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ABSTRAK 

Trisdyanti, Nindy Nur Iza. 2019. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Benih Tumbuhan di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. 

Mukhlas, M.Pd. 

 

Kata kunci: Jual Beli,Sala>m, Istisna>’, Pembatalan Akad. 
 

Dalam akad jual beli, pesanan pembayaran harus dilakukan diawal secara 

kontan dalam satu majlis. Dalam praktiknya dilapangan, transaksi jual beli benih 

tumbuhan di Desa Rejosari dengan sistem pesanan penjual mempersyaratkan 

diawal akad dengan adanya uang muka dalam  pembayarannya. Uang muka disini 

sebagai jaminan oleh pihak pembeli. Adapun dalam hal pembatalan akad pesanan 

itu boleh dilakukan apabila tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. 

Sedangkan dalam praktiknya, saat terjadi pembatalan pesanan pihak pembeli pun 

tidak memberikan alasan yang pasti terhadap pembatalan yang dilakukan dan 

tidak adanya persyaratan diawal tentang uang muka menjadi hak milik penjual 

seharusnya dikembalikan kepada pihak pembeli akan tetapi boleh menjadi hak 

penjual namun atas dasar kerelaan oleh pihak pembeli. 

Dari latar belakang diatas peneliti menggunakan dua rumusan masalah yaitu: 

(1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli benih tumbuhan di 

Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap pembatalan jual beli benih tumbuhan di Desa Rejosari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?  

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, 

dengan objek penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap data 

kependudukan. Kemudian teknik pengolahan datadilakukan dengan menggunakan 

teori pesanan Sala>m dan Istisna>’, selanjutnya terjun langsung di lapangan 
kemudian dapat ditarik kesimpulan dari analisa penulis selanjutnya dianalisis 

secara hukum Islam. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) praktik akad perjanjian 

pesanan benih tumbuhan di Desa Rejosari apabila ditinjau dengan Sala>m belum 
sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat satu syarat yaitu modal yang belum 

sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam pembayaran apabila melakukan dengan 

cara pesanan harus dibayar penuh di muka tidak menggunakan uang muka. 

Namun uang muka itu dibolehkan dilakukan untuk menjadikan rasa kepercayaan 

penjual dan pengikatan terhadap pembeli.Namun apabila ditinjau dari  teori 

Istisna>’ sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat 
pembayarannya sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu pembayarannya 

dilakukan dicicil dampai batas pengambilan. (2) Pembatalan akad pesanan benih 

tumbuhan di Desa Rejosari belum sesuai dengan hukum Islam karena prosedur 

pembatalannya pembeli tidak memberitahukan alasan-alasan yang signifikan 

kepada penjual kenapa melakukan pembatalan terhadap pesanan yang telah 

dilakukan. Sehingga akan merugikan pihak yang lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya manusia diciptakan dengan berbagai macam sifat. Di 

antaranya adalah sifat untuk memiliki sesuatu, dengan adanya sifat tersebut 

maka manusia berupaya untuk mendapatkannya. Sistem jual beli yang 

dilakukan oleh masyarakat kini semakin lama semakin maju. Kemajuan 

teknologi yang pesat membuat masyarakat menjadi ketergantungan. Pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak 

baik, dampak positif maupun dampak negatif.  

Dampak yang positif tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia termasuk di negara 

Indonesia sebagai negara yang berkembang, yang mana hasil dari kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi ini diramu dalam berbagai bentuk dan 

konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dampak 

negatif yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus juga 

dipikirkan solusinya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada 

kehidupan manusia, baik kehidupan secara fisik maupun kehidupan 

mentalnya. Salah satu dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet.
1
 

                                                             
1
 Biuty Wulan Octavia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam 

dengan Sistem On Line Di Pand‟s Collection Pandanaran,” Skripsi ( Semarang: Institut Agama 

Islam Negeri Walisongo, 2011), 2.  

1 
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Islam mengatur secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

dalam kegiatan bisnis, seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam 

Islam dalam bentuk penipuan produk barang dan atau jasa. Pada hakikatnya 

Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang atau 

jasa yang tidak memberikan informasi tentang barang dan jasa secara jujur 

dan transparan.
2
 

Masyarakat Islam dalam kehidupan sehari-hari pastinya tidak luput dari 

masalah ekonomi atau muamalah. Muamalah adalah aspek hukum Islam yang 

ruang lingkupnya luas. Muamalah secara etimologi berasal dari bentuk masdar 

kata’amala yang berarti saling bertindak, saling beramal. Adapun muamalah 

adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan 

manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.
3
 

Muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi 

sebab suksesnya masalah ukhrowi. Aktifitas manusia itu menyangkut semua 

aspek dalam muamalah termasuk di dalamnya adalah masalah jual beli, sewa 

menyewa, pinjam meminjam dan masih banyak lagi.
4
 

Melihat arti tersebut maka jual beli dalam muamalah dapat diartikan 

sebagai suatu peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia di 

dalam bidang ekonomi. Jual beli secara etimologi berarti Al-Muba>dalah yang 

memiliki arti saling tukar menukar. Sedangkan secara terminologi jual beli 

                                                             
2
 Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Jakarta: Salemba Empat, 

2011), 134. 
3
 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: TERAS, 2011) 3. 

4
 Muhammad Mukhlis, “tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli benih 

padi siap tanam dengan cara kepal (studi kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar 

Lampung),” skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 3. 
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menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka 

sama suka, atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian 

dengan prinsip tidak melanggar syariat Islam. Sedangkan menurut Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah, bai’ adalah jual beli antara benda dengan benda 

atau pertukaran antara benda dengan barang.
5
 

Adapun rukun jual beli antara lain yaitu pihak-pihak yang bersangkutan 

dan objek (barang yang mau dijual belikan). Demikian Syarat objek jual beli 

menurut Sayid Sabiq antara lain: Suci barangnya, barangnya dapat 

dimanfaatkan, barang tersebut milik sendiri, barang tersebut dapat diserah 

terimakan, barang tersebut dan harganya diketahui, dan barang tersebut sudah 

diterima  oleh  pembeli .
6
 

Dalam jual beli juga terdapat macam-macam jual beli, salah satu 

diantaranya yaitu jual beli salam. Bai’ As-sala>m  adalah akad jual beli barang 

pesanan di antara pembeli (musalam) dengan penjual (musalam ilaih). 

Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad 

sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.
7
 Akad salam 

transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat 

tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
8
 

Sala>m adalah jual beli barang yang ditunda yang disifati dan masih 

dalam tanggungan dengan bayaran yang didahulukan. Adapun syarat-syarat 

                                                             
5
 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 

167. 
6
 Ibid., 169. 

7
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), 129. 
8
 Muhammad, Menajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2015), 49. 
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dalam sala>m yaitu : Syarat pada bayaran harus diketahui jenis bayarannya, 

harus diketahui jumlahnya dan  diserahkan dalam majlis secara sempurna. 

Demikian pula syarat pada barangnya: masih dalam tanggungan, diketahui 

ukuranya dan sifatnya, dan waktunya diketahui sampai kapan. 

Dalam melakukan jual beli pesan maka pastinya juga terdapat hal-hal 

yang tidak diinginkan dalam bertransaksi salah satunya yaitu pembatalan 

pesanan. Adapun prosedur pembatalan ialah dengan cara terlebih dahulu pihak 

pembeli menyampaikan kepada pihak penjual bahwa perjanjian atau 

kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan).
9
  

                       

        

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu 

golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara 

yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berkhianat.”
10

 

Salah satu tempat yang menyediakan jenis benih tumbuhan yaitu di Desa 

Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Berdasarkan hasil 

pengamatan yang penulis lakukan bahwa dalam penjualan benih tersebut 

dilakukan ada yang dengan sistem pesanan atau ada yang langsung 

membelinya. Dalam pemasaran dengan sistem pesanan bisa menggunakan 

media sosial atau pun datang kerumah dengan memesan benih dan akan 

diambil pada waktu siap untuk ditanamkan.  

                                                             
9
Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 

4. 
10

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya,8 :58. 
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Dari beberapa penjual benih tumbuhan di Desa Rejosari Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun ini terdapat hal yang berbeda dalam melakukan 

praktik jual beli benih tumbuhan tersebut. Pertama, pembenihan yang dimiliki 

oleh ibu Agus (Ani Futihat) ini bahwa dalam praktik jual beli benih 

tumbuhannya dilakukan dengan langsung dan pesanan, dalam sistem 

pemesanan  penjual akan melakukan kesepakatan dengan pembeli terhadap 

benih tumbuhan yang akan dipesan dengan memberikan uang muka atau tidak 

itu terserah oleh pihak pembeli. Dalam kesepekatan yang ada, kedua belah 

pihak hanya melakukan kesepakatan terhadap kapan pembeli mengambil 

benih tumbuhan dan tidak terikat pada  konsekuensi yang ada jika terlambat 

mengambilnya. Tetapi dengan kata lain jika ada pembatalan terhadap pemesan 

benih maka pihak penjual akan mengembalikan uangnya jika pembeli 

memberikan uang muka, tetapi jika tidak memberikan uang muka penjual 

hanya bisa diam tanpa meminta uang pengganti atas kerugian yang ada.
11

 

Kedua, adalah hasil pengamatan dan wawancara dengan ibu Puji, dalam 

penjualannya dilakukan dengan langsung atau bisa dengan sistem pesanan. 

Dalam sistem pemesananan benih tumbuhan di sini, saat melakukan 

kesepakatan penjual hanya meminta uang muka untuk menjadi pengikat dan 

penjual tidak menjelaskan secara terperinci jika terjadi pembatalan atau pun 

hal tidak diketahui pada saatnya nanti. Untuk hal pengikat hanyalah uang 

muka tersebut. Menurut penjual dalam pembayarannya penjual tidak meminta 

untuk dilunasi tetapi penjual meminta adanya uang muka, jika  pembeli 

                                                             
11

 Ani Futihat, Hasil Wawancara, Madiun. 20 February 2019. 
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melakukan pesanan secara langsung dan jika terjadi pembatalan maka penjual 

tidak akan memberikan uang muka kembali kepada pembeli karena itu 

dianggap sebagai ganti rugi kepada penjual tetapi disisi lain jika pembeli yang 

merasa dirugikan maka pembeli tidak boleh juga meminta uangnya kembali.
12

 

Dalam melakukan transaksi jual beli pesanan di desa rejosari ini 

dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pesanan yang mana benih sudah 

ada hanya tinggal menunggu sampai benih siap tanam dan yang kedua yaitu 

pesanan benih yang mana benih belum ditanam sehingga proses pesanan benih 

ini dimulai dari awal penanaman. 

Adapun menurut sistem teori sala>m bahwa dalam melakukan jual beli 

pesan maka pembayaran harus kontan diawal. Jika terjadi kualitas barang 

yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli maka pembeli boleh meminta 

ganti rugi dengan cara meminta uang kembali atau dengan cara mengganti 

dengan barang yang sesuai dengan keinginan pembeli. 

Penulis memiliki alasan kenapa memilih penelitian tersebut yaitu  

penulis juga ikut berpartisipasi di pembenihan tempat ibu Agus kadang 

penulis menjualkan jika penjual tidak ada di rumah, dan penulis sudah lama 

ikut dipembenihan tersebut sehingga penulis tahu berbagai masalah yang ada 

dipembenihan tersebut. Selain dari komplain pembeli juga ada pendapat-

pendapat lain dari pembenihan yang lain saat datang ke pembenihan bu Agus. 

Maka dari itu penulis memilih mengambil penelitian di situ karena penulis 

sudah melakukan pengamatan di pembenihan tersebut. 

                                                             
12

 Pujiastuti, Hasil Wawancara, Madiun. 19 february 2019. 
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Dengan adanya permasalahan tersebut, maka hal ini menarik penulis 

untuk melakukan penelitian terhadap jual beli benih tumbuhan di Desa 

Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun apakah dalam melakukan 

jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau belum. 

Dengan demikian penulis merumuskan judul penelitiannya yaitu “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benih Tumbuhan Di Desa Rejosari 

Kebonsari Madiun” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan 

yang perlu diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli  benih tumbuhan 

di Desa Rejosari Kebonsari Madiun? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan jual beli  benih 

tumbuhan di Desa Rejosari Kebonsari Madiun? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang tinjauan hukum Islam 

terhadap akad jual beli  benih tumbuhan di Desa Rejosari Kebonsari 

Madiun. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang tinjauan hukum Islam 

Terhadap Pembatalan Jual Beli  Benih Tumbuhan Di Desa Rejosari 

Kebonsari Madiun. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan yaitu: 
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1. Manfaat teoritis, dalam hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sesuai 

dengan teori yang ada sebagai mana dalam teori hukum Islam yang 

berhubungan dengan masalah jual beli baik dengan sistem pesanan atau 

tidak. Sebagaimana manfaat yang ada adalah sebagai berikut: Sebagai 

sarana mendalam bagaimana aplikasi hukum Islam dalam kehidupan 

masyarakat yang berkaitan dengan masalah jual beli, sebagai informasi 

dan wawasan pengetahuan dalam melakukan praktik muamalah khususnya 

dalam pratik berpesan dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya 

2. Manfaat praktis, dalam manfaat ini dapat ditujukan kepada pihak-pihak 

yang melakukan transaksi bermuamalah (jual beli) agar transaksi jual beli 

khususnya di Desa Rejosari menjadi lebih baik dan lancar dalam usahanya 

sebagaimana manfaat adalah sebagai berikut: Meningkatkan pengetahuan 

tentang jual beli dengan sistem pesanan dan untuk mengetahui bagaimana 

pembatalan yang sesuai dengan hukum islam ketika terjadi pembatalan 

yang dilakukan secara pesanan. 

E. Kajian Pustaka 

Skripsi Iluk Neiluk Mustagfiroh tahun 2016 yang berjudul “Analisis 

Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan di 

Ryzxi Catering Sumoroto Ponorogo”, bahwa sistem pemesanan dengan uang 

pembayaran DP 50% dari harga total yang harga totalnya hanya dikira-kira, 

sehingga dapat menimbulkan kerugian sepihak. Dengan adanya hal tersebut 

maka menurut penulis muncul permasalahan yaitu: (1) Bagaimana analisis 

hukum Islam terhadap akad perjanjian pesanan makanan prasmanan Di Ryzxi 
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Catering Sumoroto Ponorogo. (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap 

penetapan harga dalam perjanjian pesanan makanan prasmanan Di Ryzxi 

Catering Sumoroto Ponorogo.(3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap 

penundaan pembayaran dalam perjanjian pesanan makanan prasmanan Di 

Ryzxi Catering Sumoroto Ponorogo. Dengan adanya masalah tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa praktik akad istina>‘ Di Ryzxi Catering Sumoroto 

Ponorogo syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam, terkait 

dengan adanya kenaikan harga tersebut sudah dijelaskan diawal dan keduanya 

sudah saling menerima.
13

  

Skripsi Zainal Rifa‟I tahun 2017 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sistem Pesanan di Bengkel Las “Erlangga” Desa Glonggong 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Bahwa dalam pesenan tersebut 

menimbulkan berbagai masalah yaitu tentang bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap pesanan barang di bengkel las Erlangga yang dibatalkan dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status uang muka pada sistem 

pesanan di bengkel las Erlangga yang dibatalkan. Dengan adanya permasalah 

tersebut maka dapat ditarik hasil kesimpulannya yaitu akad yang terjadi pada 

praktik pesanan yang dilakukan di bengkel las erlangga sudah sesuai dengan 

hukum Islam, karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun yang menjadikan 

sahnya akad itu sendiri. Untuk pembatalan pesanan merupakan sah karena 

sudah terjadi cacat pada akad itu karena hilangnya unsur suka sama suka 

antara kedua belah pihak. Serta untuk potongan yang diambil oleh pihak 

                                                             
13

 Iluk Neiluk Mustagfiroh, ” Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian 

Pesanan Makanan Prasmanan Di Ryzxi Catering Sumoroto Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: 

IAIN PONOROGO, 2016), vii. 
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bengkel menurut hukum Islam adalah mubah karena merupakan kompensasi 

kerugian atas pembatalan tersebut dan juga karena potongan tersebut 

merupakan syarat untuk terjadinya pembatalan.
14

 

Skripsi Mega Septiana Endrayani tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Rangkaian Bunga di Toko Bunga 

Arumsari Ponorogo”. Bahwa dalam pesanan yang dibatalkan dan hasilnya 

dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam jual beli pesanan 

rangkaian bunga tersebut diperbolehkan dan sah karena sudah memenuhi 

rukun dan syarat. Sedangkan terhadap pembatalan pesanan juga sudah sesuai 

dengan hukum Islam karena hangusnya uang tersebut merupakan kompensasi 

bagi penjual akibat pembatalan tersebut dan masalah wanprestasi dalam 

penyelesaiannya juga sudah sesuai dengan hukum Islam karena penjual dan 

pembeli sepakat untuk mengambil jalan tengan terhadap permasalahan 

tersebut.
15

 

Skripsi Muhammad Mukhlis tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam 

Dengan Cara Kepal (Studi Kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar 

Lampung)”. Bahwa dalam pesenan tersebut menimbulkan berbagai masalah 

yaitu tentang bagaimana praktek jual beli benih padi siap tanam dengan cara 

kepal studi kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar Lampung? Dan 

                                                             
14

 Zainul Rifai,  “ tinjauan hukum islam terhadap sistem pesanan di bengkel las 

“erlangga” desa glonggong kecamatan dolopo kabupaten madiun,” Skripsi (Ponorogo: IAIN 

PONOROGO, 2017), 2. 
15

 Mega Septiana Endrayani, “tinjauan hukum islam terhadap jual beli pesanan 

rangkaian bunga di toko bunga arumsari ponorogo,” skripsi ((Ponorogo: IAIN PONOROGO, 

2017), ii. 
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bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli benih padi 

siap tanam dengan cara kepal studi kasus di Desa Krawangsari Kecamatan 

Natar Lampung?. Dari beberapa masalah yang ada dapat ditarik kesimpulan 

bahwa praktek jual beli benih padi siap tanam dengan cara kepal yaitu para 

petani yang membutuhkan benih paadi siap tanam mencari petani yang 

memiliki sisa benih padi siap tanam dan para petani menjual benih padi siap 

tanam tersebut dengan cara kepalan tangan lalu hasil perkepalannya diikat. 

Jika keduanya sudah bertemu, mereka melakukan tawar menawar jika sudah 

sepakat terjadikan pertukaran barang dengan uang antara kedua belah pihak 

dengan harga Rp.5000,- perkepal, setelah itu barang langsung dibawa atau 

dimiliki dan siap untuk ditanam. Pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam 

dengan cara kepal studi kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar 

Lampung menurut hukum Islam tidak diperbolehkan (jika ada unsur 

ketidakjelasan dalam ukuran dan takaran didalamnya), sebab salah satu syarat 

dalam objek jual beli tidak terpenuhi yaitu harus diketahui jenis, ukuran dan 

takarannya.
16

 

Skripsi Wahyu Hildha Safitri tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP) Pesanan Gerabah Kundi di Desa 

Gombang Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”. Bahwa dalam pesenan 

tersebut menimbulkan berbagai masalah yaitu tentang Bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap DP pesanan gerabah kundi di Desa Gombang 

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? Dan  Bagaimana tinjauan hukum 

                                                             
16

 Muhammad Mukhlis, tinjauan hukum, 9 
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Islam terhadap posisi DP (down payment) menjadi milik penjual ketika terjadi 

pembatalan dalam transaksi pesanan di Desa Gombang Kecamata slahung 

Kabupaten Ponorogo?. Dengan hasil penelitian yang disimpulkan bahwa (1) 

Transaksi pesanan gerabah kundi tidak sesuai dengan hukum Islam dan batal 

dikarenakan apabila melakukan dengan cara pesanan sala>m harus dibayar 

penuh dimuka tidak menggunakan DP. Adapun apabila melakukan dengan 

cara pesanan Istisna>‘ maka transaksi tersebut dibolehkan dengan adanya DP. 

Dengan adanya uang muka menjadikan rasa kepercayaan penjual. Sedangkan 

dalam transaksi pesanan uang muka itu menjadi diharamkan atau batal apabila 

saat transaksi pesanan berlangsung tidak adanya persyaratan uang muka 

diawal akad dan saat proses pembuatan penjual meminta uang muka kepada 

pembeli, lalu transaksi menjadi Fasid (rusak) apabila saat mengansur dalam 

transaksi pesanan dilakukan tidak teratur sesuai dengan kesepakatan yang 

telah disepakati bersama. (2) Pembatalan transaksi pesanan dengan uang muka 

menjadi hak milik penjual itu tidak sesuai dengan hukum Islam karena uang 

muka (DP) harus dikembalikan kepada pembeli kalau transaksi dibatalkan 

namun terdapat toleransi boleh menjadi hak milik penjual apabila pembeli 

merelakan uang muka (DP) menjadi milik penjual supaya tidak merugikan 

salah satu pihak yang bertransaksi.
17 

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian memiliki sedikit kesamaan 

dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang 

Muka (DP) Pesanan Gerabah Kundi di Desa Gombang Kecamatan Slahung 

                                                             
17

 Wahyu Hildha Safitri, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP) Pesanan 

Gerabah Kundi di Desa Gombang Kecamatan Slahung Kabupate Ponorogo,” skripsi 

(Ponorogo: IAIN PONOROGO, 2018), 
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Kabupaten Ponorogo”. Namun ada perbedaan yang mendasar yaitu: pertama 

dalam penelitian yang ingin penulis teliti yaitu dari segi objek dan tempatnya 

dimana penulis akan meneliti terhadap jual beli benih tumbuhan yang berada 

di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Kedua penelitian 

diatas membahas terhadap pesanan gerabah dan ditinjau dari sala>m dan 

Istisna>‘ sedangkan penulis disini hanya meninjau dari sala>m saja. Dan ketiga 

dipenelitian diatas sudah tercantumkan bahwa adanya uang muka untuk 

melakukan pemesanan sedangkan dalam penelitian penulis ada beberapa yang 

memharuskan memberikan uang muka dan ada beberapa juga hanya dengan 

adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan perbedaan sedangan 

skripsi yang lain bahwa penelitian diatas kebanyakan menggunakan Istisna>‘  

sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti menggunakan sala>m dan dimana 

objek nya yaitu benih tumbuhan. 

No  Pembahasan  Perbedaan  Persamaan 

1. Judul  Ada yang tinjaun hukum 

Islam atas perjanjian 

pesanan, tinjauan hukum 

Islam atas uang muka. 

Sama-sama mengkaji 

dengan hukum Islam. 

2. Rumusan 

masalah 

Penggunakan uang muka 

dan pembatalan 

Sama-sama 

menggunakan akad 

pelaksanaan jual beli 

3. Objek  Restoran, bengkel dan 

gerabah sedangkan objek 
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penelitian adalah benih 

tumbuhan 

4. Lokasi  Mayoritas Ponorogo 

sedangkan peneliti 

melakukan penelitian di 

Madiun 

 

5. Teori  Terkait pembatalan sama-sama tentang 

masalah pemesanan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi 

kasus. Pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang 

digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau 

masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam 

informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar 

masalah yang diungkap dapat diselesaikan.  

Penelitian ini menggunakan objek penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang 

sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode 

untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada 

suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu 

pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis 
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dalam kehidupan sehari-hari.
18

 Peneliti memilih jenis penelitian ini karena 

akan meneliti usaha pembenihan di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

studi kasus, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci. Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian datanya 

penelitian ini menggunakan pola deskriptif yang maksudnya adalah suatu 

metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterprestasikan objek sesuatu dengan apa adanya. Dari definisi 

diatas, dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif dengan pola 

deskriptif yang dilakukan bermaksud menggambarkan secara sistematis 

fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.
19

  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif analisis yang diambil datanya dengan 

prosedur penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau 

dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati.
20

 Pendekatan kualitatif 

ini merupakan cara peneliti untuk memecahkan permasalahan dengan 

                                                             
18

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 

2010), 6.  
19

AM Saifullah, “metode penelitian,” (Disertasi Doktor, IAIN Walisongo, Semarang, 

2014), 39. 

20
 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 1. 
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perbandingan melihat dari segi teori dan prakteknya yang ada di 

masyarakat itu sudah sesuai syariat atau belum. Peneliti harus bisa 

mengamati transaksi itu secara detail. Dan peneliti hadir disaat terjadi 

transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan melihat 

langsung dengan seksama, yaitu terjadinya jual beli benih tumbuhan di 

Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan Di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. Alasannya memilih penelitian di desa tersebut karena 

di desa tersebut terdapat banyak penjual benih tumbuhan yang mayoritas 

itu dengan sistem pesan. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data merupakan informasi penting yang didapatkan saat 

melakukan penelitian. Bogdan menyatakan Menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian dari lapangan 

penelitan, hasil wawancara, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat 

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain.
21

 Dengan demikian diperlukan data-data valid baik itu data 

berupa informasi lisan, sikap penjual dan pembeli, atau pun 

dokumentasi yang terkait dengan jual beli benih tumbuhan di Desa 

Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

                                                             
21

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

ALFABETA CV, 2012), 244. 
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Adapun data yang dibutuhkan tersebut digunakan untuk 

memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam 

penyusunan skripsi ini. Dalam penelitian ini penulis berupaya  

mengumpulkan data-data yang terkait dengan: 

1) Data tentang akad jual beli benih tumbuhan di Desa Rejosari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

2) Data tentang pembatalan jual beli  benih tumbuhan di Desa 

Rejosari Kebonsari Madiun 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer  

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data 

primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau 

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian 

atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk 

mendapatkan data primer yaitu: metode wawancara dan metode 

observasi. 

Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara 

kepada pemilik usaha pembenihan tumbuhan Desa Rejosari, 

pembeli, dan karyawan atau pihak lain yang ikut berperan dalam 

penjualan benih tumbuhan tersebut, untuk mendapatkan keterangan 

yang dibutuhkan dalam penelitian. 
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2) Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
 
Data sekunder 

umumnya berupa buku catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. 

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dari Buku 

yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu buku tentang 

hukum Islam yang terkait dengan jual beli dengan sistem sala>m. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

penulis adalah: 

a. Wawancara mendalam. Seorang peneliti tidak melakukan wawancara 

berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail 

dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan 

wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang 

umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika 

melakukan wawancara.
22

 Di sini penulis akan mewawancarai penjual, 

pembeli dan para pihak yang mengetahui terhadap praktik jual beli 

pesanan benih tumbuhan di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. Adapun data yang ingin penulis ajukan pertanyaan 

                                                             
22

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (sebagai upaya mendukung penggunaan 

penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 

20. 



19 
 

 

yaitu terkait pelaksanaan jual beli benih tumbuhan di Desa tersebut 

(akad terjadinya jual beli), selanjutnya terkait sistem pembatalan jual 

beli nya tersebut, yang kemudian dipaparkan lebih luas ke pertanyaan 

selanjutnya.  

b. Observasi. Untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang 

sedang dilakukan merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan 

sendiri atau merasakan sendiri.
23

 Dalam melakukan observasi penulis 

mengamati bagaimana pelaksanaan jual beli benih tumbuhan tersebut 

apakah yang hasil dari wawancara sama dengan yang terjadi 

sesungguhnya. Ternyata dengan adanya observasi tersebut benar dan 

sesuai dengan hasil wawancara yaitu saat melakukan pemesanan uang 

hanya sebagai uang muka saja dan tidak kontan diawal kesepakatan 

dan pernah penulis mengetahui banyak yang memesan lewat telpon 

tanpa memberikan uang muka. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data yang digunakan penulis 

adalah: 

a. Editing, ialah melakukan pemeriksaan data yang telah berhasil 

dihimpun.
24

 Dalam penelitian ini, penulis memeriksa semua data yang 

telah diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan 

perjanjian pesan jual beli benih tumbuhan atau sala>m dan atau dari 

literature buku yang digunakan sebagai teori sala<>m yang ada 

                                                             
23

 Ibid., 21. 
24

 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Kurnia 

Kalam, 2003), 16. 
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keserasian dan kesesuai dengan pokok permasalahan penelitian 

ini,yang akhirnya dijadikan referensi, sumber data serta bahan kutipan 

dalam pembuatan skripsi ini. 

b. Organizing, yaitu penyusunan secara sistematis data-data yang 

diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.
25

 Dalam  

penelitian ini setelah data-data dan referensi terkait dengan 

pelaksanaan perjanjian jual beli benih tumbuhan dirasa sudah cukup. 

Maka penulis tinggal menyusul secara sistematis yang dituangkan 

dalam bentuk skripsi. 

c. Analisis, yaitu menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam 

penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.
26

 Data yang dianalisis 

tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teori dan dalil-dalil 

yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan dengan pelaksanaan jual 

beli benih tumbuhan. 

7. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul perlu diadakan pengolahan data tersebut. 

Dengan demikian selanjutnya diadakan penganalisisan data dengan teknik 

analisis tertentu. Teknik data yang digunakan hendaknya dikemukakan 

secara jelas dan singkat.
27

 

                                                             
25

 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi “Teori Dan Aplikasi” 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 178. 
26

 Aji Damanuri, Metode, 15. 
27

 Cholid Narbuko, Metodelogi Penelitian  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 165. 
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Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan penulis untuk 

menganalisis data ialah dengan menggunakan metode deduktif yaitu 

penggunaan data dengan menggunakan kenyataan-kenyataan yang bersifat 

umum tentang jual beli benih tumbuhan di Desa Rejosari Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun, yang kemudian melakukan analisis 

terhadap akad dan pembatalan dalam jual beli benih tumbuhan di Desa 

Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sehingga memperoleh 

kesimpulan yang khusus. 

Dalam penelitian ini menggunakan model analisis milik Miles dan 

Huberman yang memiliki 3 langkah dalam melakukan analisis yaitu 

reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.  

a. Reduksi data, dalam hal ini merujuk kepada proses menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan data yang terdapat pada catatatan 

lapangan. Miles dan Huberman juga menyatakan bahwa memfokuskan 

data adalah bentuk praanalisis, peneliti memfokuskan data yang 

berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Peneliti juga 

harus berusaha merangkum inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan 

yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Dengan 

demikian peneliti selanjutnya menyederhanakan dan 

mentransformasikan dalam berbagai cara yakni menyeleksi melalui 

ringkasan atau uraian singkat. 
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b. Penyajian data, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, 

tabel, atau bagan yang menggambarkan analisis yang sudah peneliti 

siapkan. 

c. Kesimpulan atau Verifikasi, peneliti menyimpulkan data sesuai 

rumusan masalah yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah 

dideskripsikan disimpulkan secara umum.
28

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam skripsi ini, 

untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka dikerangkaan secara 

sistematis sebagai berikut: 

Bab I berisi Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan  

Bab II berisi Teori, yakni teori jual beli, sala>m, istisna>’dalam hukum 

Islam, dan pembatalan akad pesanan. Adapun akan dipaparkan beberapa hal 

yang berkaitan dengan  jual beli yaitu pengertian, dasar hukum, macam jual 

beli dan rukun atau syarat jual beli. Adapun dalam teori sala>m dalam hukum 

Islam adalah uraian tentang pengertian jual beli sala>m secara umum, dasar 

hukum sala>m, rukun dan syarat jual beli sala>m, jenis akad sala>m, perbedaan 

antara sala>m dan Istisna>‘, hikmah disyari‟atkan akad sala>m, sistem 

pembayaran sala>m, perbedaan sala>m dan akad jual beli, berakhirnya akad 
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 Rohman, ”Analisis terhadap Teks Bacaan Buku Inggris Kelas X,” Skripsi 

(Sumatra:  Uninersitas Sumantrta Utara, 2011), 47. 
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sala>m. adapun teori istisna>’ dalam hukum Islam yaitu Pengertian dan Dasar 

Hukum Istisna>’, Rukun dan Syarat Jual Beli Istisna>’, Hikmah Disyariatkan 

Istisna>’, Ketentuan Istisna>’ Selanjutnya pembatalan akad pesanan meliputi 

batalnya akad dalam hukum ekonomi syariah, dan prosedur pembatalan akad 

dalam hukum ekonomi syariah. 

Bab III berisi hasil penelitian, yaitu berisi gambaran umum terkait data 

umum dan data khusus. Data umum terdiri dari sejarah berdirinya jual beli 

benih tumbuhan dan gambaran lokasi penjualan. Sedangkan data khususnya 

terdiri dari bagaimana akad pelaksanaan dalam jual beli benih tumbuhan, dan 

bagaimana terhadap pembatalan jika terjadi pembatalan dalam jual beli benih 

tumbuhan. 

Bab IV berisi analisis hasil penelitian yang  penulis akan membahas dan 

menganalisis akad jual beli benih tumbuhan dalam teori dan prakteknya sudah 

sesuai dengan hukum Islam atau belum yang diperjualbelikan di Desa Rejosari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan juga analisa terhadap 

pembatalan  jual beli benih tumbuhan dalam teori dan prakteknya sudah sesuai 

dengan hukum Islam atau belum yang diperjualbelikan di Desa Rejosari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

Bab V berisi Penutup. Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari 

semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi 

dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

JUAL BELI SALAM DALAM ISLAM 

A. Jual Beli dalam Islam 

1. Pengertian dan Dasar Hukum 

Secara linguistik, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu, 

secara istilah, menurut madzhab hanafiyah, jual beli adalah pertukaran 

harta (Ma>l) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Menurut 

Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan 

maksud untuk memiliki. 

Secara etimologi, Jual beli berarti Al-Muba>dalah (saling tukar-

menukar/barter). Adapun secara terminologi, jual beli adalah tukar 

menukar harta dengan jalan suka sama suka. Atau memindahkan 

kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melangar 

syariah.
29

 

Jual beli menurut Sayyiq Sabiq adaalah pertukaran benda dengan 

benda lain dengan jalan saling merindhai atau memindahkan hak milik 

disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Menurut Taqiyuddin 

jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk 

dikelola dengan cara ijab dan qobul sesuai syara‟. Adapun menurut Az-

Zuhaili jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu. 

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami inti dari jual beli 

adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai 
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 Mardani, Hukum Sistem, 166. 
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nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai 

dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara‟. 

Ketentuan syara‟ yang dimaksud adalah jual beli tersebut sesuai 

dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada 

kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunya tidak 

terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara‟. 

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang 

mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan, 

yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula 

perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), 

tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli 

maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah 

diketahui terlebih dahulu.
30

 

Sedangkan dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut: 

a. QS. An-Nisa ayat 29: 

                       

                      

       

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
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 Qomarul, Fiqih, 51. 
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membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”
31

 

b. QS. Al-Baqarah ayat 275: 

                    

”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
32

 

2. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Rukun jual beli antara lain yaitu pihak-pihak yang bersangkutan dan 

objek (barang yang mau dijual belikan). Sedangkan syarat objek jual beli 

menurut Sayid Sabiq sebagaimana dikutip antara lain: 

a. Suci barangnya. 

b. Barangnya dapat dimanfaatkan. 

c. Barang tersebut milik sendiri. 

d. Barang tersebut dapat diserah terimakan. 

e. Barang tersebut dan harganya diketahui. 

f. Barang tersebut sudah diterima  oleh  pembeli
33

 

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut 

Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu i>jab (ungkapan membeli 

dari pembeli) dan qabu>l (ungkapan menjual dari penjual). Sementara 

menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga yaitu „aqidain (dua orang yang 

berakad yaitu penjual dan pembeli), ma’qu>d ‘alaih (barang yang 

deperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), dan shighat (i>jab dan 
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qabu>l). Ulama Syafi‟iyah berpendapat sama dengan Malikiyah dan ulama 

Hanabilah berpendapat sama dengan Hanafiyah. 

3. Macam-macam  Jual Beli 

a. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya 

1) Jual beli dengan tukar menukar suatu benda dengan mata uang. 

2) Bai’ Al-Sala>m atau Salaf, yaitu tukar menukar uang dengan barang 

atau menjual sesuatu barang yang penyerahannya ditunda dengan 

pembayaran modal lebih awal. 

3) Bai’ Al-S|ha>rf adalah tukar menukar mata uang dengan mata uang 

lainnya baik sama jenisnya atau tidak, atau tukar menukar emas 

atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat 

sebagai berikut: 

a) Saling serah terima sebelum berpisah badan di antara kedua 

belah pihak, 

b) Sama jenisnya barang yang dipertukarkan, 

c) Tidak terdapat khiyar syarat di dalamnya, 

d) Penyerahan barang tidak ditunda. 

4) Bai’ Al-Muqay>ad}ah{ ( barter) adalah tukar menukar harta dengan 

harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama 

dalam jumlah dan kadarnya. 

b. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti 

barangnya 
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1) Bai’ Munjiz Al-Ts|ama>n, yaitu jual beli yang didalamnya 

disyaratkan pembayarannya secara tunai. 

2) Bai’ Muajjal Al-Ts|ama>n, yaitu jual beli yang dilakukan dengan 

pembayaran secara kredit. 

3) Bai’ Muajjal Al-Muts|ama>n, yaitu jual beli yang serupa dengan bai’ 

al-sala>m. 

4) Bai’ Muajjal Al-Iwada’, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini 

dilarang oleh syara‟. 

c. Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya 

1) Bai’ Al- Mu’aqid} lawannya Bai’ Al-Bathil, yaitu jual beli yang 

diperbolehkan oleh syara‟. 

2) Bai’ Al-Sahi>h} lawannya Bai’ Al-Fasi>d}, yaitu jual beli yang 

terpenuhi syarat sahnya. 

3) Bai’ Al-Na>fiz} lawannya Bai’ Al-Mauqu>f, yaitu jual beli shahih 

yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti 

balig dan berakal. 

4) Bai’ Al-La>zim lawannya Bai’ Ghair Al-La>zim, yaitu jula beli 

shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya.
34

 

B. Sala>m dalam Islam 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Sala>m 

Sala>m sinonim dengan salaf. Dikatakan as>lama at|uba lil-khiyat{h, 

artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan 
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sala>m karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam 

majelis. Dikatakan salaf karena ia menyerahkan uangnya lebih dahulu 

sebelum menerima barang dagangan.
35

 

Dalam pengertian yang sederhana, jual beli dengan sistem inden 

(Bai’ As-Sala>m) berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian 

hari, sementara pembayaran dilakukan di muka. Sedangkan menurut para 

ulama pengertian sala>m yaitu: 

a. Ulama Safiyiyah dan Hanabilah, sala>m adalah transaksi atas pesanan 

yang spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannyapada waktu 

tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad. 

b. Ulama Malikiyah, sala>m adalah transaksi jual beli yang 

pembayarannya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan 

diserahkan pada waktu tertentu.
36

 

Akad sala>m merupakan transaksi yang kronologi penamaannya 

terkait erat dengan substansi akad, yakni keharusan serah terima ra’sul al-

ma>l terlebih dahulu dimajlis akad sebelum serah terima mus>lam fi>h. 

Secara prinsip, akad sala>m merupakan bentuk dari transaksi bai’ ma’dum 

yakni jual beli komoditi abstrak jika mus>lam fi>h belum wujud saat 

transaksi berlangsung. Dimana menurut Syafi‟iyah tidak bisa dilegalkan 
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secara teori analogi (qiyas) atau termasuk jual beli komoditi yang tidak 

berada di majlis akad, jika mus>lam fi>h sudah wujud saat transaksi.
37

 

Fuqaha menamakan jual beli pesanan dengan ”Penjualan Butuh” 

(Bai’ Muha>wi>j). Sebab penjualan tersebut adalah penjualan dengan barang 

tidak ada dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak dari masing-

masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan barang dan 

pemilik barang membutuhkan uang dari harga barang tersebut. 

Berdasarkan ketentuan yang ada penjual boleh mendapatkan pembiayaan 

terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.
38

 

Jual beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang telah 

ditawarkan oleh Islam untuk menghindari adanya praktek riba. Hal ini 

merupakan salah satu hikmah disebutkannya dalam syari‟at Islam bahwa 

akad jual beli sala>m setelah larangan memakan riba. Jual beli dengan 

sistem pesanan diperbolehkan, berdasarkan pada firman Allah Swt. dan 

Rasullah Saw. Firman Allah adalah sebagai berikut: 

a. Surat Al Baqarah ayat 282: 

                             

” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya.”
39
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b. Surat Al-Maidah ayat 1:  

                 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”
40

 

Sedangkan rasulullah saw bersabda: ”barang siapa melakukan salam 

pada sesuatu, hendaklah ia melakukan salam dalam takaran tertentu, 

berat tertentu, dan waktu tertentu”. (HR. Muslim).
41

 

 

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Sala>m 

a. Rukun Sala>m 

1) Pembeli (mus>alam) 

2) Penjual (mus>alam ’alaih) 

3) Modal atau uang (ra’sul ma>l al-sala>m) 

4) Barang (mus>alam fi>h) 

5) Ucapan  ijab qobul (shighat).42
 

b. Syarat Sala>m 

1) Pembayarannya dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau 

perak, atau logam-logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan 

dengan sejenisnya secara tunda. 

2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas. misalnya dengan 

menyebut jenis dan ukurannya agar tidak menjadi konflik antara 

muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan 

permusuhan di antar keduannya. 
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3) Waktu penyerahannya harus ditentukan. misalnya satu bulan atau 

lebih akan datang untuk mengambil barang. 

4) Penyerahan uang dilakukan di satu majelis, yaitu saat awal akad 

dilaksanakan. 

5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dari barang tersebut. 

6) Barang menjadi hutang atas penjual. 

7) Barang diserahkan kemudian, bila barang diserahkan pada waktu 

akad, akad salam tidak sah karena tidaklah dinamakan akad salam 

bila barang diserahkan pada waktu akad, demikianlah pendapat 

ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Namun, pendapat 

ulama Syafi‟iyah membolehkan penyerahan barang pada waktu 

akad. 

8) Akad bersifat tetap, tidak ada khiyar syarat bagi kedua belah pihak 

atau salah seorang dari keduannya. 

9) Tidak menimbulkan riba fadhal. 

Dalil dari syarat-syarat diatas ialah sabda Rasulullah Saw: ”Barang 

siapa melakukan salam pada sesuatu, hendakaalah ia melakukan salam 

dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu.”
43

 

Pada jual beli sala>m, di samping harus memenuhi syarat-syarat jual 

beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakap tindak hukum, 

barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, ada secara 

hakiki dan dapat diserahterimakan. Supaya akad Sala>m menjadi sah maka,  
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para ulama harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sudah 

disepakati.
44

 Pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan atau inden 

memuat rukun sebagai berikut: 

1) Mus<lam adalah pemesan. 

2) Mus<lam Ilaih yaitu orang yang dipesankan 

3) Ra’sul Ma>l yaitu uang atau modal dan muslam Fi>h yang harus dibayar 

dimuka oleh pihak muslim. Uang pembayaran (pokok) tunai. 

4) Shighat berarti ijab dan qabul dari si pemesan dan orang yang 

menerima pesanan dengan lafal yang menunjukan salam. 

5) Mus<lam Fi>h berarti Barang yang dipesan.
45

 

Namun seperti yang  di tulis oleh Ascarya di dalam bukunya terdapat 

juga syarat-syarat lain yang menjadi titik perbedaan antar mazhab. Syarat-

syarat tersebut antara lain  sebagai berikut: 

1) Menurut mazhab Hanafi, komoditas yang akan dijual dengan akad 

salam tetap tersedia di pasar semenjak akad efektif sampai saat 

penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat 

akad efektif, maka akad salam tidak dapat dilakukan meskipun 

diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar pada saat 

penyerahan, namun ketiga mazhab yang lain (Syafi‟i, Malik dan 

Hambali) berpendapat bahwa kesediaan komoditas pada saat akad 

efektif bukan merupakan syarat sahnya akad salam. Yang penting 
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bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat penyerahan. Pendapat ini 

dapat diterapkan untuk kondisi sekarang. 

2) Menurut mazhab Hanafi dan Hambali waktu penyerahan minimal satu 

bulan dari tanggal efektif, jika saat waktu penyerahan ditetapkan 

kurang dari satu bulan, maka akad sala>m tidak sah. Mereka 

berargumen bahwa sala>m di perbolehkan untuk memenuhi kebutuhan 

petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka seharusnya diberi 

kesempatan yang cukup untuk mendapatkan komoditas dimaksud. 

3) Imam Malik mendukung pendapat bahwa harus terdapat jangka waktu 

minimum tertentu dalam akad sala>m. Namun beliau berpendapat 

bahwa jangka waktunya tidak kurang dari 15 hari karena harga di 

pasar dapat berubah dalam semalam.
46

 

Penjelasan persyaratan lain dikemukakan oleh Firdausi, mengatakan 

di samping segenap rukun yang harus dipenuhi, Bai’ As-Sala>m juga 

mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing masing rukun 

yaitu sebagai berikut: 

1) Modal Sala>m, syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut: 

a) Modal harus diketahui. Hukum awal mengenai pembayaran adalah 

bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. 

b) Penerimaan pembayaran Sala>m. Kebanyakan ulama mengharuskan 

pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. 
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2) Barang (muslam fi>h), syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai 

berikut: 

a) Barang harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. 

b) Harus dapat diidentifikasi secara jelas. 

c) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. 

d) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan harus ditunda di 

kemudian hari, tetapi madhab syafi‟i membolehkan penyerahan 

segera. 

e) Boleh menentukan tenggang waktu di masa yang akan datang 

untuk penyerahan. 

f) Tempat penyerahan. Para pihak harus menunjukkan tempat yang 

disepakati untuk melakukan penyerahan. 

g) Penggantian musalam ilaih dengan barang lain. Para ulama 

melarang penggantian musalam fih dengan barang lainnya.
47 

3. Jenis Akad Sala>m  

Pelaksanaan akad salam, dapat dilakukan dengan beberapa model 

akad salam. Adapun Jenis akad jual beli salam menurut Syariat Islam 

sebagai berikut: 

a. Akad Salam Tunggal Hakiki (Sala>m) dapat didefinisikan sebagai 

transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada 

ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran 

dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari. 
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b. Salam parallel yaitu melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara 

pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok 

(supplier) atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak 

memiliki barang pesanan dan memesan pada pihak lain untuk 

penyediaan barang pesanan.
48

 

4. Perbedaan Antara Sala>m dan Istisna>’ 

Jual beli Istisna>’ merupakan pengembangan dari jual beli sala>m yaitu 

sama-sama jual beli dengan sistem pesanan. Walaupun demikian 

mempunyai perbedaan-perbedaan sebagai berikut: 

a. Objek transaksi dalam sala>m merupakan tanggungan dengan 

spesifikasi ataupun kuantitas sedangkan Istisna>’ berupa zat atau 

barang. 

b.  Dalam kontrak sala>m disyaratkan adanya jangka waktu tertentu untuk 

menyerahkan barang pesanan hal tersebut tidak berlaku dalam akad 

Istisna>’. 

c.  Kontrak salam bersifat mengikat (lazim) karena ulama mensyariatkan 

tidak boleh ada khiyar sedangkan Istisna>’ bersifat tidak mengikat 

(ghairu lazim). 

d.  Dalam kontrak sala>m persyaratan untuk menyerahkan modal atau 

kontrak dilakukan dalam majelis kontrak sedangkan dalam Istisna>’ 
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dapat dibayar di muka, cicilan atau waktu mendatang sesuai 

kesepakatan.
49

 

5. Hikmah Disyari‟atkan  Akad Sala>m 

 Riba adalah praktek yang diharamkan. Namun begitu masih ada saja 

orang yang mengatakan ”Sesungguhnya riba itu di dalamnya ada manfaat 

yang besar bagi umat manusia karena terkadang seorang manusia 

membutuhkan sejumlah uang yang bisa menegakkan kehidupannya”. 

Dengan demikian adanya perkataan tersebut ada yang menjawab:” 

sesungguhnya Allah Swt. telah menjaga sesuatu perintah hingga ia tidak 

sampai kehilangan kemaslahatan yang manfaatnya akan kembali kepada 

umat secara keseluruhan”. Allah Swt. pun selalu mensyari‟atkan akad 

salam dan memperbolehkan menggunakan akad transaksi salam ini. 

Namun demikian tetap disertai dengan beberapa syarat khusus yang 

mencangkup keuntungan kedua belah pihak. 

Disyariatkan modal diserahkan di tempat terjadinya transaksi 

sebelum kedua belah pihak berpisah. Di antara syaratnya yang lain adalah 

tempo penyerahan diketahui. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

kemungkinan terjadinya pertikaian dan masalah dikemudian hari.  

Di antara syarat yang lain ialah barang yang diakadkan itu 

ditentukaan dan diketahui kadarnya dengan timbangan. Di antaranya lagi 

ialah barang itu telah diperkirakan penyerahanmodalnya. Demikianlah 

                                                             
49

 Ismail, Fikih, 132. 



38 
 

 

syarat-syarat yang telah disebutkan dalam beberapa pembahasan detail 

dalam bidang fikih. 

Jika yang terjadi seperti itu, maka manfaat dapat ditemukan dari 

segenaap segi. Allah Swt. telah berfirman: 

                            

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya”.  

 

Ibnu Abbas RA berkata ”Saya bersaksi bahwa kredit yang 

ditanggung dengan jaminan aadalah akad halal.” Ia lalu membaca ayat di 

atas, Maha Suci Allah Yang Maha Bijaksana di mana dia selalu Maha 

Mengetahui segala yang dilakukan oleh hamba-hambaNya.
50

 

6. Sistem Pembayaran Sala>m 

Dalam Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sala>m 

dijelaskan ketentuan pembayaran dalam akad salam yaitu: 

a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, 

barang, atau manfaat. 

b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. 

c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
51
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7. Perbedaan Sala>m dan Akad Jual Beli 

Akad jual beli memiliki perbedaan dengan akad sala>m dalam 

beberapa hal yaitu sebagai berikut: 

a. Menurut Hanafiyah, ra’sul ma >l (modal/uang) tidak boleh diganti 

sebelum serah terima dengan muslam ilaih, serah terima ra’sul ma >l 

merupakan syarat bagi sahnya akad salam. Berbeda dengan jual beli, 

harga bisa diganti jika berupa hutang, dan tidak harus diserahterimakan 

waktu akad. Untuk muslam fi>h tidak boleh ada penggantian, begitu 

juga dengan objek akad jual beli yang telah disepakati. 

b. Jika muslam melakukan pembatalan (iqalah) atas sebagian kontrak, 

dengan mengambil sebagian ra’sul ma >l dan muslam fi>h, maka 

diperbolehkan menurut mayoritas ulama. Begitu juga dalam akad jual 

beli. 

c. Muslam ilaih tidak diperbolehkan meminta muslam untuk lepas dari 

ra’sul ma >l tanpa persetujuannya, jika muslam setuju, maka akad sala>m 

batal. Dengan adanya ibra’(bebas) dari muslam, maka tidak akan 

pernah ada serah terima ra’sul ma>l. Serah terima ra’sul ma>l merupakan 

syarat sahnya akad sala>m, berbeda dengan serah terima harga dalam 

jual beli. Sebaliknya, dalam akad sala>m muslam boleh melakukan ibra’ 

atas muslam fi>h, tidak dalam jual beli, objek akad harus diserahkan. 



40 
 

 

d. Muslam boleh melakukan hawalah, kafalah dan rahn atas ra’sul ma>l, 

begitu juga muslam ilaih atas muslam fi>h dengan catatan ra’sul ma>l 

diserahkan pada saat melakukan akad.
52

 

8. Berakhirnya Akad Sala>m 

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak 

merugikan kedua belah pihak. Berikut ini hal-hal yang bisa membatalkan 

akad salam: 

a. Harga barang pesanan harus sesuai dengan kesepakatan akad awal. 

Tidak boleh berubah selama jangka waktu akad. 

b. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum 

meliputi: jenis, kualitas, kuantitas dan lainnya. Dan barang pesanan 

harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara penjual 

dan pembeli. Jika barang pesanan saat dikirim salah atau cacat maka 

penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. 

c.  Pembayaran harus dilakukan penuh saat dimuka awal transaksi 

pesanan. 

d. Jika penjual menyerahkan dengan kualitas bagus dan tinggi penjual 

tidak boleh meminta tambahan harga, sedangkan jika penjual 

menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah maka penjual tidak 

boleh memberikan diskon harus sesuai kesepakatan awal. 

e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan 

barang atau kualitasnya rendah dan pembeli tidak menerimanya maka 
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ia memiliki tiga pilihan yaitu: pertama pembatalan transaksi dan 

meminta kembali uangnnya. kedua menunggu sampai barang tersedia 

dan ketiga pembatalan transaksi.53 

f. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan dan tidak 

menerima tepat waktu. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai 

dengan yang disepakati dalam akad. Barang yang dikirim kualitasnya 

lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan 

akad.54 

g. Mengalihkan salam sebelum menerima di sini tidak boleh menjual 

barang yang dibeli dengan cara pesanan kepada pemiliknya yang 

menanggung barang itu untuk orang lain dan tidak boleh digantikan 

karena belum diserahterimakan barang tersebut kepada pembeli. 

h. pengguguran modal sala>m dijelaskan bahwa pembeli tidak boleh 

menggugurkan modal sala>m itu sendiri karena merupakan kewajiban 

atau tanggungan pembeli tanpa kerelaannya. 

i. Jual beli salam dikatakan batal jika ada permintaan untuk 

membatalkannya kembali karena pengguguran mengandung 

pemberian hak ke pemilik secara suka rela sehingga mengikat guna 

menghidari ke mudharatan akibat pemberian. 

j. Menyegerakan proses serah terima modal secara nyata dalam majelis 

akad sebelum kedua pihak yang melakukan akad  berpisah, baik modal 
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itu berbentuk barang tertentu maupun barang tidak tertentu. Jika kedua 

belah pihak yang melakukan akad berpisah sebelum penerimaan 

modal, maka akad sala>m tersebut menjadi tidak sah atau batal, karena 

tidak tercapai tujuan dari akad tersebut yaitu membantu untuk 

memberikan modal produksi. Jika modal tersebut merupakan barang 

tertentu dan kedua pihak berpisah sebelum terjadi proses penerimaan 

barang, maka makna akad sala>m itu menjadi rusak.30
55 

C. Istisna>’ dalam Islam 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Istisna>’ 

Istisna>’ secara etimologis adalah meminta membuat sesuatu. Yakni 

meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Secara 

terminologi, istisna>’ yaitu sebagai berikut: 

a. Menurut fatwa DSN MUI, istisna>’ adalah akad jual beli dengan bentuk 

pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan 

tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. 

b. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, istisna>’ adalah jual beli 

barang atau jasa dalam bentuk pemesanan kriteria dan persyaratan 

tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.
56

 

Istisna>’ ialah transaksi jual beli yang melibatkan unsur jasa dan 

barang secara sekaligus. Artinya sebuah transaksi pembelian objek oleh 

pembeli yang akan digarap atau dikerjakan oleh penjual dengan spesifikasi 

tertentu. Dalam istisna>’ barang maupun jasa keduanya berasal dari 
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penjual.
57

 Akad  istisna>’ ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai 

pihak ke-1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa 

sebagai pihak ke-2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang  

diinginkan oleh pihak ke-1 dengan harga yang telah disepakati antara 

keduanya.
58

 

Adapun dasar hukum istisna>’, ulama yang memperbolehkan 

transaksi istisna>’ berpendapat bahwa istisna>’ di syariatkan berdasarkan 

Sunnah Nabi Muhammad Saw. bahwa beliau pernah meminta dibuatkan 

cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, sebagai berikut:  

“Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw. minta dibuatkan cincin 

dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian 

dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin kemudian beliau 

duduk di atas mimbar, melepas cincinnya, dan bersabda, “Sesungguhnya 

aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini di 

bagian dalam telapak tangan.” Kemudian beliau membuang cincinya dan 

bersabda,” Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya.” 

Kemudian orang-orang membuang cincin mereka.” (HR.Bukhari)
59

 

 

Adapun dasar hukum dalam al-qur‟an adalah surat al-baqarah ayat 

275, adalah sebagai berikut: 

                

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. “
60

 

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Istisna>’ 

Adapun rukun yang harus dipenuhi yakni: 
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a.  Pemesan ( mustashni), adalah pihak yang membutuhkan dan 

memesan barang.  

b. Penjual atau pembuat ( shani), pihak yang memasok barang pesanan. 

c. Barang atau objek (mashnu). Sehingga objek yang menjadi akad ini 

semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. 

d. Sighat (ijab dan qabul) 

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya 

transaksi jual beli Istisna>’adalah: 

a. Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang karena ia 

merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya. 

b. Merupakan barang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan 

antara manusia. 

c. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu 

penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi 

akad salam, menurut pandangan Abu Hanifah. 

d. Tidak dibatasi waktu penyerahan barang. 

e. Penyebutan dan penyepakatan kriteria barang pada saat akad 

dilasungkan untuk mencegah terjadinya persengketaan antara kedua 

belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang telah 

dipesan.
61
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3. Hikmah Disyariatkan Istisna>’ 

Barang-barang produksi yang telah ada tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dan tuntutan manusia, khususnya pada masa modern sekarang 

ini, ketika produk-produk sudah berkembang pesat. Kebutuhan manusia 

terhadap produk-produk itu juga meningkat, sehingga harus diciptakan 

produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan selera mereka. 

Dalam kondisi seperti ini, pihak produsen mendapat keuntungan dengan 

menciptakan kreasi dan inovasi produk-produk yang sesuai dengan selera 

mereka. Sementara itu, konsumen mendapat keuntungan dengan 

terpenuhinya kebutuhan dan selera mereka baik dari segi bentuk dan 

kualitasnya. Dengan demikian kedua belah pihak sama-sama memperoleh 

kemaslahatan.
62

 

4. Ketentuan Istisna>’ 

menurut Fatwa DSN, ketentuan istisna>’ sebagai berikut: 

pertama, ketentuan tentang pembayaran: 

a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, 

barang, atau manfaat. 

b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan 

c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. 

kedua, ketentuan tentang barang: 

a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.\ 

b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 
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c. Penyerahannya dilakukan kemudian. 

d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan. 

e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 

f. Tidak boleh menukar barang, kecuali barang sejenis sesuai 

kesepakatan. 

g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, 

pemesan memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan 

akad. 

ketiga, ketentuan lain: 

a. Dalam hal pesenan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan 

hukumnya mengikat. 

b. Semua ketentuan dalam jual beli sala>m yang tidak disebutkan di atas 

berlaku pula pada jual beli Istisna>’. 

c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah.
63

 

D. Pembatalan Akad Pesanan 

1. Batalnya Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah 

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin 

dilaksanakan. Sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah 
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pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan 

perjanjian dapat dilakukan apabila: 

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir 

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka 

waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah 

disepakati, secara otomatis batallah perjanjian yang telah disepakati 

oleh para pihak. Adapun dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat 

dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur‟an surat At-

Taubah ayat 4 yaitu: 

                    

                    

       

”kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan 

Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun 

(dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang 

yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya 

sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertaqwa.”

64
 

 

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat ”penuhilah 

janji sampai batas waktunya”. Terlihat bahwa kewajiban untuk 

memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah 

                                                             
64

 Depart, al-Qur’an, 9:4. 



48 
 

 

diperjanjikan. Dengan demikian, setelah berlalunya waktu yang 

diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.
65

 

b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang dijanjikan 

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang dari 

perjanjian, pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. 

Sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 7: 

…                          

”... Maka selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu, hendaklah kamu 

Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertakwa.” 

 

Dari ketentuan ayat tersebut, khususnya dalam kalimat ”selama 

mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus 

(pula) terhadap mereka.”Dalam hal ini terkandung pengertian bahwa 

apabila salah satu pihak tidak berlaku jujur(lurus), pihak yang lain 

boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati. 

c. Jika ada bukti kelancaran dan bukti penghianatan (penipuan). 

Adapun prosedur pembatalan ialah dengan cara terlebih dahulu 

kepada pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut diketahui, 

bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan 

(dibatalkan), hal ini tentunya harus  diberitahukan alasan 

pembatalnnya. Sebagaimana diterapkan dalam Al-Quran surat Al-

Anfal ayat 58: 
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“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu 

golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan 

cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berkhianat.”
66

 

Ayat tersebut menyatakan bahwa “jika kamu khawatir akan 

(terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah 

Perjanjian itu”. Ayat tersebut menegaskan kebolehan membatalkan 

perjanjian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.
67

 

Dalam mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan itu 

dibedakan menjadi: 

1) Akad Batil 

Kata ”Batil”  dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab 

batil yang berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan 

hakikatnya. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil 

secara singkat sebagai akad yang secara syarak tidak sah pokok 

dan sifatnya.  

Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi 

ketentuan syara‟ dan karena itu tidak sah adalah apabila salah satu 

dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, 
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maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila 

pokonya tidak sah maka otomatis tidak sah sifatnya.
68

 

2) Akad Fasid 

Kata “Fasid” berasal dari bahasa arab yang memiliki arti 

rusak, kata bendanya adalah Fasa>d dan Mafsadah yang berarti 

kerusakan. Akad fasid menurut ahli hukum Hanafi adalah akad 

yang menurut syara‟ sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. 

Maksudnya akad fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun 

dan syarat pembentukan akad tetapi tidak memenuhi syarat 

keabsahan akad. 

3) Akad Mauqu>f 

Kata “mauqu>f” diambil dari kata Arab, Mauqu>f  yang berarti 

terhenti, tergantung, atau dihentikan. Akad maukuf adalah akad 

yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya 

maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum 

dapat dilaksanakan, karena syarat dapat dilaksanakan akibat 

hukumnya belum dipenuhi yaitu adanya kewenangan atas tindakan 

hukum yang dilakukan dan adanya kewenangan atas objek akad.
69
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2. Prosedur Pembatalan Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah  

Pembatalan akad yang diikat oleh perjanjian dilakukan melalui 

prosedur yang dibenarkan oleh hukum ekonomi syariah, prosedur yang 

harus ditempuh yaitu sebagai berikut: 

a. Memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan 

perjanjian, misalnya pembeli memberitahukan kepada penjual atau 

sebaliknya. 

b. Mengemukakan alasan-alasan diajukannya pembatalan beserta bukti-

buktinya. 

c. Memberikan tenggang waktu agar pihak yang akan menerima 

pembatalan mempersiapkan keadaan. 

d. Pembatalan harus dilakukan dengan jalan damai sehingga tidak 

mengakibatkan permusuhan dan putus silaturahmi. 

e. Pembatalan dapat dilakukan dengan jalan perang apabila pihak lain 

mendahului penyerangan dan pengkhianatan terhadap perjanjian. 

Setiap akad atau perikatan menimbulkan akibat hukum secara 

langsung, yaitu sebagai berikut: 

a. Akibat motivasi hukum dari akad atau perikatan adalah persetujuan, 

yakni kedua belah pihak saling menyetujui dalam perikatan atau akad.  

b. Akibat objek perikatan adalah adanya kesepakatan menindahkan hak 

milik atas sesuatu. Misalnya, penjual menyerahkan barang kepada 

pembeli, pembeli menyerahkan uang kepada penjual.
70
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI BENIH TUMBUHAN DI DESA REJOSARI 

KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN 

A. Data umum 

1. Sejarah Berdirinya Usaha Jual Beli Benih Tumbuhan di Desa Rejosari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

Benih adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang digunakan 

untuk mengembang biakkan tanaman tersebut. Tumbuhan merupakan 

makhluk hidup yang pada umunya memiliki akar, batang, dan daun. 

Dalam budi daya tanaman, benih dapat berupa biji maupun tumbuhan 

kecil hasil percambahan atau pendederan.  

Usaha jual beli benih tumbuhan di Desa Rejosari ini berdiri pada 

tahun 2007, pendiri usaha pembenihan ini pertama kali adalah Ibu Mur 

dan keluarganya. Alasan mendirikan usaha tersebut Ibu Mur berfikir harus 

memiliki usaha  supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. 

Alasan kedua di Desa Rejosari ini belum ada yang memiliki usaha 

pembenihan, sehingga Ibu Mur berinisiatif untuk mendirikan usaha 

tersebut. 

Seiring dengan adanya perkembangan zaman yang telah modern 

seperti sekarang. Pengusaha jual beli benih tumbuhan di Desa Rejosari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun pun semakin meningkat. 

Kurang lebih ada 7 pengusaha jual beli benih tumbuhan di Desa Rejosari 

yang mana 4 di antaranya terletak di Dusun Watu Ngompak dan 3 lagi 
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terletak di Dusun Jati. Pengusaha jual beli benih tumbuhan tersebut paling 

lama berdiri yaitu usaha Ibu Mur, selanjutnya ke dua Bapak Supri, ke tiga 

Bapak Yanto, ke empat Bapak Anas, ke lima Ibu Agus, ke enam Ibu Atik, 

dan terakhir Ibu Pujiastuti. 

Setiap menjalankan usaha pasti ada aroma persaingan yang tidak bisa 

dihindari. Tetapi dengan adanya hal tersebut Ibu Mur pantang menyerah 

untuk tetap menjalankan usahanya tersebut. Walaupun Ibu Mur sudah 

lama  menjalankan usaha jual beli benih tumbuhan ini Ibu Mur tetap yakin 

bahwa usahanya akan selalu berjalan dengan baik walaupun beliau sendiri 

yang merawatnya karena sudah beberapa tahun terakhir ini beliau hidup 

sendiri dengan anaknya karena suaminya meninggal akibat sakit.
71

 

Pengusaha pembenihan yang sudah cukup lama berdiri selanjutnya 

yaitu usaha benih  tumbuhan Bapak Yanto, yang mana Bapak Yanto ini 

mendirikan usaha pembenihan ini karena termotivasi oleh usaha milik Ibu 

Mur yang lancar setelah itu Bapak Yanto berfikir untuk ikut mendirikan 

pembenihan karena peluang cukup besar karena baru satu orang yang 

mendirikan usaha tersebut. Tidak seperti sekarang banyak sudah yang 

mendirikan usaha pembenihan tersebut di Desa Rejosari.
72

 

Salah satu pengusaha jual beli benih tumbuhan yang masih baru-baru 

ini merintis yaitu Ibu Ani Futihat. Berawal dari kehidupannya yang selalu 

jauh dari keluarga alias menjadi tenaga kerja di luar negeri. Ibu Ani 

Futihat memiliki inisiatif untuk memiliki usaha sendiri di rumahnya 
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supaya selalu dekat dengan keluarga. Inisiatif  tersebut didukung sekali 

dari pihak keluarga dengan alasan bahwa usaha sendiri di rumah lebih 

bagus walau hasilnya kecil tetapi bisa ketemu keluarga setiap hari dari 

pada bekerja  jauh dari rumah dengan hasil yang banyak tetapi tidak bisa 

bertemu dengan keluarga.  

Sekitar tahun 2014, berdirilah usaha pembenihan dengan macam-

macam benih siap tanam seperti benih tomat, benih cabe, benih terong dll. 

Ibu Ani Futihat  memberikan nama usahanya ini dengan nama 

Pembenihan Ibu Agus. Awalnya Ibu Ani Futihat  hanya membuat benih 

tersebut sedikit-sedikit lalu di berikan kepada Ibu Mur supaya untuk 

dijualkan, dan Ibu Ani Futihat  bekerja membuat benih tersebut ditemani 

oleh 2 karyawannya itu pun hanya keponakannya sendiri. Kini sekarang 

usaha Ibu Ani Futihat  semakin lancar dan memiliki 4 karyawan.
73

 

Selanjutnya, sekitar kurang lebih 2 tahun kemudian berdiri kembali 

usaha jual beli benih tumbuhan di Desa Rejosari yaitu milik Ibu Atik. Ibu 

Atik sendiri juga memiliki pengalaman yang sama dengan Ibu Ani Futihat. 

Ibu Atik juga pernah berkerja diluar negeri dan akhirnya pulang memiliki 

seorang putra sehingga harus mengurus putranya dirumah, sehingga Ibu 

Atik memiliki inisitif untuk membuka usaha pembenihan walau usahanya 

tidak terlalu besar tapi dengan adanya usaha tersebut Ibu Atik bisa 

membantu perekonomian keluarganya tanpa jauh dari keluarga.
74
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Tidak lama kemudian berdiri lagi usaha pembenihan milik Ibu 

Pujiastuti yang mana pembenihan ini terakhir berdiri tetapi sudah memiliki 

usaha yang cukup besar. Ibu Pujiastuti ini memulai usaha dengan belajar 

kepada Bapak Anas yang sudah mendirikan usaha Pembenihan tersebut 

cukup lama. Walaupun dengan2 karyawan yang ada tapi Ibu Pujiastuti ini 

semangat sekali untuk menjalankan usahanya. Usaha pembenihan milik 

Ibu Pujiastuti ini diberi nama Pembenihan Abu. Kata Abu ini diambil dari 

nama putranya.
75

 

Dalam membuat benih tumbuhan ini penjual harus membeli 

beberapa kebutuhan yang sekiranya sangat dibutuhkan dalam hal 

pembenihan tersebut antara lain tanah bledu, pupuk kandang atau pupuk 

organik, benih tumbuhan, dan plastik tempat untuk membuat benih. Benih 

tumbuhan  tersebut bisa dibuat sendiri atau beli. Jika benih tersebut buat 

sendiri maka penjual harus membeli cabe atau terong yang sudah tua terus 

dikupas diambil bijinya dan selanjutnya di jemur sampai kering.  

Penjual untuk menghemat biaya, benih cabe rawit dan terong itu 

membuat sendiri  sedangkan untuk cabe keriting, cabe besar, tomat, dan 

sebagainya itu beli ditoko pertanian, karena banyak sekali macam jenisnya 

dari cabe kering, cabe besar, tomat, dan sebagainya. Minat pembeli dalam 

hal itu tidaklah sama.  

Dalam menjalankan usaha apapun haruslah memiliki sikap yang 

jujur, sabar, bekerja keras dengan usaha yang hendak dijalankan dan 
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tentunya menerima setiap masukan dari pelanggan maupun konsumen, 

agar konsumen sendiri puas terhadap apa yang konsumen beli dan tidak 

menimbulkan kekecewaan terhadap penjualannya. 

Setiap masyarakat, terutama masyarakat yang notabene beragama 

Islam dituntut untuk mencari nafkah dengan cara yang halal. Apabila 

seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara tidak halal, maka harta 

yang diperoleh tersebut tidak akan bertahan lama. Dengan adanya usaha 

pembenihan tersebut maka dengan ini dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi ibu-ibu rumah tangga yang bekerjanya bisa disampingkan 

dengan kegiatan rumah. Hal ini sangatlah menguntung bagi masyarakat 

sekitar karena dengan adanya usaha pembenihan ini masyarakat bisa 

bekerja tanpa jauh dari rumah dan bisa mencari kebutuhan dengan cara 

yang halal.
76

 

Keyakianan dalam menjalankan usaha itu sangan diperlukan, yang 

paling penting hal tersebut tidak menyimpang terhadap ajaran syariat 

Islam. Karena Islam adalah agama yang universal, sekecil apapun 

penyimpangan yang dilakukan di dunia pastinya akan dibalas di akhirat, 

maka dari itu bersainglah yang sesuai dalam ajaran syariat Islam. Karena 

seseorang hidup didunia pastinya akan diberikan rezeki untuk memenuhi 

kebutuhan kehidupannya dan selalu yakinlah bahwa Allah Swt maha 

pemberi rezeki maka berusahalah mencari rezeki dengan cara yang halal. 
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2. Gambaran Umum Terhadap Lokasi Penjualan  

Desa Rejosari terletak di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, 

dan terletak di  Madiun bagian selatan. Adapun perbatasan-perbatasan 

wilayah desa rejosari adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Dusun Kandangan 

b. Sebelah Selatan : Dusun Mojorejo 

c. Sebelah Timur : Dusun Nglongko  

d. Sebelah Barat : Dusun Semen (Magetan) 

Desa Rejosari terdiri dari lima dusun yaitu Ngujur, Watu Ompak, 

Surut Sewu, Kepoh Bener, dan Jati. Masyarakat Desa Rejosari mayoritas 

berkerja sebagai petani dan dan pedagang, dan dalam perdagangan 

kebanyakan yaitu pembenihan dan juga toko obat  pertanian. Dalam usaha 

pembenihan ini terletak di dua dusun yaitu Dusun Jati dan Dusun Watu 

Ompak. Ada 4 pengusaha jual beli benih tumbuhan di Dusun watu ompak 

yaitu terletak di RT  dan ada 3 pengusaha jual beli benih tumbuhan di 

Dusun Jati yaitu terletak di RT 24 dan RT 20.  

Untuk pengusaha toko obat pertanian itu terletak pada 3 dusun yaitu 

di Dusun Ngujur ada satu toko, di Dusun Watu Ompak ada satu toko dan 

di Dusun Jati juga satu toko. Dengan adanya usaha pembenihan dan toko 

oabat pertanian ini mereka saling berkerja saama dalam menjalankan 

usahanya sehingga mereka bisa lancar dalam menjalankan usahanya. 

Untuk bulan Agustus usaha mereka sangat lancar karena banyak yang 

berpesan untuk acara penghijauan desa memperingati hari kemerdekaan. 
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B. Data Khusus 

1. Pelaksanaan Jual Beli Benih Tumbuhan di Desa Rejosari Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun 

Praktik jual beli benih tumbuhan di Desa Rejosari ini merupakan hal 

yang sudah biasa terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan jual beli tersebut 

dilakukan antara penjual dengan pembeli yang secara tidak langsung telah 

terjadi kesepakataan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli 

saat terjadinya transaksi jual beli. Pada mulanya, proses transaksi jual beli 

benih tumbuhan  yang dilakukan masyarakat di Desa Rejosari Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun dilakukan dengan cara terbuka dan dengan 

kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli 

benih tumbuhan. Selain itu pelaksanaan jual beli benih di Desa Rejosari ini 

dilakukan dengan dengan cara pesanan juga. 

Pelaksanaan jual beli benih ini biasanya dalam bentuk biji an atau 

borongan. Dalam penetapan harga itu berbeda. Harga bijian lebih mahal 

dari harga borongan. Harga bijian itu sebesar per@ Rp 200 rupiah, 

sedangkan borongan harga Rp 35.000 rupiah untuk isi 200 biji dan kotak  

dan Rp 50.000 rupiah  untuk isi 300 biji dan kotak, untuk biji cabe rawit 

dan terong. Sedangkan untuk benih tomat, cabe besar, cabe kriting itu 

bijiannya seharga Rp 250 rupiah sedangkan borongannya seharga Rp 

45.000 rupiah untuk isi 200 biji dan kotak  dan 65.000 untuk isi 300 biji 

dan kotak. 
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Dalam melakukan jual beli pesanan di sini dari masing-masing 

penjual memiliki kesepakatan yang berbeda-beda. Dari penjual pertama 

yaitu Ibu Mur, dalam jual beli benih tumbuhan ini pelaksanaanya menurut 

Ibu Mur adalah sebagai berikut: 

“Dalam melaksanakan jual beli benih disini saya menjualnya dengan secara 

eceran dan bisa juga secara borongan. Saat ada yang membeli secara 

borongan biasanya ada yang langsung ada yang sistem pesan. Jika dalam 

sistem pesan maka saya akan meminta uang mukanya untuk konpensasi 

atau sebagai pengikatan bahwa pembeli telah sah memesan benih disaya. 

Untuk waktu pengambilan benih itu sudah disepakati kurang lebih 1 bulan 

baru bisa diambil itu jika benih belum ditanam jika benih sudah ada dan 

tinggal menunggu siap ditanam mukin waktu 2 minggu baru bisa 

diambil.”
77

 

Penjual kedua yaitu Bapak Yanto, dalam jual beli benih tumbuhan 

ini pelaksanaanya menurut Bapak Yanto adalah sebagai berikut: 

“Disini saya hanya jual beli benih dengan sistem borong atau pesanan tidak 

menjual dengan sistem eceran atau bijian. Dalam pelaksanaannya sistem 

pesan disini saya selalu meminta uang muka dan meminta tenggang waktu 

pembuatan kecuali jika ada yang pesan mendadak nanti harus cepat 

ditanam saya tidak membuat melainkan saya akan mencari benih yang 

diinginkan pembeli ke penjual yang lain. Seperti contohnya saya akan 

mencari benih tersebut ke Ibu Agus atau Ibu Atik atau yang lainnya. Tetapi 

jika tidak ketemu maka saya akan membuatnya dengan melakukan 

pendederan sendiri.”
78

 

Penjual ke tiga yaitu di pembenihan milik Ibu Ani Futihat ini dalam 

sistem pemesanan benih tumbuhan menggunakan akad pesanan dengan 

tidak adanya uang muka sehingga hanya kesepakatan dengan pembeli 

kapan waktu pengambilannya, pembayarannya pun dilakukan saat 

pengambilan benih tumbuhan. Tetapi tidak menuntut kemungkinan ada 

juga pembeli yang memberikan uang muka supaya benih yang dibeli tidak 

dijual oleh penjual lagi. Untuk tatacara pemesanan yang dilakukan bisa 
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datang sendiri ke tempat pembenihan atau bisa melalui telepon. Menurut 

Ibu Ani Futihat adalah sebagai berikut: 

“Dalam melakukan pesanan benih pembeli bisa datang kemari atau bisa 

lewat via telpon, tetapi kebanyakan pembeli yang berpesan disini itu 

melakukan pesanan dengan via telpon karena lebih hemat tenaga dan untuk 

benih yang dipesan itu sesuai keinginan pembeli dengan cara pembeli 

menyebutkan merk benih yang dipesan, dan jika pesan lewat telpon maka 

penjual juga tidak meminta uang muka tetapi hanya kesepakatan benih 

harus diambil jika sudah siap tanam dan waktunya nanti akan dikabari jika 

benih sudah siap tanam.”
79

 

Penjual ke empat yaitu ibu Atik, dalam jual beli benih tumbuhan ini 

pelaksanaanya menurut Ibu Atik adalah sebagai berikut: 

“sini jual beli benih yang saya lakukan hanya lewat secara langsung saja 

tidak ada via telpon atau media sosial lainnya. kalau ada pesan itu 

dilakukan dengan cara langsung juga dan saya meminta uang muka 

setengah supaya itu sebagai pengikatan bahwa pembeli benar-benar 

memesan benih kesaya. Dan setelah melakukan kesepakatan baru saya 

kasih nomor telepon saya dan saya meminta nomor telepon pembeli”
80

 

Penjual ke lima yaitu milik dari Ibu Pujiastuti, bahwa jual beli benih 

tumbuhan yang dilakukan oleh Ibu Pujiastuti dilakukan secara langsung 

dan pesan. akad jual beli dengan pesanan dengan adanya uang muka (DP). 

Sehingga uang muka itu sebagai kompensasi dan pengikatan atas 

kesepakatan bahwa si pembeli berpesan benih dengan sah. Menetapan 

uang muka yang diberikan pembeli pun tidak harus sesuai keinginan dari 

penjual melainkan sesuai keinginan pembeli sendiri dan dalam 

pelunasannya itu nanti saat benih diambil. Untuk tatacara pemesanan 

benih menurut Ibu Pujiastuti adalah sebagai berikut: 

“Pemesan disini dilakukan dengan secara langsung, sehingga kebanyakan 

orang datang ketempat saya karena saya harus meminta uang muka untuk 

pengikatan bahwa pembeli sah memesan benih tumbuhan ke saya. 
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Mungkin jika ada yang pesan secara telpon itu hanya pembeli-pembeli 

yang sudah berlangganan saja.”
81 

Sedangkan menurut pembeli pertama jual beli benih tumbuhan yaitu: 

“Dalam memesan benih tumbuhan menurut saya pembeli harus 

memberikan uang muka jika benih yang di pesan sangat rumit dan harga 

biji benih mahal karena untuk mengikat supaya nantinya dipembeli 

mengambil benih tersebut”
82

 

Pembeli kedua yaitu: 

“Memesan benih yang banyak pastinya memiliki resiko yang banyak maka 

juga harus mengantisipasinya dengan meminta uang muka untuk mengikat 

transaksi jual belinya.”
83

 

Pembeli ketiga yaitu: 

“Dalam membeli benih jika berpesan kalau saya ya tergantung penjualnya 

jika penjualnya meminta ya saya kasih jika tidak ya saya biarkan, karena 

menurut saya sah nya jual belikan karena kesepakatan kedua belah 

pihak.”
84

 

Dalam jual beli pesanan penjual meminta tenggang waktu 

pembuatan benihnya dan waktu yang diperlukan untuk pembuatan benih 

sampai benih tumbuhan siap tanam itu memerlukan waktu yang berbeda-

beda sesuai jenis benih yang ditanam dan pembeli akan ditelpon jika benih 

siap diambil. Waktu yang paling cepat membuat benih yaitu benih tomat 

karena perkembangan tomat sangat cepat dibandingkan dengan benih yang 

lainnya. 

Pada dasarnya dari beberapa pengusaha pembenihan tersebut 

membuat persyaratannya sama yaitu meminta tenggang waktu pembuatan 

namun yang membedakan terletak pada uang muka yang diterima pihak 

                                                             
81

 Pujiastuti, Hasil Wawancara, Madiun. 20 February 2019. 
82

 Supardi, Hasil Wawancara, Madiun. 19 April 2019. 
83

 Karmun, Hasil Wawancara, Madiun. 20 April 2019. 
84

 Rohmat, Hasil Wawancara, Madiun. 6 Mei 2019. 



62 
 

 

penjual. Dari beberapa pengusaha tersebut ada sebagian yang meminta ada 

yang tidak dan uang muka yang diminta ada yang tidak mematok harus 

berapa yang diberikan ada yang mematok setengah dari harga semula. 

Peneliti mengambil topik masalah seperti ini karena peneliti melihat 

dari teori jual beli pesanan (Sala>m) itu didalam teorinya dijelaskan apabila 

membeli dengan cara pesanan itu uang dibayar dahulu secara lunas atau 

kontan dan diberikan barang dikemudian hari sesuai dengan tenggang 

waktu yang telah disepakati bersama. Tetapi dalam permasalahan ini 

peneliti meneliti bahwa kebanyakan pembeli yang berpesan hanya 

membrikan uang muka tidak dibayar secara kontan diawal kesepakatan. 

2. Pembatalan Jual Beli Benih Tumbuhan di Desa Rejosari Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun 

Dalam praktek jual beli benih tumbuhan di Desa Rejosari tersebut 

memiliki sistem penjualan dengan sistem pesanan, yang mana sistem 

pemesanan dilakukan dengan secara langsung dan  dengan menggunakan 

media sosial. Dalam hal pemesanan pun  pastinya ada resiko yang harus 

ditanggung salah satunya yaitu adalah pembatalan dari pihak pembeli 

dengan berbagai alasan yang ada. 

Menurut Ibu Mur dalam sistem pesanan akan ada resiko yang harus 

dihadapi oleh seorang penjual yaitu pembatalan atas pesanan yang 

dilakukan, menurutnya : 

“Orang yang membatalkan pesanannya itu kebanyakkan lewat telpon 

mbak, maka itu saya bilang uang muka yang sudah diberikan itu tidak akan 

saya berikan kembali, karena uang muka tersebut sudah menjadi hak saya 

karena sudah merawat pesenannya tersebut dan sebagai ganti kerugian 
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yang saya terima. Jika Uang tersebut juga belum cukup untuk mengganti 

kerugian maka saya biarkan asalkan uang yang sudah diberikan tidak 

diminta. Jika diminta ya saya minta uang kerugian sebesar setengah harga 

jual saya. Sedangkan jika pembeli membatalkannya langsung datang 

kerumah maka ya saya beri tahu langsung jika tidak boleh dibatalkan tapi 

jika pembeli memaksa ya saya beritahu saja kalau uangnya tidak bisa 

diminta lagi kalau panggah meminta ya saya suruh beli benihnya. Untuk 

alsan kenapa tidak jadi membeli benih itu kebanyakan disini saat 

pengambilan mereka tidak mengambil pesanannya.”
85

 

 

Sedangkan menurut Bapak Yanto, jika pembatalan pesanan 

dilakukan maka menurutnya: 

“Kalau ada pembatalan pesenan ya uang mukanya saya ambil mbk, tidak 

saya kembalikan ke pembeli, tetapi disini Alhamdulillah pembeli saya tidak 

pernah membatalkan pembelian karena sudah langganan dari dulu dan 

yang pesan itu kebanyakan penjual saya maksudnya disini dia beli dari 

saya dan akan dijual lagi gitu.”
86

 

 

Selanjutnya menurut dari Ibu Ani Futihat, jika pembatalan pesanan 

terjadi menurutnya adalah sebagai berikut: 

“Disini kan saya tidak mematok harus memberikan uang muka atau tidak, 

ya jika memberikan uang muka maka ya uang muka tersebut saya tidak 

berikan kembali tetapi jika pihak pembeli memaksa meminta uang 

mukanya maka ya saya berikan. Tapi kadang ada yang meminta uang 

mukanya diberikan kembali tetapi tidak berupa uang melainkan benih ya 

saya beri benih, maksudnya begini pembeli membatalakan pesenannya 

dengan alasan yang ada terus pembeli meminta uang mukanya suruh 

mengembalikan dengan berupa benih sampai seharga uang muka tersebut, 

maka ya saya berikan. Jika pemesan tidak memberi uang muka, banyak 

disini pemesan kesaya yang tidak memberikan uang muka dan ada yang 

membatalkanya saya iya kan, la mau gimana lagi mereka berpesan lewat 

via telpon dan pastinya tidak memberikan uang muka dan sebenarnya rugi 

tapi saya serahkan saya ke yang mengatur rezeki. Alasan kenapa mereka 

membatalkan itu kebanyakan disini karena saat waktu pengambilan benih 

mereka tidak mengambilnya dan ada yang karena sakit terus tidak jadi 

membeli benih ada yang sudah beli benih adi tempat yang lain”
87
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Dalam pengusaha jual beli pastinya ada resiko yang harus ada, 

contonya pembatalandalam pesanan menurut Ibu Atik, adalah sebagai 

berikut: 

“Jual beli benih diusaha saya ini tidak terlalu besar, tetapi Alhamdulillah 

usaha saya ya berjalan dengan lancar, resiko yang sering muncul disini 

adalah pembatalan dalam sistem pesanan yang ada. Jika pembatalan terjadi 

maka uang muka yang diberikan kesaya maka tidak boleh diminta kembali 

oleh pembeli jika pun diminta akan suruh saya ambil benihnya sejumlah 

uang muka yang diberikan, maksudnya uang mukanya sejumalah setengah 

dari harga pesanan contoh 50.000 maka saya suruh ambil benih 

pesanananya yang harganya totalnyanya 50.000 berarti hanya mendapat 

beberapa benih saja. Untuk alasan kenapa mereka membatalkan itu banyak 

alasanya yang sudah ditanami padi atau yang lainlah”
88

 

 

Selanjutnya yang terakhir yaitu menurut Ibu Pujiastuti, Ibu Pujiastuti 

ini pendiri usaha pembenihan yang sangat baru tetapi usahanya begitu 

lancar, menurutnya jika terjadi pembatalan adalah sebagai berikut: 

“Usaha yang saya rintis ini memang bisa dikatakan lancar, dalam jual beli 

pastinya pesenan saat musim setelah panen padi itu sangat banyak tetapi 

tidak menuntut kemungkinan adanya pembatalan pesanan mereka 

membatalkan pesanan maka uang konpensasinya tidak saya kembalikan 

karena itu untuk ganti kerugian saya, jika pembeli memaksa meminata saya 

tidak akan memberikan karena sekali lagi itu untuk mengganti kerugaian 

saya. Untuk alasanya kenapa mereka membatlkan saya sendiri tidak tau 

karena datang lihat benihnya kok gak jadi beli katanya belum cukup umur 

untuk ditanam dan ada juga yang membatalkan karena waktu pengambilan 

tidak cepat diambil terus saya jual, karena waktu nya sudah harus 

ditanam.”
89

 

 

Menurut karyawan di usaha pembenihan Desa Rejosari, pendapat 

mereka tentang pembatalan yaitu 

“Bahwa setiap pembatalan yang ada itu kebanyakan tanpa memberikan 

alasan kenapa membatalkan pesanan dan karena tenggang waktu habis 

tidak diambil-ambil pesanannya sehingga penjual menjual pesanannya 

karena habisnya masa tenggang waktu pengambilan”.
90
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Pembeli pertama: 

“Jika sudah memberikan uang muka kalau saya ya tetap saya ambil mbk, 

pesanan saya karena nanti saya juga rugi karena saya selalu memberikan 

uang muka. Tapi menurut saya jika ada yang membatalkan tanpa ada 

alasan ya uang mukanya untuk pembeli saja tapi jika tidak ada uang muka 

ya itu resikonya penjual”
91

 

 

Pembeli kedua: 

“Uang muka itu perlunya ya saat itu mbk, makanya tadi menurut saya 

harus memberikan uang muka kalau perlu minta pelunasan didepan supaya 

penjual tidak rugi atas pembatalan yang terjadi apalagi ada yang berpesan 

lewat telpon. Saya lebih baik langsung mbk biar mantep saat memesan 

benih tumbuhan.”
92

 

 

Pembeli ketiga: 

“Ya, pembatalan terus pembeli gak ada kabar iku ya resiko penjual mbk, 

tapikan selanjutnya benih bisa dijual kembali.”
93

 

 

Dalam usaha dari beberapa pengusaha pembenihan tersebut alasan 

pembatalan yang dilakukan kerena habisnya masa tenggang waktu 

pengambilannya, sehingga pembatalan dalam jual beli pun dianggap 

terjadi tetapi cara menangani hal tersebut penjual pun kebanyakan tidak 

akan memberikan kembali uang muka yang sudah diberikan ke penjual 

karena itu untuk ganti rugi atas kesepakatan pesanan yang sudah 

dilakukan. 

Dalam prosedur pembatalan pun dijelaskan bahwa pihak yang 

melakukan pembatalan harus memberitahu alasan kenapa membatalkan 

pesanan dan harus memberikan tenggang waktu untuk melakukan 

pembatalan karena pihak yang dibatalkan supaya bisa menyiapkan 
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keadaan. Tetapi dalam hal ini peneliti menelita bahwa kebanyakan 

pembeli yang melakukan pembatalan tidak memberikan alasan kenapa 

membatalkan pesenannya dan tanpa memberikan tenggang waktu. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BENIH 

TUMBUHAN DI DESA REJOSARI KECAMATAN KEBONSARI 

KABUPATEN MADIUN 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli  Benih Tumbuhan di 

Desa Rejosari Kebonsari Madiun. 

Manusia adalah makhluk sosial, yang hidup bermasyarakat. Makhluk 

sosial pastinya memerlukan kebutuhan yang mana untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut pastinya akan membutuhkan pihak lain untuk mendapatkannya. Salah 

satu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan adanya transaksi jual 

beli pesanan atau bai‟ salam. Dalam melakukan sebuah transaksi jual beli 

pastinya sistem pesanan tersebut sudah tidak asing lagi untuk kehidupan 

bermasyarakat. Selain itu  transaksi jual beli juga tentunya akan terdapat akad 

atau kesepakatan. 

 Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qobul yang 

dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu dalam 

pengertian lain. Akad berkaitan dengan keinginan kedua belah pihak yang 

dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Dalam 

berdagang, akad memiliki posisi yang sangat penting. Hal ini disebabkan 

karena akad yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat 

dalam sebuah transaksi yang dijalankan dan mengikat. Tanpa adanya akad jual 

beli tersebut tidak akan sah. Sebab akad adalah salah satu rukun dalam 

melakukan transaksi atau kesepakatan. 
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Adapun praktik akad jual beli benih tumbuhan yang biasa dilakukan di 

Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun adalah dengan sistem 

pesanan.  

1. Sala>m 

Untuk mengetahui sah atau tidaknya akad salam tersebut harus 

diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat dalam jual beli 

pesanan (Bai‟ As-Salam) harus dipenuhi sesuai dengan hukum islam. 

Adapun beberapa hal yang perlu dianalisis yaitu: 

a. Ditinjau dari segi yaitu Pembeli (musalam) dan Penjual (musalam 

’alaih) 

Telah dijelaskan ba’i salam adalah akad jual beli barang pesanan 

di antara pembeli (musalam) dengan penjual (musalam ilaih). Dalam 

melakukan transaksi jual beli pesanan ini dilakukan oleh kedua belah 

pihak yaitu Pembeli (musalam) dan Penjual (musalam ’alaih).  

Para pihak yang terlibat dalam hal ini telah secara umum telah 

memenuhi syarat untuk melakukan akad Salam. para pihak adalah 

orang yang cakap hukum, berakal, balig dan atas dasar sukarela. 

Dengan demikian para pihak yang melakukan akad jual beli pesanan 

benih tumbuhan di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun telah diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dalam jual 

beli salam. 
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b. Ditinjau dari objek atau Barang (muslam fi>h) 

Di sini barang harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. 

Dalam penjualan pesanan ini penjual memiliki kewajiban  

mengakuinya sebagai utang karena dalam hal ini kesepakatan sudah 

ada sehingga penjual mengakui barang tersebut sebagai utang yang 

harus diberikan di kemudian hari. Dalam penjualan benih tumbuhan ini 

setelah penulis amati bahwa semua penjual benih yang ada di Desa 

Rejosari ini selalu menyebutkan identitas benih yang akan dipesan 

baik jenis, kualitas maupun kuantitas benih tumbuhan tersebut. 

Dalam pelaksanaan jual beli benih tumbuhan di Desa Rejosari ini 

semua pejual melakukan penyerahan benih pesanan tersebut 

dikemudian hari, jangka waktu pesanannya harus dijelaskan, karena 

untuk menghindari kemungkinan terjadi hal yang tidak dapat diduga. 

Dengan adanya waktu tenggang akan memudahkan kedua belah pihak, 

karena terkait pertumbuhan benih yang cepat.  

Dalam penyerahan barang, penjual dan pembeli melakukan 

kesepakatan diawal kontrak yang mana terkait juga dimana penyerahan 

dilakukan jika penyerahan dilakukan dirumah pembeli maka pihak 

penjual akan meminta ongkir dan akan dikirim pada saat waktu 

tenggang yang sudah disepakati. Tetapi jika penyerahan dilakukan di 

tempat kontrak (tempat usaha) maka pembeli juga harus segera 

mengambil benih tumbuhan yang sudah dipesan jika tidak segera 
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diambil maka benih akan jual ke orang lain atau akan di diamkan 

sampai benih tumbuh menjadi besar dan akhirnya dicabuti.  

Penggantian mus>alam ilaih dengan barang lain. Para ulama 

melarang penggantian mus>alam fi>h dengan barang lainnya. Dalam 

pelaksanaan jual beli benih tumbuhan dengan sistem pesan ini 

kebanyakan penjual juga melarang untuk mengganti dengan benih lain 

karena hal ini dapat merugikan penjual. Dalam hal ini syarat terhadap 

objek atau barang pesanan di Desa Rejosari diperbolehkan karena 

sesuai dengan syarat yang berlaku dalam jual beli salam. 

c. Ditinjau dari modal  

Dalam melakukan jual beli pastinya akan ada modal untuk 

melakukan transaksi. Modal adalah sejumlah uang yang harus 

diberikan pihak pembeli kepada penjual untuk diganti barang yang 

sudah pembeli beli. Dalam hal ini modal dapat disebut sebagai uang.  

Pemberian modal di usaha pembenihan di Desa Rejosari ini mayoritas 

dilakukan diawal kontak akan tetapi tidak semua modal diberikan 

melainkan hanya separuh atau hanya beberapa saja hal ini bisa 

dianggap sebagai pemberian uang muka. 

Sebagaimana praktik pelaksaan jual beli benih tumbuhan di Desa 

Rejosari menurut Ibu Mur dalam melakukan jual beli sistem pesanan 

Ibu Mur hanya meminta uang muka tidak meminta pembayaran 

dengan kontan. Usaha milik Bapak Yanto juga demikian beliau juga 

hanya meminta uang muka saat terdapat pesanan benih tumbuhan yang 
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banyak seharusnya pembayaran harus lunas atau kontan diawal tetapi 

Bapak Yanto hanya meminta uang muka.  

Berbeda dengan usaha milik Ibu Ani Futihat yang mana Ibu Ani 

Futihat ini tidak meminta sala sekali uang muka jika hanya pembeli 

memberi maka Ibu Ani Futihat menerima jika pembeli tidak memberi 

maka Ibu Ani Futihat juga diam, tetapi jika pesanan benihnya 

memerlukan benih yang mahal dan jarang ada yang mencari maka Ibu 

Ani Futihat baru meminta uang muka tersebut.  Ibu Ani Futihat juga 

melakukan pelaksanaan jual beli pesanan melalui media telepon atau 

Whatsaap maka modal tidak akan diberikan, sehingga pesenan 

dilakukan tanpa adanya modal.  

Usaha selanjutnya milik Ibu Atik yang mana Ibu Atik juga hanya 

meminta uang muka saat terjadi pemesanan benih tumbuhan tetapi di 

sini Ibu Atik mematok uang mukanya yaitu setengah dari harga 

jual.terakhir yaitu milik Ibu Pujiastuti, hal ini Ibu juga meminta uang 

muka yang mana uang muka tersebut juga sebagai kompensasi 

nantinya. Mayoritas pengusaha jual beli benih tumbuhan di Desa 

Rejosari meminta uang muka karena biaya pembuatan benih tidak 

sedikit sehingga mereka meminta uang muka.Untuk pembayaran 

pelusanan itu dilakukan kebanyakan jika benih tumbuhan disuruh 

mengirimkan maka pembayaran pelunasan dilakukan di tempat 

penyerahan benih tersebut tetapi jika diambil sendiri oleh pembeli 

maka pelunasan dilakukan ditempat kontrak.  
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d. Ditinjau Ucapan  i>ja>b qobu>l (shighat) 

I>ja>b qobu>l adalah segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka 

sama suka antara kedua belah pihak. Ulama fiqih menyatakan bahwa 

syarat i>ja>b qobu>l adalah kedua belah pihak harus sudah balig dan 

berakal, i>ja>b qobu>l harus dilakukan dalam satu majlis. Dalam hal ini 

akad jual beli benih tumbuhan di Desa Rejosari pemesan melakukan 

pemesan bisa langsung datang ke tempat pembenihan atau bisa lewat 

telepon, akan tetapi dalam melakukan i>ja>b qobu>l berbeda-beda dalam 

masing-masing penjual benih tumbuhan tersebut. 

Dalam usaha pembenihan Ibu Mur kesepakatan  atau i>ja>b qobu>l 

dilakukan dengan secara langsung dan telpon, kalau untuk mengikat 

pemesanan yang dilakukan secara langsung maka penjual meminta 

uang muka sebagai syarat sah pemesanan, jika pembeli memang 

memesan benih ke penjual. Adapun pemesanan lewat telpon maka 

penjual meminta uang muka dikirimkan separuhnya supaya bisa 

mengikat jika benar-benar memesan benih atau bisa datang ke 

pembenihan jika benar-benar ingin memesan untuk memberikan uang 

muka. 

Selanjutnya dalam usaha pembenihan Bapak Yanto i>ja>b qobu>l 

dilakukan hanya sistem borong atau pesanan maka penjual di sini 

hanya percaya kepada pelanggan saja jika pelanggan ada yang telpon 

memesan benih yang dinginkan maka penjual tanpa meminta uang 

muka atau yang lainnya menurut penjual kesepakatan tersebut sudah 
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sah. Adapun jika yang memesan itu baru pertama pastinya akan 

langsung datang ke rumah untuk memesan dan untuk kesepakatannya 

penjual meminta uang muka. 

Adapun di pembenihan ibu Ani Futihat penjualannya dilakukan 

secara langsung dan telpon maka jika langsung penjual hanya 

memberikan pertanyaan sah memesan atau tidak jika sah maka penjual 

beri nomor telpon dan penjual juga meminta nomor telpon pembeli 

tersebut. Jika pemesanan lewat via telpon maka penjual tetap juga 

menanya sah atau tidaknya atas pemesanannya tetapi kadang ada yang 

pemesan lewat telpon yang baru pertama karena mukin dapat nomor 

telpon penjual pada saat datang ke rumah dan masih ragu untuk 

memesan maka penjual beri nomor telponnya jika nanti sudah yakin 

memesan maka pembeli suruh menelpon penjual. Untuk uang muka 

spenjual tidak mematok sebagai kesepakatan di sini. Jika diberi pihak 

penjual pun merima jika tidak diberi pihak penjual pun juga tidak 

minta kecuali jika benih pesanan yang dipesan mahal dan jarang yang 

membeli maka pihak penjual meminta uang muka. 

Adapun menurut Ibu Atik dan Ibu Pujiastuti di sini memiliki 

pendapat yang sama yaitu bahwa jika ada yang melakukan pemesanan 

maka pembeli harus memberikan uang muka selain sebagai 

kompensasi tapi juga sebagai pengikatan kesepakatan atas pesanan 

benih tumbuhan yang pembeli inginkan.  
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2. Istisna<’  

Di dalam teori telah dijelaskan bahwa pengertian Istisna<’  adalah 

akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah 

barang dengan spesifikasi tertentu. Spesifikasi dan harga barang pesanan 

haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran 

dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran bisa dilakukan 

secara berangsur atau dicicil sampai pengambilan barang. 

Dalam praktik di lapangan jual beli di desa Rejosari ini 

pembayarannya dilakukan dengan menggunakan uang muka terlebih 

dahulu dan melakukan pelunasan disaat pengambilan barang. Dalam 

transaksi pesanan Istisna<’  memiliki beberapa rukun dalam melakukannya 

yaitu pemesan, penerima pesanan, barang, dan ijab qobul. 

Dari beberapa pemaparan di atas terkait dengan analisis jual beli dengan 

sistem pesanan sala>m dan istisna>’ yang terjadi di pembenihan Desa Rejosari 

dapat disimpulkan menurut analisa peneliti sebagai perbandingan dari teori 

dan praktiknya di masyarakat, jual beli benih tumbuhan dengan pesanan di 

Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun apabila ditinjau 

dengan teori sala>m maka belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam 

teori telah disebutkan transaksi jual beli dengan cara pesanan itu pembayaran 

dilakukan di muka dan secara penuh tidak menggunakan uang muka. Namun 

di dalam praktiknya uang muka di sini supaya adanya rasa percaya antara 

penjual dan pembeli terhadap barang pesanan. Uang muka ini juga disebut 

hibbah untuk pihak pembeli kepada penjual dengan syarat apabila transaksi ini 
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terus berlangsung maka uang muka ini masuk dari harga jual sedangkan 

apabila pembeli tidak membeli barang maka uang muka menjadi hak penjual 

tidak dikembalikan lagi ke pembeli. Jika tidak adanya uang muka maka hal 

tersebut disebut sedekah kebaikan dari penjual kepada pembeli dengan syarat 

apabila transaksi ini terus berlangsung maka akan menjadi kemaslahatan 

bersama, tetapi jika pembeli tidak jadi membeli benih tumbuhan tersebut 

maka kemaslahatan hanya milik penjual. 

Namun berbeda dengan pesanan istisna>’ apabila hal ini ditinjau dari teori 

istisna>’ maka sudah sesuai dengan hukum islam karena dalam melakukan 

transaksi tersebut rukun dan syarat dalam jual beli istisna>’ sudah semuanya 

terpenuhi.pembayaran juga dilakukan dengan cara dicicil sampai pelunasan 

disaat batas akhir yaitu saat pengambilan barang. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli  Benih Tumbuhan 

di Desa Rejosari Kebonsari Madiun.  

Dalam Islam terdapat hukum yang mengatru segala hal bentuk hubungan 

antara manusia dengan manusia atau pun manusia dengan tuhan. Hubungan 

manusia dengan manusia yang lain disebut juga dengan muamalah. Dalam 

memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak akan lepas dari namanya transaksi 

jual beli yang mana pastinya disetiap melakukan transaksi tersebut aka nada 

resiko di dalamnya entah resiko yang kecil atau resiko yang besar. Pembatalan 

dalam jual beli pun adalah resiko yang sering muncul hal ini akan bisa 

merugikan dua belah pihak. 
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Di dalam teori telah dijelaskan bahwa dalam transaksi jual beli itu boleh 

dilakukan adanya pembatalan transaksi khususnya transaksi dalam pesanan 

dimana pembatalan itu tidak merugikan antara penjual dan pembeli, dan 

keduanya mempunyai kerelaan atas pembatalan itu sesuai dengan kesepakatan 

dan kedua belah pihak menyadarinya. Berdasarkan teori yang ada dalam 

Fatwa DSN MUI No5/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli sala>m telah 

menjelaskan ketentuan dan rambu-rambu yang harus dipenuhi dalam transaksi 

sala>m, di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pembayaran, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik 

berupa uang, barang, maupun manfaat. Pembayaran harus dilakukan 

pada saat kontrak disepakati serta pembayaran bukan dalam bentuk 

pembebasan hutang. 

2. Barang yang dibeli (dipesan), yaitu harus jelas ciri-cirinya dan dapat 

diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, 

penyerahan dilakukan dikemudian hari, waktu dan tempat 

penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak 

boleh menjual barang sebelum menerimanya, dan tidak boleh 

menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. 

3. Salam parallel, dibolehkan melakukan salam parallel asalkan 

memenuhi syarat sebagai berikut yaitu: akad kedua terpisah dari 

akad pertama dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama. 

4. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, penjual harus 

menyerahkan barang tepat waktunya dengan kualitas dan jumlah 
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yang telah disepakati, jika penjual menyerahkan barang dengan 

kualitas lebih tinggi penjual tidak boleh meminta tambahan harga, 

jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah 

dan pembeli rela menerimanya maka ia tidak boleh menuntut 

pengurangan harga, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat 

dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang 

sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan 

harga, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu 

penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela 

menerimanya maka pembeli memiki dua pilihan yaitu membatalkan 

kontrak dan meminta uangnya kembali atau menunggu sampai 

barangnya tersedia. 

5. Pembatalan kontrak, pada dasarnya pembatalan salam boleh 

dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.
94

 

Dalam teori telah dijelaskan bahwa dalam pembatalan perjanjian yaitu 

Jangka waktu perjanjian telah berakhir, Salah satu pihak menyimpang dari 

apa yang dijanjikan dan Jika ada bukti kelancaran dan bukti penghianatan 

(penipuan). Dalam prosedur pembatalan juga dijelaskan sebagai berikut 

yaitu: Memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan 

perjanjian, Mengemukakan alasan-alasan diajukannya pembatalan beserta 

bukti-buktinya, Memberikan tenggang waktu agar pihak yang akan 

menerima pembatalan mempersiapkan keadaan. Pembatalan harus dilakukan 

                                                             
94

 Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer ( Jakarta: Republika Penerbit, 2019), 

143. 
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dengan jalan damai sehingga tidak mengakibatkan permusuhan dan putus 

silaturahmi. 

Di dalam praktiknya yang terjadi di lapangan bahwa apabila pembeli 

membatalkan transaksi pesanan benih tumbuhan mayoritas pembeli benih 

belum mengambil benih tumbuhan yang sudah dipesan. Dengan demikian 

jika waktu tenggang habis maka penjual dengan sah menganggap bahwa 

pesanan telah dibatalkan.  

Tidak begitu pada usaha milik Ibu P bahwa pembeli melakukan 

pembatalan karena merasa kualitas benih tumbuhan pesanannya lebih 

rendah  sehingga penjual meminta uang mukannya kembali atau tidak 

meminta uang mukanya tersebut diganti dengan benih yang sudah siap 

tanam dan memiliki kualitas yang bagus walaupun tidak sama jenisnya 

dengan benih tumbuhan yang sudah dipesan tersebut. Dengan demikian Ibu 

P tidak membolehkan hal yang di minta pembeli tersebut karena uang muka 

sebagai ganti kompensasi atas pembatalan yang dilakukan. 

Selain Ibu P, pada usaha Ibu AF bahwa ada pemesan benih tumbuhan, 

pemesan tersebut memesan melalui via telpon maka dengan ini pemesan 

tidak memberikan uang muka tetapi pada saat pengambilan benih tumbuhan 

ternyata pembeli sudah membeli benih di penjual yang lain sehingga Ibu AF 

merasa rugi banyak tetapi Ibu AF segera menjual benih tumbuhan tersebut 

ke pembeli yang lain. 

Analisa peneliti terhadap perbandingan antara teori dan praktiknya 

bahwa belum sepenuhnya pembatalan seperti itu sesuai dengan syari‟at 
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Islam. Dalam hal pembatalan perjanjian pesanan, mayoritas pembatalan  

terkait jangka waktu telah berakhir.  Adapun dalam prosedur pembatalan 

tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, pembeli tidak memberikan alasan 

yang logis kepada penjual kenapa membatalkan pesanan benih tumbuhan 

tersebut. Selanjutnya dalam kualitas barang yang rendah seharusnya pembeli 

boleh meminta uang nya kembali tetapi dalam praktik tidak diberikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melihat dan mengali bab-bab di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Praktik akad perjanjian pesanan benih tumbuhan di Desa Rejosari apabila 

ditinjau dengan sala>m maka belum sesuai dengan hukum Islam, karena 

terdapat salah satu syarat dalam  sala>m yaitu modal (uang), yang dalam 

teori pembayaran harus dilakukan dengan cara kontan di awal kesepakatan 

tetapi dalam praktiknya modal dibayar dengan uang muka. Namun uang 

muka itu dibolehkan dilakukan untuk menjadikan rasa kepercayaan 

penjual dan pengikatan terhadap pembeli. Namun apabila ditinjau dari  

teori istisna>’ sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat 

pembayarannya sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu pembayarannya 

dilakukan dicicil dampai batas pengambilan. 

2. Pembatalan akad pesanan benih tumbuhan di Desa Rejosari belum sesuai 

dengan hukum Islam karena dalam prosedur pembatalannya pihak pembeli 

tidak memberitahukan alasan-alasan yang signifikan kepada penjual 

kenapa melakukan pembatalan terhadap pesanan yang telah dilakukan dan 

dalam kualitas barang yang rendah seharusnya pembeli boleh meminta 

uang mukanya kembali tetapi dalam praktik tidak diberikan 
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B. Saran 

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan 

saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri 

khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran-saran yang 

penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai penjual juga harus memikirkan kerugian yang akan terjadi jika 

terdapat pesanan benih yang cukup besar maka dengan itu untuk 

mengendalikan pengurangan kerugian dalam hal pesanan maka penjual 

juga harus memperhatikan bagaimana tata cara (rukun dan syarat) jual beli 

pesanan yang sesuai dengan hukum Islam dan harus memperhatikan 

faedah-faedah yang ada dalam jual beli sehingga kerugian akan menurun 

dan kemaslahatan akan membaik. 

2. Untuk masyarakat umum walaupun kita pembeli tapi kita juga harus 

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dengan hukum 

Islam agar tidak merugikan pihak lain yang melakukan usaha. Jika 

pembeli tidak bisa mengkaji hal-hal terseut melalui media tulis sekarang 

handphone pun bisa untuk menggali informasi terkait apapun. Pada 

dasarnya semua itu perlu adanya pembelajaran tentang segala hal supaya 

tidak merugikan pihak lain.  

3. Setiap yang tertera dalam transaksi apalagi transaksi jual beli pastinya 

masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Meskipun masalah 

tidak dapat kita duga sebelum akan terjadi apa, namun kedua belah pihak 

seharusnya bisa mengantisipasi. Sehingga salah satu pihak tidak merasa 
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dikecewakan dan bisa memenuhi apa yang ada di dalam hak dan 

kewajiban sebagai penjual dan pembeli. 

4. Untuk pembeli seharusnya memberikan alasan terlebih dahulu jika 

melakukan pembatalan karena untuk antisipasi penjual supaya bisa 

menjual lagi benih yang sudah ada. 
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