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Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan 
untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan 
itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau bertentangan. Faktor itu semua 
dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat, seperti yang dilakuakan 
masyarakat di Desa Jurug yang yang melakukan praktek jual beli cengkeh ijon. 
Ijon merupakan jual beli yang terlarang dan tidak sah, barang yang 
diperjualbelikan membatalkan ija>b qabu>l. Akan tetapi masyarakat Desa Jurug 
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo merupakan masyarakat pedesaan yang 
kebanyakan mempunyai pohon cengkeh yang di jual dengan sistem ijon. 
Alasannya, karena ada kebutuhan mendesak sebagai kebutuhan sehari-hari dan 
membutuhkan banyak tenaga apabila di petik sendiri. Disini penulis mengambil 
para kyai karena masyarakat setempat memandang kyai bisa menyelesaikan suatu 
permasalahan seputar agama dan ditaati oleh masyarakat setempat.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif 
deskriptif yaitu menjelaskan kondisi-kondisi aktual dari unit penelitian atau 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari 
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian ini dianalisis dengan 
metode deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan teori-teori, dalil-dalil 
dan ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang 
bersifat khusus, yaitu mencari dasar hukum yang ada dalam ilmu fikih untuk 
mencermati masalah yang ada di lapangan. Data diolah oleh penulis malalui 
editing, organising, dan penemuan hasil data. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah praktek jual beli cengkeh ijon di Desa Jurug Kecamatan  Sooko 
Kabupaten Ponorogo, itu sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pandangan para kyai tentang akad 
jual beli cengkeh ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 
dikualifikasikan menjadi dua: kyai yang membolehkan jual beli ijon dan kyai yang 
tidak membolehkan jual beli ijon. Dasar hukum yang dipakai para kyai terkait jual 
beli ijon berbeda-beda. Kyai yang membolehkan jual beli cengkeh ijon sama 
dengan jual beli borongan atau tebasan karena kedua belah pihak telah sepakat dan 
tidak adanya paksaan. Sedangkan para kyai yang tidak membolehkan jual beli 
cengkeh  ijon sama dengan riba karena terjadi ketidakadilan antara jumlah nilai, 
harga tidak seimbang.   
 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban yang keduanya itu harus selalu 

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

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

hidup bermasyarakat disebut hukum mu’amalah. 

Salah satu kegiatan yang ada dalam fikih mua’malah adalah jual beli. Jual beli 

merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai, 

secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda atau pihak 

lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh 

syara’dan disepakati. 

Yang dimaksud dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-

persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli. 

Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang 

dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat di nilai, yakni benda -benda berharga 

serta dibenarkan juga penggunaanya oleh syara’.1 

Dalam bentuk transaksi jual beli itu semua tidak terlepas dari patokan-patokan 

hukum Islam yang mengaturnya. Akan tetapi, masih banyak manusia yang 

mengabaikan tata cara jual beli  menurut hukum Islam, buktinya nafsu manusia 

mendorong mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, 

                                                 
1 Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69. 



misalnya berlaku curang dalam takaran dan timbangan, jumlah dan ukuran serta 

manipulasi dalam kualitas barang dagangan. Dan jika itu dilakukan maka rusaklah 

perekonomian masyarakat. 

Masalah jual beli dihalalkan dalam agama Islam dengan syarat tidak 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan syara’. Dalam melakukan jual beli yang 

penting adalah mencari halal yang sesuai dengan syara’yaitu carilah barang yang 

halal yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjualbelikan dengan cara yang 

sejujurnya, bersih dari segala sifat yang merusak jual beli, seperti penipuan, 

perampasan dan riba.  

Dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut 

prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan 

sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia. Prinsip tersebut dijelaskan 

dalam Al-Qur’an surat an-nisa’ ayat 29: 

Dَرًة DRَ QْVَ َأDUَُّR اIُLَP QَRSَِّF;ا @ Oْ9َُآMُ;ا َأLَْ;اBِCِDEَFْDGِ Hْ=ُIَJْGَ Hْ=ُFَ ِإ@ َأْن 9َُ=;َن 7َ9ِ
DZًJ[َِر Hْ=ُGِ َنDَآ \ََّMFِإنَّ ا Hْ=ُ]َُ̂  eَ9َاٍض Hْ=ُIْLِ َو@ Mُُ̀aْ9َ;ا َأْ_

Artinya: 
  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamudengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama suka”. (Q.S. an-Nisaa’:29).2 
 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi kriteria suatu yang hak 

dan sah adalah adanya unsur suka sama suka didalamnya. Dasar suka sama suka 

kaitanya dengan jual beli yakni bertolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan 

ketulusan. Dalam transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum ijab qabul 

dilakukan. Sebab ija>bqabu>l itu menunjukan rela atau sukanya kedua belah pihak. 

                                                 
2 Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur  (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000), 

834. 



Jual beli mempunyai beberapa syarat diantaranya tentang barang atau benda 

yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat dan rukun. Adapun benda yang 

dilarang diperjualbelikan yaitu karena tidak memenuhi syarat dan rukun.3 

Diantaranya benda yang diperjualbelikan karena tidak memenuhi syarat dan 

rukunnya yaitu buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang 

memungkinkan dapat merugikan orang lain, seperti hadis dibawah ini: 

\ُ[ُkَlََوmُEْRَ nò[َeِZَopFا qِJْGَ QْVَ nUَ_َ HَMَrََو \ِJْMَVَ sُا nMَlَ otEِoIFا oَأن 
 

Artinya: 
 
“Sesungguhnya Nabi saw. telah  melarang untuk menjual buah hingga mulaitampak 
kelayakannya”.  (HR Muslim, an-Nasa>’i, Ibn Majah dan Ahmad).4 
 

Dari penjelasan hadis diatas menunjukkan larangan menjual buah (hasil 

tanaman) yang masih berada di pohonnya jika belum mulai tampak kelayakannya.  

Sebaliknya, mafhu>m al-mukhala>fah (pemahaman kebalikannya) hadis ini 

menunjukkan bolehnya menjual buah yang masih di pohonnya jika sudah mulai 

tampak kelayakannya.  

 qِJْGَ QْVََو oد;َ]ْRَ nò[َ wِIَxِFْا qِJْGَ QْVَ nUَ_َ HَMَrََو \ِJْMَVَ sُا nMَlَ \ِoMFَل ا;rَُر oَأن
omَ̀zْRَ nò[َ {w|َFْا 

Artinya: 
 
“Rasulullah saw. melarang menjual anggur hitam hingga warnanyamenghitam dan 
menjual biji-bijian hingga sudah keras”. (HR Abu> Dawu>d).5 
 

Dalam hal buah-buahan, secara umum terdapat dua jenis. Buah-buahan 

yang ketika sudah tua atau cukup umur bisa dipetik dan selanjutnya bisa masak, 

seperti mangga, pisang, pepaya. Jika sudah ada semburat warna merah atau kuning 

                                                 
 3 Muhammad bin Qasim Al-Ghozy, Fathul Qarib.terj. Ahmad Sunarto (Surabaya : Al-Hidayah, 
1991), 338. 

4Sunan Nasa>i,SunanNasa>’i , (BayritLibanon: KitabFiqih, 2001), 168. 
5Abu> Dawu> d, SunanAbu>Dawu>d,(t.tp.:MaktabuDahlan, t.th.), 203. 



yang menandakan sudah cukup tua, buah itu bisa dipetik dan nantinya akan masak. 

Jika belum tampak tanda-tanda seperti itu buah dipetik maka tidak bisa masak.  

Buah-buahan jenis ini, jika sudah tampak tanda-tanda perubahan warna itu, yakni 

sudah cukup tua untuk dipetik, maka sudah boleh dijual meski masih di pohonnya. 

Mukha>darah ialah bejual beli buah-buahan dan biji-bijian yang belum 

jelas hasilnya dan dinamakan juga ”ijon”. Menurut sebagian ulama bahwa jika 

telah kelihatan hasilnya walaupun belum matang, boleh. Ada yang menambahkan 

agar ditentukan waktu jadinya, sehingga sifatnya baru bersifat pinjaman  dan belum 

berjual beli.6 

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat transaksi jual beli yang 

dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang 

dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep Islam ataukah bertentangan. Faktor itu 

semua dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep jual 

beli tersebut, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo yang melakukan praktek jual beli cengkeh ijon yang masih di pohon.  

Jual beli dianggap sah menurut Imam al- Syafi’i dan Imam Malik apabila 

memenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli yang sah tapi terlarang apabila jual beli 

itu memenuhi syarat dan rukun, tetapi melanggar larangan-larangan syara’ atau 

merugikan kepentingan umum. Jual beli yang tidak sah karena syarat dan rukunnya, 

seperti jual beli dengan sistem ijon yaitu jual beli  yang belum jelas barangnya.7 

Jual beli cengkeh yang dilakukan masyarakat Desa Jurug Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo merupakan jual beli yang belum diketahui secara jelas atau 

                                                 
6 Kahar Mashur, terj. Bulughul Maram, (t.tp: Rineka Cipta, t.th), 431. 
7 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 125. 



jual beli spekulatif (untung-untungan) , mengenai cengkeh yang masih bunga atau 

belum siap di panen. Praktek jual beli tersebut, cengkeh yang dijadikan obyek 

masih berada di pohon atau masihbunganamun penjual dan pembeli telah 

bersepakat mengenai harga barang yang diperjualbelikan dengan cara menaksir 

bunga yang dijual dengan keadaan  masih di pohon. Kemudian setelah harga 

disepakati maka akad pun terjadi dan pihak pembeli yang akan memetik sendiri 

dengan cara bertahap.  

Tradisi jual beli cengkeh ijon tersebut dilakukan setiap kali waktu panen 

oleh masyarakat Desa jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, karena 

mereka menganggap dengan melakukan jual beli cara tersebut para penjual lebih 

mudah dan tidak harus bersusah-susah memanen cengkehnya. Sebab dalam 

kegiatan tersebut si pembeli yang akan memetik sendiri dan penjual menerima uang 

di muka. Kebiasaan yang seperti inilah yang yang masih tetap dilakukan oleh 

masyarakat karena, sudah menjadi adat kebiasaan dan sulit sekali dihilangkan di 

kalangan masyarakat. 8 

Dalam penaksiran harga, bisa jadi kuantitasnya melebihi atau kurang dari 

harga yang disepakati, yang itu semua akan merugikan salah satu pihak. Jika hasil 

cengkeh melebihi harga yang disepakati maka pihak pembeli akan mendapatkan 

keuntungan dan penjual dirugikan. Namun sebaliknya jika hasilnya kurang dari 

harga yang telah disepakati maka pihak penjual yang akan diuntungkan dan 

pembeli dirugikan. 

Dengan adanya kenyataan seperti ini, maka praktek jual beli syariat Islam 

harus benar-benar diamalkan dalam kesehariannya, sehingga kesejahteraan sosial 
                                                 

8 Hasil wawancara dengan Sulaimanpada Minggu, 22 Januari  2014,  pukul  04.00 WIB. 



masyarakat akan terwujud.9Alasan kemenarikan  menggali pendapat tentang para 

kyai karena di Desa Jurug banyak tokoh agama yang lebih paham cara 

bermu’amalah tetapi masih banyak praktek jual beli ijonyang masih  marak di 

masyarakat Desa Jurug.  Menggali pandangan kyai sebagai tokoh panutan di 

masyarakat pedesaan dan yang lebih faham masalah praktek jual beli menjadi 

cukup penting. Pendapat kyai berpengaruh kepada masyarakat, karena kyai di 

pedesaan itu dianggap sebagai orang penting yang mengetahui masalah muamalah. 

Alasan petani menjual hasil panennya dengan sistem ijon  karena petani 

membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya yang 

mendadak.  

Berangkat dari latar belakang itulah penulis ingin mencoba meneliti 

bagaimana pandangan para kyai terhadap jual beli cengkeh ijonyang dilakukan 

masyarakat Desa Jurug, oleh karena itu penulis ingin mengangkat dan meneliti 

dalam bentuk skripsi dengan judul: Pandangan Para Kyai Terhadap Praktek Jual 

Beli Cengkeh IjonDi Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari pengertian yang meluas serta menghindari 

kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, yaitu “PANDANGAN PARA 

KYAI TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI CENGKEH IJON”, maka penulis 

memandang perlu untuk memberi penegasan istilah-istilah yang digunakan penulis 

dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

                                                 
9 Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam (Jakarta : Bulan Bintang , 1988),44. 



1. Kyai adalahseorang tokohagama yang menjadi panutan ditengah-tengah 

masyarakat  dan yang lebih paham masalah agama.Seorang  yang menjadi imam 

masjid yang rumahnya dekat masjid dan  sebagai konsultasi masalah agama atau 

bermuamalah di masyarakat pedesaan. 

2. Jual beli ijon adalah jual beli tanaman, buah-buahan, bunga, yang belum siap 

dipanen bahkan masih di pohon. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil beberapa 

rumusan masalah yaitu diantaranya: 

1. Bagaimana pandangan para Kyaiterhadap akad jual beli cengkeh ijon diDesaJurug, 

Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaiman Dasar yang melandasi pendapat yangdipakai oleh para Kyai terkait  jual 

beli cengkeh ijon di Desa Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pandangan para kyai terhadap akad jual beli cengkeh ijon di 

Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai para kyai terkait jual beli cengkeh 

ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.  

E. Kegunaan Penelitian 



Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan penulis 

maka, penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat untuk:  

1. Kepentingan yang bersifat ilmiah: 

Dengan ini diharapkan merupakan suatu sumbangan dalam pengembangan ilmu 

fikih khususnya dalam bidang muamalah dan ilmu syari’ah pada umumnya.  

2. Kepentingan yang bersifat terapan: 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih 

memperhatikan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam oleh penjual dan 

pembeli serta masyarakat di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.  

 

F. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini penulis mengetahui bahwa jual beli cengkeh ijon 

belum ada yang membahas, tetapi penulis menemukan beberapa skripsi yang 

pembahasannya hampir sama dengan jual beli cengkeh ijon yaitu skripsi Lilik Indarti 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan Di Dusun 

Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten PonorogoTahun 2011. Jual beli 

boronganmerupakan jual beli yang belum tentu diketahui secara jelas mengenai 

banyaknya barang. Praktek jual beli tersebut, jeruk yang dijadiakan obyek masih 

berada di pohon atau belum dipetik. Namun penjual dan pembeli telah bersepakat 

mengenai harga barang yang dipejualbelikan dengan cara menaksir seluruh jeruk 

yang dijual dengan keadaan jeruk masih di pohon.Kesimpulann dari skripsi jual beli 

jeruk borongan adalah, akadnya merupakan transaksi yang sudah memenuhi rukun 

dan syarat jual beli. Penetapan harga, bahwa antara kedua belah pihak mempunyai 



peran dalam menyepakati penentuan harga akhir yang didasarkan atas suka sama 

suka. 10 

 Jihan Kumala Azzi ”Analisa Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli Padi Tebasan 

di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi” Tahun 2011 yang termasuk 

penelitian kualitatif. Jual beli padi tebasan, merupakan jual beli yang belum tentu 

diketahui secara jelas mengenai banyaknya barang.  Praktek jual beli tersebut, padi 

yang dijadiakan obyek masih berada di sawah. Hasil dari karya tulis tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa akad jual beli padi tebasan tidak bertentangan dengan 

fikih karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jika dilihat dari praktik 

pembatalan jual beli pada tebasan di desa tersebut juga tidak bertentangan dengan 

fikih. Dimana pembatalan dapat dilakukan oleh penjual ataupun pembeli dengan 

konsekuensi uang muka tidak dikembalikan kepada pembeli karena uang itu sebagai 

ganti rugi atas kerugian yang diterima oleh penjual.11 

Lina Fetiati dengan judul “Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Dukuh 

Bakayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Suatu Tinjauan 

Dalam Hukum Islam) Tahun 2010 yang termasuk penelitian kualitatif. Bahwasanya 

jual beli tebasan ini melalui beberapa tahapan proses penawaran harga, penetapan 

harga, ija>bqabu>l dan penyerahan ketela kepada pembeli (penebus). Praktek jual 

beli ketela dengan sistem tebasan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam. 

Faktor penyebab adanya jual beli tebasan yaitu transaksinya lebih mudah tidak 

terbelit-belit, efisien (hemat waktu atau tidak memakan waktu yang banyak  hemat 

                                                 
10Lilik Indarti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan Di Dusun 

Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponrogo”.(Ponorogo: Skripsi, 2011). 
11 Jihan Kumala Azzi,  “Analisa Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli Padi Tebasan di Desa 

Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”, (Ponorogo: Skripsi, 2011). 



biaya (pengeluarannya lebih sedikit) dan cara pembayaran yang mudah. Dasar hukum 

dari jual beli sistem tebasan ini ada istihsa>nyang berdasarkan‘urf. praktek ini 

dianggap suatu kebaikan, yang merupakan adat kebiasaan dalam masyarakat di 

Dukuh Bakayen, yakni demi tercapainya dan terpeliharanya kemaslahatan-

kemaslahatan atau kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Kesimpulan dari skripsi 

jual beli ketela dengan tebasan adalah, sistemnya melalui beberapa tahapan yaitu: 

penawaran harga, penetapan harga, ijab kabul dan penyerahan ketela kepada pembeli. 

Penyebab adanya jual beli tebasan karena lebih mudah tidak terbelit-belit, efisien 

waktu, efisien biaya, dan cara pembayaran yang mudah.12 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

reasearch), yaitu mencari secara langsung dengan melihat dari obyek yang akan 

diteliti dimana, peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian.Penulis mencari data 

tentang jual beli cengkeh ijon dengan cara datang langsung ke petani yang berada 

di Desa Jurug, kemudian penulis membuat gambaran tentang kejadian jual beli 

cengkeh ijon. 

Jual beli cengkeh ijon yang dilakukan masyarakat Desa Jurug Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo merupakan jual beli yang belum diketahui secara 

jelas, mengenai cengkeh yang masih bunga atau belum siap di panen. Praktek jual 

                                                 
12 Lina Fetiati , “Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Dukuh Bakayen Desa Plalangan 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” (Ponorogo: Skripsi, 2010). 



beli tersebut, cengkeh yang dijadikan obyek masih berada di pohon atau masih 

bunga namun penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai harga barang yang 

diperjualbelikan dengan cara menaksir bunga yang dijual dengan keadaan  masih 

di pohon. Kemudian setelah harga disepakati maka akad pun terjadi dan pihak 

pembeli yang akan memetik sendiri dengan cara bertahap.  

2. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Taylor, sebagaimana dikutip Moleong metode kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan inividu tersebut secara holistik 

(utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke 

dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari 

suatu keutuhan. Sedangkan menurut Kirk dan Miller, bahwa penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam 

peristilahannya.13 

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik antara lain: alamiah, manusia 

sebagai instrumen, menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, 

diskriptif, lebih mementingkan prosesdari pada hasil, adanya fokus, adanya 

kriteria untuk keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara dan hasil 

                                                 
13Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 4. 



penelitian dirundingkan dan disepakati bersama,yaitu mendekati sebuah masalah 

untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk.14 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang penulis jadikan penelitian berada di Desa Jurug Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo dikarenakan profesi yang paling banyak di daerah 

tersebut adalah petani dan kebanyakan dari orang-orang tersebut menanam 

cengkeh. 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka sumber 

datanya adalah informan: 

a. Para kyai, 6 orang: 

1) Kyai Burhan Supriadi 

2) Kyai Sulaiman 

3) Kyai Suwarno 

4) Kyai Suwarni 

5) Kyai H.Tauhid 

6) Kyai H.Siswo   

b. Dua orang penjual: 

1. Bapak Kateno 

2.Bapak Tarno 

c. Dua orang pembeli: 

a. Ibu Paini  
                                                 

14 Ibid., 8-13. 



b. Ibu Suraten 

5. Tehnik Pengumpulan Data 

Interview atau wawancara yaitu komunikasi yang dilaksanakan secara 

langsung antara pihak penggali data atau pengumpul data dengan informan. 

Adapun informasinya dari para Kyai yang dianggap mampu menguraiakan 

permasalahn terkait dengan jual beli cengkeh ijon. 15 

Bentuk komunikasi antara dua orang atau melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan tujuan ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya.16 Di sini 

penulismewawancarai penjual dan pembeli, yaitu dua penjual dan dua pembeli 

yang berada di Desa Jurug. 

Dalam halini termasuk dalam wawancara tak terstruktur yang sering juga 

disebut dengan wawancara mendalam, wawancara  intensif, wawancara kualitatif, 

dan wawancara terbuka (openended interview), wawancara etnografis. 

Wawancara tidak terstruktur mirip dengan percakapan informal. Metode ini 

bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, 

tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.17 

6. Teknik Pengelolaan Data  

Kemudian data yang terkumpul diolah dengan teknik sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang terkumpul, terutama dari 

segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya dan 

                                                 
15 Lexy J. Imoleong, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), 135. 
16Deddy Mulyana, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 2-

4. 
17 Ibid., 180-181. 



beragam masing-masing kelompok data. Penulis memeriksa kembali data yang 

diperoleh dari lapangan yaitu data tentang jual beli cengkeh ijon apakah sudah 

lengakap atau belum, dan apakah data-data tersebut sudah serasi dengan data 

yang lainya. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada dan direncanakan 

sebelumnya sesuai dengan permasalahnnya. 

Organizing merupakan tahapan selanjutnya dimana penulis menyusun 

dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangkapaparan yang 

sudah penulis rencanakan sesuai dengan rumusan masalah. Setelah data-data 

tentang jual beli ijon cengkeh diperoleh maka penulis menyusun dan 

mensistematiskan data-data dari lapangan dengan rumusan masalah yang telah 

penulis buat,apakah data-data tersebut hasilnya sudah sesuai dengan rumusan 

masalah atau belum. 

c. Penemuan hasil data, yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah-kaidah dan dalil-dalil, sehingga diperoleh 

kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada. Setelah data tentang jual 

beli cengkeh ijon sudah diperoleh dan sudah lengkap maka penulis menganalisa 

data-data tersebut dengan teori dan dalil-dalil. 

7. Tehnik Analisa Data  

Deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan teori-teori, dalil-dalil, 

dan ketentuan yang bersifat umum yang selanjutnya diterapkan pada fikih. 



Metode deduktif adalah metode yang bertolak pada data-data yang umum, 

kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular atau khusus dan 

mendetail.18 Setelah mendapatkan data-data terkait dengan Jual beli cengkeh 

ijonmaka penulis mengamati jual beli tersebut menurut fikih, sehingga diperoleh 

sebuah kesimpulan tentang jual beli cengkeh ijon di Desa Jurug Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini maka 

penulis mengelompokkan menjadi lima bab masing-masing bab terbagi menjadi 

beberapa sub bab semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh yang paling 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah : 

Bab I: Pendahuluan 

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi 

keseluruan isi yang meliputi: Latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi 

penelitian, sistematika pembahasan.  

Bab II: Teori Jual Beli Dalam Hukum Islam  

Bab ini merupakan landasan teori dan membahas tentang pendapat para 

ulama tentang tentang pengertian jual beli, dasar hukumjual beli, rukun jual beli, 

syarat  jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam, pendapat para 

ulama tentang jual beli ijon. 

                                                 
18ArifFurchan,  Pengantar Penelitian Data Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), 24. 



Bab III: Pandangan para Kyai Terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Ijon Di Desa 

Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

Bab ini membahas sekitar tentang latar belakang objek penelitian, yang terdiri 

dari gambaran umum tentang Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, 

gambaran tentang Pandangan Para kyai terhadap jual beli cengkeh ijon di Desa Jurug 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, Dasar hukum yang dipakai para Kyai 

terkait tentang jual beli cengkeh ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo.  

Bab IV: Analia Pandangan Para Kyai Terhadap Jual Beli Cengkeh Ijon Di Desa 

Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi yang meliputi: analisa 

tentang pandangan para kyai terhadap jual beli cengkeh ijon di Desa Jurug 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.Analisa dasar hukum yang dipakai para kyai 

terkait tentang jual beli cengkeh ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo. 

Bab V: Penutup 

Bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari 

rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran-saran.  

A. Analisa tentang pandangan para kyai terhadap akad jual beli cengkeh ijon di Desa 

Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

B. Analisa dasar hukum yang dipakai para kyai terkait tentang jual beli cengkeh ijon 

di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

 

 



BAB II 

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Jual Beli 

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bay’(qُJْEَFَْا)yang berarti 

menjual, mengganti, dan menukar. KataqُJْEَFَْاal-bay’dalam bahasa Arab terkadang 

digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kataاُءeَِّzFَاash-shira>(beli). Dengan 

demikian kataqُJْEَFَْا“jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.19 

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

berikut: 

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan. 

2. Menurut ulama Malikiyah, Safi’iyah dan Hanabilah 

D=ًُّMZَ9ََوD=ًJْMِZْ9َ ِلDZَFْDِG ِلDَZَFْا �ُFََدDEَLُ 
Artinya: 

  “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan    milik dan 
pemilikan.20 

3. Menurut ulama Hanafîyah 

 DEَLَُدDَL�ُFٍَل DZَGٍِل nMَVَ َوْ�ٍ\ Lَْ�ُ�ْ;ٍص

Artinya: 

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang 
dibolehkan).”21 

                                                 
19 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,Fiqh Muamalat ( Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), 113. 
20 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 112. 



Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu 

perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di 

antara 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 maksudnya ialah memenuhi persyaratan-

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

sehingga bila syarat-syarat  dan rukunnya  tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan 

kehendak syara’. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat 

benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat 

dibenarkan penggunaannya menurut syara’.22 

 

 

B. Dasar Hukum Jual Beli 

 Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai 

landasan yang amat kuat dalam Islam diantaranya sebagai berikut: 

Surat al-Nisa’ ayat 29:  

 QْVَ َرًةD7َ9ِ َأْن 9َُ=;َن DFَِإ BِCِDEَFْDGِ Hْ=ُIَJْGَ Hْ=ُFَا;َLْا َأ;MُُآOْ9َ DFَ ا;IُLَP QَRSِoFا DUَ�Rَأ DRَ
 DZًJ[َِر Hْ=ُGِ َنDَآ \َoMFا oِإن Hْ=ُ]َُ̂  eَ9َاٍض Hْ=ُIْLِ َوَ@ Mُُ̀aْ9َ;ا َأْ_

Artinya: 
  
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

                                                                                                                                                 
21 Rachmad  Syafii, Fiqih Muamalah  (Bandung:Pustaka Setia, 2006), 73-74. 
22Atik Abidah, Fiqih Muamalah(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 56. 



sukasama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”23 
 

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah 

yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Swt melarang 

kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam 

konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi 

yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba 

(bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang 

mengandung unsur gharar, serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. 

 ِّ�ZَFْا QَLِ ُنD�َJَّْzFا \ُ�َُّE�ََ̀ Rَ يSَِّFُم ا;aُRَ DZََآ DFََن ِإ;Lُ;aُRَ DFَ DGَِّeFَن ا;MُُآOْRَ QَRSَِّFا
َذFُD�َ HْUَُّ_OَGِ �َFِ;ا ِإ_DZََّ اBُpْLِ qُJْEَFْ اDGَِّeF َوَأَ]Bَّ اMFَُّ\ اqَJْEَFْ َوَ]eََّم اD�َ QْZَ�َ DGَِّeFَء�ُ 

Mَrَ DLَ \ُMَ�َ nÙََ_ْD�َ \ِِّGَ� َوَأeُLُْ� ِإnFَ اMFَِّ\ َوDVَ QْLََد Oُ�َوQْLِ �ٌ�َVِ;ْLَ َ��ِFَ َر
 َأD|َlُْب اDَّIFِر ُهmُFِD�َ DUَJ�ِ Hْوَن

Artinya: 

  

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang 
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada 
Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah:275).24 

 

                                                 
23

 Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur, 834. 
 
24Salim Bahrcisy, Petunjuk Kejalan Lurus, (Surabaya: Darussaggaf, tt.h), 505. 



Dari penjelasan diatas menyatakan mengharamkan riba dan menghalalkan 

jual beli. Karena dosa besar orang yang melakukan riba bahkan dapat membinasakan 

juga orang yang menghalalkan dapat menjadi kafir. 

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan 

harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, 

seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual 

beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung 

unsur gharar di dalamnya. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa 

dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memerhatikan unsur kerelaan bagi 

semua pihak. 

Surat al-Baqarah: 275 

 DGَِّeFَم اoe[ََو qَJْEَFْا \ُoMFا oB[ََوَأ 

Artinya: 
 

” Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”25  

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini 

menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam 

Al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan 

Allah dalam Al-Qur’an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem riba. 

                                                 
25

 Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur, 487. 



Untuk itu, dalam ayat ini Allah memepertegas legalitas dan keabsahan jual beli 

secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba.26 

Hadis tentang jual beli:  

)روا� ا�DL QG\(ِاَ_DZَ اeَ9َ QْVَ qَJْEَFْاٍض   
Artinya :  

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka suka sama suka.” (Ibn Maja>h).27 

 

: QِGْ HِJْ=ِ[َ QْVَ ِ]َ¤اٍم َرِ£nَ اQِVَ \ُIْVَ sُ اnَّMlَ nِّEoIF اJْMَVَ sُِ\ َوD�َ HََّMrََل

Gِ ِنDxَِّJEَFْاD�ًèَِ ْ̂ Rَ HْFَDLَِرDJَ�ِFْاD  

Artinya : 

“Dari Hakim bin Hizam ra dari nabi Saw bersabda: penjual dan pembeli boleh 
berkhiyar selagi keduanya belum berpisah”.(HR Bukha>ri dan Muslim).28 

   

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan 

jual beli dan tawar menawar dan tidak ada kesesuaian harga antara penjual dan 

pembeli, si pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak. 

Apabila akad (kesepakatan) jual beli telah dilaksanakan dan terjadi pembayaran, 

kemudian salah satu dari mereka atau keduanya telah meninggalkan tempat akad, 

keduanya tidak boleh membatalkan jual beli yang telah disepakatinya. 

C. Rukun Jual Beli 

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perpedaan 

pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ija>b dan qabu>l yang 

                                                 
26Dimyauudin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70-71. 
27Idris Ahmad, Fiqh Syafi>’i  (Jakarta: Karya Indah, 1986), 10. 
28Shahih Bukha>ri, terj.  Ahmad Sunarto (Semarang: CV. Asyifa, tt), 236. 



menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun 

perbuatan. 

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu: 

a. Ba>’i (penjual) 

b. Musta>ri (pembeli) 

c. Shigha>t (ijab dan qabul) 

d. Ma’qud ‘ala>ih (benda atau barang)29 

  

D. Syarat Jual Beli 

1. Syarat orang yang berakat 

a. Berakal 

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak 

sah. Anak kecil yang sudah mumayyis (menjelang baligh) apabila akad yang 

dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, 

dan sedekah maka akadnya sah menurut Imam Hanafi.30 

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak mumayyis 

bergantung pada izin walinya. Menurut Ulama Syafi’iyah anak mumayyis yang 

belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga 

agama dan hartanya (masih bodoh). 

                                                 
29Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, 75-76. 
30Ali Hasan, Berbagai Macam, 118. 



b. Dengan kehendaknya sendiri 

Orang yang dipaksa untuk melakukan transaksi jual beli hukumnya tidak 

sah. Orang yang dipaksa yaitu orang yang didesak untuk melakukan jual beli. 

Misalnya, seseorang penguasa yang zhalim memaksa seseorang untuk menjual 

kepada si fulan lalu ia menjualnya, maka jual belinya tidak sah karena jual beli 

ini terjadi dengan tanpa kerelaan.31 

c. Beragama Islam 

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti 

seseorang di larang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar 

kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan hambanya yang seagama 

Islam.  

d. Baligh 

Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah  berumur 15 tahun, atau 

telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan).  

Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana 

yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 

tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan 

                                                 
31Abu Malik Kamal, terj. Amir Hamzah Fachrudin. Shohij Fiqih Sunnah,  juz 5 (Jakarta: Pustaka 

at Tazkia, 2003), 568. 



melakukan perbuatanjual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak 

bernilai tinggi.32 

2. Syarat Akad (ija>b dan qabu>l) 

A. Pengertian Akad 

Akad berasal dari bahasa arab al aqdu yang berarti: perikatan, perjanjian 

dan pemufakatan.  Akad adalah suatu perikatan antara ija>b dan qabu>l dengan 

cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat- akibat hukum 

pada objeknya. Ija>b adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan 

yang diinginkan, sedang qa>bul adalah pernyataan pihak kedua untuk 

menerimanya. 

Menurut terminologi ulama fikih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu 

secara umum dan secara khusus.  

1) Pengertian Umum  

Secara umum penegrtian akad dalam arti luas hampir sama dengan 

penegrtian akad dari segi bahasa. Menurut pendapat ulama Syafi’iyah, 

Malikiyah, Hanabilah, yaitu: Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang 

berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau 

sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti 

jual beli, perwakilan dan gadai.33 

                                                 
32Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 131-132.  
33 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 43-44. 



 

2) Pengertian Khusus 

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fikih, 

perikatan yang ditetapkan dengan ija>b qabu>l berdasarkan ketentuan 

syara’ yang berdampak pada objeknya.  

Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut: 

a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat di pegang yaitu pada jual beli 

benda harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang. 

b. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat 

c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang 

bendanya di tempat 

d. Terpenuhi syarat penerimaan 

e. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang 

memakai ukuran atau timbangan. 

f. Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh 

karena itu tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan 

penjual. 34 

B. Pembentukan Akad 

(1) Rukun Akad 
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Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ija>b dan 

qabu>l. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang 

menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaanya 

sudah pasti.  

Ulama selain Hanafiyah, berpendapat bahwa akad memiliki tiga 

rukun, yaitu: 

a. Orang yang akad (‘aqi>d) , contoh:penjual dan pembeli. 

b. Sesuatu yang diakadkan (maqud alai>h), contoh: harga atau harga 

yang dihargakan. 

c. Shi>ghat, yaitu ija>b dan qabu>l. 

(2) Unsur-unsur Akad 

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan 

adanya akad, yaitu sebagai berikut: 

a. Shi>ghat Akad 

Shi>ghat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang 

berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang 

terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, 

isyarat dan tulisan. Shighat tersebut biasa disebut ija>b dan qabu>l.35 

b. Metode (uslu>b) shighat ijab dan qabul 
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(1) Akad dengan Lafadz (ucapan)  

Shighat dengan ucapan adalah shighat akad yang paling 

banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dancepat 

dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-

masing serta menunjukkan keridhaanya. 

(2) Akad dengan perbuatan 

Dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan tetapi cukup 

dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhoi.  

(3) Akad dengan isyarat 

Bagi orang yang mampu berbicara, tidak dibenarkan akad 

dengan isyarat, melainkkan harus menggunakan lisan atu tulisan. 

(4) Akad dengan tulisan 

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu 

berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, 

tampak dan dapat dipahami oleh keduannya. 36 

C. Syarat akad  

1. Syarat pelaksanaan akad  

                                                 
36 Ibid., 46-51. 



Benda-benda dimilki aqi>d (orang yang berakad atau berkuasa 

untuk akad). Jadi tidak boleh menjual barang atau barang sewaan atau 

barang gadai sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau 

diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yaitu jual beli yang ditangguhkan 

(mauquf). Berdasarkan waqof  (penangguhan) jual beli terbagi menjadi 

dua: 

(a) Jual beli nafi>dz 

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan 

rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.  

(b) Jual beli mauquf 

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan 

nafadz yaitu bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, 

seperti jual beli fudhul, (jual beli bukan milik orang lain tanpa ada 

izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual beli fudhul 

dipandang sah, sebaliknya jika pemilik tidak mengizinkan dipandang 

batal.37 

D. Syarat benda yang di perjual belikan (Ma’uqud ‘alaih) 

(1) Benda suci atau  mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah 

penjualannya. 38 
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(2) Benda harus ada 

Tidak boleh akad atas barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada 

seperti jual beli yang belum nampak atau jual beli anak  

hewan yang masih dalam kandungan. 39 

(3)Dapat diserahterimakan 

Dapat diserahterimakan baik secara lamban ataupun secara tepat.  

(4)Dapat dimanfaatkan 

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab 

pada hakekatnya seluruh barang yang dapat dimanfaatkan.40 

E. Macam-macam Jual Beli Yang di Larang Dalam Islam 

Madzab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga 

bentuk, yaitu:  

1. Jual beli yang sahih 

Apabila jual beli yang disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang 

ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar 

lagi, maka jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak. 

2. Jual beli yang batil 
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Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, 

atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari’atkan, maka jual beli 

itu batil. 

3. Jual beli fasid.  

Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sahih. 

Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi 

maka jual beli itu batil.41 

Jual beli yang terlarang dan tidak sah. Barang-barang yang diperjualbelikan 

serta membatalkan ija>b qabu>l adalah sebagai berikut:  

a. Barang yang dihukumi najis oleh agama, umpamanya anjing, babi, dan 

sebagainya. Setiap barang yang dilarang diperjualbelikan dapat membatalkan 

ija>b qabu>l.      

b. Bibit (mani) binatang ternak, dengan cara meminjamkannya untuk mengambil 

keturunannya. Jual beli itu batal karena ukuran barangnya tidak kelihatan 

ukurannya.  

c. Anak binatang yang masih di dalam kandungan induknya. Dilarang 

memperjualbelikannya karena barang yang diperjualbelikan itu belum ada.  

d. Bi Muhaqalla>h. (Tafsir kata) “Muhaqalla>h” ini banyak sekali. 

Misalnya, seorang menjual tanam-tanaman kepada orang lain dengan 100 faraq 

gandum. Faraq adalah semacam timbangan yang beratnya sebanyak 16 kati, 

                                                 
41Ali Hasan, Berbagai Macam, 128-134. 



atau tiga gantang. Menurut tafsir lain: muha>qallah ialah menjual tanam-

tanaman yang masih di ladang atau di sawah.  

e. Bi Mukh}a>darah, yaitu jual beli buah-buahan sebelum nyata baiknya dipetik, 

atau dinamakan jual beli buah biji muda atau ijon. Hal ini dilarang karena 

belum jelas hasilnya, kecuali kalau sudah nyata dan dapat diambil manfaatnya.  

f. Bi Mula>masah, yaitu jual beli secara sentuhan. Seseorang menyentuh suatu 

barang, umpamanya, dengan tangannya di waktu malam atau siang, tanpa 

membalikkan atau mengembangkannya. Bila barang itu tersentuh, terjadilah 

jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan mungkin merugikan 

salah satu pihak.  

g. Bi Muna>badzah yaitu jual beli secara lemparan. Seseorang berkata 

umapamanya,  “Lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu nanti 

kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku” . setelah lempar-melempar 

itu, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh agama karena tidak ada ija>b 

kabu>l (akad) yang sah dan memungkinkaan terjadinya penipuan.42
 

h. Bi Muza>banah, menjual buah  yang basah dengan buah yang kering.  

i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.  

j. Penjualan bersyarat, Pertama, menurut pengarang kitab An-Niha>yah 

umpamanya, berkata seseorang , “Aku jual barang ini kepadamu seharga Rp 

1.000.000,00  kalau engkau meminjamkan kepadaku barang-barangmu 

seharaga seribu pula.”  Kedua, umpamanya seseorang berkata ,”Aku jual kain 
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ini kepadamu seharga Rp 1.000.000,00 kalu tunai dan seharga Rp 2.000.000,00 

kalau kredit. 

k. Bi ghurur (jual beli yang sudah jelas mengandung tipuan), seperti menjual  

ikan di dalam air (kolam) atau menjual barang yang dari luarnya kelihatan 

baik, tetapi di dalamnya buruk, dan yang sejenisnya.43 

Jual beli yang terlarang tetapi sah. Ada beberapa macam jual beli yang 

dilarang oleh agama, tapi sah bila dilakukan. Tetapi orang yang melakukannya 

mendapat dosa.  

a. Menemui kafilah orang-orang di dusun sebelum masuk pasar untuk membeli 

barang -barangnya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu 

harga pasaran. Kamudian dijual secara beransur-ansur dengan harga yang 

setinggi-tingginya. Perbuatan ini adalah menyulitakan orang lain. Apalagi 

kalau barang yang mereka bawa itu merupakan bahan keperluan pokok yang 

umum seperti bahan makanan, pakaian dan lain-lainya.  

b. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang gila, sebelum ada ketetapan 

harganya.44 

c. Bi’ Naja>syi. Caranya ialah seseorang menambah atau melebihi harga 

temannya, tetapi bukan bermaksud hendak membeli, melainkan hanyalah 

untuk memancing-mancing orang, agar orang itu mau membeli barang 

kawannya.  

                                                 
43Idris Ahmad, Fiqh Syafi’i, 19-21. 
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d. Menjual di atas penjualan orang lain. Umpamanya kata seorang kepada si 

pembeli sesuatu barang.: “Kembalikanlah saja barang itu kepada si penjualnya, 

nanti barangku saja engkau beli dengan harga yang lebih murah itu”.45 

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili 

meringkasnya sebagai berikut: 

1. Terlarang sebab ahliah 

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila dilakukan 

oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf 

secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah 

berikut ini:46 

a. Jual beli orang gila 

Ulama fikih seapakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula 

sejenisnya, seperti orang yang mabuk, sakalor dan lain-lain.  

b. Jual beli anak kecil 

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyis) dipandang 

tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut 

ulama Syafi’iyah,  jual beli anak mumayyis yang belum baligh, tidak sah 

sebab tidak ada ahliah. 
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c. Jual beli orang buta  

Jual beli orang buta dikategorikan sahih menurut Jumhur jika barang yang 

dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama 

Syafi’iyah,  jual beli orang buta itu tidak ada sebab ia tidak dapat 

membedakan barang yang jelek dan yang baik.  

d. Jual beli terpaksa 

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang yang terpaksa, seperti jual 

beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan 

(mauquf). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (bilang 

rasa terpaksa). Menurut Ulama Malikiyah tidak lazim, baginya ada khiyar. 

Adapun menurut ulama Syafi’iyah dan hanabilah jual beli tersebut tidak sah 

sebab tidak ada keridhoan ketika akad.  

e. Jual beli fudhul 

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut 

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin 

pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi’iyah, jual beli fudhul 

tidah sah. 47 

f. Jual beli orang yang terhalang  
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Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun 

sakit. Jual beli orang yang bodoh yang menggamburkan hartanya, menurut 

pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih di 

kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama 

Syafi’iyah jual beli tersebut tidak sahsebab tidak ada ahli dan ucapanyya 

dipandang tidak dapat pegang. 

g. Jual beli malja’ 

Jual beli malja’ adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk 

menghindari dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama 

Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.48 

2. Terlarang sebab Sighat 

Ulama fikih telah sepakat atas  sahnya jual beli yang didasarkan pada 

keridhoan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesusaian diantara ija>b 

dan qabu>l, berada di suatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. 

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. 

Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh 

para ulama adalah sebagai berikut.49 

a. Jual beli mu’athah 
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Jual beli mu’athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak 

akad, berkenaan dengan barang maupun  harganya, tetapi tidak memakai 

ija>b qabu>l. Jumhur ulama menyatakan sahih apabila ada ijab dari salah 

satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau 

cara-cara lain yang menunjukan keridhoan. Memberikan barang dan 

menerima uang dipandang sebagai sighat dengan perbuatan atau isyarat. 

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan 

Disepakati ulama fikih bahwa jual beli melalui surat atau utusan 

adalah sah. Tempat berakat adalah sampainya surat atau utusan dari aqi>d 

pertama kepada aqi>d kedua. Jika qabu>l tidak sampai pada orang yang 

dimaksud maka, akad tersebut dipandang tidak sah.  

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan  

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya 

bagi yang udzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga, 

menunjukan apa yang ada dalam hati aqi>d. Apabila isyarat tidak dapat 

dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.50 

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad 

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada 

ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in’iqad (terjadinya 

akad). 
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e. Jual beli tidak bersesuaian antara ija>b dan qabu>l 

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan 

tetapi, jika lebih baik, jika meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah 

membolehkannya. Sedangkan ulama Syafi’iyah menganggapnya tidak sah. 

f. Jual beli munjiz 

Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau 

ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid 

menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama jumhur ulama. 

3. Terlarang sebab ma’qu>d alaih (barang jualan) 

Secara umum, ma’qu>d alaih adalah harta yang dijadikan atau 

pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa diseebut mabi’ (barang jualan) 

dan hrga. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma’qu>d 

alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk dapat diserahkan, 

dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik 

orang lain, dan tidak ada larangannnya dari syara’. Selain itu, ada beberapa 

masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh 

ulama lainnya, diantaranya berilut ini: 

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. 

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau 

dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah. 



b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. 

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara 

atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara’.51 

c. Jual beli gharar 

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. 

d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. 

Ulama’ sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. 

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis 

(al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang 

terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkan untuk barang yang 

tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya 

setelah dibersihkan.  

e. Jual beli air 

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau yang 

disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama madzab 

empat. Sebaliknya ulama Zahiriyah melarang secara mutlak. Juga 

disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni semua manusia 

boleh memanfaatkannya.  

f. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul) 
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Menurut ulama Hanafiyah jula beli seperti ini adalah fasid, sedangkan 

menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara 

manusia.  

g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat. 

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus 

menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli bentuk khiyar ketika 

melihatnya. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, 

sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-

sifatnya dan mensyaratkan 4 (empat) macam: 

1) Harus jauh sekali tempatnya  

2) Tidak boleh dekat sekali tempatnya 

3) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh  

4) Penjual tidak boleh memberikan syarat 

h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang 

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum 

dipegang, tetapi unruk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama 

Syafi’iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas 

makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang 

diukur.  

i.  Jual beli buah-buahan atau tumbuhan 



Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, 

tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal 

menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah 

matang, akadnya dibolehkan.52 

4. Terlarang sebab syara’ 

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan 

rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang dipersilisihkan 

diantaranya berikut ini: 

a. Jual beli riba 

Menurut ulama Hanafiyah riba naslah dan riba fadhl adalah fasid.  

b. Jual beli dari barang yang diharamkan 

Menurut ulama hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, 

sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas 

dari hadis Bukhari dan Muslim. 

c. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang  

Yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat dituju sehingga  

orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah 

berpendapat bahwa hal itu makruh tahrir. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah 
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berpendapat pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa 

jual beli seperti itu termasuk fasid.53 

d. Jual beli waktu adzan Jum’at 

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan waktu shalat jum’at. 

Menurut ulama  Hanafiyah, pada waktu adzan pertama, sedangkan menurut 

ulama lainnya, adzan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama 

Hanafiyah menghukuminya makruh tahrim, sedangkan ulama Syafi’iyah 

menghukumi sahih haram. Tidak  jadi pendapat yang masyhur di kalangan 

ulama Malikiyah dan tidak sah menurut ulama Hanabilah. 

e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar 

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah zahirnya sahih, tetapi makruh, 

sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabila adalah batal.  

f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil 

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri 

g. Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain 

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam 

khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya 

sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi. 
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h. Jual beli memakai syarat 

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik seperti “saya akan 

membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusk dijahit dulu”. Begitu pula 

menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut 

ulama Syafi’iyah dibolehkan jika syarat maslahah bagi salah satu pihak 

yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak 

dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad. 54 

 

F. Pendapat Para Ulama Tentang Jual Beli Ijon 

Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Swt di dunia ini 

adalah halal. Tidak ada ciptaan Allah di dunia ini yang haram kecuali ada nash 

(dalil) yang shahih (tidak cacat periwatannya) dan sharih (jelas maknanya dan 

pemilik syariat Allah Swt) yang mengharamkannya. Sebelum membahas tentang 

jual beli ijon, maka membahas tentang jual beli tebasan. 

a. Pengertian jual beli tebasan 

Jual beli tebasan dalam masyarakat jawa sering disebut jual beli borongan. 

Dalam terminologi fikih, transaksi ini lazim disebut dengan istilah jisaf. 

Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan tebasan.tebasan adalah 

pembelian hasil tanaman sebelum dipetik.  
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Al-jisaf merupakan kata yang diadopsi dari bahasa persi yang diarabkan. 

Al-jisaf artinya jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. 

Jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah 

melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat. 

Berdasarkan istilah tebasan dapat kita pahami sebagai suatu bentuk jual 

beli dengan melakukan taksiran atau perkiraan terhadap jumlah barang yang akan 

dibeli sehingga tidak diketahui kuantitas atau jumlahnya secara jelas dan pasti 

karena tidak dihitung, ditimbang dan ditakar. 

Ulama empat madzab menyepakati keabsahan jual beli jisaf.  Ibnu 

Qudamah menambahkan akad jisaf  boleh dilakukan atas subroh dengan catatan 

antara penjual dan pembeli tiidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti 

tidak ada perdebatan pendapat ulama atas transaksi ini.55 

b. Pengertian jual beli ijon 

Ijon atu dalam bahasa arab dinamakan Mukha>darah, yaitu memperjual 

belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau yang berada di atas pohon. 

Sistem jual beli Mukha>darah, atau lebih dikenal dengan sebutan ijon (Jawa) dan 

ini dilarang oleh Nabi  Muhammad Saw diriwayatkan oleh Anas ra: 

 sُِل ا;ْrَُر nUَ_َ HَoMrََو \ِJْMَVَ ُ sا onMlَ ِةeَ£َD�َZFُِ�َوْاMَ�َD|َZُFْا QِVَ
�ِIَGَا¤َZFُِة َوْا¤َGَDIَZFُِ�َوا]َLَDMَZFُرى( َوْاD�EFروا� ا(   

Artinya:  

“Rasulullah Saw melarang muhaqalah, mukhadlarah (ijonan), mulamasah, 
munabazah, dan muzabanah”. (HR. Bukhari)56 
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56 Shahin Bukhari, terj. Shahih Bukhari. Achmad Sunarto dkk, (Semarang: CV Asy Syifa, tt.) 291. 



 

Namun faktanya, dalam masyarakat petani, praktik jual beli semacam itu 

telah mentradisi dan dianggap sebuah kelaziman. Seluruh madzhab sepakat 

bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum 

nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang 

yang terlarang untuk diperjual-belikan.57  

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual beli hasil pertanian di dalam 

bumi. Fuqaha Hanafiyah mengembangkan pembahasan masalah ini menjadi dua 

kasus.  

Pertama, jika belum layak panen, terdapat beberapa alternatif hukum 

sebagai berikut: 

1. Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik, maka sah dan pihak pembeli wajib 

segera memetiknya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari 

pihak penjual. 

2. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh. Berbeda dengan 

pendapat Imam Syafi’i, Malik dan Ahmad  yang mengharuskan buah tersebut 

segera dipetik. 

3. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) 

sampai masak, maka akadnya fasad, sedang menurut Juhhur batal.58 

Kedua,  jika buah tersebut sudah layak dipanen, terdapat beberapa 

alternatif hukum sebagai berikut: 

1. Jika disyaratkan keharusan memetiknya sesaat setelah berlangsung akad, sah. 

                                                 
57Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup 

Berekonomi), (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 124. 
58Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 138- 139. 



2. Jika akad dilaksanakan secara mutlak tanpa syarat memetik , sah. 

3. Jika disyaratkan tidak memetik kecuali buah yang besar, atau menghalangi 

memetik yang masih kecil akadnya fasid. 

Jika dalam periode tertentu pohon menghasilkan buah baru sedang akad 

jual beli tidak disertai persyaratan apapun, maka buah yang baru tersebut adalah 

milik penjual (pemilik pohon). Namun jika antara buah lama dan baru bercampur 

sedemikian rupa antara keduanya tidak dapat dipisahkan, maka dalam hal ini 

pendapat Madzab Hanafiyah adalah sebagai berikut: 

1. Jika buah baru tersebut muncul sebelum penjual (pemilik pohon) memisahkan 

atau menyerahkannya kepada pembeli akadnya batal, karena adanya kesulitan 

penyerahan. 

2. Jika hal tertentu terjadi sesudah penyerahan tidak membatalkan akad, dan buah 

baru tersebut hak pemilik pohon.  

Pendapat Jumhur (Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah) adalah sebagai 

berikut: 

1. Jika buah-buah benar telah layak petik, akadnya sah, baik jual beli tersebut 

dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat dipetik, maupun dengan syarat tidak 

langsung dipetik. 

2. Jika buah tersebut belum layak petik, maka jika disyaratkan tidak langsung 

dipetik hukumnya tidak sah. Namun jika disyaratkan harus segera dipetik, sah. 

Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya 



adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak 

terjadi jika langsung dipetik. 

3. Jual beli buah yang belum pantas dipetik (masih hijau) secara mutlak tanpa 

persyaratan apapun adalah batal.59 

Sedang para ulama berpendapat bahwa mereka membolehkan menjualnya 

sebelum bercahaya dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi 

yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Para ulama 

tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan 

menjual beli sebelum bercahaya. Kebanyakan ulama malah berpendapat bahwa 

makna larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga 

bercahaya.60 

Jumhur (Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah) berpendapat, jika buah 

tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. 

Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya 

adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak 

terjadi jika langsung dipetik. Sedang jual beli yang belum pantas (masih hijau) 

secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.61 

Tentang menjual buah-buahan sebelum bercahaya, dengan syarat tetap di 

pohon, maka tidak di perselisihkan lagi ketidakbolehannya, kecuali apa yang 

disebutkan oleh Al-Lakhami yang menyatakan kebolehannya, dan ini merupakan 

penafsiran terhadap madzab Maliki. Sedang mengenai penjualan buah-buahan 

sebelum bercahaya sama sekali, maka para fuqaha amshar memperselisihkannya. 

                                                 
59Ibid., 139-140. 
60Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV. As-Sifa, 1990), 52. 
61Ghufron, Fiqh Muamalah kontekstual, 140. 



Kebanyakan fuqaha, seperti Ima>m Maliki, Syafi’i, Ahmad Ishaq, Al-

Laits, Ats- Tsauri, dan lain-lain, tidak membolehkannya. Imam Abu> Hanifah 

berpendapat bahwa yang demikian itu dibolehkan. Hanya saja menurut dia si 

pembeli harus memetiknya, bukan dari segi penjualan sesuatu yang belum 

dilihatnya, tetapi dari segi larangan menjualnya sebelum bercahaya sama sekali. 

Ibnu Umar juga memberitakan :  

sَِل ا;ْrَُر nU_َ  nò[َِرDZَِّpFا qِJْGَ QْVَ HَMَrََو \ِJْMَVَ sُا nMَlَ
nUَ_َDUَ[ُkَlََوmُEْRَ  َعDَ̀ EْZُFَوْا qَِ̈DEَFْ)\JMV ©^`L( 

Artinya: 
 
“Rasulullah Saw telah melarang buah-buahan sebelum nyata jadinya. Ia larang 
penjual dan pembeli”.(Muttafaq alaih). 62  

 

\ُ[ُkَlَ َوmُEْRَ nò[َ eِZَopFا qِJْGَ QْVَ nUَ_َ HَMَrََو \ِJْMَVَ sُا nMَlَ otEِoIFا oَأن 

Artinya: 

  

“Sesungguhnya Nabi saw. telah  melarang untuk menjual buah hingga mulai tampak 
kelayakannya”.(HR Muslim, an-Nasa’i, Ibn Majah dan Ahmad).63

  

Dari sini dapat dipahami bahwa apa yang ada sesudah kata perhinggaan 

hatta>(hingga) adalah kebalikan dari apa yang ada sebelumnya, dan bahwa 

larangan tersebut mencakup jual beli secara bebas dengan syarat tetap di pohon. 

Hadis jual beli ijon yang  lain merujuk dari Umar ra berbunyi: 

 kَlََو mُJْGَ on`[َِرDZَopFا qِJْGَ QْVَ nَUَ_ HَoMrََو \ِJْMَVَ ُsا onMlَ sَِل اا;ْrَُر oِإن
DUَ[ُ .ىèَِzْZُFَوا qَِ̈ DEَFْا nUَ_َ 

                                                 
62Ibnu Rusyd, terj. Bida>yatul ‘i-mujtahid, (Semarang: Puri Anjasmoro, 1990), 52. 
63 Ibid, 63. 



Artinya: 

 

“Sesungguhnya rasulullah Saw melarang menjual buah-buahan sehingga tampak 
kebaikannya (matang). Beliau melarang si penjual dan pembeli.64 

 

Hal itu berdasarkan sabda Nabi Saw dalam hadis Anas bin Malik ra 

sesudah beliau melarang menjual buah-buahan sebelum bercahaya, yang 

bersabda: 

Jْ�َِل َأDLَ Hُْآmُ[ََأmُ�ُOْRَ HَEِ�َ َةeَZَopFا sُا qَIَLَ ِاْن ªَRْ؟َأَرَأ\ِ  

Artinya: 

 

“Bagaimana pendapatmu jika sekiranya Allah menghalang-halangi buah-buahan 
tersebut (menimpakan kerusakan padanya). Maka berdasarkan alasan apakah 
salah seorang diantaramu mengambil harta saudaranya?”.65 

Karena Jumhur fuqaha memandang bahwa nampaknya maksud larangan 

tersebut adalah adanya kekawatiran akan tertimpanya buah-buahan tersebut oleh 

bencana (kerusakan) yang biasanya terjadi sebelum bercahaya.66 

Maka dalam hal ini para ulama tidak mengartikan larangan tersebut 

kepada kemutlakannya, yakni larangan berjual beli sebelum bercahaya. 

Kebanyakan ulama malah berpendapat bahwa makna larangan tersebut adalah 

menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga bercahaya. Karena itu, mereka 

membolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat dipetik.  

Selanjutnya para fuqaha berbeda pendapat manakala penjualan dalam hal 

ini dilakukan secara bebas. Yakni apakah diartikan kepada syarat di petik yang 

dibolehkan, ataukah kepada syarat tetap di pohon yang dilarang.  
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Fuqaha yang mengartikan kemutlakan kepada syarat tetap di pohon, atau 

berpendapat bahwa keumuman larangan meliputinya, maka mereka mengatakan 

bahwa penjualan secara bebas tersebut tidak boleh. Sedang fuqaha yang 

mengartikan penjualan tersebut kepada syarat memetik, maka mereka mengatakan 

bahwa penjualan tersebut dibolehkan.  

Pendapat yang masyhur dari Ima>m Malik adalah, bahwa kemutlakan 

diartikan kepada syarat tetap di pohon, tetapi ada pula riwayat dari padanya yang 

mengatakan bahwa kemutlakan tersebut diartikan kepada syarat dipetik.67 

Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang diperjual 

belikan dalam bentuk ijon, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat kita 

yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap dipohon, 

kiranya sama-sama berpangkal pada prinsip menjauhi kesamaran dengan segala 

akibat buruknya, namun analisa hukumnya berbeda.68 
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