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ABSTRAK 

Susianawati, Anis. Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli Material Tanah Di Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Jurusan 

Syari‟ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Mua‟amalah, Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Pembimbing Dr. H. Luthfi Hadi 

Aminuddin, M. Ag. 

Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Islam, dan Material Tanah 

Konsep jual beli yang berlaku di masyarakat telah dikemas ke dalam berbagai 

bentuk. Di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung terjadi transaksi jual beli material 

tanah, di mana saat melakukan akad sampai terjadi kesepakatan pihak penjual tidak 

melihat terlebih dahulu kualitas material tanah ataupun keadaan material tanah dan cara 

penakaran saat mengambil material tanah tidak menggunakan alat ukur yang jelas, 

melainkan hanya dengan perkiraan saja. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membahas skripsi ini dengan judul 

“Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli Material Tanah Di Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”, dengan rumusan masalah (1) bagaimana 

analisa Hukum Islam terhadap akad jual beli material tanah dalam jual beli material tanah 

di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana analisa 

Hukum Islam terhadap praktik penakaran dan penetapan harga dalam jual beli material 

tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung? 

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan 

pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data menggunakan metode observasi dan 

wawancara (interview) dengan informan yakni orang yang terlibat dalam pelaku akad 

yaitu para pemilik material tanah sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli serta 

kuli pengeruk material tanah. Setelah data diperoleh kemudian data tersebut dianalisa 

dengan metode deduktif. 

Dari hasil pembahasan dan analisa dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa Akad 

jual beli material tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo  

sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli dengan demikian jual beli material 

tanah tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam. Praktik penakaran dan penetapan harga 

material tanah tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena secara „urf termasuk pada 

(„urf „amm) yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku pada suatu tempat, masa dan 

keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan 

diseluruh daerah. Kebiasaan dalam menetapkan takaran dan harga material tanah tersebut 

sudah berlaku secara terus menerus dan terjadi sampai sekarang di seluruh Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan tidak merugikan kedua 

belah pihak. 

  



2 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban yang keduanya harus 

selalu diperhatikan, oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari 

patokan hukum. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan 

kewajiban dalam hidup bermasyarakat yang disebut hukum mu‟amalah.1 

Kajian fiqh dari zaman ke zaman terus berkembang termasuk dalam 

hal mu‟amalah, seperti halnya jual beli yang merupakan salah satu kajian 

dalam fiqh mu‟amalah, kini banyak mengalami perkembangan dari segi cara, 

bentuk, model maupun barang yang diperjualbelikan. Hal ini terjadi karena 

adanya perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi serta kebutuhan 

manusia yang selalu meningkat dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan 

kondisi.
2
 

Berangkat dari hal tersebut, jual beli dijadikan sebagai salah satu 

sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup antar manusia. Allah telah 

menggariskan dalam al-Qur‟an melalui firman-Nya Surat al-Nisa> ayat: 29: 

                    
                                                           

1
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), 69. 

2
 Ahmad Azhar Ba‟asyir, Azaz-azaz Hukum Mua‟amalah dan Hukum Perdata Islam 

(Yogyakarta: UII Press, 2000), 11. 
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Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

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

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

Kepadamu”. (Q.S. al-Nisa>: 30)
3
 

 Jual beli atau dalam istilah fiqh disebut dengan al-bay‟ yang berarti 

menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Secara 

terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk 

pemindahan milik dan pemilikan.
4
 Jual beli merupakan sarana tolong-

menolong bagi umat manusia merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan 

al-Qur‟an, sunnah, dan ijma‟ para ulama.5
 Dasar hukum jual beli yang 

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

.....    
  ..... 

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

mengharamkan riba. (QS. al-Baqarah: 275)
6
 

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa jika seseorang 

memilih jual beli sebagai sarana untuk mencari rezeki maka jual beli itu harus 

sesuai dengan ketentuan yang digariskan Allah SWT. Dalam al-Qur‟an 

dijelaskan mengenai larangan yang mengandung unsur taruhan, spekulasi, 

untung-untungan dan sebagainya. Berbagai bisnis yang mengandung unsur-

                                                           
3
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya  (Semarang: PT 

Karya Toha Putra, 1998), 153. 
4
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 173. 

5
 Ibid., 177. 

6
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemah, 86. 
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unsur tersebut tidak sah dan batal.
7
 Allah memerintahkan agar jual beli 

dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, 

sebagaimana firman-Nya dalam surat al-An‟am ayat 152 yang berbunyi: 

     

Artinya: 

Dan sempurnakannlah takaran dan timbangan dengan adil…..(Q.S. al-

An‟am: 152)8
 

Selain menyempurnakan takaran dan timbangan, dalam hal 

perekonomian, Allah SWT juga memerintahkan manusia untuk berbuat adil. 

Nilai adil diimplikasikan dalam ekonomi yakni pelaku ekonomi dalam hal ini 

adalah penjual dan pembeli tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan 

pribadi bila hal ini merugikan orang lain atau merusak alam.
9
 

Seiring dengan perkembangan zaman, cara jual belipun menjadi 

bermacam-macam. Obyek yang dijadikan transaksi jual beli tidak hanya 

terbatas pada jual beli benda bergerak saja, akan tetapi tanah juga bisa 

dijadikan sebagai objek jual beli.
10

 Salah satunya yaitu pada jual beli material 

tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Jika 

biasanya dalam jual beli tanah terjadi perpindahan hak milik sepenuhnya dan 

selamanya, akan tetapi di Desa Gelangkulon berpindahnya hak milik hanya 

                                                           
7
 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam vol.4, terj. Soeroyo (Yogyakarta: Dana Bakti 

Wakaf, 1996), 146. 
8
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, 282. 

9
 H. Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam: Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar  (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), 53. 
10

 Siti Nur Hidayah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli tanah Sawah 

Tahunan Di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 

2006), 3. 
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sementara sampai selesai pengambilan material tanah sesuai dengan 

kesepakatan awal. Material tanah yang dijadikan sebagai obyek jual beli 

berasal dari tanah tegalan. Tanah tegalan merupakan  tanah yang kurang 

produktif, yang hanya bisa ditanami tanaman pohon-pohon yang berkayu 

seperti pohon jati, pohon mahoni dan sebagainya, sehingga potensi untuk 

menghasilkan uang harus menunggu waktu yang cukup lama sampai pohon-

pohon tersebut besar. Oleh sebab itu, tanah di Desa Gelangkulon jarang 

dimanfaatkan untuk ditanami oleh pemiliknya.
11

  

Masyarakat lebih memilih memanfaatkan tanahnya untuk produksi 

batu bata atau genting dan sebagian dijadikan sebagai objek jual beli untuk 

memenuhi kebutuhan mereka yang lumayan banyak. Mereka beranggapan 

bahwa ketika ada kebutuhan yang mendesak tanah bisa cepat dijadikan 

sebagai objek untuk cepat menghasilkan uang, walaupun tanahnya dikeruk 

dan menjadi curam, akan tetapi mereka tidak mempermasalahkan hal 

tersebut.
12

 

Dalam praktik jual beli tersebut, pemilik tanah menjual material 

tanahnya kepada tengkulak yang masih merupakan penduduk Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dengan 

memberitahukan arah lokasi material tanah dan volume tanah yang akan 

dijual, sehingga pembeli tidak mengetahui secara langsung objek yang akan 

dijadikan sebagai jual beli. Biasanya tanah per 1m
3
 dihargai Rp 14.000,00 

                                                           
11

 Lihat transkip wawancara nomor: 06/ 6-W/ F-2/ 9-II/ 2016 
12

 Lihat transkip wawancara nomor: 05/ 5-W/ F-2/ 8-II/ 2016 
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hingga Rp 15.000,00 oleh pembeli (tengkulak) tanpa ada tawar-menawar, 

sehingga penjual mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pembeli dalam 

menetapkan harga.
13

 

Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka akad 

jual beli telah terjadi. Beberapa hari setelah terjadi akad atau saat tengkulak 

akan mengambil material tanah yang ia beli, pihak penjual dan pembeli 

datang ke lokasi material tanah yang dijual untuk menentukan batas-batas 

yang bisa dikeruk sesuai dengan kesepakatan awal berapa meter luas tanah 

dan kedalaman tanah yang dijual, namun dalam menentukan luas tanah 

penjual akan menentukan batas-batas luas tanahnya sesuai dengan batas pagar 

tanah mereka. Kemudian untuk mengukur kedalaman tanah, penjual 

mengikuti tengkulak beserta kulinya, hanya saja biasanya penjual meminta 

agar tanahnya diratakan ketika mengeruk. Namun tengkulak saat mengambil 

material tanahnya tidak menggunakan alat ukur seperti meteran atau alat ukur 

yang lain, melainkan hanya menggunakan perkiraan.
14

 

Di Desa Gelangkulon, Tanah sangat berperan sebagai salah satu 

penunjang pendapatan masyarakatnya. Sehingga praktik jual beli material 

tanah semacam ini telah menjadi hal yang biasa dilakukan karena sudah 

dianggap sebagai kebiasaan dan terjadi sampai sekarang. Dalam pandangan 

fiqh mu‟amalah, dalam jual beli, barang yang dijadikan sebagai objek jual 

                                                           
13

Lihat transkip wawancara nomor: 06/ 6-W/ F-2/ 9-II/ 2016 
14

Lihat transkip wawancara nomor: 07/ 4-W/ F-1/ 8-II/ 2016 
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beli harus disepakati terlebih dahulu mengenai wujud barang, harga barang 

dan barang harus ada pada saat akad jual beli berlangsung. 

Berangkat dari uraian masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis 

bermaksud untuk mengkaji jual beli material tanah di Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung dari sudut pandang Hukum Islam. Maka penulis 

melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “Analisa Hukum 

Islam Terhadap Praktik Jual beli Material Tanah Di Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada nash al-Qur‟an dan al-

Hadith serta bersumber dari pendapat para ulama‟ yang temuat pada 

kitab-kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer.
15

 

2. Material tanah adalah hasil dari pengerukan tanah tegalan yang kurang 

produktif yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembuatan batu 

bata. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisa Hukum Islam terhadap akad jual beli material tanah di 

Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo? 

                                                           
15

 Abdul Khalaf  Wahab, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Yogyakarta: Rajawali Press, 1991), 157. 
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2. Bagaimana analisa Hukum Islam terhadap praktik penakaran dan 

penetapan harga dalam jual beli material tanah di Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui analisa Hukum Islam terhadap akad jual beli material 

tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui analisa Hukum Islam terhadap praktik penakaran dan 

penetapan harga dalam jual beli material tanah di Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi 

tentang hukum jual beli material tanah berdasarkan kacamata hukum 

islam 

2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran 

kepada masyarakat umum khususnya masyarakat Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dalam melihat praktik 

bermuamalah apakah sudah sesuai dengan tuntunan agama Islam atau 

belum. 

 

 

F. Telaah Pustaka 
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Berdasarkan penelusuran penulis, sudah ada karya ilmiah yang 

membahas tentang jual beli material tanah, salah satunya adalah Karya Priyo 

Zainuddin dengan judul “Analisa Fiqh Terhadap Praktik Penambangan Batu 

Di Desa Ciluk Kecamatan Kauman Sumoroto Kabupaten Ponorogo”, dalam 

penelitian ini pembahasan mengarah kepada akad sewa menyewa tanah yang 

berpindah menjadi akad jual beli, karena pada awal kesepakatan akadnya 

adalah sewa-menyewa, namun setelah itu penyewa akan menambang batu 

yang berada di dalam tanah yang ia sewa kemudian batu tersebut ia beli.
16

 

Karya kedua oleh Siti Maizah tahun penelitian 2007 dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanah Untuk Produksi 

Batu Bata Di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kendal”, dalam 

penelitian ini fokus pembahasan mengarah kepada sistem pembayaran harga 

sewa dengan dua sistem pembayaran yakni dengan sistem obongan dan 

sistem tahunan yang dikaitkan dengan hasil dari produksi batu bata.
17

 

Karya ke tiga oleh Junia Fitri Mayangsari tahun penelitian 2015 

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Sungai di 

Tanah Setren Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”, dalam 

penelitian ini fokus pembahasan mengarah pada tanah setren yang dijadikan 

objek jual beli, terdapat kecurangan dalam penetapan harga antara sopir truck 

                                                           
16

 Priyo Zainuddin, Analisa Fiqh Terhadap Praktik Penambangan Batu Di Desa Ciluk 

Kecamatan Kauman Sumoroto Kabupaten Ponorogo  (Skripsi, STAIN Ponorogo: 2011), 5. 
17

 Siti Maizah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanah Untuk Produksi 

Batu Bata Di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kendal (Skripsi, UIN,  Yogyakarta: 2007), 5. 
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dengan pemesan dan penambahan ukuran muatan pasir yang diketahui oleh 

kedua belah pihak.
18

 

Adapun skripsi yang penulis bahas ini berbeda dengan  skripsi-

skripsi di atas. Kalau dalam penelitian di atas, pembahasan mengarah kepada 

terjadinya perpindahan akad, dari akad sewa menyewa menjadi akad jual 

beli, ketidaksesuaian akad dengan pelaksanaan akad, serta sistem 

pembayaran harga sewa, maka penelitian yang penulis bahas mengarah 

kepada cara penakaran dan penetapan harga material tanah sebagai objek jual 

beli. Selain itu tempat penelitian ini belum pernah diteliti yakni di Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian di bidang ilmu sosial dan kemanusiaan 

dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, 

menganalisis fakta-fakta hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, 

kelakuan dan rohani manusia.
19

 Penelitian ini akan menganalisis 

hubungan antar masyarakat dalam hal ini adalah jual beli material tanah 

di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

 

 

                                                           
18

 Junia Fitri Mayangsari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir di Tanah 

Setren Desa Sawo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo  (Skripsi, STAIN Ponorogo: 2015), 9. 
19

 Imron Arifin, Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan (Malang: 

Kalimasahada Press, 1996), 12. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif yang mana karakteristik alam sebagai sumber data langsung. 

Pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan kondisi-kondisi 

keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
20

 Dalam hal ini 

peneliti akan mengungkap dan mendeskripsikan berbagai kegiatan yang 

berhubungan dengan praktik jual beli material tanah di Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian dalam penulisan 

skripsi ini adalah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo karena praktik jual beli material tanah yang berada di Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo berbeda dengan 

praktik-praktik jual beli material tanah yang lainnya yang hingga saat ini 

masyarakat masih melakukan jual beli material tanah. 

4. Data-Data 

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan 

masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, 

penulis mengumpulkan data-data yang berkaita dengan: 

                                                           
20

 Basrowi. et, al, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 23. 
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a. Akad jual beli material tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo. 

b. Cara penakaran dan penetapan harga material tanah sebagai objek 

jual beli dalam jual beli tanah untuk pembuatan batu bata di Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

5. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data adalah responden yakni 

orang yang terlibat langsung dalam proses jual beli serta para perangkat 

Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

Responden yaitu warga masyarakat Desa Gelangkulon pada umumnya 

dan khususnya adalah para pihak yang terlibat langsung dalam jual beli 

material tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo serta para pihak yang dapat memberikan data secara objrktif 

mengenai jual beli material tanah. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

beberapa metode, yakni sebagai brikut: 

a. Metode Observasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 

proses jual beli material tanah Di Desa Gelangkulon Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo. 

 



13 

 

 

b. Metode Wawancara (interview) 

wawancara (interview) yaitu cara penggalian data dengan jalan tanya 

jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yakni 

mengumpulkan data-data yang diperlukan berkenaan dengan jual 

beli.
21

 Teknik ini untuk mengetahui akad yang digunakan, cara 

penajkaran material tanah dan cara penetapan harga dalam jual beli 

material tanah di Desa Gelangkulon Keamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo. 

7. Teknik Pengolahan Data 

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

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keseragaman 

masing-masing data.
22

 Penulis memeriksa kembali data-data yang 

diperoleh dari lapangan yaitu data tentang jual beli material tanah 

apakah sudah sesuai dengan data yang lain. 

b. Organizing, yaitu teknik penyusunan data dan membuat sistematika 

paparan yang diperoleh dari kerangka yang sudah direncanakan 

sebelumnya sesuai dengan permasalahaanya.
23

 Dimana penulis 

menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam 

kerangka paparan yang sudah penulis rencanakan dalam rumusan 

masalah. Setelah data-data tentang jual beli material tanah diperoleh 

maka penulis menyusun dan mensistematiskan data-data dari 

                                                           
21

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Bandung: CV. 

Alpabeta, 2013), 316. 
22

 Aji Damanuri,  Metodologi Penelitian MU‟amalah  (Ponorogo: STAIN Po Press), 153. 
23

 Ibid. 
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lapangan dengan rumusan masalah yang telah penulis buat, apakah 

data-data tersebut hasilnya sudah sesuai dengan rumusan masalah 

atau belum. 

c. Penemuan hasil adalah tahap akhir yang penulis lakukan, ini 

merupakan pelaksanaan analisa lanjutan terhadap hasil organizing 

dalam pengumpulan kaidah-kaidah teori, dalil, dan rumusan 

masalah. Setelah data tentang jual beli material tanah sudah 

diperoleh dan sudah lengkap, maka penulis menganalisa data-data 

tersebut dengan teori dan dalil-dalil. 

8. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu 

sutu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 

ilmiah yang bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah 

yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat 

khusus.
24

 

Dalam hal ini penulis akan mengemukakan kenyataan-kenyataan 

dalam pelaksanaan jual beli material tanah yang terjadi di Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo terkait dengan 

cara penakaran objek jual beli, cara penetapan harga, dan akad jual beli 

yang terjadi antara penjual dan pembeli (tengkulak). Kemudian akan 

menganalisa data tersebut dengan teori jual beli, penetapan harga, „urf 

                                                           
24

 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 58. 
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dan akad dalam jual beli sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat 

dipahami. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, 

penulis mengelompokkan menjadi V (lima) bab. Adapun sistematika 

pembahasannya adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

  Bab ini merupakan landasan teori Hukum Islam dengann 

pokok pembahasan yaitu tentang: pengertian jual beli, 

dasar hukum jual beli, akad dalam jual beli, rukun dan 

syarat jual beli, hukum jual beli, hal-hal yang dilarang 

dalam jual beli, penetapan harga, serta „urf (adat). 

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI MATERIAL TANAH DI DESA 

GELANGKULON KECAMATAN SAMPUNG 

KABUPATEN PONOROGO 

  Pada bab ketiga disajikan tentang praktik jual beli material 

tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari sub bab pertama 
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yaitu: letak geografis, struktur pemerintahan, jumlah 

penduduk, keadaan sosial dan keagamaan, serta keadaan 

sosial ekonomi masyarakat. Sub bab kedua terdiri dari data 

khusus memuat praktik jual beli material tanah di Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

Dalam sub bab ini akan penulis paparkan mengenai praktik 

pelaksanaan akad jual beli material tanah di Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 

serta praktik penakaran  dan cara penetapan harga dalam 

jual beli material tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo.  

BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK 

JUAL BELI MATERIAL TANAH DI DESA 

GELANGKULON KECAMATAN SAMPUNG 

KABUPATEN PONOROGO 

  Bab ini merupakan analisa hukum Islam yang menganalisa 

praktik jual beli material tanah di Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dengan teori 

yang sudah di paparkan dalam bab II. Adapun sub bab ini 

terdiri dari analisa Hukum Islam terhadap akad jual beli 

material tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo dan analisa Hukum Islam terhadap 

praktik penakaran dan cara penetapan harga dalam jual beli 
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material tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo.  

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini, yang 

isinya meliputi: kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

A. Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli ُ ُ  ََْ  َْ َ  artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu 

dengan yang lain), kata ُ ُ  ََْ  َْ َ  dalam bahasa arab terkadang digunakan 

untuk pengertian lawannya, yaitu kata   ُِل َ ا َ (beli) dengan demikian kata 

berarti kata “jual dan sekaligus kata “beli”.25  َ ِل َ اُ 
 

Secara bahasa, jual beli adalah mengambil sesuatu dengan 

memberikan sesuatu, yang mana mereka mengambil sesuatu dari bahu 

yang diulurkan karena masing-masing dari kedua belah pihak yang saling 

bertukar itu mengulurkan bahunya kepada yang lainnya, baik dengan 

tuan melakukan akad jual beli maupun saling menerima harga dan barang 

yang telah ditransaksikan.
26

 Sebagaimana dikutip oleh H. Abdul Rahman 

Ghazaly dalam bukunya Fiqh Muamalat, Wahbah al-Zuh}ayli> 

mengartikan jual beli secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan 

yang lain”.27
 

                                                           
25

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

Persada, 2004), 113. 
26

 Ndari Puji Resmawati, Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mangga 

Dalam Box Di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo (Skripsi, STAIN Ponorogo 

2012), 18. 
27

 H. Abdul Rahman Ghazaly, et. al., Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2010), 67. 
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Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda 

pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: 

Menurut ulama’ H{anafi>yah: 

 ُ َ ـَاَ ُ َ َـٍا ِ َـٍا َ َ   َ ْ ٍ َ ُْ ْ  ٍ 
Artinya: 

“pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara Khusus 
(yang dibolehkan)

28
 

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama H{anafi<yah 

tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah 

ija>b dan qabu>l, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan 

menetapkan harga antara penjual dan pembeli.
29

 

Dari beberapa definisi di atas, Abdul Fatah Idris dan Abu 

Ahmadi memahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-

menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela 

diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak 

lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan Syara‟ dan disepakati. Yaitu memenuhi persyaratan-

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

jual beli.
30

Sedangkan menurut pasal 20 ayat 2 Komplikasi Hukum 

                                                           
28

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, 175. 
29

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 113. 
30

 Abdul Fatah Idris. et, al, Fikih Islam Lengkap (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), 

151-152. 
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Ekonomi Syari‟ah, bay‟ adalah jual beli antara benda dan benda atau 

pertukaran antara benda dengan uang.
31

 

Jual beli menurut ulama Ma>liki>yah ada dua macam, yaitu jual 

beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli 

dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang 

bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan dalah akad yang 

mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak 

menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak 

lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang 

ditukarkan adalah dza>t (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek 

penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
32

 

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah tukar-menukar 

sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang 

mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula 

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

tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli 

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

diketahui terlebih dahulu.
33

 

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah 

suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai 

                                                           
31

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012), 101. 
32

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, 68.  
33

 Ibid., 70. 
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nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima 

benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau 

ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati. Sesuai dengan 

ketetapan hukum syara‟ maksudnya ialah memenuhi persyaratan-

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

jual beli, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak 

sesuai dengan ketenuan syara‟.34
 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

a. Dalil dari al-Qur‟an 

1) QS. Al-Baqarah: 275 

                                                      

Artinya: 

                                                           
34

 Ibid., 69. 
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“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. 

Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama 

dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari 

Tuhan, lalu dia berhenti, aka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

Barang siapa mengulagi, maka mereka penghuni neraka, mereka 

kekal di dalamnya.
35

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan 

jual beli dan mengharamkan riba. Ayat di atas juga dapat 

difahami untuk melakukan jual beli dengan memenuhi perturan-

peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak 

melakukan apa yang dilarang dalam Islam.
36

 

2) Al-Nisa> ayat 29: 

                             
Artinya: 

“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)
37

 

 

                                                           
35

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

Karya Toha Putra Semarang), 86. 
36

 Adi Mantoro, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jambu Alpukat 

Musiman (Study Kasus Di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Runau Selatan Sematera Selatan  

(Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014), 18. 
37

 Departemen Agama RI, Al-qur‟an Al Karim dan Terjemahannya, 153. 
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b. Dalil dari al-Sunnah 

1) Hadith yang diriwayatkan oleh Rifa>’ah Ibn Ra>fi’ 

  ِِ َ َمُل    ُ ِل بَِ ِدِ :َ    ْ َ ْ ِ  َ ْ َ ُ  ؟َََ لَ .:م.ُسِئَل   
 ٍ  ْ ُ         ز   صحح  حـ م  ن  ؟ـ    بن     ؟ .   َُ ل بََْ ٍ  َ  َْ

Artinya:  

“Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling 
baik. Beliau menjawab, “seseorang bekerja dengan tangannya 
dan setiap jual beli yang mabrur”.  
 

Maksud mabrur dalam hadith  diatas adalah jual beli yang 

terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.
38

 

2) Hadith dari al-Baihaqi, Ibn Ma>jah dan Ibn H{ibban. Rasulullah 

menyatakan: 

 إََـ  ْ  ََْ ُ  َ ْن تَََ  ٍض         ه  
Artinya: “jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.39

 

 

c. Dalil dari Ijma>‟ 

Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum 

muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya bay‟ karena 

mengandung hikmah yang mendasar yakni setiap orang pasti 

mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang 

lain, padahal orang lain tidak akan akan memberikan sesuatu yang ia 

butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan di syari‟atkannya bay‟ 

setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya. 

                                                           
38

 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75. 
39

 Ghazaly. et, al , Fiqih Muamalat, 69. 
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d. Dalil dari Qiya>s 

Bahwasannya semua syari‟at Allah SWT yang berlaku 

mengandung nilai filosofis dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak 

diragukan oleh siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan 

menemukan banyak filosofi dibalik pembolehan bay‟. Di antaranya 

bagi umat manusia untuk memenuhi segala kebutuhan. Kita tidak 

dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain, ini 

semua akan terealisasi dengan cara tukar menukar harta dan 

kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain.
40

 

3. Akad Dalam Jual Beli 

Hendi Suhendi mendefinisikan: “akad adalah ikatan antara 

penjual dan pembeli.”41
 Dengan adanya akad  yang diucapkan oleh 

pembeli dan penjual maka transaksi jual beli menjadi sah. Akad tidak 

harus dengan menggunakan kata-kata seperti orang bisu akad bisa 

dengan tulisan. Akad hanya dengan dibubuhi harga pada barang yang 

diperjual belikan seperti jual beli yang terjadi di supermarket atau 

swalayan. Hal tersebut untuk mempermudah transaksi jual beli baik bagi 

pihak penjual maupun pembeli. sebagaimana yang diterangkan oleh 

Sayyid Sa>biq dalam Fiqh al-Sunnah bahwasannya: “dalam ija>b dan 

qabu>l tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena 

                                                           
40

 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. al., Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 

Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi, Ed. Taqdir Arsyad, et. al (Yogyakarta: Maktabah Al-

Hanif, 2014), 5. 
41

 Suhendi, Fiqih Muamalah, 70. 
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ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan 

dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.”42
 

Pada penggunaan lafaz} untuk akad Sayyid Sa>biq menjelaskan 

yang diperlukan dalam akad adalah saling rela (rid}a), kemudian 

direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang 

dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan 

mempermilikkan, seperti ucapan penjual: “aku jual, aku berikan” dan 

ucapan pembeli: “aku beli, aku ambil”.
43 

Sedangkan syarat-syarat sahnya akad menurut Hendi Suhendi 

adalah sebagai berikut: 

a. Tidak ada yang memisahkan antara ija>b (perkataan pembeli) dan 

qabu>l (perkataan penjual), pembeli jangan diam setelah penjual 

menyatakan ija>b dan sebaliknya. 

b. Tidak diselingi dengan kata lain (kata yang bermakna tidak 

mengarah pada jual beli baik antara ija>b maupun qabu>l 

c. Beragama Islam
44

 

Sayyid Sa>biq mengisyaratkan dalam ija>b dan qabu>l yang 

keduanya disebut shigha>t akad adalah sebagai berikut: 

a. Satu sama lainnya berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisahan 

yang merusak 

                                                           
42

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah XII, terj. Kamaluddin A. Marzuki, et. al, ed. Syamsudin 

manaf (Bandung: Al-ma‟arif, 1988), 49. 
43

 Ibid. 
44

 Suhendi, Fiqih Muamalah, 71. 
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b. Ada kesepakatan ija>b dengan qabu>l pada barang yang saling mereka 

relakan berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya 

kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak 

sah. Seperti jika si penjual mengatakan: “aku jual kepadamu baju ini 

5 pound”, dan si pembeli mengatakan: “ saya terima barang tersebut 

dengan harga 4 pound”, maka jual beli dinyatakan tidak sah, karena 

ija>b dan qabu>l berbeda. 

c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu  (ma>d}i) seperti perkataan 

penjual: “aku telah jual” dan perkataan pembeli: “aku telah terima”, 

atau masa sekarang (mud}a>ri‟) jika yang diinginkan pada waktu itu 

juga. Seperti, “aku sekarang jual” dan “aku sekarang beli”. Jika yang 

diingini masa yang akan datang dan semisalnya, maka hal itu baru 

merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah 

sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah menurut hukum.
45 

Adapun bentuk akad yang bisa dipakai untuk bertransaksi jual 

beli yaitu sebagaimana berikut ini: 

a. Akad dengan tulisan  

Akad jual beli dapat dinyatakan sah dengan ija>b qabu>l 

lisan, atau dengan tulisan, dengan syarat tertentu. Sayyid Sa>biq 

menerangkan:  

“bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang merlakukan 
akad itu bisu tidak dapat berbicara. Jika mereka berdua berada 

disatu majlis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat 

dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada penghalang berbicara 

                                                           
45

 Sabiq, Fiqih Sunnah, 71.  
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yang merupakan ungkapan saling jelas. Kecuali jika terdapat sebab 

yang hakiki yang menuntut tidak dilangsungkannya akad dengan 

ucapan. Untuk kesempurnaan akad disyaratkan hendaknya orang 

yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu”.46
 

 

Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak supaya bisa 

memahami dan mengerti apa yang  terdapat dalam tulisan itu yang 

menjadi kesepakatan keduanya. Jika salah satu pihak tidak 

mengetahui atas kesepakatannya maka akad bisa menjadi batal 

dikarenakan dasar hukum jual beli adalah ‘an tara>d }in (suka sama 

suka). 

b. Akad dengan perantara utusan 

Selain dapat menggunakan lisan dan tulisan, akad juga 

dapat dilakukan dengan perantara utusan kedua belah pihak yang 

berakad, dengan syarat: si utusan dari satu pihak menghadap kepada 

pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, 

akad sudah menjadi sah.
47

 

c. Akad orang bisu 

Akad juga sah dengan bahasa isyarat yang dipahami oleh 

orang bisu. Karena isyarat bagi orang bisu merupakan ungkapan 

dari apa yang ada di dalam jiwanya seperti ucapan bagi orang yang 

dapat berbicara. Bagi orang bisu boleh melakukan akad dengan 

tulisan sebagai ganti dari bahasa isyarat, hal ini jika orang bisu 

tersebut bisa memahami tulisan. Persyaratan yang ditetapkan oleh 

                                                           
46
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47
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28 

 

 

ahli fiqh mengenai adanya persyaratan bunyi tertentu untuk akad 

tidak ada sumbernya baik dari al-Qur‟an maupun sunnah.48
 

4. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum 

yang mempunyai konsekwensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu 

barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam perbuatan 

hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sah jual beli. 

a. Rukun Jual Beli 

Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli adalah sebagai 

berikut: 

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

2) Objek akad (ma‟qud „alaih ) yakni harta benda yang diperjual 

belikan 

3) Sigha>t (ija>b dan qabu>l). 

4) Ada nilai tukar pengganti barang.
49

 

b. Syarat Sahnya Jual Beli 

Jual beli haruslah memenuhi syarat baik tentang subjeknya, 

objeknya, maupun tentang lafal. 

1) Tentang Subjek Jual Beli (Penjual dan Pembeli) 

a) Bukan dipaksa (atas kehendaknya sendiri), bahwa dalam 

melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan 

atau paksaan atas pihak lain. 

                                                           
48

 Ibid., 51. 
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 Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 70. 
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b) Berakal sehat, agar tidak terkicuh. Sehingga orang gila atau 

bodoh tidak sah jual belinya, yakni dapat membedakan mana 

yang terbaik bagi dirinya. 

c) Keduanya (penjual dan pembeli) telah baligh, baligh dalam 

hukum islam apabila telah berumur 15 tahun. Namun 

demikian bagi anak yang belum berumur 15 tahun tetapi 

sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang 

buruk menurut sebagian ulama diperbolehkan melakukan jual 

beli, khususnya jual beli dalam skala kecil dan tidak bernilai 

tinggi. 

d) Keadaannya tidak mubadzir (pemboros), karena harta 

seorang yang pemboros itu berada di tangan walinya.
50

 

Menurut Jumhur Ulama syarat yang berkaitan dengan „aqid 

adalah  

a) Berakal dan Baligh 

b) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.
51

 

2) Barang (objek) yang diperjual belikan 

Benda yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Bersih Barangnya
52

 

Yang dimaksud dengan bersih barangnya ialah barang 

yang dijadikan sebagai objek jual beli bukan benda yang najis 

                                                           
50

 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000 ), 129-130. 
51
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atau benda yang haram. Hal itu didasarkan kepada ketentuan: 

Dari Jabir Bin Abdullah, Rasulullah SAW berkata:  

 ِ    َا َ  َم بََْ َ   اَْْمِ َ  ْ َمْ َ َ َ  ْحِْزِ ََْ َ ْ َ ْصََـمَ 
“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan 

menjualbelikan khamr, bangkai, babi patung-patung”53
 

 

Sayyid Sa>biq mengemukakan bahwa madhhab 

H{anafi> dan madhhab Z{a>hiri> mengecualikan barang-barang 

bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu 

mereka mengatakan “Diperbolehkan seorang penjual kotoran, 

kotoran/ tinja dan sampah yang mengandung najis. Karena 

sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-

barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar 

perapian dan pupuk tanaman.” 

Namun demikian, perlu diingatkan bahwa barang 

itu (barang-barang yang mengandung najis, arak, dan 

bangkai) boleh diperjualbelikan sebatas bukan untuk di 

konsumsi.
54

 

b) Memiliki manfaat 

Yakni barang yang dijadikan sebagai objek jual beli 

adalah barang yang dapat dimanfaatkan sesaui dengan 

ketentuan syari‟at Islam.  
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Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak 

bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau 

suatu barang dibeli dengan tujuan pemanfaatannya untuk 

berbuat yang bertentangan dengan syari‟at Islam maka 

barang tersebut dapat dikatakan sebagai barang yang tidak 

bermanfaat.
55

Jual beli serangga, ular, tikus tidak boleh 

kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, 

lebah, burung, singa dan binatang lain yang berguna untuk 

berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula 

memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang, burung 

beo, burung merak dan burung-burung lain yang bentuknya 

indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan 

untuk menikmati suara dan bentuknya. 

Jual beli anjing yang tidak terdidik tidak boleh, 

karena Rasulullah mencegahnya. Anjing-anjing yang 

dijinakkan seperti untuk penjagaan, anjing penjaga tanaman, 

menurut Abu> Hani>fah boleh diperjualbelikan.
56

 

c) Objek jual beli milik pelaku akad (penjual) 

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan 

perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah 

barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah 

barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang 
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dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak 

berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual 

beli yang batal.
57

 

Akad ini dianggap sebagai akad valid, hanya mulai 

masa berlakunya tergantung pada pembolehan, baru bisa 

dilaksanakan. Jika tidak, maka akad menjadi batal. Pendapat 

ini didasarkan kepada hadith yang diriwayatkan oleh al-

Bukha>ri dari al-Bayhaqi>, bahwa dia berkata: “Rasulullah 

pernah mengutusku membeli kambing untuknya dengan 

beberapa dinar yang diberikan kepadaku. Aku kemudian 

membelikan dua kambing untuknya, salah satunya aku beli 

dengan harga satu dinar dan aku kembali dengan membawa 

sisa uang dan kambing.  

Hadith di atas yang dijadikan dalil sahnya seseorang 

menjual milik orang lain, demikian juga membelikannya 

tanpa izin si pembeli. Izin itu sebenarnya karena 

dikhawatirkan jika sikap seperti itu (tanpa izin) akan 

berakibat tidak baik.
58

 

Syarat seperti ini juga berdasarkan sabda Rasulullah 

SAW. kepada Hakim Ibn Hizam Ra. : 
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  َتَ ََِْ  َ ـ َْ َ  ِ َْد َ 
Artinya: 

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu”. 
 

Oleh karena itu, tidak sah melakukan transaksi 

sesuatu yang tidak menjadi hak milik seorang penjual secara 

penuh pada saat transaksi jual beli.
59

 

d) Dapat Diserah terimakan pada saat transaksi 

Artinya, barang yang dijadikan sebagai objek jual 

beli dapat diserahkan sesuai dengan bentuk dan jumlah yang 

telah disepakati. Hal ini dipertegas oleh hadith yang 

diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibn Mas‟ud ra. yang berbunyi, 

“janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air, 

sesungguhnya yang demikian itu penipuan”.
60

Selain itu juga 

dipertegas oleh sabda Rasulullah SAW, yaitu: 

 ُ ِ َ َ ِ َ ـَت ُ   ٍَ َ   ِ؟ْ   َ َمُل    ُ ِل بَِ ِدِ  َُ ل بََْ ٍ  َ  َْ
“Bekerja seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli 
yang baik, ialah yang tidak mengandung penipuan dan 

pengkhianatan.”61
 

 

e) Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus diketahui 

jelas oleh kedua belah pihak 

Hal ini karena memperjualbelikan sesuatu yang 

tidak diketahui dapat mengakibatkan perselisihan dan 
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pertikaian karena mengandung gharar (penipuan) yang 

dilarang Islam. Diketahui di sini diartikan secara lebih luas 

yaitu, diketahui keadaan barang baik mengenai hitungan, 

takaran, timbangan, dan kualitasnya. Sedangkan yang 

menyangkut pembayaran yakni kedua belah pihak 

mengetahui jumlah pembayaran maupun jangka waktu 

pembayaran. 

 

 

 

3) Ija>b dan Qabu>l 

Ija>b ialah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini 

dengan harga sekian......”. sedangkan qabu>l adalah perkataan 

pembeli, seperti “saya beli barang ini dengan harga sekian...” 

para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli 

adalah kerelaan dari kedua belah pihak, dan kerelaan tersebut 

dapat dilihat dari ija>b dan qabu>l yang dilangsungkan.
62

 Jual beli 

belum dikatakan sah sebelum ija>b dan qabu>l dilaksanakan, sebab 

ija>b dan qabu>l menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada 

dasarnya ija>b dan qabu>l dilaksanakan dengan lisan, akan tetapi 
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jika tidak mungkin dilakukan dengan lisan maka boleh dilakukan 

dengan surat-menyurat yang mengandung arti ija>b qabu>l.63
 

Ulama Fiqh menyatakan bahwa syarat ija>b qabu>l adalah 

sebagai berikut: 

a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal 

b) Qabu>l sesuai dengan ija>b 

c) Ija>b qabu>l dilakukan dalam satu mjelis.
64

 

Syarat-syarat yang terkaid dengan nilai tukar (harga barang) 

adalah sebagai berikut: 

a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas 

jumlahnya. Boleh diserahkan pada waktu akad atau 

pembayarannya ditangguhkan maka harus jelas waktunya. 

b) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan 

barang (al-muqayyad), maka barang yang digunakan untuk tukar-

menukar bukan barang yang diharamkan oleh syara‟, seperti 

babi, khamr, karena kedua benda ini tidak bernilai syara‟. 

c) Apabila jual beli dilakukan secara barter maka barang yang 

dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara‟.65
 

5. Hukum Jual Beli 

Para ulama bersepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah 

(boleh). Namun menurut Imam al-Sya>tibi> (ahli fiqh madhab Imam 

Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. 
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Sebagai contoh dikemukakannya, bisa suatu waktu terjadi praktek ih}tika>r 

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.
66

 

B. Hal-hal Yang Dilarang Dalam Jual beli 

Hal-hal yang dilarang dalam jual beli dalam Islam sangatlah banyak. 

Beberapa hal yang dilarang dalam jual beli antara lain: 

 

 

1. Kecurangan Takaran dan Timbangan 

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar, dalam 

aktifitas bisnis, takaran (al-kayl) biasanya dipakai untuk mengukur satuan 

dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai macam keperluan 

lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah digunakan alat ukur yang 

disebut dengan takaran. Akan tetapi jika untuk mengukur satuan berat 

menggunakan alat ukur timbangan.
67

Dalam sistem bisnis yang sederhana, 

alat timbangan atau takaran memainkan peran penting sebagai alat untuk 

melangsungkan transaksi jual beli. Pada kenyataannya, tidak sedikit 

penjual yang menggunakan alat timbangan atau takaran dalam 
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melangsungkan transaksi jual beli. Namun mereka terkadang melakukan 

kecurangan karena menginginkan memperoleh keuntungan yang cepat dari 

transaksi jul beli tersebut.
68

 

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan 

menyempurnakan takaran dan timbangan, dalam firmannya: 

                                          

 

   

Artinya: 

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara  yang 

lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran 

dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada 

sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, 

Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabatmu dan 

penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu 

agar kamu ingat.”69
  

 Dan dalam firmannya surat al-Isra>’ ayat 17 yang berbunyi: 
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Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 
timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya. (al Isra>’: 17)
70

 

Disamping itu Allah mencegah mempermainkan timbangan dan 

takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Hal 

ini disebutkan dalam firman Allah SWT: 

                                            

Artinya: 1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. 2. (yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka 

minta dipenuhi, 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk 

orang lain, mereka mengurangi. 4. tidaklah orang-orang itu menyangka, 

bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, 5. pada suatu hari yang 

besar, 6. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta 

alam.
71

 

Tidak selamat dari ini kecuali dengan mengunggulkan apabila ia 

memberi dan mengurangi apabila ia mengambil. Karena keadilan yang 

hakiki itu sedikit sekali. Tergambar, maka hendaklah ia menampakkan 

keadilan dengan tampaknya penambahan dan pengurangan, karena orang 
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yang meminta haknya sejauh-jauhnya dengan sempurna maka ia mampu 

melampauinya.
72

Sedangkan firman Allah dalam surat al-Rah}ma>n ayat 8-9: 

               

Artinya: Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan 

tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu menguangi 

neraca itu.
73

  

Sesungguhnya haramnya orang-orang yang curang pada jual beli 

dalam hal takaran, tetapi karena keadaannya sebagai urusan yang dituju 

yaitu meninggalkan keadilan, maka ia adalah yang zalim di dalam seluruh 

amal. Maka pemilik timbangan itu berada dalam bahaya yakni 

kecelakaan.
74

 

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat penulis pahami bahwa islam 

sangat menekankan sikap jujur dalam jual beli. Salah satu sikap jujur 

dalam jual beli yakni jujur dalam menimbang dan menakar. Hal ini untuk 

menghindari ketidakadilan dan unsur penipuan dalam jual beli.  

2. Penipuan dalam jual beli 

Ketika seseorang melakukan jual beli, maka hendaknya penjual 

dan pembeli berterus terang dan mengatakan yang benar. Tidak boleh 
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berdusta dan bersumpah dusta,
75

 karena sikap tersebut mengandung unsur 

kezhaliman dan kemudharatan serta memicu terjadinya permusuhan dan 

sengketa. Islam melarang seluruh jenis penipuan, baik dalam masalah jual 

beli maupun dalam seluruh macam muamalah. Seorang muslim dituntut 

untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya sebab keikhlasan beragama 

nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.
76

 

Bentuk-bentuk penipuan antara lain: 

a. Najasi> 

Najasi> (menawar barang agar oran lain menawar lebih tinggi) 

termasuk dalam kategori dusta dan penipuan. Yakni rekayasa penjual 

dengan adanya penawaran seseorang untuk menaikkan harga barang, 

orang tersebut sebenarnya tidak bermaksud untuk membelinya, namun 

hanya untuk mengelabuhi agar orang lain membelinya dengan harga 

yang tinggi, atau dengan cara ada seseorang yang mengabarkan bahwa 

ia telah membeli barang dengan harga yang lebih murah untuk 

merugikan penjual. Islam melarang bentuk penipuan seperti ini. 

Diriwayatkan dari Ibn Umar Radhiyallahu „anhuma berkata, “ 

Rasulullah SAW telah melarang Najasi>.77
 

b. Tadli>s 

Tadli>s merupakan bentuk penipuan dalam jual beli dari segi 

kualitas barang. Maksudnya adalah pedagang menutup-nutupi cacat 
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barang dagangannya, sehingga para pembeli terkecoh dengan bentuk 

menarik dan bagus dari barang tersebut.
78

 

Ibn Hajr Al-Haytami berkata, “setiap orang yang mengetahui cacat 

pada barang dagangannya, maka ia wajib menerangkan pada pembeli. 

Begitu juga orang lain yang mengetahui aib itu, misalnya tetangga atau 

teman yang melihat seseorang hendak membeli barang dan tidak 

mengetahui adanya cacat pada barang, maka ia wajib 

menerangkannya, “sebagaimana sabda Nabi SAW: 

 ِ َ َ  َِل ِ ََ ٍد  ََْعَ ُم , َ  َِل ِ ََ ٍدَ ْ   َِ ْ َ  َ ْ ئًَـِإ بَََ  َ َـِ؟ْ 
 َ ِ َ  ِإ  بََ ََُ 

Artinya: “Tidaklah halal bagi seseorang untuk menjual sesuatu kecuali 

setelah menjelaskan kondisinya, dan tidaklah halal bagi seseorang 

yang mengetahui hal itu kecuali ia menjelaskannya.”79
 

 

C. Penetapan Harga 

Menurut Rachmat Syafe‟i dalam bukunya fiqih muamalah, harga 

adalah sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau 

sama dengan nilai barang. Harga dipakai sebagai penukar barang yang 

diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad.
80

 Sedangkan penetapan harga 

adalah kewenangan seorang pengusaha, atau wakilnya atau siapa saja dari 

kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu keputusan kepada 

kaum muslimin yang menjadi pelaku dalam transaksi di pasar agar mereka 

mejual barang-barang dengan harga tertentu. Lebih lanjut para pelaku pasar 
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dilarang menaikkan harga atau menurunkan harga dari harga yang ditentukan, 

demi kemaslahatan umum.
81

  

Dalam sejarah Islam, masalah pengawasan atas harga muncul pada 

masa Rasulullah SAW sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu 

Hurairah yang mengatakan, “bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata, 

“Wahai Rasulullah saw, tetapkanlah harga ini, Beliau menjawab, “(tidak) 

justru biarkan saja”, kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu 

mengatakan, “wahai Rasulullah saw, tetapkanlah harga ini, Beliau menjawab, 

“(tidak) tetapi Allah lah yang berhak menaikkan dan menurunkan”.82
 

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. 

Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga 

juga harus mencerminkan keadilan. Dalam pandangan islam, transaksi harus 

dilaksanakan dengan sukarela (‘an tara>di>n) dan memberikan keuntungan 

yang proporsional bagi para pelakunya. Secara umum harga yang adil adalah 

harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga 

merugikan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain.
83

 

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga 

sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan, bahkan 

mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga 

disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran.
84
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Menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi 

“penentuan harga mempunyai dua bentuk ada yang boleh dan ada yang 

haram. Ta’si >r  yang z}a>lim itu yang diharamkan, dan Ta’si >r  yang adil itu yang 

diperbolehkan”.85Ta’si >r dipandang z}a>lim (tidak adil) apabila kebijakan ini 

menyebabkan kerugian atau penindasan kepada para pelaku pasar. Jika harga 

yang ditetapkan di atas harga pasar maka tentu akan merugikan konsumen, 

sementara jika ditetapkan dibawah pasar tentu akan merugikan produsen. 

Sedangkan harga yang adil dan sah jika kebijakan tidak menimbulkan 

kerugian atau penindasan para pelaku pasar. Dalam posisi ini penjual dan 

pembeli tidak dirugikan.
86

 

Sebagaimana telah disebutkan, Rasulullah sangat menentang 

kebijakan intervensi atau penetapan harga jika penyebab perubahan harga 

adalah faktor alamiah. Secara umum jumhur ulama‟ juga sepakat bahwa 

penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam 

jika pasar dalam situasi normal.
87

Jadi harga ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik 

keseimbangan  merupakan kesepakatan antara para penjual dan pembeli yang 

mana para penjual dan pembeli sama-sama ridha. Titik keseimbangan yang 

merupakan kesepakatan tersebut dinamakan harga. Adapun syarat dalam 

penetapan harga adalah: 

1. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya 
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2. Dapat diserahkan pada saat „aqad, sekalipun secara hukum seperti 

pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar 

kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas. 

3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, 

maka barang yang dijadikan sebagai nilai tukar bukan barang yang 

diharamkan syara‟.88
 

D. Urf  (Adat ) 

1. Pengertian „Urf dan Dasar Hukumnya 

Secara etimologi adalah yang baik. Sedangkan secara terminologi 

yaitu kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan. 

Bisa juga diartikan : 

ِ ِ ْن  ََْ ٍا  َْ ِ؟ْعٍل  َْ تََْ  ٍ  ـُا َ َسـُ ْ   َ َ ْ     ُ َُ َ ـتَََعـَ َ؟ ,  ْ ُعْ ُ  
 َ ُ َ م    َعـَا ُ 

„Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan 
oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan  atau sesuatu yang 

ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan “al-Adah”.89
 

 

Dengan definisi tersebut, dapat diambil pengertian bahwa, “„urf 

“dan “adat” adalah dua istilah yang memiliki arti sama. 

Dasarnya adalah : al-Qur‟an dan hadis sebagai berikut: 
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Artinya: jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
90

 

 

Serta Qs. Al-Baqarah ayat 236:  

                                
Artinya: tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 

menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka 

dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan 

suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut 

kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), 

Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan 

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
91

 

 

Serta hadith riwayat Ahmad dari Ibn Mas‟ud: 

  ُ ُ  ْ ُمْ ِ ُمْ َ  َسِ ًئـ؟ََُهَ   ْ ُ ْ ِ مُ  ََ ـ ََ  َ  َ َ ًـ؟ََُهَ ِ َْد ِا َ َ ٌن َ َ ـ ََ 
ُ َ ْ َُدَ ْن  ْبِن َ ْ ُعْ اِ ...ِ َْد ِا َسِ  ُ   َ َ ْ َ  

Artinya: Apa saja yang dipandang baik oleh orang-orang islam, maka 

baik pulalah di sisi Allah dan apa saja yang dipandang jelek oleh orang-

orang Islam, maka jelek pula di sisi Allah.
92

 

 

 

 

 

2. Syarat „Urf  
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Dari dasar al-Qur‟an dan al-Hadith, adat seringkali disebut-sebut 

sebagai „urf. Sekalipun mayorias ulama membedakan keduanya, mereka 

tetap bersepakat untuk menyatakan bahwa adat atau „urf  bisa diterima 

sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut:  

a. Tidak bertentangan dengan syara‟ 

b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menyebabkan kehilangan 

kemaslahan 

c. Tidak berlaku umum dikalangan kaum muslimin 

d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah 

e. „Urf  tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai 

salah satu patokan hukumnya 

f. Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan 

dengan jelas.
93

 

3. Macam-Macam „Urf 

a. Dari segi objek 

1) „Urf al-lafz}i> 

Yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz} atau 

ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga 

makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam 

pikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang banyak 
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diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah 

daging sapi. 

2) „Urf al-amali> 

Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa 

atau mu‟amalah keperdataan, seperti kebiasaan libur kerja pada 

hari-hari tertentu.
94

 

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya 

1) „Urf „amm 

Kebiasaan yang telah umum berlaku pada suatu tempat, masa 

dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas 

diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Umpamanya, 

menganggukkan kepala tanda menyetujui, dan menggelengkan 

kepala tanda menolak. 

2) „Urf Khash 

Kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat, masa 

dan keadaan tertentu, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan 

masyarakat tertentu.
95

 

c. Dari segi keabsahan  

1) „Urf al-shahih 

Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak 

bertentangan dengan nash al-Qur‟an dan sunnah. Tidak 
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menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan 

kemadharatan 

 

2) „Urf al-fasi>d 

Kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara‟ dan 

kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara‟.96
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BAB  III 

GAMBARAN UMUM DESA GELANGKULON DAN PRAKTIK JUAL BELI MATERIAL TANAH 

DI DESA GELANGKULON KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO 

A. Profil Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 

1. Letak Geografis Desa Gelangkulon 

Luas wilayah Desa Gelangkulon secara keseluruhan adalah 779 hektar. 

Desa Gelangkulon terdiri dari 4 (empat) Dukuh, yakni Dukuh Gelang Kruyo, 

Sodong, Sere, dan Gelang. Secara Geografis Desa Gelangkulon termasuk wilayah 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Batas-batas Desa atau Kelurahan 

Gelangkulon adalah sebagai Berikut: 

a. Sebelah Utara Desa Karangwaluh 

b. Sebelah Timur Desa Karangwaluh 

c. Sebelah Selatan Desa Badegan 

d. Sebelah Barat Desa Sumber 

Kondisi geografis Desa Gelangkulon terletak di daerah dataran tinggi 

dengan jarak dari Kantor Pemerintah Kabupaten Ponorogo sejauh 18 Km dan 

jarak dari Kecamatan Sampung sejauh 8 Km. 

2. Struktur pemerintahan 

Struktur pemerintahan Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung terdiri dari 

Kepala Desa, Kepala Urusan, Kepala Dukuh, dan urusan teknis. Di Desa 

Gelangkulon, Saat ini sekretaris Desa masih terjadi kekosongan, sehingga 

tanggung jawab sekretaris Desa dirangkap oleh kepala urusan pemerintahan. 

Tabel Perangkat Desa Gelangkulon 
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No Jabatan Keterangan 

1 Kepala Desa 1 orang 

2 Sekretaris Desa - 

3 Kepala Urusan 4 orang 

4 Kepala Dukuh 4 orang 

5 Urusan Teknis 2 orang 

 

3. Jumlah penduduk 

Menurut data terakhir yang dipunyai oleh Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung, jumlah penduduk adalah 4.456 jiwa atau 1.210 Kepala 

Keluarga (KK) dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.195 jiwa, 

jumlah penduduk perempuan 2.261 jiwa. 

4. Keadaan sosial dan keagamaan 

Kehidupan sosial masyarakat Desa Gelangkulon juga sama seperti 

Desa-Desa yang lain. Kehidupan di Desa sangat terkenal dengan kegotong-

royongan dan kebersamaan, karena kebersamaan dan kegotong-royongan 

merupakan ciri khas kehidupan di Desa.  

Begitu juga di Desa Gelangkulon, masyarakat Desa Gelangkulon sangat 

menjunjung tinggi kebersamaan, persaudaraan, dan kegotong-royongan. 

Masyarakat bergotong-royong tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun, 

sehingga kerukunan dan solidaritas antar masyarakat pun juga sangat tinggi. 

Seperti yang dikatakan bapak Toha salah satu masyarakat Desa Gelangkulon, 

masyarakatnya Desa Gelangkulon sangat rukun-rukun, gotong-royong, kalau 

ada warga yang membutuhkan bantuan masyarakat yang lain segera 
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membantu, misalnya saja jika salah satu warga punya hajatan pasti masyarakat 

akan segera e a tu .
97

 

 

Sedangkan kehidupan beragama di Desa Gelangkulon, sebagian besar 

beagama Islam, namun ada sebagian kecil dari masyarakat yang memeluk 

agama lain, yakni agama Kristen dan juga agama Budha. Di Desa Gelangkulon 

juga terdapat 1 Vihara untuk beribadah agama Budha di Dukuh Sodong. Namun 

demikian, perbedaan dalam beragama tidak mengurangi tradisi kegotong-

royongan dan kebersamaan. Walaupun berbeda agama, masyarakat Desa 

Gelangkulon sangat menghormati antar sesama masyarakat.
98

 

5. Keadaan Sosial ekonomi Masyarakat 

Masyarakat Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo sudah bisa dikatakan sejahtera. Walaupun ada sebagian kecil yang 

kurang mampu, namun mereka masih bisa mencukupi kebutuhannya sehari-

hari. Namun hampir seluruh masyarakat Desa Gelangkulon sudah sejahtera, hal 

ini dibuktikan dengan bangunan-bangunan rumah yang sudah bagus-bagus.
99

 

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh bapak kepala Desa 

Gelangkulon, masyarakat Desa Gelangkulon sebagian besar secara administratif 

tercatat bekerja sebagai petani. Selain itu ada yang sebagai PNS, TNI,  swasta, 

dan pedagang. Akan tetapi masyarakat yang bekerja sebagai petani pada 

kenyataannya bekerja dalam bidang perindustrian, yakni sebagai pemroduksi 

batu bata dan genting. Masyarakat Desa Gelangkulon, menjadikan petani hanya 
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sebagai sampingan saja, karena tidak banyak dari masyarakat yang mempunyai 

lahan sawah untuk mereka olah. Hal ini dibuktikan ketika memasuki wilayah 

Desa Gelangkulon, seluruh rumah-rumah memproduksi batu bata atau genting. 

Dari sektor industri inilah masyaraat Desa Gelangkulon mencukupi 

kebutuhannya sehari-hari.
100

 

B. Praktik Jual Beli Material Tanah Di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo 

1. Praktik Akad Jual Beli Material Tanah Di Desa Gelangkulon Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo 

Masyarakat Desa Gelangkulon sebagian besar beragama Islam. 

Kehidupan beragama sangat mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, hal 

ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan keagamaan seperti yasinan, tahlilan 

ditempat orang meninggal dunia, dan lainnya. 

Sebagian besar masyarakat Desa Gelangkulon secara administratif 

tercatat bermata pencaharian sebagai petani, selain itu ada yang bermata 

pencaharian sebagai PNS, TNI, swasta, dan pedagang, namun pada 

kenyataannya sebagian besar masyarakat Desa Gelangkulon lebih memilih 

mengembangkan sektor industri kecil yakni memproduksi batu bata dan juga 

memproduksi genting. Mata pencaharian sebagai petani oleh masyrakat Desa 

Gelangkulon hanya di jadikan sebagai sampingan saja. Seperti yang telah 

disampaikan oleh Bapak Surono selaku Kepala Desa Gelangkulon, bahwa “e ara 

administratif di kantor Desa, sebagian besar masyarakat sini tercatatat sebagai 

petani, karena catatan di kantor sesuai dengan data pembuatan KTP, dan 
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masyarakat sendiri ketika membuat KTP harusnya mengutarakan yang 

sebenarnya apakah sebagai petani, ibu rumah tangga, swasta atau wiraswasta, 

tapi hal ini tidak terlalu diperhatikan. Pada kenyataannya dapat dilihat hampir 

semua masyarakat Desa Gelangkulon mengembangkan industri kecil, yakni 

sebagai pemroduksi batu bata dan genting. Petani hanya dijadikan sebagai 

sampingan saja, karena masyarakat sini banyak yang tidak mempunyai lahan 

pertanian .101
 

Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, masyarakat 

Desa Gelangkulon mengandalkan pengembangkan sektor industri, yakni 

memproduksi batu bata dan genting. Karena keadaan material tanah  di Desa 

Gelangkulon sangat cocok untuk membuat batu bata dan genting. Sehingga 

nantinya hasil produksi tersebut bisa dijual dan hasilnya bisa digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Selain menjual batu bata dan 

genting yang mereka produksi, menjual material tanah juga sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat Desa Gelangkulon.
102

  

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muji salah satu tengkulak dalam 

jual beli material tanah di Desa Gelangkulon diterangkan bahwa, tidak semua 

warga mempunyai bahan sendiri untuk memproduksi batu bata. Sehingga 

mereka harus membeli material tanah sebagai bahan produksi batu bata dan 

genting kepada tengkulak. Tengkulak mendapatkan material tanah tersebut juga 
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hasil jual beli dengan pemilik material tanah yakni masyarakat Desa 

Gelangkulon.
103

  

Menurut keterangan dari bapak Rusmaji, masyarakat yang mempunyai 

tanah cukup banyak lebih memilih menjual material tanahnya karena tanah-

tanah tersebut dianggap kurang poduktif. Apabila tanah tersebut ditanami 

jagung, ketela hasilnya tidak seberapa, dan jika ditanami pohon-pohon yang 

berkayu maka potensi menghasilkan uang akan cukup lama. Ketika 

membutuhkan uang, para pemilik tanah akan menjual material tanahnya 

sehingga akan cepat menghasilkan uang dan hasil penjualannya pun juga 

lumayan banyak..
104

 

Jual beli material tanah yang terjadi di Desa Gelangkulon dilakukan oleh 

pembeli dalam hal ini adalah tengkulak dan penjual yakni pemilik material 

tanah. Menurut keterangan dari bapak Muji selaku pembeli (tengkulak) material 

tanah, proses jual beli terjadi ketika pihak penjual menemui pihak pembeli 

(tengkulak) kemudian mengutarakan maksudnya bahwa ia ingin menjual 

material tanahnya dengan menyebutkan berapa m
3
 tanah yang akan dijual dan 

lokasi material tanah yang akan dijual. Setelah penjual mengutarakan maksud 

kedatangannya kemudian pihak pembeli (tengkulak) menyebutkan harganya 

tanpa melihat terlebih dahulu keadaan material tanahnya. Kemudian tengkulak 

akan menghitung berapa rupiah semua hasil penjualan material tanah tersebut 

dan akad jual beli telah terjadi.
105
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Senada juga yang disampaikan oleh bapak Rusmaji, proses jual beli 

dilakukan dengan cara penjual menemui pembeli di rumahnya kemudian 

membicarakan maksud kedatangannya bahwa ia akan menjual tanahnya dengan 

menyebutkan ukuran tanah yang akan ia jual, kemudian tengkulak akan 

menghitung jumlah keseluruhan hasil penjualan material tanah dan 

memberikan sebagian uang hasil jual beli sebagai pengikat untuk transaksi 

tersebut.
106

 

Dalam jual beli ija>b qa>bul dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan 

adanya suka sama suka, adanya kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual 

dan pembeli. Setelah terjadi ija>b qa>bul, maka menimbulkan kewajiban antara 

kedua belah pihak. Dalam melakukan ija>b qa>bul baik penjual maupun pembeli 

(tengkulak) mengucapkan ija>b dan qa>bul tidak secara tegas. Artinya penjual dan 

pembeli tidak menggunakan lafa>dh Ija>b qa>bul sebagaimana mestinya. Seperti 

saya jual material ta ah i i de ga  harga sekia , ke udia  pe eli 

e jawa saya eli material ta ah u de ga  harga sekia , elai ka  

menggunakan ija>b qa>bul ya g lai  aka  tetapi aksud ya sa a. “eperti, pak 

saya butuh uang, saya mempunyai tanah sekian meter nanti bisa diambil sekian 

meter kedalamnya , ke udia  pihak pe eli e jawa , per 3 
harganya 

sekia , ke udia  pihak pe jual e gataka , aiklah pak, saya e gikuti 

harga ya .107
 

Dalam jual beli material tanah yang dilakukan di Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sangat mengedepankan 

kekeluargaan dan kepercayaan, karena jual beli tersebut tidak dihadiri oleh saksi 
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dan juga tidak disertai adanya bukti tertulis untuk kedua belah pihak. Antara 

penjual dan pembeli sudah saling percaya sehingga penjual dan pembeli tidak 

merasa takut jika salah satu diantara mereka melakukan penipuan. Menurut 

keterangan dari ibu Marsiti selaku penjual material tanah, yang terlibat dalam 

jual beli material tanah hanya pihak penjual dan tengkulak, tidak ada saksi-saksi, 

karena penjual dan pembeli juga sama-sama warga Desa Gelangkulon dan sudah 

saling kenal, jadi sudah saling percaya satu sama lain.
108

 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Muji selaku pembeli material 

tanah, selain tidak ada saksi dalam jual beli material tanah yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung tidak disertai dengan bukti 

tertulis dalam jual beli material tanah tersebut hanya kepercayaan saja antara 

penjual dan pembeli, proses jual beli material tanah ini sangat luwes karena 

antara penjual dan pembeli selain sama-sama masyarakat Desa Gelangkulon, 

antara penjual dan pembeli sudah saling kenal dan sudah menjadi langganan.
109

 

Mengenai tempat untuk melaksanakan ija>b qa>bul sebagian besar 

dilaksanakan di rumah pembeli (tengkulak) dan terpisah dengan objek jual beli, 

sehingga pembeli tidak mengetahui keadaan material tanahnya, karena 

menurut keterangan dari bapak Muji selaku tengkulak dalam jual beli material 

tanah, tengkulak tidak mengetahui bahwa akan ada orang yang ingin menjual 

material tanahnya jika penjual tersebut tidak menemui pembeli (tengkulak). 

Setelah penjual dan pembeli bertemu barulah penjual material tanah 

mengutarakan maksudnya jika ia akan menjual material tanahnya.
110
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Menurut keterangan dari ibu Marsiti selaku penjual material tanah, 

biasanya tempat berlangsungnya jual beli dilaksanakan di rumah tengkulak, 

karena ada sebagian penjual meminta uangnya terlebih dahulu sebelum 

material tanah diambil oleh tengkulak. Sehingga penjual harus mendatangi 

tengkulak terlebih dahulu jika ia akan menjual material tanahnya. Namun, untuk 

pembayarannya tidak selalu dirumah tengkulak. Pembayarannya bisa di rumah 

tengkulak, di rumah penjual dan juga di mana saja ketika bertemunya penjual 

dan tengkulak.
111

 

Untuk penyerahan objek jual beli dalam hal ini adalah benda tidak 

bergerak yakni material tanah, menurut keterangan dari ibu Marsiti selaku 

pembeli material tanah, cara penyerahannya ditandai ketika pembeli 

menjelaskan batas-batas tanah yang bisa dikeruk kemudian tengkulak mulai 

mengeruk atau mengambil material tanah yang dijadikan sebagi objek jual beli 

sesuai dengan kesepakatan.
112

 

2. Praktik Penakaran Dan Penetapan Harga Material Tanah Dalam Jual Beli 

Material Tanah Di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo 

Dalam jual beli untuk mengetahui seberapa banyak obyek yang 

dijadikan jual beli maka harus dilakukan penakaran, penimbangan, bahkan 

pengukuran. Hal ini dilakukan agar kejelasan jumlah objek diketahui karena 

nantinya digunakan sebagai patokan untuk kejelasan harga dalam jual beli. 

Praktik jual beli material tanah yang dilakukan di Desa Gelangkulon menurut 

keterangan dari bapak Mulyono selaku tengkulak dalam jual beli material tanah, 
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mengenai ukuran luas tanah, tengkulak mengikuti penjual dan biasanya pemilik 

tanah menjual tanah dengan ukuran luasnya sesuai dengan ukuran dalam kartu 

pajak milik penjual dan kedalamannya sesuai keinginan penjual. Sehingga 

setelah terjadi kesepakatan jual beli tidak mengukur tanah bersama-sama 

antara pihak penjual dan pembeli.
113

 

Senada juga yang dijelaskan oleh ibu Marsiti untuk menentukan 

ukuran luas tanah dalam jual beli material tanah di Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung penjual dan pembeli (tengkulak) tidak mengukur 

menggunakan alat ukur, karena pemilik tanah menjual tanahnya tidak tanggung-

tanggung, misalnya mereka mempunyai sebidang tanah dengan luas 625 m
2
, 

maka tanah tersebut dijual seluruhnya dengan kedalamannya sesuai keinginan 

penjual apakah 1 meter atau 2 meter.
114

  

Bapak Rusmaji juga menjelaskan, tengkulak hanya mengetahui luas 

tanah yang ia beli dari kartu pajak atas tanah tersebut, sehingga setelah terjadi 

kesepakatan atau saat akan mengambil material tanahnya, penjual menjelaskan 

batas-batas tanah yang dapat ia keruk. Sedangkan mengenai berapa meter 

kedalaman tanah yang bisa dikeruk atau diambil material tanahnya pihak 

tengkulak mengikuti kesepakatan, tengkulak bisa mengeruk atau mengambil 

material tanah yang ia beli sesuai dengan ukuran yang disampaikan dalam 

kesepakatan misalnya, luas 450m
2
 dengan kedalaman 2m.

115
 

Namun saat mengambil material tanahnya, menurut keterangan dari 

bapak Narto selaku tengkulak, tidak menggunakan alat ukur, melainkan hanya 
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dengan perkiraan saja.
116

 Senada yang disampaikan oleh bapak Taji selaku kuli 

pengeruk tanah, saat mengambil material tananh mereka tidak menggunakan 

alat ukur melainkan hanya dengan mengira-ngira, karena sudah hafal dengan 

ukuran kedalaman tanahnya, supaya pengerukannya juga cepat, yang terpenting 

biasanya pemilik tanah meminta supaya pengerukannya diratakan, karena saat 

pengambilan pemilik tanah juga tidak berada di lokasi tanah yang ia jual, 

pengambilan material tanah tidak hanya satu hari, dua hari selesai, bisa 

berbulan-bulan, sehingga pihak penjual mempercayakan sepenuhnya kepada 

tengkulak beserta kulinya.
117

 

Selain mengetahui kejelasan kuantitas objek jual beli dengan cara 

melakukan pengukuran, penakaran dan timbangan, kejelasan harga juga perlu 

ditentukan agar tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak. Harga 

merupakan sesuatu yang mutlak dalam kegiatan jual beli, karena merupakan 

nilai tukar yang dianggap senilai dengan barang yang dijual. 

Dalam menentukan harga material tanah yang dilakukan di Desa 

Gelangkulon, menurut keterangan dari bapak Narto selaku tengkulak material 

tanah, penetapan harga material tanah yang berlangsung sudah ditetapkan oleh 

pembeli atau tengkulak sesuai dengan harga yang lazim berlaku di Desa Gelang 

Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Sehingga pihak penjual tidak 

ikut campur dan sudah menyetujui harga yang telah ditetapkan oleh pembeli 

atau tengkulak.
118
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Bapak Mulyono menjelaskan Pembeli menetapkan harga material 

tanah per 1m
3
 dengan harga Rp 14.000,- sampai Rp 15.000,-, dan harga tersebut 

merupakan harga yang sudah berlaku di Desa Gelang Kulon Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo. Setelah membeli dari pemilik material tanah, 

tengkulak akan menjual kembali material tanah tersebut dengan menggunakan 

ukuran mobil pick up. Satu mobil pick up harganya Rp 75.000,- sampai Rp 

80.000,-. Harga yang ditentukan tengkulak sudah diperhitungkan untuk 

pengupahan kuli, mobil pick up, mengangkut dan juga keuntungan tengkulak. 

Harga tersebut sudah berlaku di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo.
119

  

Lebih lanjut bapak Narto menjelaskan bahwa dalam penetapan harga 

tidak berlangsung dengan proses tawar-menawar karena harga telah ditetapkan 

oleh tengkulak sesuai dengan harga yang berlaku di Desa Gelang Kulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Sehingga penjual mengikuti berapa 

pun harga yang ditetapkan oleh tengkulak.
120

 

Jadi dapat diambil kesimpulkan bahwa harga jual beli material tanah 

di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo mutlak 

ditetapkan oleh pihak tengkulak berdasarkan harga yang berlaku di Desa Gelang 

Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 
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BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MATERIAL TANAH DI DESA 

GELANGKULON KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Material Tanah Di Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo 

Dalam perdagangan, akad sangat penting karena akad yang membatasi 

hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan dan 

yang mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang. 

Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua 

orang yang melakukan akad. 

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat ija>b dan 

qabu>l antara satu pihak dengan pihak yang lain yang berisi hak dan kewajiban dari 

masing-masing pihak sesuai dengan pri sip syari ah. Dala  setiap ua alah 

terdapat akad. Jual beli merupakan bagian dari muamalah juga membutuhkan akad. 

Adapun praktik jual beli material tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo saat melakukan akad pihak tengkulak tidak melihat keadaan 

objek jual beli terlebih dahulu, tempat berlangsungnya akad terpisah dengan lokasi 

yang menjadi objek akad. Untuk sah atau tidak mengenai akad tersebut harus 

diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun dalam jual beli yang harus 

dipenuhi. Adapun beberapa hal yang perlu dianalisa yaitu: 

1. Ditinjau Dari Pihak Penjual dan Pembeli 

Menurut Sudarsono dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Islam 

mengemukakan bahwasannya antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual 
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beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: bukan dipaksa (atas kehendak 

sendiri), sehat akalnya, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sampai 

umur atau baligh, keadaannya tidak mubadzir (pemboros), karena harta orang 

yang mubadzir itu berada ditangan walinya.
121

 Menurut Jumhur Ulama syarat 

yang berkaitan dengan a id adalah  Berkal dan Baligh, orang yang melakukan 

akad adalah orang yang berbeda.
122

 

Dalam jual beli material tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan 

Sampung terdapat dua pihak yang terlibat, yakni pemilik material tanah sebagai 

penjual dan tengkulak sebagai pembeli material tanah. Penjual (pemilik material 

tanah) adalah orang yang secara sah pemilik material tanah yang dijadikan 

sebagai objek jual beli tersebut, sedangkan pembeli adalah seorang tengkulak 

yang membeli material tanah tersebut untuk diecer kepada masyarakat yang 

membutuhkan material tanah sebagai bahan pembuatan batu bata dan genting.  

Para pihak yang terlibat dalam dalam akad jual beli material tanah di 

Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung secara umum telah memenuhi 

persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Penjual maupun pembeli adalah 

orang dewasa yang sudah baligh rata-rata berusia diatas 40 tahun, sehat akalnya 

(tidak gila atau mabuk) yang bisa membedakan mana yang baik mana yang 

tidak, tidak dalam keadaan dipaksa (atas kehendak sendiri) dan dilakukan 

dengan suka rela. 
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Dengan demikian para pihak yang berakad dalam akad jual beli 

material tanah di Desa Gelangkulon telah memenuhi persyaratan mengenai 

subyeknya (penjual dan pembeli). 

2. Ditinjau dari benda yanag diperjual belikan (Obyek) 

Syarat-syarat barang yang menjadi obyek akad dalam jual beli 

adalah bersih barangnya, memiliki manfaat, objek jual beli milik pelaku akad, 

dapat diserah terimakan pada saat transaksi dan barang yang dijadikan sebagai 

objek jual beli harus diketahui jelas oleh kedua belah pihak.
123

 Syarat yang 

berkaitan dengan objek jual beli, seluruh madhhab sepakat bahwasannya objek 

akad harus berupa ma>l mutaqawwi>m , suci, wujud ada, diketahui secara jelas 

dan dapat diserah terimakan. Dalam hal ketidakjelasan objek akad menurut 

ula a  ha afiyah e gaki atka  fasid, seda gka  e urut ju hur ula a  

berakibat membatalkan akad jual beli.
124

  

Dalam praktik jual beli material tanah di Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, barang yang dijadikan objek jual beli 

keadaannya bersih dan tidak najis, barang yang dijadikan objek jual beli dapat 

dimanfaatkan. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli jelas milik pelaku 

akad secara sah, wujudnya ada. 

Mengenai syarat objek jual beli haruslah jelas jumlah dan 

kuantitasnya, agar barang tersebut dapat diserahterimakan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya Hukum ekonomi Islam 

bahwa penjual (sebagai pemilik atau penguasa objek) dapat menyerahkan 
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barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah 

yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
125

 

Dalam praktik jual beli material tanah di Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, walaupun keadaan dan kualitas 

material tanah sebagai objek jual beli tidak diketahui dengan jelas oleh kedua 

belah pihak apakah di dalam material tanah tersebut terdapat bebatuan atau 

tidak, namun dalam jual beli tersebut kuantitasnya jelas karena penjual 

menyebutkan ukuran material tanah yang ia jual sehingga dapat diketahui 

secara jelas ukurannya sebagai kejelasan harga. 

Syarat terkait objek akad barang dapat diserahterimakan, tujuannya 

agar barang dapat diketahui dengan jelas ukurannya maupun besarannya.
126

 

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa agar tidak ada pihak yang 

dirugikan. Sementara praktik akad jual beli material tanah di Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dapat diserah terimakan secara lisan, 

karena barang yang dijadikan sebagai objek jual beli berupa benda tidak 

bergerak sehingga tidak bisa diserahkan secara langsung. Objek bisa diambil 

atau bisa diterima oleh pembeli ketika pembeli mengeruk atau mengambil 

material tanah tersebut. 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa objek jual beli 

dalam jual beli material tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo, material tanah yang menjadi objek jual beli merupakan 

milik penjual, bendanya suci dan dapat dimanfaatkan, secara umum dapat 

diketahui, serta dapat diserahterimakan. Maka dari situlah jual beli material 
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tanah di desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo syarat 

mengenai objek sudah sesuai dengan Hukum Islam. 

3. Ditinjau dari sighat ( ija>b dan qabu>l ) 

Jual beli belum dikatan sah sebelum ija>b dan qabu>l dilaksanakan. Sebab 

ija>b dan qabu>l menunjukkan kerelaan (keridhaan) antara kedua belah pihak. Ija>b 

dan qabu>l bisa dilakukan dengan menggunakan lisan, namun jika tidak 

memungkinkan menggunakan lisan misalnya bisu atau yang lainnya bisa 

menggunakan tulisan atau bahasa isyarat.
127

 

Dalam praktik jual beli material tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo lebih mengedepankan kepercayaan dan 

kekeluargaan, karena dalam jual beli tersebut tidak ada saksi dan juga tidak 

menggunakan bukti tertulis. Pemilik kebun selaku penjual mempercayakan 

sepenuhnya kepada tengkulak.
128

 

Dalam hukum Islam agar ija>b dan qabu>l benar-benar mempunyai akibat 

hukum terhadap objek akad diperlukan e erapa syarat. Ula a  sepakat ahwa 

ija>b dan qabu>l  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Keadaan ija>b dan qabu>l  saling berhubungan 

b. Adanya kemufakatan antara kedua belah pihak walaupun lafadz} mereka 

berlainan 

c. Keadaan keduanya tidak disangkutpautkan dengan urusan yang lain 

d. Tidak dibatasi oleh waktu, sebab jual beli berwaktu tidak sah.
129

 

Ija>b dan qabu>l  yang dilakukan dalam jual beli material tanah di Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo saling berhadapan 
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antara kedua belah pihak. Seperti yang disampaikan oleh bapak Rusmaji dalam 

melakukan jual beli, pihak penjual datang menemui tengkulak yang biasa 

membeli material tanah dari masyarakat, biasanya ija>b dan qabu>l  dilakukan di 

rumah tengkulak.  

ija>b dan qabu>l  yang dilakukan dalam jual beli material tanah di Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan 

lisan.
130

 Seperti yang diungkapkan oleh Sudarsono bahwa ija>b adalah perkataan 

penjual seperti saya jual ara g i i de ga  harga sekia .. dan qabu>l  adalah 

perkataa  pe eli seperti saya eli ara g itu de ga  harga sekia .131
 Akan 

tetapi kata yang digunakan dalam akad jual beli material tanah di Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung menggunakan perkataan lain, namun 

menunjukkan maksud yang sama dalam ija>b qabu>l  tersebut. Seperti yang 

dikemukakan oleh Bapak Muji, bahwa ija>b (perkataan penjual) yang sering 

dipakai dalam jual beli ini adalah: ”saya mempunyai tanah seluas sekian meter 

nantinya saya jual dengan kedalaman sekian meter”, dan qabu>l  (perkataan 

pe eli), pihak pe eli e jawa  aiklah per 3
 harganya sekian, jika ia 

aka  saya kasih ua g ya se agia . 

Timbal balik antara penjual dan pembeli dalam ija>b dan qabu>l  telah terlihat 

karena objek jual beli adalah berupa material tanah yang tidak bisa diserahkan 

secara langsung, bukti penyerahannya berupa kata-kata bahwa material tanah 

yang ia jual bisa diambil oleh tengkulak sampai batas ukuran yang ditentukan.  

Dalam hukum Islam, memberikan ajaran bahwa ketika melakukan akad 

masing-masing pihak harus memenuhi setiap akad yang telah disepakati 
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bersama. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah 

ayat 1 yaitu: 

     ….. 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu….132
 

Menurut penulis ija>b dan qabu>l harus tetap ada walaupun dengan 

perkataan lain tergantung kebiasaan mereka masing-masing yang melakukan 

akad, yang terpenting adalah maksud dan tujuannya sama serta kerelaan dari 

kedua belah pihak juga ada. Sedangkan ija>b dan qabu>l diadakan dengan  tujuan 

untuk menunjukkan suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan 

oleh kedua elah pihak. De ga  de ikia  aqad terjadi antara kedua belah 

pihak  dengan suka sama suka dan saling merelakan. Prinsip saling merelakan 

inilah yang dianjurkan oleh al-Qur a  da  “u ah. 

Akad jual beli material tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas mengenai 

aspek orang yang berakad yaitu antara penjual (pemilik material tanah) dan 

pembeli (tengkulak) maupun objek jual beli telah memenuhi syarat dan rukun 

jual beli. Shighat atau ija>b qabu>l yang dilakukan secara langsung dengan lisan. 

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akad jual beli material 

tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sesuai 

dengan Hukum Islam di mana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan 

antara kedua belah pihak dengan tidak ada suatu paksaan. 
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B. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Penakaran Dan Penetapan Harga Dalam 

Jual Beli Material Tanah Di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo 

Dalam perdagangan yang sederhana, alat takaran, timbangan, pengukuran 

memainkan peranan yang sangat penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu 

transaksi antara penjual dan pembeli.
133

 Pada dasarnya, siapa saja yang tidak 

beruntung dalam perdagangannya, hal itu dikarenakan ia tidak melakukan usaha 

dengan baik dalam memilih barang dagangan dalam bermuamalah antar sesama 

manusia. Namun jika seseorang dalam mencari keutungan menggunakan cara-cara 

yang dilarang maka hal tersebut juga tidak dibenarkan dalam Islam. Abdul Rahman 

Ghazaly menyebutkan bahwa jual beli merupakan sarana tolong menolong antar 

sesama umat manusia, ini mengandung arti bahwa dalam mencari harta untuk 

kebutuhan hidup dilarang melakukan cara-cara yang batil seperti penipuan, 

mengurangi dan melebihkan timbangan serta bermuamalah dengan cara yang 

gharar.
134

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III setelah terjadi 

kesepakatan jual beli, tanah tersebut akan dikeruk atau diambil material tanahnya 

sampai batas yang telah disepakati. Namun saat mengambil material tanah tidak 

menggunakan alat ukur melainkan dengan mengira-ngira sehingga ukuran dengan 

perkiraan tersebut bisa lebih dan juga bisa kurang dari kesepakatan.  

Menurut keterangan dari ibu Marsiti selaku penjual material tanah, beliau 

mengatakan bahwa dalam menentukan luas tanah pihak penjual memberi tahu 
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pembeli (tengkulak) batas-batas tanah yang ia jual dan hanya menyebutkan berapa 

meter kedalaman tanah yang ia jual. Dalam jual beli material tanah di Desa 

Gelangkulon ini yang paling penting adalah saat pengerukan atau pengambilan 

material tanahnya. Ketika penjual sudah memberitahu tengkulak batas-batas tanah 

yang ia jual, tengkulak akan mengambil material tanahnya dengan kedalaman sesuai 

kesepakatan.
135

 

Namun saat mengambil material tanahnya, menurut keterangan dari 

bapak Taji tidak menggunakan alat ukur yang jelas berupa meteran atau alat ukur 

yang lain, mereka hanya mengira-ngira, kuli pengeruk material tanah sudah 

dipercaya hafal dengan ukurannya, menurut bapak Taji jika harus mengukur terlebih 

dahulu akan memakan banyak waktu, yang terpenting saat pengambilan material 

tanah keadaan tanah menjadi rata. Sedangkan sebelum diambil material tanah, 

keadaan tanah tersebut belum tentu rata, penjual telah mempercayakan 

sepenuhnya kepada tengkulak karena saat pengambilan material tananhya, pihak 

penjual tidak selalu berada di lokasi tanah yang ia jual.
136

 

Dalam jual beli Allah SWT selalu memerintahkan agar perdagangan 

dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana 

firmannya dalam surat al-A a  ayat 5 : 
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Artinya:  

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih 

bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan 

timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan 

sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu 

Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang 

demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
137

 
 

Selain dalam menetapkan takaran material tanah tidak menggunakan alat 

ukur melainkan hanya dengan perkiraan saja, cara menetapkan harga jual beli 

material tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung di tetapkan oleh pihak 

pembeli (tengkulak) tidak  melalui proses tawar menawar antara penjual dan 

pembeli (tengkulak). Harga yang ditetapkan berdasarkan harga yang lazim berlaku di 

Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung pada saat melakukan akad jual beli. Pemilik 

material tanah selaku penjual tidak ikut campur dalam penetapan harga, maka 

berapapun harga yang ditetapkan oleh tengkulak, pihak penjual menyetujuinya.
138

 

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa praktik 

penakaran dan penetapan harga dalam jual beli material tanah di Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo telah disepakati oleh kedua belah pihak 

antara pemilik material tanah selaku penjual dan tengkulak selaku pembeli material 

tanah dengan rasa suka sama suka, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-

Nisa>’ ayat 29: 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
139

 

 

Penulis dapat memahami bahwa dasar sahnya jual beli adalah saling 

meridhai antara kedua belah pihak, diantaranya yaitu menyempurnakan takaran atau 

timbangan dan penetapan harga yang adil dengan tujuan agar salah satu pihak tidak 

ada yang dirugikan. Islam sangat menekankan untuk menyempurnakan takaran atau 

timbangan dalam jual beli agar diketahui dengan jelas kuantitas barang yang 

dijadikan objek jual beli. Karena kejelasan kuantitas objek nantinya digunakan 

sebagai patokan harga objek jual beli. Islam juga melarang memakan harta orang lain 

dengan cara yang batil.
140

  

Keridhaan atas dasar suka sama suka dilakukan untuk mewujudkan adanya 

kehidupan yang sejahtera. Demikian juga dalam menentukan takaran saat 

pengambilan material tanah dan penetapan harga jual beli material tanah di Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tidak ada pihak yang 

dipaksa, penjual mempercayakan sepenuhnya kepada tengkulak.  Oleh karena itu jual 

beli tersebut telah memenuhi sahnya dalam penetapan takaran dan harga material 

tanah dalam jual beli menurut Hukum Islam.  

                                                           
139

 Departemen Agama RI, Al- u a  Al Ka i  da  Te je aha ya, 153. 
140

 Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, 204 



72 

 

 

Dalam praktiknya cara penentuan takaran material tanah tidak 

menggunakan alat ukur yang jelas hanya menggunakan perkiraan dan pihak penjual 

tidak menyaksikan dalam pengambilan material tanahnya karena saat pengambilan 

material tanahnya pemilik material tanah selaku penjual tidak selalu berada di lokasi 

objek jual beli. Cara penetapan harga pihak penjual mengikuti harga yang ditetapkan 

oleh tengkulak. Tengkulak menetapkan harga material tanah sesuai dengan harga 

yang telah lazim berlaku di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo.
141

 

Dari pemaparan penulis di atas, mengenai cara menentukan takaran  

material tanah yang terjadi dalam jual beli material tanah di Desa Gelangkulon 

Kecamatan Sampung belum sesuai dengan syarat dalam menentukan takaran karena 

dalam menentuan takaran material tanah tidak menggunakan alat ukur yang jelas, 

melainkan hanya dengan perkiraan, namun hal ini yang terjadi di masyarakat Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung.  

Begitu juga cara penetapan harga, harga material tanah ditetapkan oleh 

tengkulak tanpa ada proses tawar-menawar, penjual tidak ikut serta dalam 

menetapkan harga, namun tidak ada pihak yang dipaksa untuk menerima harga 

tersebut. Tengkulak menetapkan harga berdasarkan harga yang lazim berlaku di Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Penjualpun menyetujuinya 

dan didasari rasa suka sama suka oleh kedua belah pihak, oleh karena itu jual beli 

tersebut telah memenuhi sahnya penetapan harga dalam jual beli menurut hukum 

Islam.  

Pada dasarnya syariat Islam mengakui adanya tradisi adat („urf). Hukum 

Islam bukan menghapuskan tradisi yang sudah menyatu dengan masyarakat, tetapi 
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ada yang secara selektif diterima dan ada pula yang ditolak.
142

Begitu pula kebiasaan 

dalam cara menetapkan takaran dan harga material tanah di Desa Gelangkulon telah 

menjadi kebiasaan dan tidak asing lagi masyarakat Desa Gelangkulon. Sedangkan 

ditinjau dari macam-macam „urf  bisa dibagi menjadi tiga bagian: 

1. Dilihat Dari Segi Objeknya 

Urf Lafdz}i> adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal 

atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna 

ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. ‘Urf 

amali> adalah  kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa 

atau muamalah keperdataan. 

Ditinjau dari segi objeknya cara menentukan takaran dan penetapan 

harga material tanah di Desa Gelangkulon tergolong dalam Urf amali> 

disebabkan kebiasaan masyarakat Desa Gelangkulon dalam menentukan 

takaran tanah hanya dilakukan oleh tengkulak tanpa menggunakan alat ukur 

tetapi hanya perkiraan saja, hanya saja penjual mensyaratkan pengerukannya 

harus diratakan. Sedangkan cara penetapan harga termasuk urf Lafdz}i> karena 

harga ditetapkan oleh tengkulak tanpa adanya tawar-menawar karena 

ungkapan menunjukkan penetapan harga adalah ketika tengkulak menyebutkan 

harga material tanah tanpa adanya tawar-menawar dan penjual menyetujuinya. 

2. Dilihat Dari Segi Benar Tidaknya 

„Urf shahih adalah Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah 

masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur a  da  su ah. Tidak 

menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemadharatan. u f 
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fasid  adalah kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang 

bertentangan dengan dalil sya a . 

Ditinjau dari benar tidaknya penetapan takaran dan harga material 

tanah dalam jual beli material tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung 

dalam praktiknya tentu bertentangan dengan syara‟ dan bisa dikatakan u f fasid  

karena dalam menentukan takaran tidak menggunakan alat ukur yang jelas, 

kemudian tengkulak menetapan harga mengikuti harga yang lazim berlaku di 

masyarakat Desa Gelangkulon tanpa adanya proses tawar-menawar namun itu 

yang terjadi di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.  

3. Dari Segi Cakupannya 

U f a  adalah kebiasaan yang telah umum berlaku pada suatu 

tempat, masa dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas 

diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Urf khash adalah kebiasaan yang 

dilakukan sekelompok orang di tempat, masa dan keadaan tertentu, atau 

kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. 

Dilihat dari segi cakupannya dalam jual beli material tanah di Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung termasuk urf a  itu bisa terlihat dari 

penentuan takaran dan penetapan harga material tanah yang berlaku pada 

suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku di 

seluruh Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung. 

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan 

takaran dan harga dalam jual beli material tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan 

Sampung sudah menjadi patokan hukum bagi masyarakat dan berlaku pada suatu 

tempat, masa, dan keadaan atau kebiasaan diseluruh Desa Gelangkulon Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo. 
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Dari pemaparan penulis di atas praktik penakaran dan penetapan harga 

dalam jual beli material tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten 

Ponorogo dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli tersebut tidak bertentangan 

dengan hukum Islam, karena secara „urf , termasuk dalam „urf „amm yaitu kebiasaan 

yang telah umum berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Atau kebiasaan 

tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. 

Kebiasaan dalam menetapkan takaran dan harga material tanah tersebut sudah 

berlaku secara terus menerus dan terjadi sampai sekarang di seluruh Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian beberapa bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Akad jual beli material tanah di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung 

Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi 

rukun dan syarat jual beli dan sudah ada kesepakatan kedua belah pihak dengan 

tidak adanya suatu paksaan. Dalam transaksi tersebut kedua belah pihak saling 

merelakan didasari atas rasa suka sama suka. 

2. Praktik Penakaran dan penetapan harga dalam jual beli material tanah di Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan 

dengan hukum Islam, karena secara „urf , termasuk „urf „amm yaitu kebiasaan 

yang telah umum berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Atau kebiasaan 

tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. 

Kebiasaan dalam menetapkan takaran dan harga material tanah tersebut sudah 

berlaku secara terus menerus dan terjadi sampai sekarang di seluruh Desa 

Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan tidak merugikan 

kedua belah pihak. 

 

 

B. SARAN 

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan 

saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya 
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dan bagi umat muslim secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi para pelaku transaksi jual beli dan masyarakat yang melakukan jual beli 

agar senantiasa berpedoman pada hukum Islam, hal ini dimaksudkan agar tidak 

ada yang dirugikan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli serta 

tetap menjaga persaudaraan antar sesama untuk menciptakan kehidupan yang 

sejahtera. 

2. Bagi para pelaku jual beli, jika objek jual beli dapat ditakar, diukur, atau 

ditimbang hendaknya objek jual beli harus diukur, ditakar, atau ditimbang dengan 

alat yang jelas, agar tercapai kejelasan ukuran objek jual beli.  
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