
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan untuk membutuhkan satu sama lainnya diantaranya 

dengan melakukan perniagaan, supaya mereka tolong menolong, tukar-

menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan dalam kehidupan 

masing-masing, baik dalam jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau 

perusahaan yang lain, baik dengan urusan kepentingan pribadi maupun untuk 

kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan juga menjadi teratur 

dan subur serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh. Akan 

tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada diri manusia yang sukar 

mementingkan diri sendiri. Untuk menjaga kemaslahatan umum agar 

pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur, karena dengan teraturnya 

mu’amalah, maka kehidupan manusia dapat terjamin dengan sebaik–baiknya.
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Dengan demikian pentingnya bermuamalah untuk memenuhi hajat 

hidup dan mencapai kemajuan untuk bermasyarakat, karena dalam hidup 

bermasyarakat manusia akan selalu berhubungan satu sama lain, untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya.
2
 

                                                             
1
Muhammad dan Lukman Faurozi, Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis (Jakarta: SalembaDiniyah, 

2002), 2. 
2
Basyir ahmad,  Asas- Asas Hukum Mu’amalah (Yogyakarta: UII Press Anggota IKPI, 2004), 11. 



 

 

 

Dalam Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 2 : 






 

Artinya:”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat 

berat siksa-Nya”.
3
 

 Ayat ini menjelaskan bahwa,mengatur hubungan lahir antara manusia 

dengan Allah dalam rangka menegakkan h}abl min Alla>h dan h}abl min al-

na>s yang mana keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang 

diciptakan oleh Allah SWT. sebagai khalifah di atas bumi. 

 Hubungan antara sesama manusia itu bisa bernilai ibadah apabila 

dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari Allah dan tuntutan Rasul-Nya. 

Kemudian dari teks-teks dalil tersebut oleh ulama-ulama terdahulu 

diformulasikan dalam bentuk kitab-kitab fiqh  (yang sekarang lebih dikenal 

dengan tur}ats atau klasik).
4
 

Salah satu dari aturan–aturan tersebut seperti yang sering kita dengar 

dalam kitab fiqh klasik yaitu jual beli, menurut pengertian lughawi-Nya 
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adalah saling menukar (pertukaran). Pengertian dari jual beli yaitu apabila 

seseorang menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan carayang 

tertentu (akad).
5
 Jual beli merupakan salah satu transaksi yang dibenarkan 

selama sesuai dengan syarat –syarat yang ditetapkan oleh agama dan pada 

prinsipnya jual beli dalam Islam adalah halal. 

Banyak dalil yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum jual beli, 

diantaranya firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah : 275 











 

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
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kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
6 

Al-qur’an adalah salah satupedoman bagi orang yang terjun dalam dunia 

usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli yang 

sah atau tidak sahnya (fasid). Hal ini dimaksudkan agar mu’amalah berjalan 

dengan baik dari segala sikap ataupun tindakan yang jauh dari kerusakan yang 

tidak dibenarkan oleh Islam. 

Pada hakikatnya Islam telah mengatur mu’amalah jual beli dengan 

sebaik-baiknya, dan tidak semua jual beli diperbolehkan dalam Islam. Dalam 

pelaksanaanya jual beli yang terpenting adalah mencari barang–barang yang 

diperbolehkan oleh agama Islam dengancara yang telah ditentukan oleh 

syari’at. 

Agar jual beli menjadi sah, diperlukansegala syarat dan rukun yang harus 

terpenuhi, maka konsekuensinya penjual berkewajiban memindahkan barang 

atau harta miliknya kepada pembeli, penjualmemindahkan haknya kepada 

pembeli sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Jual beli merupakan akad 

pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan 

melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas saling merelakan.
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Dalam buku maupun kajian dalam fiqih yang mengenai tentang jual beli 

telah dibahas aturan–aturannya secara global, yaitu dilarang jual beli melalui 

cara yang bathil. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak antara 

keduanya, baik itu penjual maupun pembeli. 

Dengan dilarangnya jual beli secara bathil dalam hukum perjanjian Islam  

yang dimaksud Objek akad adalah sebagai suatu hal yang kerenanya akad di 

buat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Yang mana benda meliputi benda 

bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan tidak berbadan. 

Dengan suatu alasan akad di buat untuk mengikat suatu barang yang akan 

dijadikan transaksi sepenuhnya terhadap pemilik barang dengan demikian 

akad terjadi dengan adanya penjual maupun pembeli, adapun hak mengenai 

penjual harus dimiliki secara kepemilikan penuh terhadap barang dan tidak 

boleh menjual barang yang bukan milik barang tersebut, dalam hal ini 

mengenai hadith Hakim Ibn Hizam yang menyatakan bahwa Nabi Saw. 

bersabda : janganlah engkau menjual barang yang tidak ada padamu (HR an-

Nasa’i). Dengan adanya akad bahwa jual beli akad jual beli yang  tidak ada 

penutupan akad adalah tidak sah harus di tolak. Dengan garis bawah  

penutupan akad yang di maksud  adalah objek akad itu diketahui dengan 



 

 

secara jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan 

sengketa.
8
 

Apabila objek tidak jelas secara mencolok sehingga dapat menimbulkan 

persengketaan, maka akadnya tidak sah. Hanafi menjadikan adat kebiasaan 

dalam masyarakat sebagai ukuran menyolok atau tidaknya suatu 

ketidakjelasan akad. Dengan dikaitkannya sebuah objekakad bila terjadi suatu 

kerusakan terhadap barang ataupun perjanjian akad bila ditarik dalam 

sebuahkonsep umum hal ini termasuk dalam konsep hak cipta karena dalam 

hal ini menyinggung tentang barang yang bukan kepemilikan penuh terhadap 

hak tersebut. Dalam hal ini termasuk  pasal undang-undang tentang hak cipta 

No. 28 tahun 2014 pasal 9 ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap orang 

yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud  wajib mendapatkan 

izin pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun keselarasan dalam  pasal 9 

ayat (3) menjelaskan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang 

hak cipta dilarang melaksanakan penggandaan atau penggunaan secara 

komersial ciptaan.
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        Adapun penjelasan pasal 49 ayat (1) memperjelas bahwa penggandaan 

sementara atas ciptaan tidak dianggap pelanggaran hak cipta jika 

penggandaan tersebut memenuhi ketentuan, dilaksanakan oleh setiap orang 
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atas izin pencipta untuk menstramisi ciptaan. Mengenai tentang perjanjian 

antara pihak-pihak yang mengikat diri untuk melakukan penyerahan kepada 

pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan) menurut KUH Perdata 

perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari 

penjual kepada pembeli. Dari beberapa penjelasan bahwa jual beli yang 

mengikat pada perjanjian maka diantaranya akan terikat secara penuh kepada 

objek tersebut,  jika salah satu menggugurkan perjanjian tersebut maka 

transaksi jual beli tidak bisa dilakukan atau tidak sah. Serta mengenai tentang 

penggandaan hak cipta suatubarang untuk kebutuhan ekonomi tidak 

dibolehkan karna melanggar suatu ciptaan  tanpa se izin pemilik cipta 

sekaligus perbuatan yang tidak dibolehkan, dengan demikian boleh 

dilakukannya penggandaan ciptaan apabila terdapat izin dari pemegang hak 

cipta. 

 Dalam hal ini diPondok pesantren yang terletak di ujung kota Ponorogo 

yaitu Pondok Pesantren Al-Iman Putra yang berada dusun Ngambakan 

Ponorogo terjadi praktek jual beli buku foto copy. Penjualan buku itu di 

lakukan oleh pihak  penguruskoperasi pelajar dengan foto copy dan 

memperbanyak buku cetakan pelajaran khusus milik Press Gontor. Adapun 



 

 

harga yang diperjual belikan dikoperasi pelajar sama dengan harga jual buku 

aslinya.
10

 

Penjualan buku tersebut diperdagangkan kepada santri untuk kebutuhan 

belajar maupun mengajar. Akan tetapi hal perbedaan dari perdagangan disini 

sangat membutuhkan kajian hukum karna perbuatan jual beli yang terdapat di 

koperasi Al-Iman tidak dibolehkan karna belum mendapatkan izin dari 

pemilik press gontor karna permsalahan yang terdapat yaitu mempergandakan 

dengan foto copy serta memperbanyak buku tersebut, Dengan demikian pihak 

santri disini tidak mengetahui  apakah buku tersebut boleh dipergunakan 

ataupun tidak, memang secara syarat dan rukun buku yang diperjualbelikan 

tersebut masih memerlukan pertanyaaan dalam fiqih, apakah buku tersebut 

sudah memenuhi syarat dan rukun yang sah untuk dipergunakan ataupun 

tidak. 

Dari hasil observasi sementara sebab kenapa buku-buku itu 

diperdagangkan karena buku pelajaran press gontor yang terdapat di koperasi 

Al-Iman Putra sangat sedikit dan tidak memenuhi banyaknya santri yang ada,  

sehingga buku-buku tersebut sengaja di perbanyak oleh pengurus koperasi Al-

Iman untuk mencapai kebutuhan belajar santri. 
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Adapun pihak pengurus koperasi,memberikan harga jual beli bukuyaitu 

dengan memberikan lebel harga disetiap buku khusus milik press gontor 

dengan harga yang sama dengan buku aslinya, pada dasarnya buku tersebut 

adalah buku foto copy. Namun Pihak pengurus koperasi Al-Iman Putra tidak 

memperhatikan secara syarat dan ketentuan rukun dalam fiqh jual beli dan 

pihak pengurus kopererasi lebih memperhatikan akan jualnya bagaimana 

buku tersebut terjual dan yang terpenting dalam penjualannya mengambil 

keuntungan yang setinggi- tingginya.
11

 

Berangkat dari sebuah praktek jual beli yang terjadi di lapangan 

khususnya yang terjadi di Koperasi PONPES Al-Iman Putra Dusun 

Ngambakan Ponorogo, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terkait dengan masalah tersebut yang masih perlu adanya tinjauan fiqh dari 

segi hukum Islam. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari pengertian yang meluas serta menghindari 

kesalahan pemahaman dalam memenuhi judul skripsi ini yaitu Tinjauan Fiqh 

Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di PONPES Al-Iman Putra Ponorogo, maka 

penulis memandang perlu untuk memberi penegasan istilah-istilah yang akan 
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digunakan oleh peneliti. Dalam skripsi ini istilah-istilah yang perlu di jelaskan 

di antaranya: 

1. Fiqhadalah Ilmu yang menerangkan hukum–hukum syara’ yang 

amaliyah(Praktis) yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili dan di 

Istinbatkan Lewat Ijtihad  yang memerlukan analisa dan perenungan.
12

 

2. Jual beliadalah Menukar barang dengan barang / dengan uang dengan 

jalanmelepaskan hak milik Dari yang satu kepada yang lain atas dasar 

saling merelakan.
13

 

3.Buku bajakan (foto copy) adalah barang cetakan berupa lembar-lembar 

kertas yang dijilid,yang dipakai  Sebagai acuan, tulisan  atau referensi 

dalam melaksanakan sesuatu rujukan untuk mengambil hasil karya orang 

lain Tanpa mendapatkan izin dari pemilik ataupun pencipta.
14

 

C. Identifikasi Masalah 

Dari paparan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Tentang Objek penjualan jual beli buku foto copy di Pondok Pesantren 

Al-Iman Putra di dusun Ngambakan Kec. Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 
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2. Tentang Penetapan harga dalam jual beli buku bajakan (fotocopy) di 

Pondok Pesantren Al-Iman Putra di dusun Ngambakan Kec. Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo. 

D. Rumusan Masalah  

Adapun Permasalahan yang timbul dalam penulis ini adalah : 

1. Bagaimana Tinjauan Fiqh Terhadap Objek buku bajakan (fotocopy) di 

Koperasi Pondok Pesantren Al-Iman Putra di dusun Ngambakan Kec. 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Terhadap Penetapan Harga dalam jual beli 

buku di Koperasi Pondok Pesantren Al-Iman Putra di dusun Ngambakan 

Kec. Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk  

1. Untuk mengetahui bagaimanatinjauan fiqh terhadap Objek jual beli buku 

di Koperasi Pondok Pesantren Al-Iman Putra di dusun Ngambakan Kec. 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk menelusuri secara jelas bagaimanatinjauan fiqh terhadap penetapan 

harga dalam jual beli buku di Koperasi Pondok Pesantren Al-Iman Putra 

di dusun Ngambakan Kec. Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

F. Kegunaan Penelitian  



 

 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pengurus yang akan 

melakukan praktek jual beli dan menjadi motivasi bagi pengurus yang 

sadar hukum . 

2. Manfaat praktis 

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi danmasukanbagi 

pengurus koperasi untuk menjalankan prkatek jual beli sesuai dengan 

konsep syarat maupun rukun dalam fiqhdan juga sebagai tambahan 

khazanah atau pengembangan dalam ekonomi Islam, terutama yang 

berkaitan dengan jual beli. Serta bagi peneliti, untuk menambah 

pengalaman dan pengetahuan dalam menyikapi permasalahan konsep jual 

beli di masyarakat. 

G. Telaah Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis sebenarnya sudah ada yang membahas 

tentang jual beli buku, akan tetapi  penulis mencoba berbeda dengan 

pembahasan yang disudah di bahas. Adapun karya tulis yang membahas 

tentang jual beli adalah Sripsi Rifqi Faridatul Khusna, dengan berjudul “ 

Tinjauan Fiqh Buyu’ Terhadap Jual beli buku Yang disegel plastik di toko  



 

 

“TERANG”. Skripisi ini membahastentang akad Jual beli Buku yang disegel 

dan Kualitas Buku dalam Jual beli Buku di toko” Terang”.15
 

Adapun di Skripsi lainnya yaitu Skripsi Muhammad Fatchul Fauzi, 

dengan berjudul “ Transaksi Jual Beli Online Perspektif Fiqh (Studi Kasus di 

Toko Reog Ponorogo)”. Skripsi ini membahas tentang akad transaksi Online 

di Toko Reog, dan objek barang yang di perjual belikan secara Online, serta 

mekanisme penyelesaian sengketa antara pembeli dan penjual di Toko 

Reog.
16

 

Kemudian dalam skripsi Miftahul Roifah, dengan berjudul “Analisa 

Fiqh Terhadap Jual Beli Salam di Sub Bussiness Center Sophie Martin Kota 

Madiun”. Dalam Skripsi ini membahas tentang tehnik jual beli salam di sub 

business center shopie martin kota madiun dan tentang penyelesaian apabila 

terjadi wanprestasi dalam jual beli beli salam di sub bussiness sophie martin 

di kota madiun, serta akibat hukum dalam jual beli salam di sub bussiness 

shopie martin kota madiun.
17

 

Dari karya tulis yang membahas tentang jual beli, setelah diketahui 

tentang pembahasan diatas bahwa penjelasan tentang jual beli disini berbeda 

dengan jual beli yang sudah dibahas sebelumnya adapun pembahasan disini 
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yaitu secara khusus membahas tentang “ Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli 

Buku Bajakan di koperasi Pondok Pesantren Al-Iman Dusun. Ngambakan 

Kecamatan. Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. 

H. Metode Penelitian . 

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan(field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan ditempat atau medan terjadinya permasalahan– 

permasalahan.
18

 Dimana peneliti ini harus terjun ke lapangan, mempelajari, 

dan melakukan observasi dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada 

di lapangan.
19

 

b. Pendekatan Penelitian. 

Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian 

yangmenghasilkan data deskriptif berupa kata–kata tulisan atau dari orang–

orang dan perilaku yang diamati. Dalam sifatnya ini peneliti di tuntut untuk 

terlibat secara langsung di lapangan.
20

 

c. Lokasi Penelitian 
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Adapun lokasi yang dijadikan obyek penelitian dalam penulisan 

skripsi ini adalahdi Koperasi Pondok Pesantren Al-Iman Putra dusun 

Ngambakan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
21

 

d. Data Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah yang 

menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain: 

a. Data tentangObjek jual beli buku di koperasi PONPES Al-Iman Putra 

yang di praktekkan antara pihak pengurus koperasi dengan santri. 

b. Data tentang cara penetapan harga yang di peroleh dari hasil penjualan 

harga buku aslinya dan hasil foto copy buku yang di perbanyakpada 

pen jualan buku bajakandi koperasi Pondok Pesantren Al-Iman Putra. 

c. Sumber data 

Adapun data – data yang penulis dapatkan, yaitu : 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah: 

a. Penjual yaitu Pengurus bidang koperasi pondok yaitu Pondra, 

Fahmi Injaz, Kun Wildan. 

b. Pembeli yaitu para santri yang pernah membeli buku bajakan  

pondok pesantren Al-Iman Putra. 
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2. Data Sekunder  

Diperoleh dari responden, yaitu orang–orang yang dianggap 

tahu tentang data–data yang diinginkan peneliti, sumber data dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi, di antaranya: sumber data 

penulis, serta data-data yang lainnya. 

3. Sumber data Literer 

a) Hendi Suhendi, Fiqih Mu’amalah. 

b) Dimyauddin, Fiqh Muamalah. 

c) Fathuddin ja’far, Al-qur’an dan Terjemahannya. 

d) Rachmat Syafie, Fiqh Muamalah. 

e) Suwardi Lubis, Hukum Ekonomi Islam. 

f) Amir Syarifuddin, Garis Besar Fiqh. 

g) Miftah Khair, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dan Pandangan 4 

Madzhab. 

I. Teknik Pengelolahan data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengelolahan data 

sebagai berikut : 

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama 

bagi segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keserasian satu 



 

 

dengan yang lainnya, toleransi dan keseragaman antara yang satu dengan 

yang lainnya. 

b. Organizing yaitu pengaturan dan penyusunan data–data sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun 

skripsi. 

c. Penemuan hasil research (peneleliti) yaitu melakukan analisa lanjutan 

terhadap hasil riset dengan dalil-dalil yang sesuai untuk memperoleh 

kesimpulan sebagai pemecah rumusan yang ada dari kebenaran yang 

ditemukan dilapangan.
22

 

J. Sistematika Pembahasan  

Dalam penelitian ini guna mempermudah dalam pembahasan dari hasil 

analisa dalam hal ini dibagi beberapa bab yang mana sistematikanya adalah 

sebagai berikut : 

Babsatu, pendahuluan.Dalam bab pertama ini berisi tentang latar 

belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 
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Bab dua, berisi konsep fiqh tentang jual beli.Bab ini berfungsi untuk 

mempertengahkan kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan
23

 

melakukan penelitian terdiri dari , pengertian definisi, Landasan hukum, 

rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan penetapan harga 

dalam jual beli. 

Bab ketiga, berisi tenatng praktek jual beli buku bajakan (fotocopy) di 

koperasi pondok pesantren Al-iman putra kabupaten ponorogo. Bab ini 

menggambarkan fakta–fakta yang terjadi dilapangan, yang meliputi : 

Gambaran umum lokasi penelitian, letak geografis Pondok Pesantren Al-Iman 

Putra Kabupaten Ponorogo, sejarah Pondok Pesantren Al-Iman 

Putra,ObjekJual Beli buku bajakan, penetapan harga jual buku bajakan.  

Selanjutnya bab keempat, berisi tentanganalisis praktek jual beli buku 

bajakan di koperasi ponpes al-iman putra kabupaten ponorogo.Bab ini 

merupakan analisa fiqh dalam pembahasan inti skripsi, yang meliputi : 

Tinjauan Fiqh terhadap Praktek jual beli buku di koperasi dipondok pesantren 

Al-Iman Putra Kabupaten Ponorogo, Tinjauan FiqhTerhadap Penetapan 

Harga dalam jual beli buku di Koperasi Pondok Pesantren Al-Iman Putra 

Kabupaten Ponorogo. 
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Dan yang terakhir bab lima, berisi penutup. Bab ini merupakan akhir 

penulisan Skripsi yang didalamnya berisikan tantang kesimpulan yang 

merupakan jawaban terhadap rumusan masalah, dan diakhiri dengan  saran–

saran.
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