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ABSTRAK 

SOLIHIN, BIBIT. 2015. Tinjauan Hukum IslamTerhadap Praktik Jual Beli 

Pohon Kelapa di Dusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo.Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syari‟ah dan 

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. Shohibul Itmam, MH. 
Kata kunci : Akad, Jual Beli dan Penetapan Harga. 

Jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah yang paling sering 

dilakukan, tetapi terkadang tidak memperhatikan apakah jual beli tersebut sudah 

sesuai dengan jual beli dalam hukum Islam atau belum. Padahal didalam al-

Qur‟an surat al-Nisa>ayat: 29 bahwa Islam sangat melarang memakan harta orang 

lain secara bathil. Islam menghalalkan segala cara dalam jual beli, tetapi juga 

sangat diperlukan hukum islam.Hukum islam adalah Hukum yang bersumber 

pada nash al-Qur‟an dan al-Hadist serta bersumber pada pendapat para Ulama‟ 
yang termuat pada kitab-kitab fiqh baik klasik maupun kontenporer.Dalam skripsi 

ini penulis akan meninjau praktik jual beli pohon kelapa di Dusun Konto Desa 

Bosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

Dari latar belakang tersebut ada dua pokok permasalahan yang perlu 

dibahas yaitu pertama: Bagaimana  tinjauan hukum Islam terhadap akad jual 

belipohon kelapa di Dusun Konto Desa Bosan Kidul Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo. Kedua:Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

penetapan harga dalam praktik jual beli pohon kelapa di Dusun Konto Desa 

Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, 

yaitu data-data lapangan yang berasal dari penjual maupun pembeli pohon kelapa 

itu dianalisa apakah sesuai dengan hukum Islamatau tidak. Dari hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa akad dalam transaksi jual beli pohon kelapa di 

Dusun Konto telah sesuai dengan alasan Adat atau kebiasaan yang terdapat 

ditengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash 

syara‟ yang melarangnya, adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam 
menetapkan hukum syara‟. Untuk itu berlaku kaidah: العادة حكمةberarti adat itu 

dapat menetapkan hukum. Dalam hal jual beli pohon kelapa yang masih di lahan 

milik penjual hukumnya sah. Sedangkan penetapan harga yang terjadi dalam 

transaksi jual beli pohon kelapa tersebut belum sesuai dengan hukum Islam, 

karena harga yang terjadi terlalu rendah sehingga merugikan penjual. Hal ini 

diperkuat dengan alasankarena penjual yang merawat pohon kelapa tersebut 

seperti halnya jika pelepah kelapa jatuh maka yang membersihkan adalah penjual 

dan apa bila penjual memberi pupuk di bawah pohon kelapa yang biasanya ada 

tanaman lain seperti jagung maka pohon kelapa milik pembeli akan menyerap 

sebagian pupuk yang diberikan penjual. 

  



2 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

RasulullahSAW. Pernah bersabda bahwa sebagian besar rizki 

manusia diperoleh dari aktifitas perdagangan. Hal ini disabdakan beliau 

dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harabi, yang artinya 

berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh bagian penghidupan 

sembilan diantaranya dihasilkan dari berdagang. Dalam ilmu ekonomi, 

pedagangan secara konvensional diartikan sebagai proses saling tukar-

menukar yang didasarkan atas kehendak suka rela dari masing-masing 

pihak. Mereka yang terlibat dalam aktifitas perdagangan dapat 

menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar-menukar 

secara bebas itu.
1
 

Jual beli sudah menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup 

antar manusia. Secara syar‟i Allah telah menggariskan dalam al- Qur‟an 

melalui firman-Nya Surat al-Nisa‟ ayat 29: 

Al-Nisa ayat 29: 

 
                                                           

1
Jusmaliani, dkk. Bisnis Berbasis Syariah (Jakarta: Bumi Askara,2008), 45. 
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“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”. (QS. Al-Nisa‟ [4]: 29)2
 

 

Sedangkan pengertian Jual beli itu ialah suatu perjanjian tukar 

menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara 

kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya 

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan 

disepakati.
3
 

Konsep jual beli yang berlaku di masyarakat kini telah dikemas 

kedalam berbagai bentuk jual beli, diantaranya:salam, muzayadah, 

muhaqalla >h, mukha >darah,mula >masah, muza >banahdan masih banyak 

macam-macam jual beli lainya.
4
Namun, masyarakat harus lebih jeli antara 

jual beli yang di halalkan dan yang diharamkan. 

Misalnya, tentang rukun jual beli di kalangan fuqaha‟, terdapat 

perbedaan rukun jual beli.Menurut fuqaha‟ kalangan Hanafiyah, rukun jual 

beli adalah ijab dan qabul.Sedangkan menurut jumhur Ulama‟ rukun jual 

beli terdiri dari akad (ijab dan qabul), „aqid (penjual dan pembeli), ma‟qud 

alaih (obyek akad).
5
 

Sedangkan syarat-syarat yang menjadi objek jual beli diantaranya: 

suci dan mungkin untuk disucikan, memberi manfaat menurut syara‟, 

                                                           
2
 Departemen Agama Republik Indonesia.Al-Qur‟an dan Terjemahnya  (Semarang: PT 

Karya Toha Putra Semarang), 4, 29, 153. 
3
 Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68-69. 

4
Abdullah bin Muhammad At-Tnayyar.Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 

Madhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 21-24. 
5
 Qomarul Huda.Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 55. 



4 
 

 

jangan ditaklikkan, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan cepat atau 

lambat, milik sendiri, dan dapat dilihat.
6
 

Sementara itu yang terjadi di Dusun Konto Desa Baosan Kidul 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo adanya praktik jual beli pohon 

kelapa yang masih berbuah, yang mana pohon kelapa tersebut tetap berada 

di tanah milik penjual pohon sampai waktu yang tidak 

ditentukan.
7
Sedangakan pohon kelapa tersebut terus tumbuh berkembang 

sehingga pohon kelapa masih membutuhkan makanan untuk 

pertumbuhanya, tetapi pembeli (pemilik) tidak pernah memberi pupuk 

pada pohon kelapa. Misalnya: Pada saat penjual memberi pupuk pada 

tanaman yang ada disekitar pohon kelapa maka pohon kelapa tersebut ikut 

menyerap pupuk tersebut.
8
 

Harga yang ditetapkan sangat murah, harga per pohon berkisaran 

antara 100sampai 250 ribu. Sedangkan pohon kelapa dalam setahun dapat 

panen sampai 3 kali, dan sekali panen satu pohon kelapa tersebut 

menghasilkan kuranglebih Rp.50.000 untuk pohon kelapa yang berbuah 

sedang. Harga buah kelapa biasanya dijual dipasar dengan harga 

berkisaran Rp.2000 sampai dengan Rp.3000 tergantung ukuran besar 

kecilnya buah kelapa tersebut,harga pohon kelapa ditentukanoleh banyak 

atau sedikitnya buah kelapa pada saat terjadinya akad.
9
Pohon kelapa 

tersebut yang merawat adalah penjual seperti halnya disaat pelepah pohon 

                                                           
6
 Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah.Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 

69-70. 
7
Lihat Transkip 08/3-W/9-VIII/2015 

8
Lihat Transkip12/4-W/11-VIII/2015 

9
Lihat Transkip11/4-W/11-VIII/2015 
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itu jatuh, yang membersihkan adalah penjual. Alasan penjual menjual 

pohon kelapa produktif tersebut adalah karena banyaknya kebutuhan gidup 

masyarakat, terutama kebutuhan yang mendesak adalah sebab masyarakat 

menjual pohon kelapa yang masih produktif. 

Jual beli semacam ini sangat berbeda dari transaksi jual beli yang 

selama ini kita temukan. Dalam pandangan hukum Islam, obyek  jual beli 

harus menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan dalam penetapan 

harga pohon kelapaharus memenuhi unsur adil, akan tetapi penetapan 

harga yang terjadi dalam praktik jual beli pohon kelapatersebut ada salah 

satu pihak yang dirugikan yaitu penjual.
10

 

Di Dusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo adanya praktik jual beli pohon kelapa merupakan 

salah satu dari beberapa penghasilan petani, artinya transaksi semacam ini 

bukanlah sekali duakali saja terjadi, akan tetapi berulang kali dan terus 

dilakukan bahkan sudah ada sejak zaman dahuludi Dusun Konto Desa 

Baosan Kidul kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

Transaksi jual beli seperti yang terjadi di Dusun Konto Desa 

Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ini tentunya hal 

yang jarang kita jumpai, karena model jual beli seperti ini belum muncul 

di tempat lain, untuk itu penulis ingin meneliti masalah ini dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Kelapa 

                                                           
10

Lihat Transkip 09/3-W/09-VIII/2015 
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diDusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Adapun yang perlu mendapatkan penegasan istilah dalam 

penulisan judul skripsi ini adalah: 

1. Hukum islam: Hukum yang bersumber pada nash al-Qur‟an dan al-

Hadist serta bersumber pada pendapat para Ulama‟ yang termuat pada 

kitab-kitab fiqh baik klasik maupun kontenporer.
11

 

2. Jual beli: suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang 

mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu 

menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian 

atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati.12
 

3. Pohon: tumbuhan yang berbatang keras dan besar.
13

 

4. Kelapa: tumbuhan palem yang berbatang tinggi, buahnya tertutup 

sabut dan tempurung yang keras. Di dalamnya mengandung santan dan 

air, merupakan tumbuhan serba guna.
14

 

 

 

 

 

                                                           
11

Abdul Khalaf Wahab, Kaidah-Kiadah Hukum Islam (Yogyakarta: Rajawali Press, 

1991), 157. 
12

Suhendi. Fiqh Muamalah, 68-69. 
13

Departemen Pendidikan.KBBI, 883. 
14

Ibid., 529. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islamterhadap akad jual beli pohon kelapa 

di Dusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islamterhadap penetapan harga dalam 

praktik jual belipohon kelapa di Dusun Konto Desa Baosan Kidul 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo? 

 

D. TujuanPenelitian 

Setiap aktifitas apapun yang dilakukan manusia hendaknya harus 

mempunyai tujuanyang ingin dicapai agar aktifitas tersebut memiliki 

manfaat, demikian juga penulis. Dalam penyusunan skripsi ini penulis 

mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap 

transaksi jual beli pohon kelapa. 

2. Untuk mengetahui bagaimana analisa fiqh terhadap penetapan harga 

dalam transaksi jual beli pohon kelapa. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Selain adanya tujuan yang dicapai dari penyusun skripsi ini 

tentunya harus ada kemanfaatan atau kegunaan, yang terutama bagi 

penulissendiri dan bagi para pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan 

dari penulis skripsi ini antara lain: 
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1. Hasil studi ini di harapkan dapat berguna untuk acuan bagi penyusun 

peneliti lebih lanjut dimasa mendatang. 

2. Hasil studi ini diharapkan dapat berguna untuk acuan bagi pembinaan 

dan penyuluhan kepada para penyusun khususnya, umumnya kepada 

para petani kelapa. 

3. Studi ini berguna untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh 

gelar sarjana Strata 1 di STAIN Ponorogo. 

 

F. Telaah Pustaka 

Pemahaman mengenai tentang jual beli telah banyak dibahas oleh 

para ulama‟, maupun para peneliti tentang jual beli, baik secara teori, 

manajemen maupun secara psikis, kajian terhadap jual beli ini bukanlah 

pertama kali dilakukan. Akan tetapi sebelumnya telah ada yang menulis 

skripsi mengenai tentang jual beli, diantaranya: 

Skripsi yang ditulis oleh Jihan Kumala Azza pada tahun 2011 

dengan judul Analisa Fiqh Teradap Praktik Jual Beli Padi Tebasan di Desa 

Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.Dalam skripsi ini 

membahas tentang bagaimana analisa fiqih terhadap akadJual Beli Padi 

Tebasan di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Dari 

hasil penelitian ini jual beli dengan sistem tebasan ini diperbolehkan 

sehingga hukum jual beli padi tebasan di Desa Tempuran adalah sah.Dan 

masalah yang dibahas selanjutnya adalah bagaimana analisa fiqh terhadap 

pembatalan Jual Beli Padi Tebasan di Desa Tempuran Kecamatan Paron 
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Kabupaten Ngawi, dari hasil penelitian Pemberian uang muka pada jual 

beli ini juga diperbolehkan.Hal itu didasarkan pada urbun yang 

diperbolehkan dalam syara‟ meskipun menjadi ikhtilaf.Pembatalan sepihak 

dalam jual beli padi tebasan ini juga sekalipun barang belum 

diterima.Akan tetapi resikonya uang muka menjadi hak milik penjuan 

sebagai ganti rugi pembatalan jual beli tersebut.
15

 

Skripsi selanjutnya adalah Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli 

Pohon Jati (Studi Kasus di Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten 

Megetan) yang ditulis oleh Shofyan Hanafi pada tahun 2014. Dalam 

skripsi ini membahas tentang bagaimana analisa fiqih terhadap akadJual 

Beli Pohon Jati di Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten 

Megetan, dan dari hasil pembahasan dan analisa dapat dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa akad jual beli pohon jati diDesa Bogoarum Kecamatan 

Plaosan Kabupaten Magetan merupakan transaksi yang telah memenuhi 

rukun dan sarat jual beli dan itu semua telah sesuai dengan hukum islam 

dimana ada kesepakatan yang menjukkan kerelaan kedua belah pihak 

dengan tidak adanya satu paksaan atau atas dasar suka sama suka. Dan 

masalah selanjunya yaitu Bagaimana analisa fiqh terhadap penentuan 

harga dalam jual beli pohon jati di Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan 

Kabupaten Megetan, Adapun penetapan harga jual beli pohon jati yang 

ditetapkan oleh pihak pembeli berdasarkan kondisi barang serta harga 

yang beredar diwilayah tersebut kemudian penjual meyetujui atas 

                                                           
15

 Jihan Kumala Azza. Analisa Fiqh Teradap Praktek Jual Beli Padi Tebasan Di Desa 

Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2011). 
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penetapan harga tersebut kedua belah pihak saling meridhoi sehinga 

penetapan harga jual beli sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan 

dengan hukum islam.Sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa antara 

penjual dan pembeli pohon jati merupakan penyelesaian yang sangat baik 

demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak.Sehingga praktik 

tersebut sudah sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa dalam fiqh. 
16

 

Skripsi selanjutnya adalah Jual Beli Ketela Dengan Sistem 

Tebasandi Dukuh Kebayen Desa Pelalangan Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo yang ditulis oleh Lina Feniati pada tahun 2010. Dan 

dalam skripsi ini membahas tentang Bagaimana sistem jual beli ketela 

tebasan di Dukuh Bekayen Desa Pelalangan Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo, dan sistem jual beli ketela tebasan di Dukuh 

Bekayen Desa Pelalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

masih sejalan dari kacamata hukum islam.
17

 

Dari beberapa telaah pustaka di atas, penulis belum menemukan 

penelitian yang secara khusus membahas tentang: tinjauan hukum Islam 

terhadap praktik jual beli pohonkelapa. Maka, penulis didalam penelitian 

ini menyoroti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual 

beli pohon kelapa di Dusun Konto Desa Baosan kidul Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo. Sertapenetapan harga dalam transaksi jual beli 

pohon kelapa tersebut. 

                                                           
16

 Shofyan Hanafi. Analisa Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Jati (Studi Kasus di 

Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan Kabupaten Megetan) (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014). 
17

 Lina Feniati. Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasandi Dukuh Kebayen Desa 

Pelalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2010) 
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G. Metode  Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan 

mengunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat 

secara menyeluruh. Di mana tempat, keadaan, dan waktu yang 

berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor yang harus 

diperhatikan.
18

 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini mengunakan metodologi dengan 

pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan mengunakan 

pengamatan atau wawancara.
19

 

3. Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual 

beli pohon kelapa ini, di laksanakan di Dusun Konto Desa Baosan 

Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo  

4. Subyek Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini yang dijadikan subyek penelitian 

adalah kebun warga yang di tanami pohon kelapa di Dusun Konto 

Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponororgo. 

 

 

                                                           
18

 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009) 26. 
19

Ibid.,11 
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5. Sumber Data 

Dalam penyusuna skripsi ini, untuk dapat menjawab masalah-

masalah pokok bahasan, maka penulis mengunakan dua (2) data, 

antara lain: 

a. Sumber Data Empiris 

Adapun sumber data empiris yang digunakan penulis adalah: 

1) Responden 

Yaitu orang yang memberikan pernyataan atau yang 

berkenaan dengan dirinya sendiri yaitu pihak penjul pohon 

kelapa di Dusun Konto desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo. 

2) Informan 

Yaitu orang yang memberikan pernyataan tentang orang 

lain, atau yang berkenaan dengan pribadi orang lain, dalam hal 

ini adalah orang yang selain terlibat dalam transaksi jual beli 

pohon kelapa di Dusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan 

Ngerayun Kabupaten Ponorogo. 

b. Data Literer 

Penelitian pustaka dengan memperbanyak bacaan atau 

literatur yang dapat dipertangung jawabkan yang ada relevansinya 

dengan masalah-masalah pada skripsi ini. Memiliki fungsi sebagai 

kerangka acuhan dalam menyusun dan memperkuat landasan teori 

suatu penulisan skripsi, antara lain: 
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1) Abdul Aiziz Dahalan, Ensiklopedi Hukum Islam 1 (Jakarta: 

Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). 

2) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 

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

4) Miftahul khairi,Ensiklopedi Fiqh Muamalahdalam Pandangan 

4 Madhab, (Yogyakarta: 2014) 

5) Iamail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasaik dan Kontenporer , 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Yaitu tindakan untuk melihat, mengamati, memperhatikan, 

mendengarkan, dan sebagainya terhadap terjadinya akad jual beli 

pohon kelapa di Dusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

b. Interview 

Yaitu komunikasi secara langsung antara pihak penggali 

data dengan responden dan informan yang merupakan penjual dan 

pembeli pohon kelapa diDusun Konto Desa Baosan Kidul 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Dari data dokumentasi diantaranya yaitu foto dan dokumen, 

dalam dokumentasi ini diharapkan dapat membantu memperoleh 

data-data mengenai transaksi jual beli pohon kelapa di Dusun 
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Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo. 

7. Teknik Analisa Data 

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah 

menganalisa data tersebut dengan cara analisa kualitatif.  

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah di dalam pembahasan skripsi ini penulis 

membagi menjadi lima bab dan masng-masing bab dibagi atas sub-sub bab. 

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar blakang masalah, penenegasan 

istilah.Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II: AKAD, JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA DALAM 

HUKUM ISLAM 

Kajian teori tentang jual beli dipaparkan pada Bab II, yang 

didalamnya berisi tentang pengertian akad, dasar hukum akad, 

rukun akad, syarat akad, jenis akad, dan berakhirnya akad. 

Selanjutnya menjelaskan tentang pengertian jual beli, dasar 

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

dan macam-macam jual beli. Dan tentang penetapan harga 

menurut hukum islam. 
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BAB III:  PRAKTIK JUAL BELI POHON KELAPA DI DUSUN KONTO 

DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGRAYUN 

KABUPATEN PONOROGO. 

Pada Bab ketiga disajikan tentang praktik jual beli pohon kelapa, 

yang terdiri dari gambaran umum Dusun Konto Desa Baosan 

Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.meliputi, sejarah 

Dusun konto, letak geografis, keadaan ekonomi, keadaan sosial 

dan keagamaan serta mata pencaharian penduduk.Kemudian 

diskripsi data yang memuat akad jual beli pohon kelapa di Dusun 

Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo.Praktik penetapan harga dalam jual beli pohon kelapa 

diDusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo. 

BAB IV:  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL 

BELI POHON KELAPA DI DUSUN KONTO DESA BAOSAN 

KIDUL KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN 

PONOROGO. 

Bab IV merupakan tinjauan hukum Islamyang menganalisa 

praktik jual beli pohon kelapa dan penetapan harga dalam 

transaksi jual beli pohon kelapa Dusun Konto Desa Baosan Kidul 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan 

teori hukum islam tentang akad jual beli dan penetapan harga 

yang telah dipaparkan. Adapun sub bab ini terdiri dari tinjauan 
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hukum Islamterhadap akad jual beli pohon kelapa Dusun Konto 

Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogodan 

analisa fiqih terhadap praktik penetapan harga pohon kelapa yang 

menjadi obyek jual beli. 

BAB V : PENUTUP 

Untuk menutup rangkaian pembahasan skripsi ini akan 

dikemukakan kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

AKAD, JUAL BELI DAN PENATAPAN HARGA DALAM 

HUKUM ISLAM 

 

A. Akad  

1. Pengertian Akad 

a. Pengertian Khusus 

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama‟ fiqh, 

antara lain: 

 وج مشروع يثبت أثر ي حل ىإرتباط إجاب بقبول عل
"Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan 

ketentuan syara‟ yang berdampak pada objeknya.” 

 وج يظهر اثر ىتعّلق كام احد العاقدين بااخر شرعا عل
 ي  لّ 

“Pengaitan ucapan salah satu yang akad dengan yang lainya 

secara syara‟ pada segi yang tampak dan berdampak pada 

objeknya.”20
 

 

b. Pengertian Umum 

Pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama‟ 

Syafi‟iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu:  

                                                           
20

 Rachmat Syafe‟i,  Fiqh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),44. 
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فردة كالوقف  كّل ما عزم امرء علي فعل سواء صدر باردة م
واإبراء والّطاق واليمن ام احتاج إي إرادتن ي انشائ 

ن  كالبيع وااجار والّتوكيل الّر
“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, berdasarkan 
keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau 

sesuatu yang pembentukanya membutuhkan keinginan seperti 

jual beli, perwakilan, dan gadai.”21
 

 

2. Dasar Hukum Akad 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad 

itu.dihalalkan bagimu binatang binatang berkaki empat selain 

yang akan biberitahukan kepadamu, janagn kamu 

menganggap binatang buruan halal sedang kamu dalam 

keadaan ihram; sesungguhnya, Allah menetapkan hukum 

mengenai apa yang dia kehendaki.
22

 

3. Rukun Akad 

Menurut ulama‟ Hanafiyah rukun akad adalah ijab dan 

qabul.Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainya yang 

menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab 

keberadaanya sudah pasti. 

Ulama‟ selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga 

rukun, yaitu: 

                                                           
21

Ibid.,43-44. 
22

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahanya, 416. 
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a. Orang yang berakad („aqid). Contoh: penjual dan pembeli. 

b. Sesuatu yang diakadkan (maqud alaih), contoh: harga atau yang 

dihargakan. 

c. Shighat,  yaituijab dan  qabul.
23

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat ialah: 

1) Harus jelas pengertianya. Kata-kata dalam ijab qabul harus 

jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang 

berkata “aku serahkan barang ini” kalimat tersebut masih 

kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan; apakah 

benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau 

titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “aku serahkan benda ini 

kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pembarian”. 

2) Harus bersesuaian dengan ijab dan qabul. Tidak boleh antara 

yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya 

seorang berkata, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai 

titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “aku 

menerima benda ini sebagai pemberian”. Adanya 

kesimpangsiuran dalam ijab dan qabulakan menimbulkan 

persengketaan yang dilarangoleh agama Islam karena 

bertentangan dengan ishlah di antara manusia. 

3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau 

                                                           
23

Ibid., 45. 
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ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam ijarah harus saling 

ridha.
24

 

4. Syarat Akad 

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan 

syara‟ yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada 

dua macam yaitu: 

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib 

sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Adapun syarat-syarat 

yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah:  

1) Kedua yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad 

orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada dalam 

pengampuan karena boros dan lainya) akadnya tidak sah. 

2) Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya. 

3) Akad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukanya, walaupun dia bukan aqid  yang 

memiliki barang. 

4) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli 

mulamasah. 

5) Akad bapat memberikan manfaat, maka tidaklah sah apabila 

akad rahn  dianggap sebagai amanah. 

6) Ijab harus berjalan lurus, maka ijab tidak sah apabila ijab 

tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya kabul. 

                                                           
24

 Hendi Suhendi,  Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 47-48. 
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7) Ijab dan qabul harus bersambung, jika seorang melakukan ijab 

dan berpisah sebelum melakukan qabul, maka ijab yang 

demikian dianggap tidak sah (batal). 

b. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya 

wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut 

sebagai tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang 

umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.
25

 

5. Macam-Macam Akad 

Adapun macam-macam akad adalah: 

a. „Akad munjiz yaitu akad yang dilakukan langsung pada saat 

selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan 

akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan 

tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad. 

b. „Akad Mu‟alaq yaitu akad yang dalam pelaksanaanya terdapat 

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan 

penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya akad. 

c. „Akad Mudhaf yaitu akad yang dalam pelaksanaanya terdapat 

syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan 

yang pelaksanaanya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, 

perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum 

                                                           
25

 Qomarul Huda,  Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 32-33. 
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mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah 

ditentukan.
26

 

6. Berakhirnya Akad 

Ulama Fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila 

terjadi hal-hal sebagai berikut: 

a. Berakhir masa berlaku suatu akad itu, apabila akad itu memiliki 

tenggang waktu. 

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu 

mengikat. 

c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila: 

1) Akad itu fasid. 

2) Berlaku khiyar syarat, khiyar „aib. 

3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berkad. 

4) Telah mencapai tujuan akad itu secara sempurna. 

d. Wafat salah satu pihak yang berakad. 

Menurut hemat penulis, walaupun salah satu pihak wafat, 

dapat diteruskan oleh ahli warisnya, seperti akad sewa-menyewa, 

gadai, dan perserikatan dagang.Dengan demikian, tidak ada pihak 

yang dirugikan.
27

 

 

 

 

                                                           
26

Ibid., 33. 
27

 M. Ali Hasan,  Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004), 112. 
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B. Jual Beli 

a) Pengertian Jual Beli 

Menurut Hanafiyah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar-

menukar harta benda atau suatu yang dinginkan dengan suatu yang 

sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut 

Malikiyah, Syafi‟iyah, dan  Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar 

menukar harta dengan harta benda pula dalam bentuk pemindahan milik 

dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 komplikasi hukum 

ekonomi syari‟ah, ba‟i adalah jual beli antara benda dan benda atau 

pertukaran antara benda dengan uang.
28

 

Sedangkan Said Sabiq  mendefinisikan  jual beli adalah saling 

menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Imam An-Nawawi 

berpendapat bahwa jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk 

perpindahan hak milik. Abu Qudamah mendefinisikan jual beli adalah 

saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan 

pemilikan,
29

 

Menurut Rachmat Syafei, secara teminologi jual beli dapat 

diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). 

Sedangkan menurut  Imam Nawawi, dalam kitab al-Majmu yang dimaksud 

jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Dan 

                                                           
28

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenademedia Group, 2012), 101. 
29

Hasan, Berbagai Macam,114. 
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menurut Ibnu Qadamah dalam kitab al-Mugni, yang dimaksud jual beli 

adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.
30

 

Sedangkan Hendi Suhendi mendefinisikan Jual beli adalah suatu 

perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara 

sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak 

lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan syara‟ dan disepakati.31
 

b) Dasar Hukum Jual Beli 

a. Dalil dari al-Qur‟an 

1) QS. Al-Baqarah: 275 

 

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan meng 

haramkan riba”.32
 

 

2) Al-Nisa ayat 29: 

 

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

diantara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

                                                           
30

Buchori Alma dan Dinni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2009), 242. 
31

Suhendi, Fiqh Muamalah, 68-69. 
32

 Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya, 2, 275, 86. 
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sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 
(QS. Al-Nisa‟, 4: 29)

33
 

b. Dalil dari as-Sunah 

1) Jual beli yang tidak diketahui takaranya: 

ِ َوَسَلَم َعْن  ُ َعَلْي ِ َصَلى الَل َُريْ َرَة قَاَل نَ َهى َرُسوُل الَل َعْن أَِِ 
 بَ ْيِع ااََْ اِة َوَعْن بَ ْيِع اْلَ َررِ 

943- Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah melarang 

jual beli hashat (sejauh lemparan batu) dan jual beli gharar 

(penipuan)." (Muslim)34
 

 

 

Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum 

muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya bai‟ karena 

mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti 

mempunyai ketergantunggan terhadap sesuatu yang dimiliki 

orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan 

sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan 

disyari‟atkanya bai‟ setiap orang dapat meraih tujuannya dan 

memenuhi kebutuhannya.
35

 

c. Dalil dari Qiyas 

Bahwasannya semua syari‟at Allah SWT yang berlaku 

mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu 

yang tidak diragukan siapapun. Jika mau memperhatikan, kita 

akan menemukan banyak sekali nilai filosofis di balik 

                                                           
33

Ibid.,4, 29, 153. 
34

Ibid.,4. 
35

 Abdullah bin Muhammad dkk, Ensiklopedi Hukum Muamalah dalam Pandangan 4 

Madhab (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 5. 
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pembolehan bai‟. Diantaranya adalah sebagai media atau sarana 

bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhanya, seperti makan, 

sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi 

kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat 

terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta 

dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling 

memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga 

kebutuhan dapat terpenuhi.
36

 

c) Rukun Jual Beli 

Di kalangan fuqaha‟, terdapat perbedaan rukun jual 

beli.Menurut fuqaha‟ kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab 

dan qabul.Sedangkan menurut jumhur ulama‟ rukun jual beli terdiri 

dari akad (ijab dan qabul), „aqid (penjual dan pembeli), ma‟qud alaih 

(obyek akad).
37

 

a. Ijab qabul 

1) Masalahijab qabul ini para ulama berbeda pendapat, 

diantaranya  berikut ini : 

a) Menurut Ulama Syafi‟iyah ijab dan qabul ialah: 

“Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shigat (ijab 

qabul) yang diucapkan”. 

b) ImamMalik berpendapat: 

                                                           
36

Ibid., 5. 
37

 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, 55. 
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“Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara 

dipahami saja” 

c) Pendapat ketiga ialah penyampaian akad dengan 

perbuatan atau disebut juga dengan aqad bi al-mu‟athah 

yaitu: mengambil dan memberikan dengan tanpa 

perkataan (ijab dan qabul), sebagaimana seorang 

membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, 

kemudian ia mengambilnya dari penjual dan 

memberikan uangnya sebagai pembayaran. 

2) Syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut: 

a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja 

setelah penjual ijab dan sebaliknya. 

b) Jangan diseligi dengan kata-kata lain antara ijab dan 

qabul. 

c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja 

dalam benda-benda tertentu, misalnya seorang dilarang 

menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli 

yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan 

pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama 

Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin 

memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk 

merendahkan mukmin, firman Nya: 
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“Dan Allah sekali-sekali tidak memberi jalan bagi orang 

kafir untuk menghina orang mukmin”.(al-Nisa: 141).
38

 

 

b. Orang-orang yang berakad (Penjual dan pembeli) 

Berikut adalah syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad, 

yaitu: 

1) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad 

anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak 

pandai mengendalikan harga. Oleh karna itu, anak kecil, 

orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta 

sekalipun miliknya. 

Allah berfirman: 

 

“Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-

orang yang bodoh”. (al-Nisa: 5).
39

 

 

2) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja 

dalam benda-benda tertentu, misalnya seorang dilarang 

menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli 

yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan 

pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama 

Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin 

                                                           
38

Depag RI, Al-Qur‟an dan terjemahanya, 188. 
39

Ibid., 142. 
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memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk 

merendahkan mukmin, firman Nya: 

  

“Dan Allah sekali-sekali tidak memberi jalan bagi orang 

kafir untuk menghina orang mukmin”. (al-Nisa: 141).
40

 

 

c. Barang yang diperjualbelikan 

Syarat benda yang menjadi obyek akad adalah sebagai berikut: 

1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah 

penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan lain-

lainya. 

2) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada 

hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini 

kepadamu. 

3) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini 

kepada tuan selama setahun, maka penjualan tersebut tidak 

sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikanya 

secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan 

syara‟. 

4) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah 

menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap 

lagi. Barang-barang yang sudah hilangatau barang yang 

sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan 

                                                           
40

Ibid., 188. 



30 
 

 

yang jatuh ke kolam tidak diketahui dengan pasti ikan 

tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan 

yang sama. 

5) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang lain 

dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang 

akan menjadi miliknya. 

6) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus 

dapat diketahui banyaknya, beratnya, takaranya, atau 

ukuran-ukuran yang lainya, maka tidaklah sah jual beli yang 

menimbulkan keraguan salah satu pihak.
41

 

d) Syarat Jual Beli 

Fuqaha‟ berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat sah 

jual beli secara singkat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

syarat yang berkenaan dengan ma‟qud „alaih (komoditi yang 

ditransaksikan), dan syarat yang berkenaan dengan muta  „aqidain 

(dua pihak yang melakukan transaksi). 

Pertama, sarat sahnya jual beli yang berkenaan dengan 

ma‟qud „alaih (komoditi yang ditransaksikan) ada enam, yaitu: 

1) ma‟qud „alaih (komoditi yang ditransaksikan) ada saat terjadi 

transaksi. 

2) ma‟qud „alaih (komoditi yang ditransaksikan) berupa harta yang 

bermmanfaat. 

                                                           
41

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 71-75. 
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3) ma‟qud „alaih (komoditi yang ditransaksikan) menjadi hak milik 

penjual. 

4) ma‟qud „alaih (komoditi yang ditransaksikan) dapat di serah 

terimakan pada saat transaksi. 

5) ma‟qud „alaih (komoditi yang ditransaksikan) harus dapat 

diketahui secara jelas oleh dua pihak yang melakukan transaksi. 

6) Malikiyah dan Syafiiyah menabah syarat-syarat ma‟qud „alaih 

(komoditi yang ditransaksikan) yang lain, yaitu: 

 Substansi ma‟qud „alaih harus suci. 

 Barang yang dijual buka termasuk barang yang dilarang 

untuk diperjualbelikan. 

 Jual beli tersebut tidak tergolong perbuatan haram. 

Kedua, syarat yang berkenaan dengan muta  „aqidain (dua 

pihak yang melakukan transaksi) ada dua, yaitu: 

1) Muta  „aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) harus 

memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, 

yaitu merdeka, mukallaf, dan pandai. 

2) muta  „aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) dalam 

kondisi berkemauan sendiri (tidak dipaksa) untuk melakuan 

transaksi.
42

 

e) Macam Jual Beli 

a. Jual beli ditinjau dari segi barang dagangan 

                                                           
42

 Ath-Tnayyar, 5-11. 



32 
 

 

Jual beli ditinjau dari segi model tukar menukar barang 

dagangan dibagi menjadi lima sebagaimana berikut : 

1) Jual beli mutlak 

Yaitu jual beli yang tidak membutuhkan pembatasan.Ulama 

mendefinisikannya sebagai tukar menukar benda dengan da‟in 

(hutang).Ini adalah bentuk jual beli paling populer diantara 

bentuk jual beli lainnya. Dengan jual beli seperti ini, seseorang 

dapat melakukan tukar menukar (jual beli) dengan uang untuk 

mendapatkan barang yang ia butuhkan, dan jual beli menjadi 

berakhir ketika ia pergi.
43

 

2) Jual beli muqayadhah (barter) 

Yaitu melakukan barter (tukar menukar) suatu barang 

dengan barang yang lain, atau komoditi dengan komoditi yang 

lain, atau dengan kata lain barter harta benda dengan harta 

benda selain emas dan perak.
44

 

3) Jual beli saham  

Jual beli saham perusahaan perseroan dengan berbagai 

macamnya termasuk perdagangan yang sangat penting di 

seluruh dunia dewasa ini.Jual beli saham dilakukan di pasar 

modal yang disebut bursa.
45

 

b. Jual beli ditinjau dari segi penentuan harga 
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Jual beli ditinjau dari penentuan harga dibagi menjadi sembilan 

sebagai berikut: 

1) Jual beli musawamah 

Yaitu tawar menawar antara penjual dan pembeli terhadap 

barang dagang tertentu dan dalam hal penetapan harga. Dalam 

jual beli seperti ini, penjual tidak memasang bandrol barang 

dagangannya.Seorang yang hendak membeli barang dagangan 

menanyakan harganya kepada penjual sehingga keduanya 

terlibat saling menawar untuk menetapkan harga.Jual beli 

seperti ini diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat jual 

beli yang telah ditetapkan syara‟ dan tidak termasuk jual beli 

yang dilarang.
46

 

2) Jual beli muzayyadah (lelang) 

Jual beli muzayyadah (lelang) disebut juga jual beli dalalah 

dan munadah.Secara etimologis berarti bersaing (tanafus) 

dalam menambah harga barang dagangan yang ditawarkan 

untuk dijual.Adapun secara terminologis, jual beli muzayyadah 

adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya 

dalam pasar kemudian para pembeli bersaing dalam menambah 

harga, kemudian barang itu diberikan kepada orang yang paling 

tinggi dalam memberikan harga.
47

 

3) Transaksi at-taurik atau al-munaqoshah 
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Jual beli at-taurik dapat diartikan tender.Yaitu orang yang 

hendak membeli mengumumkan kepada orang-orang tentang 

keinginannya untuk membeli barang dagangan atau 

melaksanakan proyek agar para penjual atau kontraktor 

bersaing untuk mengajukan penawaran dengan patokan harga 

yang lebih murah.Ini adalah kebalikan dari jual beli lelang.
48

 

4)  Jual beli dengan cara kredit 

Jual beli dengan cara kredit dilakuakan dengan membagi 

pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa bagian 

secara berkala. Hukum jual beli dengan cara kredit adalah 

boleh dengan menetapkan harga barang secara total lebih 

dahulu ketika terjadi transaksi tanpa mengaitkan dengan bunga 

dalam tempo baik kedua belah pihak yang melakukan transaksi  

melakukan persetujuan persentase bunga  atau mengaitkan pada 

bunga yang berlaku pada umumnya. 

5) Jual beli nama, merek, logo perdagangan 

Nama perusahaan, merek produk, dan logo adalah 

terminology (istilah) baru dalam era modern ini.Ia menjadi 

sangat vital dan mempunyai nilai komersial yang diakui untuk 

menarik konsumen. Konvensi fiqh Islami pada Organisasi 

Kongres Islami pada kongres kelima yang dilaksanakan di 

Kuwait memutuskan bahwa  hak cipta suatu nama perusahaan, 
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merek produk, dan logo dilindungi secara hukum dan tidak 

boleh dibajak.
49

 

6) Jual beli amanah 

Jual beli termasuk jual beli dengan menentukan harga 

sesuai dengan persentase modal dagang.Dinamakan demikian 

karena seorang penjual penuh percaya memberitahukan kepada 

pembeli mengenai modal pembelian barang dagangannya.
50

 

7) Jual beli dengan angka 

Yaitu jika seorang penjual barang  dagangan dengan 

bandrol yang ditempelkan padanya. Jual beli seperti ini sah  

karena harganya dapat diketahui oleh pembeli dan penjual pada 

saat proses jual beli.
51

 

8) Berserikat dalam komoditi  

Yaitu jika seorang membeli suatu barang, kemudian orang 

lain ikut andil dalam pembelian itu agar ia mendapat bagian 

barang itu dengan pembayaran yang sesuai. Jual beli separti ini 

boleh jika bagian masing-masing ditentukan terlebih dahulu.
52

 

9) Jual beli melalui (menggunakan) kartu kredit 

Masalah bisnis telah berkembang pesat.Macam dan 

ragamnya pun sangat bervariasi.Penggunaan uang kertas dan 

cek untuk transaksi jual beli menjadi kurang praktis dan kurang 
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fleksibel lagi.Oleh karena itu muncullah ide untuk menciptakan 

sarana yang dapat mempermudah manusia untuk melakukan 

transaksi, mengambil dan membayar. Sarana itu disebut kartu 

kredit  yang penggunaanya telah tersebar ke seluruh dunia.
53

 

Sedangkan Mazhab hanafi membagi jual beli dari segi sah  atau  

tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu: 

a. Jual beli sahih 

Apabila jual beli tersebut disyar‟iatkan, memenuhi rukun atau 

syarat yang ditentukan, barang tersebut bukan milik orang lain, 

dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seorang membeli 

suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi . 

barang tersebut juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada 

cacat atau rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah 

diterima dan tidak ada lagi khiyar. 

b. Jual beli batil 

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunya 

tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak 

disyari‟atkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya jual beli yang 

dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang 

dijual itu barang-barang yang diharamkan syara‟ (bangkai, darah, 

babi, dan khamar). Jual beli batil itu sebagai berikut: 

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada 
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Ulama fiqh telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang 

yang tidak ada tidak sah. Misalnya, menjual buah-buahan 

yang baru berkembang (mungkin menjadi buah atau tidak) 

atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.  

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan 

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, 

tidak sah. Misalnya menjual barang yang hilang, atau burung 

peliharaan yang lepas dari sangkarnya. 

3) Jual-beli yang mengandung unsur tipuan 

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah. 

Misalnya, barang itu kelihatan baik, tetapi dibaliknya terlihat 

tidak baik. Seperti halnya mejual buah dalam keranjang yang 

atasnya terlihat baik, sedangkan bagian bawahnya tidak baik.  

4) Jual beli benda najis 

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, misalnya menjual 

babi, bangkai, darah, dan khamar. 

5) Jual beli al-“urbun 

Jual beli urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan 

melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli 

dikembalikan kepada penjual, maka uang muka yang 

diberikan kepada penjual menjadi hak milik penjual itu. 

6) Memperjual belikan air sungai, air laut, yang tidak boleh 

dimiliki seseorang 
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Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia 

dan tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Jumhur Ulama air 

sumur pribadi, boleh diperjual belikan, karena air sumur itu 

merupakan milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri. 

c. Jual beli fasid 

Ulama madzhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual 

beli batil. Sedangkan Jumhur Ulama tidak membedakan jual 

belifasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli 

dibedakan menjadi dua yaitu jual beli sahih dan jual beli yang 

batil. 

Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli 

itu sahih. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli 

itu tidak dipenuhi maka jual beli tersebut batil.
54

 

Jual beli yang terlarang  dan batal hukumnya  adalah sebagai 

berikut : 

1) Barang yang dihukumi najis oleh agama seperti anjing, babi, 

berhala, bangkai, dan khamer. 

2) Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba 

jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. 

3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut 

induknya. Karena barang yang diperjualkan belum ada. 
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4) Jual beli muhaqalla >h. Maksud muhaqalla >h disini ialah 

menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di 

sawah.hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di 

dalamnya. 

5) Jual beli mukha >darahyaitu menjual buah-buahan yang belum 

pantas untuk dipanen atau di petik. Hal ini dilarang karena 

belum jelas atau masih samar, kecuali kalau sudah nyata dan 

dapat diambil manfaatnya. 

6) Jual beli mula >masah yaitu jual beli secara sentuhan. Misalnya 

seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu 

malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti 

telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena 

mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan 

kerugian bagi salah satu pihak. 

7) Jual beli muna >badzahjual beli lempar melempar, seperti 

seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, 

nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. 

Setelah saling melempar terjadi jual beli. Hal ini dilarang 

karena mengandung tipuan dan tidak ada ija >b dan qabu >l.55
 

8) Jual beli muza >banah, menjual buah yang basah dengan buah 

yang kering. 
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9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual 

belikan . 

10) Penjualan bersyarat, pertama menurut pengarang kitab an-

Nihayahumpamanya, berkata seseorang, “ aku jual barang ini 

kepadamu seharga  Rp 1.000.000,00 kalau engkau 

meminjamkan kepadaku barang-barangmu seharga satu juta 

pula.” Kedua, umpamanya seorang berkata,” aku jual kain ini 

kepadamu seharga Rp 1.000.000,00 kalau tunai dan kalau 

kredit  Rp 2.000.000,00. 

11) Jual beli gharar(jual beli yang sudah jelas mengandung 

tipuan), seperti menjual ikan didalam air atau menjual barang 

yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi didalamnya buruk, 

dan yang sejenisnya.
56

 

Menurut bahasa, al-gharar berarti pertaruhan (al-

khatar).Dikatakan pertaruhan karena sesuatu yang dijadikan 

obyek akad bersifat tidak jelas (ghaib).Karena itu dari makna 

bahasa tersebut dapat diketahui bahwa transaksi yang 

mengandung ketidakjelasan obyek akad dapat disebut sebagi 

gharar.Dalam Islam gharar hukumnya haram, karena adanya 

pertaruhan yang menimbulkan permusuhan bagi pihak yang 

dirugikan.
57
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Dengan kata lain, gharar merupakan jenis benda yang 

ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika 

transaksi berlangsung. Jual beli jenis ini mengandung unsur 

bahaya dan resiko.Kerelaan sebagai unsur penting dalam jual 

beli tidak terdapat dalam transaksi ini.Kerelaan hanya 

mungkin terjadi terhadap benda yang telah diketahui dan 

teridentifikasi. Dikarenakan kerelaaan dalam transaksi gharar 

tidak akan dapat dicapai, maka transaksi jual beli tidak 

diperbolehkan.
58

 

Hal ini dilarang dalam Islam sebab Rasulullah 

SAW.Bersabda : 

ُ َ ُرْورٌ  ُ َاْ َدُ ). َاَتْشتَ ُرواالَلَمَ  ِ  اَْلماِء فَِاَن   (َرَوا

Artinya :“Janganlah kamu membeli ikan didalam air karena 

jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)”. 
(HR. Ahmad)

59
 

 

f) Adat Kebiasaan (Urf) 

a. Pengertian Urf 

Sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah 

berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya 

ditengah masyarakat atau umat. 
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b. Macam-macam adat 

Adat yang telah berlangsung lama, dalam hubungannya 

dengan hukum syara‟ yang datang kemudian ada tiga macam: 

1) Adat yang sudah ada sebelum datangnya Islam, karena dianggap 

baik oleh hukum syara‟ dinyatakan berlaku untuk umat Islam, 

baik dalam bentuk diterimanya dalam al-Qur‟an maupun 

mendapat pengakuan dari Nabi. Contohnya pembayaran diat atau 

tebusan darah sebagai pengganti hukum qishash telah berlaku 

ditengah masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam al-

Qur‟an untuk dipatuhi umat Islam. Adat dengan bentuk ini 

sendirinya diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam 

nash al-Qur‟an. 

2) Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena adat 

tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, 

dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang. Contohnya: 

kebiasaan berjudi, minum khamr, dan bermuamalat dalam bentuk 

riba. Disepakati oleh para ulama adat dalam bentuk ini tidak boleh 

dilakukan. 

3) Adat atau kebiasaan yang terdapat ditengah masyarakat belum 

diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara‟ yang 

melarangnya, adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam 
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menetapkan hukum syara‟. Untuk itu berlaku kaidah:  العادة

.berarti adat itu dapat menetapkan hukumمحكمة
60

 

c. Hukum Jual Beli 

Para ulama bersepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah 

(boleh). Namun menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqh madhab Imam 

Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. 

Sebagai contoh dikemukakannya, bisa suatu waktu terjadi praktek 

ihtikar penimbunan barang) sehingga persediaan (stok) hilang dari 

pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam itu, 

maka pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barang-

barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga 

barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di 

dalam menentukan harga dipasaran.
61

 

 

C. Penetapan Harga 

Al-Qur‟an sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah 

natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, 

khususnya dengan harga. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan sifatnya 

sebagai riba seorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan 

pelanggan. Secara umum para hakim berpendapat bahwa harga sesuatu 

yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama diberikan 
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pada waktu dan tempat diserahkan. Karna itu, mereka lebih suka 

menyebutnya dengan istilah harga ekuivalen (setara).
62

 

Kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen 

menuntut adanya harga yang adil. Harga yang terjadi akibat kekuatan 

permintaan dan penawaran di pasar. Dalam Undang-Undang No.5 tahun 

1999 dijelaskan, bahwa hargapasaradalah harga yang dibayar dalam 

transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara penjual dan 

pembeli.Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan 

masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan.
63

 

Dalam sejarah islam, harga yang adil telah di praktikkan oleh 

Rasulullah dan masyarakat Madinah di berbagai bidang. Misalnya dalam 

kasus seorang majikan yang memerdekakan budaknya, maka majikan itu 

tetap mendapat konpensasi yang adil. Menegakkan sistem harga yang adil 

bagi Rasulullah merupakan tegaknya keadilan di berbagai bidang, 

termasuk dalam kegiatan ekonomi.
64

 

Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan 

untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang 

lain, hak lingkungan sosialdan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai 

stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus 

ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak 

mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan tersebut pada 
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kezaliman. Karenannya orang yang adil akan lebih dekat kepada 

ketakwaan. 

Berlaku adil akan dekat dengan takwa sehingga dalam perniagaan, 

Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada 

kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi 

seperti adanya gangguan mekanisme pasar atau karena adanya informasi 

penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. 

Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam 

penawaran dan gangguan dalam permintaan. Islam mengharuskan 

penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, 

persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu 

(kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.
65

 

Menurut Ibnu Taimiyah tentang masalah harga itu ada dua, yaitu: 

kompensasi yang setara („iwad al-mishl) dan harga yang setara (shaman 

al-mishl). Menurut Ibnu Taimiyah kompensasi yang setara akan diukur 

dan di takar oleh hal-hal yang setaradan itulah esensi keadilan  (nafs al-

„adl). Sedangkan harga menurut Ibnu Taimiyah dibagi menjadi dua, yaitu: 

harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai.
66

 

Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dan harga yang 

setara, ia menguraikan: “jumlah kuantitas yang tercatat dalam kontrakada 

dua macam. Pertama, jumlah kuantitas yang sangat akrab di masa 
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masyarakat, yang mereka gunakan. Kedua, jenis yang tidak lazim, sebagai 

akibat dari meningkat atau menurunya kemauan atau faktor lainnya. Ini 

menyatakan tentang harga yang setara”. Agaknya ini menjadi jelas, bagi 

Ibnu Taimiyah kompensasi yang setara itu relatif merupakan fenomena 

yang lebih bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan. Sedang harga 

yang setara itu bervariasi, dipengaruhi oleh pertimbangan kekuatan 

penawaran dan permintaan dan dipengaruhi juga dengan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat.
67

 

Menurut Ibnu Taimiyah definisi harga yang setara itu adalah harga 

baku (si‟r), di mana penduduk menjual barang-barang mereka secara 

umum diterima sebagai suatu yang setara dengan itu dan untuk barang 

yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Di pasal lain dalam al-

hisbahdijelaskan bahwa harga yang setara itu sesuai dengan keinginan 

ataulebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang 

berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan.
68

 

a. Dasar Hukum Berlaku Adil: 

Al-Qur‟an: 

1) Qs. An-Nahl: 90 

 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan”.
69
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2) Qs. Al-Mumtahanah: 8  

“Sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang berlaku adil”.70
 

Al-Hadist: 

 

1) Shahih: Ibnu Majah (2200) 

َهاٍل َحَدثَ َا َ َاُد ح َدثَ َا ُحََمُد ْبُن َبَشاٍر َحَدثَ َا ااََْجاُج ْبُن ِم ْ ََ
ْبُن َسَلَمَة َعْن قَ َتاَدَة َوثَاِبٌت َوُ َْيٌد َعْن أََنٍس قَاَلَ َا الِلْعُر َعَلى 
ِ َسِعْر  ِ َوَسَلَم فَ َقاُلوا يَا َرُسوَل الَل ُ َعَلْي ِ َصَلى الَل َعْهِد َرُسوِل الَل
َْرُجو  ََ ِِ َُو اْلُمَلِعُر اْلَقاِبُض اْلَباِسُط الَرزَاُق َوِإ  َ لََا فَ َقاَل ِإَن الَل
 َأْن أَْلَقى َرِِ َولَْيَس َأَحٌد ِمُْكْم َيْطلُُبِ  ِ َْظِلَمٍة ِي َدٍم َوَا َمالٍ 

1314. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, 

Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin 

Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan 

Humaid dari Anas RA, ia berkata, "Pada masa Rasulullah SAW, 

harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata 

kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga 

barang untuk kami". Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya 

hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha 

Menyempitkan, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi rezeki, 

dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Tuhanku. tidak 

ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu 

tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harta ".
71

 

 
  

                                                           
70

Ibid., 1126. 
71

 Abdullah Shonhaji, Tarjamah sunan Ibnu Majah Jilid III (Semarang: CV. Asy Syifa‟, 
1993), 52. 
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI POHON KELAPA DI DUSUN KONTO 

DESA BAOSAN KIDUL KECAMATAN NGERAYUN 

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Dusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan 

Ngerayun Kabupaten Ponorogo 

Dusun Konto terletak di Desa Baosan Kidul Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo, dan terletak di bagian selatan 

pegunungan kota Ponorogo. Adapun batas-batas wilayah Dusun Konto 

adalah: 

a. Sebelah Utara  : Dusun Patuk 

b. Sebelah Selatan : Dusun Mbendo 

c. Sebelah Timur  : Dusun Nggandu 

d. Sebelah Barat  : Dusun Kedung72 

Dusun Konto terdiri dari tiga belasDukuh, yaitu: Dukuh 

Manggis, Dukuh Risisir, Dukuh Mbanaran, Dukuh Pandak, Dukuh 

Panggunan, Dukuh Cambah, Dukuh Ngodangan, Dukuh Masuan, 

                                                           
72

Lihat transkip 01/1-W/9-VIII/2015. 
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Dukuh Karantalun, Dukuh Njambu, Dukuh Njoso, Dukuh Kojan, dan 

Dukuh Ndero.73 

Desa ini hanya memiliki dua pasar yaitu pasar Konto dan pasar 

Mbanu. Pasar ini yang paling rame yaitu pasar Mbanu karena 

dikunjungi oleh para pedagang dari kota khususnya kota Ponorogo. 

Tetapi Pasar ini hanya ramai pada musim panen cengkeh dan bulan 

Ramadhan saja. Karena mayoritas penduduknya pekerjaannya adalah 

petani dan menyadap pohon pinus untuk diambil getahnya. Dusun 

Konto itu akses jalannya masih kurang dibanding dengan desa-desa 

yang lain. Dusun Konto itu dari Balai Desa itu sekitar 3 Km tetapi 

jalannya masih banyak yang rusak. Dulu sebenarnya pernah diaspal 

tetapi karena banyak muatan berat dan ketika musim penghujan itu 

airnya menggenang di jalan sehingga menyebabkan jalan cepat rusak. 

2. Sejarah Dusun Konto 

Mengenai sejarah berdirinya Dusun Konto tidak tertulis dalam 

arsip desa. Akan tetapi cerita yang beredar dalam masyarakat sekitar 

bahwasanya Dusun Konto berasal dari kata “engkot-engkot pingin di 

toto”, dalam arti meskipun dusun konto itu terletak di belakang atau di 

pelosok akan tetapi masyarakatnya ingin diatur seperti orang yang ada 

di kota.74 

 

                                                           

2  Lihat transkip 02/1-W/9-VIII/2015. 
74

Ibid. 
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3. Keadaan Penduduk 

Tingkat kesejahteraan masyarakat Dusun Kontoyaitu tergolong 

sejahtera walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup 

dalam kategori miskin atau kurang mampu. Tetapi meskipun dibilang 

kurang mampu atau miskin mereka masih bisa memenuhi kebutuhaan 

kesehariannya dari mereka buruh tani.75 

Jika dilihat dari mata pencahariannya sebagai petani dan buruh 

tani, masyarakat di Dusun Konto keadaan ekonominya digolongkan 

baik. Itu semua dapat dilihat dengan keadaan bangunan rumah yang 

rata-rata sudah baik. 

4. Keadaan Pendidikan 

Keadaan pendidikan masyarakat Dusun Konto Desa Baosan 

Kidul cukup baik, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah institusi 

pendidikan disana, diantaranya: satu TK, satu SD, satu SMP, satu 

MTsN, satu SMA, dan satu MA. Dan mayoritas anak-anak dan remaja 

disana berpendidikan minimal SMP atau MTsN. Akan tetapi mayoritas 

orang tua disana hanya lulusan SD karena masih kurangnya kesadaran 

akan pentingnya pendidikan dan memang kurangnya biaya untuk 

sekolah.76 Tetapi akhir-akhir ini masyarakat sudah sedikit mengalami 

kesadaran akan pentingnya pendidikan itu terbukti sudah banyak anak-

anak dari dusun ini yang kuliah di dalam maupun luar kota. Meskipun 

harus dibarengi kuliah sambil bekerja. 

                                                           
75

  Lihat transkip 03/2-W/10-VIII/2015. 
76

Lihat transkip 06/3-W/10-VIII/2015. 
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5. Keadaan Sosial Agama 

Keadaan sosial agama masyarakat Dusun Konto 100% 

beragama Islam, akan tetapi tidak semua melaksanakan rukun Islam 

sepenuhnya. Hal itu dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat 

tentang agama masih kurang. Organisasi yang berbau keislaman 

didusun Konto hanya ada jama‟ah yasin bapak-bapak yang biasanya 

melakukan kegiatan yasinan setiap malam jum‟at pon dan ibu-ibu pada 

malam jum‟at legi.77 

6. Keadaan Perekonomian 

Keadaan perekonomian masyarakat Dusun Konto mayoritas 

dapat dikategorikan menengah ke bawah, dan hanya beberapa yang 

dapat dikatakan menengah keatas. Itu semua dapat dilihat dari keadaan 

bangunan rumah yang rata-rata sederhana dan hanya sebagian yang 

terlihat cukup mewah. Meskipun perekonomian mereka menengah 

kebawah akan tetapi mereka hidup dengan sejahtera, karena tidak 

mengukur segala sesuatu dengan harta saja dan masih kentalnya rasa 

kepedulian antar sesama warga.78 

Jika dilihat dari segi pekerjaan mereka mayoritas sebagian besar 

masyarakatnya berprofesi sebagai petani musiman, hal ini disebabkan 

karena sumber perairan sawah mereka berasal dari mata air 

pegununggan.79 

 
                                                           

77
 Lihat transkip 05/2-W/10-VIII/2015. 
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 Lihat transkip 03/2-W/10-VIII/2015. 
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 Lihat transkip 04/2-W/10-VIII/2015. 
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B. Praktik Jual Beli Pohon Kelapa di Dusun Konto Desa Baosan Kidul 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo 

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak lepas dari 

transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini 

masyarakat yang berada di daerah pegunungan seperti Kecamatan 

Ngrayun mempunyai tanaman yang bernilai ekonomis yang sesuai dengan 

keadaan geografisnya, antara lain: kelapa, kopi, cengkeh, durian, mangga 

dan lain-lain. 

Begitu juga dengan masyarakat yang ada di Dusun Konto Desa 

Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang kehidupan 

sehari-harinya tidak lepas dari transaksi jual beli. Salah satu transaksi yang 

sering terjadi di Dusun Konto adalah transaksi jual beli pohon kelapa 

beserta dengan buahnya, dan pohon kelapa tersebut masih tetap berada di 

tanah milik penjual sampai waktu yang tidak ditentukan, dalam kata lain 

pohon kelapa tersebut masih tetap berada di tanah milik penjual samapai 

waktu yang diinginkan pembeli. Transaksi jual beli pohon kelapa ini 

biasanya terjadi di kebun atau pekarangan rumah. Menurut keterangan dari 

bapak Manto bahwa biasanya pembeli datang ke kebun untuk melihat 

langsung pohon kelapa yang akan diperjualbelikan. Sehingga transaksi 

jual beli terjadi di kebun kelapa. Pembeli biasanya menyetujui harga yang 

ditawarkan oleh pemilik pohon kelapa yang akan dibeli, akan tetapi 
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sebelum menemukan harga yang disepakati terjadi tawar-menawar antara 

keduabelah pihak  yaitu penjual dan pembeli.80 

Jenis-jenis pohon kelapa yang sering diperjualbelikan itu ada dua 

jenis yaitu pohon kelapa merah dan pohon kelapa hijau.Dan ada perbedaan 

harga antara buah kelapa hijau dan kelapa merah, kelapa hijau harganya 

sedikit mahal dari pada kelapa merah karena kelapa hijau dari segi ukuran 

bentunya lebih besar dibandingkan kelapa merah.Umur pohon kelapa itu  

mulai diperjualbelikankira-kira setelah umurnya 10 tahun.81 

Besarnya kebutuhan masyarakat adalah salah satu faktor 

masyarakat menjual pohon kelapa yang masih berada di tanah perkebunan 

miliknya, faktor lainnya yaitu disebabkan oleh adanya kebutuhan ekonomi 

yang mendesak seperti halnya untuk membayar hutang ataupun kebutuhan 

lainya. Dan banyak dari masyarakat tidak mempunyai tanaman atau pohon 

lain yang bernilai ekonomis untuk diperjualbelikan.82 

Dalam transaksi jual beli pohon kelapa di Dusun Konto Desa 

Baosan Kidul kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo secara signifikan 

dapat dijelaskan bahwa penjualan pohon kelapa dilakukan oleh pemilik 

pohon kelapa dan pembelinya adalah perseorangan. Dalam hal ini penjual 

menawarkan harga pohon kelapa yang menjadi obyek jual beli kepada 

pembeli. Sebelum adanya kesepakatan harga maka terjadi tawar menawar 

antar penjual dan pembeli. Setelah terjadi kepakatan harga makapohon 

kelapa yang dibeli masih di tanah milik penjual sampai waktu yang tidak 
                                                           

80
 Lihat transkip 08/3-W/11-VIII/2015. 

81
Lihat transkip 07/3-W/10-VIII/2015. 

82
 Lihat transkip 09/3-W/11-VIII/2015. 
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ditentukan. Secara otomatis pembeli memetik buah kelapa yang sudah siap 

panen dari pohon kelapa yang berada di tanah milik penjual. Secara 

perawatan yang melakukan sebenarnya adalah pembeli, akan tetapi pada 

praktiknya penjuallah yang merawat seperti membuang pelepah kelapa 

yang jatuh. 

 

C. Praktik Penatapan Harga Dalam Transaksi Jual Beli Pohon Kelapa di 

Dusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo 

Biasanya sebelum menetapkan harga dalam transaksi jual beli 

maka harus diadakan penaksiran harga menurut kondisi barang. 

Penaksiran harga ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan harga 

yang nantinya akan digunakan dalam transaksi jual beli pohon kelapa. 

Dalam penaksiran tersebut antara penjual dan pembeli bersama-sama 

melakukan penaksiran harga dengan tujuan agar antara penjual dan 

pembeli sama-sama mengetahui kualitas pohon kelapa yang diperjual 

belikan. 

Adapun cara penaksiran kualitas pohon kelapa yaitu penjual dan 

pembeli besama-sama datang kekebun atau pekarangan rumah yang 

terdapat pohon kelapa yang akan dijual untuk melihat langsung pohon 

kelapa yang menjadi obyek jual beli. Mengenai harga pohon kelapa itu 

tidak dipengaruhi oleh umur pohon kelapa maupun tinggi pohon kelapa 
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melainkan jumlah buah kelapa yang ada di pohon.83Harga pohon kelapa 

berkisaran antara Rp, 50.000 sampai Rp, 200.000, untuk pohon kelapa 

yang berbuah sedikit dihargai sekitar Rp, 50.000 dan untuk pohon kelapa 

berbuah lebat dihargai sekitar Rp, 200.000 per pohon.84 

Tujuan utama pembeli membeli pohon kelapa tersebut adalah 

untuk memetik hasil atau buah kelapanya, bukan hanya untuk 

memanfaatkan pohon kelapanya.Dan apabila buah kelapa tersebut semakin 

bertambah dalam setiap panennya maka pembeli akan diuntungkan, akan 

tetapi apabila pohon kelapa itu hanya akan berbuah banyak pada saat itu 

saja maka pembeli merasa dirugikan. 

Ketika pohon kelapa sudah tua buah kelapa itu dipetik oleh 

pembeli pohon kelapa dan dikupas kulitnya untuk di jual ke pasar dengan 

kondisi serabut kelapa telah dikupas. Harga satu buah kelapa itu rata-rata 

itu Rp 2.000,00 sampai Rp 3.000,00. Tetapi ada juga pembeli yang 

menggunakan buah kelapa itu sendiri untuk memasak sayur. Pada saat 

pembeli pohon kelapa itu memetik buah kelapa yang banyak biasanya 

pemilik tanah itu diberi buah kelapa sebagai upah untuk merawatnya. Di 

dusun Konto ini buah kelapa tidak pernah dijual muda tetapi menunggu 

sampai buah kelapa kering.85 

Manfaat pohon kelapa itu digunakan untuk bahan banggunan, 

misalnya untuk membuat papan, tiang, reng, usuk dan lain-lain.dan daun 
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 Lihat transkip 11/4-W/11-VIII/2015. 
84

Lihat transkip 11/4-W/11-VIII/2015 
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yang telah tuang atau mengering itu dapat dimanfaatkan untuk membuat 

sapu lidi sedangkan daun yang masih muda bisa digunakan untuk 

membuat ketupat atau dekorasi pernikahan. 

Penetapan harga dalam transaksi jual beli pohon kelapa di Dusun 

Konto Desa Baosan Kidul kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo secara 

signifikan dapat dijelaskan bahwa penetapan harga dilakukan setelah 

penjual dan pembeli melihat langsung ke kebun, dan sebelum adanya 

kesepakatan harga terjadi tawar-menawarantara penjual dan pembeli. 

Setelah adanya kesepakatan maka pembeli membayar sesuai kesepakatan 

dan pembeli menyerahkan pohon kelapa tersebut. Akan tetapi pohon 

kelapa tersebut masih tetap berada di tanah milik panjual sampai batas 

waktu yang tidak ditentukan. Harga pohon kelapa  berkisaran antara Rp. 

50.000 sampai Rp. 200.000 tergantung banyak sedikitnya buah kelapa 

yang ada dipohon saat itu. 
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI 

POHON KELAPA DI DUSUN KONTO DESA BAOSAN KIDUL 

KECAMATAN NGRAYU KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pohon Kelapa Di 

Dusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo 

Dalam transaksi jual beli, akad merupakan hal yang sangat penting. 

Karena akad adalah salah satu syarat sahnya jual beli yang terjadi, jika 

dalam jual beli tidak ada akad maka jual beli itu tidak mungkin akan 

terjadi. Maka dari itu akad merupakan hal yang paling diutamakan dalam 

jual beli.  

Akad merupakan berkumpulnya serah terima diantara dua belah 

pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah 

pihak.
86

 Dalam setiap transaksi Mu‟amalah terdapat akad, dan jual beli 

merupakan bagian dari Mu‟amalah yang membutuhkan akad. 
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Orang-orang yang memakan harta 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 tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan) dan urusanya (terserah kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal didalamnya. (Q.S. al-Baqarah: 275) 

 

Akad dalam arti luas diartikan sebagai ikatan antara beberapa 

pihak. Sedangkan menurut istilah akad adalah hubungan antara ijab qabul 

atas dasar yang telah ditentukan oleh syara‟ dan mempunyai implementasi 

hukum tertentu.
87

 

d. Ditinjau dari segi adat (urf) 

a. Pengertian Urf 

Sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah 

berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya 

ditengah masyarakat atau umat. 

b. Macam-macam adat 

                                                           
87

 Dimiyauddin Djuaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 
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Adat yang telah berlangsung lama, dalam hubungannya 

dengan hukum syara‟ yang datang kemudian ada tiga macam: 

4)   Adat yang sudah ada sebelum datangnya Islam, karena dianggap 

baik oleh hukum syara‟ dinyatakan berlaku untuk umat Islam, 

baik dalam bentuk diterimanya dalam al-Qur‟an maupun 

mendapat pengakuan dari Nabi. Contohnya pembayaran diat atau 

tebusan darah sebagai pengganti hukum qishash telah berlaku 

ditengah masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam al-

Qur‟an untuk dipatuhi umat Islam. Adat dengan bentuk ini 

sendirinya diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam 

nash al-Qur‟an. 

5)   Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena adat 

tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, 

dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang. Contohnya: 

kebiasaan berjudi, minum khamr, dan bermuamalat dalam bentuk 

riba. Disepakati oleh para ulama adat dalam bentuk ini tidak boleh 

dilakukan. 

6)   Adat atau kebiasaan yang terdapat ditengah masyarakat belum 

diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara‟ yang 

melarangnya, adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam 
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menetapkan hukum syara‟. Untuk itu berlaku kaidah:  العادة

.berarti adat itu dapat menetapkan hukum محكمة
88

 

Transaksi jual beli jual beli pohon kelapa yang terjadi di 

Dusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo terjadi antara penjual dan pembeli yang melakukan akad. 

Sebelum adanya kesepakatan harga maka penjual dan pembeli datang 

langsung ke kebun yang ada pohon kelapanya untuk melihat pohon 

kelapa yang menjadi obyek jual beli. Setelah pembeli setuju dengan 

pohon kelapa yang dijual maka pembeli menawarkan harga dan 

terjadilah tawar-menawar antar kedua belah pihak, jika kedua belah 

pihak telah sepakat dengan harga yang ditentukan maka terjadilah 

akad ijab qabul di kebun tesebut. 

Akan tetapi setelah pohon itu menjadi milik pembeli pohon 

tersebut tetap berada di tanah milik penjual sampai batas waktu yang 

tidak ditentukan. Sehingga yang merawat tetap penjual, seperti halnya 

jika pelepahnya jatuh maka yang membersihkan tetap penjual. 

Dalam hal ini jika ditinjau dari segi urf  (adat) maka jual beli 

pohon kelapa tetapi pohonya masih tetap berada di lahan milik penjual 

diperbolehkan dengan alasan adat atau kebiasaan yang terdapat 

ditengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun 
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 Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), 71-72. 
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tidak ada nash syara‟ yang melarangnya, adat dalam bentuk ini dapat 

dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara‟. Untuk itu berlaku 

kaidah: العادة محكمة berarti adat itu dapat menetapkan hukum.
89

 

Dalam hal jual beli pohon kelapa yang masih di lahan milik penjual 

hukumnya sah. 

 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Praktik 

Jual Beli Pohon Kelapa Di Dusun Konto Desa Baosan Kidul 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo 

Pada dasarnya manusia melakukan perdagangan bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan atau laba. Apabila salah satu pihak merasa 

dirugikan maka ada suatu hal yang belum sempurna didalam transaksi 

tersebut. Dan keuntungan yang didapatkan salah satu pihak tersebut haram 

jika dia mencari keuntungan dengan cara yang dilarang. 

Manusia dalam kehidupan ekonomi dibebaskan untuk mencari 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun pada sisi lain tidak keluar dari 

suatu sistem ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam bersifat dinamis dan 

selalu mengikuti perkembangan zaman. Inti dari ekonomi Islam adalah 

aktifitas perekonomian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia yang dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya unsur paksaan 

dan disertai niat tolong-menolong.  
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Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam bab III penetapan harga 

pohon kelapa terjadi setelah pembeli melihat langsung pohon yang berada 

di kebun atau di pekarangan rumah dan telah terjadi tawar-menawar antar 

kedua belah pihak. Penetapan harga disini diukur dari segi umur pohon 

kelapa dan buah yang dihasilkan pohon tersebut. setelah melalui proses 

tawar-menawar selesai dan menemukan harga yang disepakati maka 

disitulah penetapan harga terjadi atas dasar suka sama suka. 

Akan tetapi harga yang ditawarkan penjual sangat murah, Padahal 

bila pohon kelapa itu berbuah dan hasilnya dijual maka dapat 

menghasilkan uang yang melebihi harga pohon kelapa yang dibeli. Dalam 

hal ini penjual merasa dirugikan, namun apabila pohon kelapa dijual 

dengan harga mahal maka tidak ada pembeli yang mau membeli pohon 

kelapa tersebut. 

Islam mengajarkan bahwasanya jalan perdagangan janganlah 

melalui jalan penipuan yang dapat merugikan orang lain, sebagaimana 

firman Allah dalam al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 29: 

          

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil”. (QS. Al-Nisa‟ [4]: 29)90
 

 

1. Ditinjau dari  segi keadilan 
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Berlaku adil akan dekat dengan takwa sehingga dalam 

perniagaan, Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar 

membawa pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. 

Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan mekanisme pasar 

atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak 

diketahui oleh salah satu pihak. Gangguan pada mekanisme pasar 

dapat berupa gangguan dalam penawaran dan gangguan dalam 

permintaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan 

berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling 

mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran 

(kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.
91

 

Dalam praktik jual beli pohon kelapa di Dusun Konto Desa 

Baosan Kidul kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo bahwasanya 

salah satu pihak merasa dirugikan, yaitu penjual. Dalam hal ini penjual 

merasa dirugikan karena penjual yang merawat pohon kelapa tersebut 

seperti halnya jika pelepah kelapa jatuh maka yang membersihkan 

adalah penjual dan apa bila penjual memberi pupuk di bawah pohon 

kelapa yang biasanya ada tanaman lain seperti jagung maka pohon 

kelapa milik pembeli akan menyerap sebagian pupuk yang diberikan 

penjual. 

Ditinjau dari  segi keadilan antar kedua belah pihak maka dapat 

disimpulkan bahwa penetepan harga dalam praktik jual beli pohon 
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kelapa di Dusun Konto Desa Baosan Kidul kecamatan Ngrayun 

kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan prinsip keadilan atau tidak 

sah, karena salah satu pihak merasa dirugikan, yaitu penjual. Dalam 

hal ini penjual merasa dirugikan karena penjual yang merawat pohon 

kelapa tersebut seperti halnya jika pelepah kelapa jatuh maka yang 

membersihkan adalah penjual dan apa bila penjual memberi pupuk di 

bawah pohon kelapa yang biasanya ada tanaman lain seperti jagung 

maka pohon kelapa milik pembeli akan menyerap sebagian pupuk 

yang diberikan penjual. Maka dari alasan di atas maka saya 

mengambil kesimpulan bahwa penetapan harga dalam jual beli pohon 

kelapa tidak sah karena tidak memenuhi unsur adil yang sesuai dengan 

hukum Islam yang berlaku. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ”Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Kelapa di Dusun Konto Desa Baosan 

Kidul Kecamatan Ngerayun Kabupaten Ponorogo” maka hasil penelitian 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akad jual beli yang digunakan dalam transaksi jual beli pohon kelapa 

di Dusun Konto Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo dianggap sah karena sudah sesuai dengan jual beli dalam 

hukum islam, yakni kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu 

penjual dan pembeli pohon kelapa. Dan apabila ditijau dari qawaid 

fiqhiyah maka jual beli pohon kelapa dianggap boleh karena sesuai 

dengan urf (adat kebiasaan).  

2. Penetapan harga penjualan harga pohon kelapa di Dusun Konto adalah 

tidak sah, karena salah satu pihak merasa dirugikan yaitu penjual 

pohon kelapa. Dalam hal ini penjual merasa dirugikan karena tanpanya 

batas waktu. Maka pohon kelapa tersebut akan selalu berada di tanah 

milik penjual, dan perawatanya di tanggung oleh penjual tanpa adanya 

kompensasi untuk perawatan. 
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B. SARAN 

1. Diharapkan kepada penjual pohon kelapa di Dusun Konto Desa 

Baosan Kidul Kabupaten Ponorogo agar  tidak menjual pohon kelapa 

yang sedang produktif, lebih baik menjual buah kelapanya saja, 

karena lebih menguntungkan. 

2. Diharapkan kepada pembeli pohon kelapa tidak menawar atau 

membeli pohon kelapa dengan harga yang murah, karena penjual 

merasa dirugikan karena pembeli membeli dengan harga murah. 

Karena jika pohon kelapa tersebut dijual dengan harga yang mahal 

maka tidak ada pembeli yang akan membeli. Maka penjual dengan 

terpaksa menjual pohon kelapa tersebut dengan harga murah karena 

sudah terdesak kebutuhan hidup. 

  



67 
 

 

DAFTAR  PUSTAKA 

 

Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, danTujuan, 

Yogyakarta:MagistraInsania Press, 2004. 

Abidah, Atik. FiqihMuamalah, STAIN Po Press: Ponorogo, 2006. 

Ahmad, Idris. Fiqih Sya>fi’i>, Jakarta: Karya Indah, 1986.  

Alma, Buchori dan Priansa, Dinni Juni. Manajemen Bisnis Syariah Bandung: 

Alfabeta, 2009. 

At-Tnayyar,Abdullah bin 

Muhammad.EnsiklopediFiqihMuamalahDalamPandangan 4 Madhab. 

Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014. 

Azis, Abdul. Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro, Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2008. 

Azza, JihanKumala. AnalisaFiqhTeradapPraktekJualBeliPadiTebasan Di 

DesaTempuranKecamatanParonKabupatenNgawi, Skripsi: STAIN 

Ponorogo, 2011. 

Badroen, Faisal. EtikaBisnisDalam Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2006. 

Dahalan, Abdul Aiziz.  EnsiklopediHukum Islam 1, Jakarta: IchtiarBaru Van 

Hoeve, 1996. 

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an danTerjemahanya, Semarang: 

PT KaryaToha Putra Semarang. 

DepartemenPendidikandanKebudayaan, KamusBesarBahasa Indonesia 

EdisiKeTiga , Jakarta: BalaiPustaka, 2005. 

Djuain, Dimiyauddin. PengantarFiqhMuamalah, Yogyakarta: PustakaPelajar, 

2008. 

Feniati, Lina. JualBeliKetelaDenganSistemTebasandi 

DukuhKebayenDesaPelalanganKecamatanJenanganKabupatenPonorogo, 

Skripsi: STAIN Ponorogo, 2010. 



68 
 

 

Hanafi, Shofyan. AnalisaFiqhTerhadapPraktikJualBeliPohonJati (StudiKasus Di 

DesaBogoarumKecamatanPlaosanKabupatenMegetan), Skripsi: STAIN 

Ponorogo, 2014. 

Hasan, M. Ali. BerbagaiMacamTransaksiDalamIslam,Jakarta: PT. Raja 

GrafindoPersada, 2004. 

Huda, Qomarul.FiqhMuamalah, Yogyakarta: PenerbitTeras, 2011. 

Islahi, A. A.  Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, terj. H. AnshariTayib  Surabaya: 

PT. Bina Ilmu, 1997. 

Jusmaliani, dkk. Bisnis Berbasis Syariah, Jakarta: Bumi Askara. 

Khalaf Wahab, Abdul. Kaidah-Kiadah Hukum Islam. Yogyakarta: Rajawali Press, 1991. 

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenademedia Group, 2012. 

Moloeng,Lexy J. MetodologiPenelitianKualitatif, Bandung: PT 

RemajaRosdakarya, 2009. 

Muhammad, Abdullah bin dkk. Ensiklopedi Hukum Muamalah dalam Pandangan 

4 Madhab, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014. 

Mustofa, Adib Bisri. Terjemah Shahih Nuslim, Semarang: CV. Asy Syifa‟, 1992. 

Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru‟fah Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 

2011. 

Shonhaji, Abdullah. TarjamahsunanIbnuMajahJilid III, Semarang: CV. 

AsySyifa‟, 1993. 

SuhendiHendi., FiqhMuamalah, Jakarta: RajawaliPers, 2010. 

Sya>fi’i>,Rachmad. Fiqih Mu‟amalah, Bandung : CV Pustaka Setia,2001. 

Syarifudin,Amir. Garis-GarisBesarUshulFiqh, Jakarta: KencanaPrenada Media 

Group, 2012. 

 


