takar maupun tidak, fiqh menetapkan bahwasannya jangn sampai ada 

penipuan dalam penakaran, benih terkandung didalamnya harus jelas, sesuai dan 

cocokjangan sampai dikurangi. Terkait jual beli benih di Syirkah Masyarakat 
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Sejahtera (SMS) takaran merupakan kesepakatan yang telah diketahuioleh 

keduabelah pihak dan merupakan sebuah kebiasaan yang telah terjadi, serta 

merupakan syarat dalam praktik jual beli benih cacing di Syirkah Masyarakat 

Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo. 

Tetapi walaupun kebiasaan dan syarat jika bertentangan dengan syara tetap 

dilarang. Dalam surat a-Isra‟ ayat 35 dijelaskan: 

                                 

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 

dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya.”
101

 
 

Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat di atas dinyatakan baik 

dan lebih bagus akibatnya, yng artinya didalam menakar atau menimbang dengan 

neraca yang benar yang tidak ada unsur penipuan.
102

 Ini karena penyempurnaan 

timbangan, melahirkan rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan hidup 

bermasyarakat.  

Penjelasan-penjelasan di atas menegaskan adanya takaran dengan cara 

curang tetapi dalam praktik jual beli benih cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera 

Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, takaran benih cacing 

berdasarkan kesepakatan yang diketahui oleh kedua belah pihak, dengan proses 

penakaran berat yang sama-sama disaksikan para anggota dan pihak Syirkah. 

Penakaran dilakukan dengan satu wadahatau tempat bak 20 literan yang beratnya 

20 kilogram ketika menjual ke para anggota Syirkah, yang artinya pngurus 
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Syirkah tidak pernah mengurangi takaran benih untuk mencari keuntungan dirinya 

sendiri. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya takaran yang terjadi dalam 

praktik jual beli benih cacing Syirkah Masyarakat Sejahtera Dusun Nurmanan 

Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo tidak merasa mengurangi timbangan 

atau takaran dalam surat al-Isra ayat 35 karena dalam ayat tersebut yang dimaksud 

pengurangan timbangan yang dilakukan dengan cara curang untuk mendapatkan 

keuntungan salah satu pihak sedangkan takaran dalam praktik jual beli benih 

cacing di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa 

Mangkujayan Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan kesepakatan, diketahui oleh 

kedua pihak dan hal ini dilakukan agar kedua belah pihak sama-sama untung. 

Jadi dapat di simpulkan takaran benih cacing ini disebut maslahah 

mursalah dalam fiqh karena merupakan dasar hukum yng belum ada dan lebih 

banyak manfaat daripada mudharatnya. Selain itu merupakan jenis persyaratan 

yang sesuai dengan tuntutan akad, karena jika para anggota tidak menyetujui 

takaran beserta medianya kebanyakan cacing akan mengalami setres hingga meti 

ktika di perjalanan, sehingga para anggota akan mengalami kerugian sebelum 

benih di tebar di tempatnya. 

 

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cacing Hasil Pembudidaya dan 

Potongan timbangan di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun 

Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo 



 

 

 

 Islam menganjurkan dalam bermuamalah hendaknya tidak bertentangan 

dengan prinsip agama, misalnya tidak adanya kezaliman, penipuan dan kopetensi 

tidak sehat. Prinsip hukum Islam adalah mengutamakan kepentingan umum atau 

menetapkan kemaslahatan dan menghindarai kemafsadatan bagi manusia, karena 

tujuan disyariatkan Hukum Islam adalah dalam rangka memelihara agama, 

memelihara jiwa, maka ketika bertransaksi harus dilandasi saling keridhai.
103

 

Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur‟an Surat an-Nisaa‟ ayat 29: 

                            

                      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”
104

 

 

 Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa dalam pemotongan 

timbangan dalam sistem setiap pengiriman cacing ke pihak Syirkah terdapat 

kesamaran, karena tidak diperjelas secara detail. Maksudnya pemotongan yang 

10% yang diasumsikan, misalnya pengiriman 10 kilogram, bila ditimbang bisa 

menjadi berat 9kilogram kurang 1 kilogram. 

 Namun, bila dilihat pada faktanya timbangan cacing dengan sebelumnya 

sudah di timbag dari rumah jelas yaitu 10 kilogram. Hal ini dimaklumi karena 

banyak para anngota yang belum tau pemotongan hasil budidaya tersebut 

sebanyak 10%. Para anggota petani mengirimkan hasil budidaya cacing tersebut 
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secara bersih dan kotor atau berserta media, dikarenakan perjalanan yang sangat 

jauh ditempuh seperti luar kota, dan bertujuan untuk mempertahankan kesegaran 

cacing yang akan dikirim. Keadaan seperti ini yang melatar belakangi problem 

potongan timbangan beserta potongan harga cacing murni yang diberlakukan 

dalam praktik jual beli hasil budidaya cacing murni di Syirkah Masyarakat 

Sejahtera Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo.
105

 

 Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam sistem potongan 

timbangan hasil budidaya para anggota yang diterapkan oleh pengurus Syirkah. 

Dengan cara pembersihan cacing yang sudah dikirim ke Syirkah, kemudian 

dibersihkan kembali guna untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Akan 

tetapi, hal ini bertentangan dengan Hukum Islam karena potongan timbangan 

sangat merugikan salah satu pihak, disebabkan ketika ditimbang harus sesuai 

dengan timbangan yang terbilang. 

 Potongan timbangan dari penjualan hasil budidaya cacing tidak hanya 

dilakukan dalam bentuk pengiriman cacing yang sudah bersih. Terlebih dari itu 

pemotongan timbangan diberlakukan tak hanya cacing yang sudah bersih namun 

juga pengiriman hasil budidaya cacing yang bersifat kotor atau beserta medianya. 

Makanya potongan tersebut disebabkan dari penetapan pertimbangan jarak 

tempuh, kesegaran cacing, dan kadar air yang dihirup oleh cacing ketika dalam 

perjalanannya. Selain itu cacing hasil budidaya tingkat cukup tinggi, resiko dan 

perjalanan yang memakan waktu.
106
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 Dengan demikian, sesuai penjelasan di atas status potongan timbangan 

dari pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun Nurmanan Desa 

Mangkujayan Kabupaten Ponorogo dalam praktiknya diperbolehkan, karena 

penetapan potongan timbangan ini bertujuan untuk menumbuhkan keadilan dan 

penerapan setiap potongan timbangan yang dilaksanakan dalam praktik 

transaksinya jual beli. 

 Jadi potongn timbangan yang adil mendapat ridha dari Allah Swt adalah 

potongan timbangan yang adil, jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur 

penipuan dan penghianatan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt al-Qur‟an 

Surat al-An‟am ayat 152: 

...                   ... 

Artinya : ”Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 

memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar 

kesanggupannya.”
107

 

 

 Maksud dari ayat di atas berkaitan dengan potongan timbangan dalam 

hasil budidaya cacing dapat ditinjau dan dari faktor kesegaran keadaan cacing. 

Sebab salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai potongan timbangan 

tersebut dalam penjualan hasil budidaya cacing adalah keadaan kondisi cacing 

yang stres atau tingkat kesegaran cacing saat sampai di Syirkah akaibat resiko 

jarak tempuh dan pengiriman cacing menggunakan media air. Selain itu faktor 

jarak tempuh yang terlalu jauh juga menjadi pengaruh yang dapat mempengaruhi 
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berat timbangan pada cacing, sehubungan dengan jauhnya pengiriman atau jarak 

yang diperlukan untuk sampai di Syirkah berbeda-beda.
108

 

 Setelah itu, pengurangan jumlah timbangan cacing yang diterapkan oleh 

pengurus Syirkah terhadap hasil budidaya cacing murni berdasarkan kesepakatan 

sepihak. Dalam hal ini memutuskan kesepakatan tersebut adalah para pihak 

pengurus Syirkah dan para anggota yang tergabung di dalamnya. Dan dalam 

penerapanya potongan timbangan yang mempengaruhi harganya tidak 

disampaikan di awal ketika akad perjanjian berlangsung, tetapi disampaikan  di 

akhir ketika persetujuan perjanjian telah selesai.
109

 

 Proses potongan timbangan pada timbangan di Syirkah Masyarakat 

Sejahtera Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo para 

anggota Syirkah datang langsung daan mengantarkan hasil budidaya cacing ke 

Syirkah. Apabila terjadi potongan timbagan yang dilakukan pihak pengurus 

Syirkah, sebesar 10% dari pengiriman cacing murni tersebut. Kebijakan penetapan 

potongan timbangan berdasarkan peraturan yang di buat oleh para pihak Syirkah 

Masyarakat Sejahtera, mengenai potongan timbangan dan mempengaruhi 

pemotongan harga jual juga di Syirkah.
110

 

 Berdasarkan dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa 

penetapan potongan timbangan pada hasil budidaya cacing murni yang dilakukan 

oleh pihak Syirkah Masyarakat Sejahtera Dusun Nurmanan Desa Mangkujayan 
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Kabupaten Ponorogo kepada para anggota petani di Syirkah dilakukan atas dasar 

saling suka dan saling rela. Dari penetapan potongan timbangan cacing murni 

tersebut dimaksudkan agar para anggota Syirkah faham tentang kondisi cacing 

yang menghirup air dikarenakan tubuh cacing adalah 99,99% cairan yang sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan cacing sendiri. Oleh karena itu penetapan 

potongan timbangan sangat diterapkan oleh Syirkah Masyarakat Sejahtera Dusun 

Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan 

Hukum Islam.  

Sehingga para petani mengetahui potongan timbangan dengan harga 

setandar, dan dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwasannya harga cacing 

Rp 40.000,00 per-kilogramnya dan pemotongan 10% dari pengiriman untuk di 

kembalikan ke pihak Syirkah dan digunakan sebagai kemaslahatan bersama, 

seperti pengambilan sebagian gaji dari 10% itu.  

Dari keterangan tersebut penulis simpulkan bahwasanya praktik jual beli 

cacing dan pemotongan timbangan di Syirkah Masyarakat Sejahtera Dusun 

Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Hukum Islam. 

Selain itu juga dipengaruhioleh faktor  persentase yang di rancang oleh para 

pengurus Syirkah seimbang dengan hasil pemotongan timbangan tersebut yang 

merupakan penetapan dianjurkan atau diperbolehkan dalam fiqh. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap takaran benih cacing dalam pelaksanaan jual 

beli benih cacing tersebut di Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun 

Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, memenuhi syarat dan 

rukun dari akad jual beli, selain itu takaran yang dikira-kira menjadi jelas 

karena ketika didalam takaran terdapat media, telor, anak-anakan, dan 

indukan. Sedangkan yang tidak sesuai dengan kejelasan di awal ketika benih 

cacing beserta medianya untuk mempertahankan tetap hidup sampai rumah 

tujuan. supaya beradaptasi dengan cepat ketika sudah samapi tujuan lalu di 

tebar benihnya. 

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap potongan timbangan dalam fiqh karena 

dalam potongan timbangan yang dilakukan bukan sebuah kecurangan yang 

dilakukan pihak Syirkah sama-sama untung, hal ini dikarenakan didalam 

tubuh cacing erdapat cairan ketika stres maka mngeluarkan lendir dan 

mengakibatkan kurangnya timbangan, selain itu potongan 10% tersebut sudah 

dikelola dan akhinya sebagian penambahan gaji karyawan. 

 

 



 

 

 

B.  Saran 

1. Dalam praktik jual beli benih cacing hendaknya menjelaskan jual beli dengan 

takaran yang jelas dan ditimbang, agar tidak melakukan kecurangan yaitu 

berat dan takarannya harus sesuai. 

2. Diharapkan para pihak pengurus Syirkah Masyarakat Sejahtera (SMS) Dusun 

Nurmanan Desa Mangkujayan Kabupaten Ponorogo, bertransaksilah dengan 

mengutamakan nilai-nilai kejujuran, serta setiap akan melakukan transaksi 

meminta penjelasan terlebih dahulu secara detail, sehingga dapat terhindar 

dari transaksi yang dilarang oleh fiqh. 
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