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ABSTRAK 

 

 

Afiyanto, Muhammad. 2017. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 
Tembakau Emplokan di Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten 

Ponorogo”. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syari‟ah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Harir 

Muzakki, M.H.I. 

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Tembakau, Emplokan, Isen, dan Biting 
 Tulisan ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli 

tembakau emplokan di desa Biting, Badegan, Ponorogo. Jual beli tembakau di 

desa Biting dilakukan dengan menggunakan emplokan. Emplokan merupakan 

ukuran yang dijadikan patokan dalam jual beli tembakau kering. Penentuan harga 

tembaku disamaratakan meski ukuran emplokan berbeda. Selain itu, harga 

tembakau lebih rendah dari harga pasaran. Dalam pembuatan emplokan petani 

mencampurkan tembaku isen (tembakau kualitas jelek) ke dalam emplokan agar 

tembakau isen bisa laku dengan harga tinggi. Petani juga melakukan wanprestasi 

terhadap kesepakatan jual beli, yaitu terkait penitipan tembakau. 

 Dalam skripsi ini penulis akan membahas tiga pokok permasalahan, yaitu: 

Pertama , Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga dalam jual 

beli tembakau emplokan di desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten 

Ponorogo? Kedua , Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pencampuran 

tembakau isen dalam jual beli tembakau emplokan di desa Biting Kecamatan 

Badegan Kabupaten Ponorogo? Ketiga, Bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap wanprestasi dalam jual beli tembakau emplokan di desa Biting 

Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?  

 Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (field 

research) yang dilakukan di desa Biting, kecamatan Badegan, kabupaten 

Ponorogo. Dalam penelitian ini  penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan 

data observasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini berupa data-data 

yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dangan petani, tengkulak, dan 

tokoh masyarakat setempat. Tehnik pengolahan data yang digunakan penulis 

adalah editing, organizing, dan penemuan hasil. Setelah data terkumpul maka 

penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. 

 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penentuan harga 

diperbolehkan menurut hukum Islam, karena penentuan harga dilakukan tidak 

sembarangan melainkan menggunakan pertimbangan dan memperhatikan aspek 

dan kriteria tertentu serta kemaslahatan bersama. (2) Pencampuran tembakau isen 

ke dalam emplokan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena terdapat 

unsur kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. (3) Wanprestasi dalam 

jual beli tembakau emplokan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena 

tindakan tersebut melanggar dari kesepakatan jual beli. Selain itu, wanprestasi 

dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau 

barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, 

yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai dengan 

perjanjian atau kesepakatan yang diberlakukan oleh syari‟at. 

Jual beli harus ada benda yang akan diperjualbelikan dan memuat 

ketetapan hukum jual beli. Benda dalam jual beli mencangkup, barang, 

uang, dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda 

berharga serta dibenarkan penggunaanya oleh syara‟. Sedangkan yang 

dimaksud dengan ketetapan hukum jual beli adalah memenuhi syarat dan 

rukun yang ada kaitanya dengan jual beli yang telah dibenarkan oleh 

syara‟ serta atas dasar rela sama rela.
1
 Hal tersebut sesuai dengan firman 

Alla>h Swt. dalam surat al-Nisa>’ ayat 29 berikut: 

                           
     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 

                                                           
1
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. GRAFINDO PERSADA, 2005), 

69. 

1 
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janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”.
2
 

 Al-Qur’a>n diturunkan untuk memberikan hidayah, petunjuk, dan 

rahmat bagi hamba-Nya, salah satu diantaranya dalam dunia perniagaan. 

Hal ini dimaksudkan agar perniagaan dapat berjalan dengan baik dan tidak 

menimbulkan kerugikan bagi salah satu pihak. Islam telah mengatur jual 

beli dengan sebaik-baiknya, dan tidak semua jual beli diperbolehkan 

dalam Islam. Dalam pelaksanaan jual beli yang terpenting adalah mencari 

yang halal dengan cara yang halal dengan kata lain mencari barang-barang 

yang diperbolehkan oleh agama Islam dan dengan cara-cara yang 

ditentukan oleh syari‟at.3 

 Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat rukunya, 

seperti syarat akad (i>ja>b qabu>l), syarat pelaku akad, dan syarat pada barang 

yang akan diakadkan. I>ja>b qabu>l harus disyaratkan adanya kesesuaian 

antara i>ja>b dan qabu>l terhadap harga barang yang diperjualbelikan. Bagi 

pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. 

Sedangkan syarat barang akad, yaitu harus suci, bermanfaat, milik orang 

yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad,  mengetahui 

status barang, dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang 

melakukan akad. 

 Islam mencegah terjadinya kecurangan dalam jual beli, baik berupa 

penipuan, ketidakadilan maupun kecurangan lainya. Islam sebagai agama 

                                                           
2
 al-Qur’a>n, 4: 29. 

3
 Muhammad dan Lukman Farouni, Visi al-Qur‟an Tentang Etika Bisnis 

(Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002), 133. 
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yang mengutamakan prisip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan 

antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan 

kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni 

dituntut untuk berlaku adil dan tidak melakukan penipuan. Dengan 

demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan 

Salah satu transaksi jual beli yang terjadi pada masyarakat desa 

Biting, kecamatan Badegan, kabupaten Ponorogo adalah jual beli 

tembakau. Masyarakat di desa tersebut mayoritas penduduknya bekerja 

sebagai petani tembakau. Tembakau merupakan hasil pertanian yang 

diandalkan di desa Biting pada musim kemarau dari bulan Mei sampai 

September. Menanam tembakau sangat tergantung pada musim, karena 

sangat mempengaruhi kualitas tembakau itu sendiri. Jika tidak turun hujan 

maka tembakau akan menghasilkan harga yang 3 kali lipat dari harga 

tembakau saat turun hujan.  

Ketika panen tembakau, petani di desa Biting menjual hasil 

panennya ke tengkulak tembakau. Pada saat penjualan tembakau, 

penjualannya dilakukan tidak dengan cara ditimbang, melainkan dijual 

dengan menggunakan emplokan. Emplokan merupakan ukuran yang 

dijadikan patokan dalam jual beli tembakau yang sudah kering. Emplokan 

dibuat dengan menggunakan bantuan kardus bekas yang berbentuk 

persegi. Kardus tersebut kemudian diletakkan di bagian bawah, kemudian 

di atasnya diberi tembakau kering yang berbentuk lembaran (tembakau 

eler). Tembakau eler tersebut disusun  ke atas hingga berbentuk kotak. 
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Terakhir, di atas tembakau eler ditutup dengan kardus kemudian dibentuk 

menjadi emplokan. Setelah terbentuk menjadi emplokan kemudian diikat 

dengan tutus (tali dari bambu).
4
 

Akad jual beli tembakau berlangsung secara lisan. Pembeli percaya 

kepada penjual terhadap tembakau yang diperjualbelikan. Biasanya pihak 

tengkulak datang langsung ke rumah petani atau bertemu di pasar. Untuk 

jual beli yang dilakukan di rumah petani, tembakau yang dibeli tidak 

dibawa langsung. Tembakau dititipkan terlebih dahulu di rumah petani dan 

diambil sewaktu-waktu. Sedangkan pembayaranya dilakukan saat itu juga 

ketika akad  atau saat pengambilan barang, tergantung pihak tengkulaknya.  

Dalam menentukan harga tembakau tengkulak menentukanya 

dengan cara menyamaratakan harga seluruh emplokan. Biasanya kisaran 

harga yang diberikan oleh tengkulak terhadap tembakau emplokan 

harganya sama meski ukuran emplokan tembakau berbeda. Selain itu, 

harga yang ditentukan tengkulak lebih rendah dari harga tembakau yang 

ada dipasaran. Adapun kisaran harga tembakau per-emplokan adalah Rp. 

80.000 untuk tembakau kualitas A, dan Rp. 60.000 untuk tembakau 

kualitas B.
 5

 

Dalam proses pembuatan emplokan tembakau, tidak jarang petani 

mencampurkan tembakau isen (tembakau yang berkualitas jelek) ke dalam 

emplokan tembakau. Petani mencampurkan tembakau isen dengan cara 

meletakkannya di bagian dalam emplokan tembakau. Petani 

                                                           
4
 Sumardi, Wawancara dengan Petani Tembakau, 02 Oktober 2016. 

5
 Syaiful, Wawancara dengan Petani Tembakau, 02 Oktober 2016. 
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mencampurkan tembakau isen ke dalam emplokan dengan tujuan agar 

emplokan tembakau menjadi lebih besar. Selain itu, agar tembakau isen 

bisa laku dengan harga yang tinggi. Pencampuran tembakau isen ke dalam 

emplokan sudah menjadi hal yang biasa dan terjadi sejak lama di 

lingkungan desa Biting.
 6

 

Jual beli tembakau di desa Biting yang dilakukan secara lisan 

memungkinkan permasalahan di kemudian hari. Hal itu dikarenakan tidak 

ada nota tertulis dalam proses jual belinya. Permasalah yang sering muncul 

di desa Biting adalah terkait wanprestasi yang dilakukan petani terhadap 

kesepakatan jual beli. Wanprestasi yang dilakukan petani berupa menjual 

tembakau yang dititipkan tengkulak. Petani menjual tembakau kepada 

tengkulak lain tanpa persetujuan dari tengkulak yang bersangkutan. 

Padahal dalam kesepakatan dinyatakan jelas bahwa tembakau dititipkan 

terlebih dahulu dirumah petani dan diambil sewaktu-waktu.
 7

 

Berpijak dari realita praktik jual beli di atas, ada kesenjangan yang 

terjadi antara teori dan praktik dalam transaksi jual beli tembakau 

emplokan yang ada di desa Biting, kecamatan Badegan, kabupaten 

Ponorogo. Hal itu karena, kurang adanya kejelasan dalam praktik jual beli 

tersebut baik dalam penentuan harga, pencampuran tembakau isen dan 

wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak yang 

tentunya bertentangan dengan hukum Islam jika ada pihak yang dirugikan.  

                                                           
6
 Misemun, Wawancara dengan Petani Tembakau, 22 Maret 2017. 

7
 Jemadi, Wawancara dengan Tengkulak Tembakau, 22 Maret 2017. 
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Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian  dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang 

berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Emplokan 

Di Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.  

B. Penegasan Istilah 

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 

dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (mukallaf) yang diakui 

dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama 

Islam.
8
 

2. Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk 

dalam komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. 

3. Emplokan adalah ukuran yang dijadikan patokan dalam jual beli 

tembakau kering. 

4. Tembakau isen adalah tembakau yang kualitasnya jelek. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

disusun rumusan masalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga dalam 

jual beli tembakau emplokan di Desa Biting Kecamatan Badegan 

Kabupaten Ponorogo? 

                                                           
8
 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam: Menjawab 

Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang (Pustaka Pelajar Offse, 2006), 3. 
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pencampuran tembakau 

isen dalam jual beli tembakau emplokan di Desa Biting Kecamatan 

Badegan Kabupaten Ponorogo? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam jual beli 

tembakau emplokan di Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten 

Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

penentuan  harga dalam jual beli tembakau emplokan di Desa Biting 

Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

pencampuran tembakau isen dalam jual beli tembakau emplokan di 

Desa Biting Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

wanprestasi dalam jual beli tembakau emplokan di Desa Biting 

Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Secara  Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

yang berarti bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu 

ekonomi syariah. 

2. Secara Praktis 
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a. Bagi petani 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh  petani 

sebagai referensi dan pertimbangan dalam melaksanakan jual beli 

tembakau. 

b. Bagi tengkulak 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh tengkulak 

sebagai referensi dan pertimbangan dalam melaksanakan jual beli 

tembakau. 

c. Bagi pemerintah 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk 

melaksanakan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat 

terkait ketentuan yang harus dilaksanakan dalam jual beli. 

d. Bagi akademisi 

Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan 

tema yang sama. 

F. Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap 

hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari 

terjadinya duplikasi penelitian. 

Pertama, skripsi Eli Nurdiana, mahasiswa STAIN Ponorogo 

(2014), dengan judul “Tinjaun Fiqh Terhadap Jual Beli Tembakau Di 
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Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”.9 Pada 

penelitian ini peneliti terfokus pada akad dan pembatalan jual beli 

tembakau yang dilakukan oleh pabrik. Dimana dalam akad perjanjian jual 

beli antara petani dengan pihak pabrik tidak sah. Hal tersebut karena 

akadnya memakai syarat tertentu dan obyek jual belinya tidak konkrit. 

Selain itu, dalam hal pembatalan jual beli yang dilakukan pihak pabrik 

terhadap tembakau milik petani boleh dilakukan. Hal itu karena tembakau 

tersebut cacat atau rusak dan adanya unsur penipuan. 

Kedua, skripsi Melynda Aryani Dwi Kharisma, STAIN Ponorogo 

(2015), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama 

Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau Di 

Desa Purworejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”.
10

 Pada 

penelitian ini peneliti terfokus pada kerjasama kemitraan antara PT. 

Sadhana Arifnusa dengan para petani tembakau di desa Purworejo. 

Dimana dalam penelitian ini dibahas mengenai akad yang dilakukan oleh 

para petani dan PT. Sadhana Arifnusa yaitu berupa akad jual beli dan juga 

akad piutang. Selain itu, dibahas juga tentang penanggungan resiko 

kerjasama kemitraan antara para petani dan PT. Sadhana Arifnusa, yaitu 

ketika akadnya jual beli maka resiko ditanggung oleh kedua belah pihak 

dan apabila akadnya hutang piutang, ketika gagal panen sehingga petani 

                                                           
9
 Eli Nurdiana, “Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Tembakau Di Desa Sendang 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2014). 
10

 Melynda Aryani Dwi Kharisma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama 
Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau Di Desa Purworejo 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015). 
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tidak dapat membayarkan hutangnya kepada PT. Sadhana Arifnusa, maka 

hutangnya ditangguhkan hingga panen berikutnya. 

Ketiga, skripsi Syamsul Arifin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

(2007), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Tembakau Di Desa Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”.
11

 

Pada penelitian ini peneliti terfokus pada jual beli tembakau dengan sistem 

tebasan atau borongan dan juga terfokus pada potongan-potongan yang 

terjadi dalam transaksi jual beli. Dimana dalam penelitian ini dibahas 

mengenai jual beli tembakau yang masih hijau yang berada di pohon 

dengan sistem borongan dengan cara menaksir harga tembakau yang 

berada di pohon dengan harga sekian, kemudian ketika daun tembakau 

sudah menguning baru tembakau dipanen. Selain itu, dibahas juga tentang 

potongan-potongan yang terjadi selama proses transaksi meliputi potongan 

yang berupa ceblekan dan cethotan. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih 

menekankan pada praktik jual beli tembakau emplokan. Sedangkan ketiga 

penelitian sebelumnya lebih menekankan pada akad kerjasama antara 

petani tembakau dengan pihak pabrik serta terkait jual beli tembakau 

dengan sistem tebasan atau borongan. Perbedaan lainnya yaitu pada 

tempat penelitian. 

 

                                                           
11

 Syamsul Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Di 
Desa Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang,” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2007). 
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G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, 

yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau 

masyarakat.
12

 

2. Jenis Pendekatan 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu 

tindakan yang dilihat secara menyeluruh (holistic) mana suasana, 

tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor 

penting yang harus diperhatikan.
13

 

3. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat 

partisipan. Peneliti melakukan penelitian sekaligus ikut langsung 

dalam proses pengolahan tembakau. Selain itu, dalam rangka 

melakukan pengamatan peneliti melakukanya secara rahasia. Peneliti 

secara rahasia melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli 

tembakau emplokan. Pengamatan yang dilakukan meliputi pengamatan 

                                                           
12

 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana 

Media, 2012), 21. 
13

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu‟amalah (Ponorogo: STAIN Po 

Press, 2010), 147. 
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terhadap penentuan harga, pembuatan emplokan dan pencampuran 

tembakau isen serta wanprestasi dalam jual tembakau emplokan di 

desa Biting, kecamatan Badegan, kabupaten Ponorogo.  

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Desa Biting, Kecamatan 

Badegan, Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih sebagai tempat 

dilaksanakanya penelitian karena, di desa Biting terdapat praktik jual 

beli yang menarik, yaitu jual beli tembakau dengan menggunakan 

emplokan, dimana dalam prakteknya jual beli dilakukan tidak dengan 

cara ditimbang melainkan dengan emplokan. 

5. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Data tentang penentuan harga dalam jual beli tembakau 

emplokan di desa Biting, kecamatan Badegan, kabupaten 

Ponorogo 

2) Data tentang pencampuran tembakau isen dalam jual beli 

tembakau empokan di desa Biting, kecamatan Badegan, 

kabupaten Ponorogo 

3) Data tentang wanprestasi dalam jual beli tembakau emplokan di 

desa Biting, kecamatan Badegan, kabupaten Ponorogo. 

b. Sumber Data  
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Sumber data dalam penelitian ini meliputi: 

1) Petani atau penjual, yaitu para petani atau penjual tembakau  

yang ada di desa Biting, kecamatan Badegan, kabupaten 

Ponorogo yang meliputi bapak Sumardi, bapak Syaiful, bapak 

Arif, bapak Marsudi, bapak Sarino, dan bapak Misemun. 

2) Tengkulak atau pembeli, yaitu para tengkulak atau pembeli 

tembakau milik para petani yang meliputi ibu Sartun, ibu Imah, 

ibu Katinah, dan bapak Jemadi. 

3) Tokoh masyarakat, yaitu para pihak yang berpengaruh dalam 

lingkungan masyarakat desa Biting, kecamatan Badegan, 

kabupaten Ponorogo yang meliputi bapak Bambang Warsito 

selaku Kepala Desa Biting dan bapak Kabul selaku tokoh 

masyarakat setempat. 

6. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi:  

a. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan salah satu metode dalam 

pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara 

langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada narasumber, 

dan jawaban-jawaban narasumber dicatat atau direkam dengan alat 



16 
 

 

perekam.
14

 Dalam wawancara ini penulis melaksanakan 

wawancara terhadap petani dan tengkulak yang bersangkutan 

terkait pembuatan emplokan, penentuan harga, dan pencampuran 

tembakau isen ke dalam emplokan tembakau serta terkait 

wanprestasi dalam jual beli beli tembakau emplokan. 

b. Observasi 

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta 

pencatatan secara sistematis.
15

 Observasi ini dilakukan dengan cara 

mengamati proses transaksi tembakau antara petani dengan 

tengkulak mulai dari akad yang terjadi sampai pada penentuan 

harga yang terjadi antara kedua belah pihak. Selain itu, peneliti 

juga melakukan pengamatan terhadap proses pembuatan emplokan 

tembakau guna untuk mengetahui cara pembuatan emplokan dan 

penambahan tembakau isen. 

7. Tehnik Pengolahan Data 

Tehnik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi:
 
 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, 

                                                           
14

 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2004), 67-68. 
15

 Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif,” Jakarta: Bumi Aksara , 2013, 

143, http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf. (Diakses 

pada tanggal 10 April 2017, jam 14.00 WIB). 
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keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan 

keseragaman satuan atau kelompok kata.
16

 Dalam tahap ini penulis 

memeriksa kembali semua data terkait pembuatan emplokan, 

penentuan harga, pencampuran tembakau isen ke dalam emplokan 

dan data tentang wanprestasi dalam jual beli tembakau emplokan. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang 

diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan 

sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.
17

 

Dalam tahap ini penulis menyusun dan mensistematiskan data-data 

terkait pembuatan emplokan, penentuan harga, pencampuran 

tembakau isen, dan wanprestasi dalam jual beli tembakau 

emplokan agar sesuai dengan sistematika pertanyaan dalam 

rumusan masalah. 

c. Penemuan Hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan 

dalil-dalil serta hukum-hukum tertentu sehingga diperoleh suatu 

kesimpulan.
18

 Dalam tahap ini penulis melakukan analisa lanjutan 

terhadap data pembuatan emplokan, penentuan harga, 

pencampuran tembakau isen, dan wanprestasi dalam jual beli 

tembakau emplokan dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-

dalil serta hukum-hukum mengenai jual beli. 

                                                           
16

 Damanuri, Metodologi Penelitian Mu‟amalah, 153. 
17

 Ibid. 
18

 Supriyanto, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Hak Cipta, 2009), 133. 
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8. Tehnik Analisis Data 

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan 

tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan mengambil 

kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses reduksi 

data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara 

sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahanya atau yang 

mana dianggap penting. Sedangkan display data merupakan proses 

pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan 

disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat matrik, 

diagram, ataupun grafik.
19

 

Kemudian data yang sudah difokuskan dan ditipologikan 

(dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga 

makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan 

akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian 

diharapkan akan lebih sempurna.
20

 

Melalui tahapan kerja ini peneliti ingin mengungkapkan secara 

jelas permasalahan yang ada yaitu, terkait pembuatan emplokan, 

penentuan harga, pencampuran tembakau isen dan praktek wanprestasi 

yang terjadi, sehingga akan jelas akibat hukum dari permasalah 

tersebut. 

 

 

                                                           
19

 Damanuri, Metodologi Penelitian Mu‟amalah, 154. 
20

 Ibid. 



19 
 

 

9. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan 

dengan cara:  

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
21

 Dengan 

perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah 

data-data terkait pembuatan emplokan, penentuan harga, 

pencampuran tembakau isen dan praktek wanprestasi yang terjadi 

sudah benar atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini 

ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi 

yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti 

kebenarannya. 

b. Ketekunan Pengamatan  

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar 

data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan 

ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi 

baik buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi 

yang terkait dengan jual beli.
22

 

Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat 

melakukan pengecekan kembali apakah data-data terkait 

pembuatan emplokan, penentuan harga, pencampuran tembakau 

                                                           
21

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 248. 
22

 Ibid., 272. 
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isen dan wanprestasi yang terjadi itu salah atau tidak. Dengan 

demikian, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat 

dan sistematis terhadap permasalahan yang diamati. 

c. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
23

 Pada 

penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang 

terkait dengan pembuatan emplokan, penentuan harga, 

pencampuran tembakau isen dan wanprestasi yang terjadi dengan 

cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai 

bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data 

hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga 

membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang 

kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil 

temuan lapangan. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam skripsi 

akan dikelompokkan menjadi lima bab. Hubungan bab satu dengan bab 

lainya saling terkait, dan merupakan suatu pembahasan yang utuh. Adapun 

sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
23

 Ibid., 273. 
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BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini memberikan penjelasan umum dan gambaran 

tentang isi skripsi ini. Dimana bab ini terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan.  

BAB II : Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam  

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan 

dijadikan sebagai analisa dimana bab ini berisi penjabaran 

teori fiqh tentang jual beli yang terdiri dari definisi, 

landasan hukum, syarat, rukun, jenis-jenis, dan jual beli 

ghara>r serta dibahas juga tentang penetapan harga dalam 

hukum Islam, wanprestasi dan kebiasaan („urf) dalam 

hukum Islam. 

BAB III          : Praktek Jual Beli Tembakau Emplokan di Desa Biting, 

Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo.  

 Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya 

dibahas tentang gambaran umum desa meliputi keadaan 

geografis, aspek penduduk, aspek ekonomi, dan gambaran 

umum tentang praktik jual beli tembakau di desa Biting, 

kecamatan Badegan, kabupaten Ponorogo. 
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BAB IV        : Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau 

Emplokan di Desa Biting, Kecamatan Badegan, 

Kabupaten Ponorogo.  

Bab ini merupakan tinjauan hukum Islam terhadap 

penentuan harga, pencampuran tembakau isen ke dalam 

emplokan dan wanprestasi yang terjadi dalam jual beli 

tembakau emplokan di desa Biting, kecamatan Badegan, 

kabupaten Ponorogo.  

BAB V : Penutup 

Bab ini merupakan bab yang berisis kesimpulan dan 

dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari 

hasil penelitian penulis. 
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  BAB II 

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Definisi Jual Beli 

Menurut Wahbah Zuhai>li, secara etimologi, jual beli adalah proses 

tukar menukar barang dengan barang.
24

 Sedangkan secara terminologi para 

ulama fiqh berbeda dalam mendefinisikan pengertian jual beli. Menurut 

Imam Nawa>wi> dalam kitab Al-Majmu>’, al-ba‟i adalah pertukaran harta 

dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Quda>mah menyatakan, 

al-ba‟i adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk 

memiliki dan dimiliki.
25

 

Dalam buku Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sa>biq dijelaskan bahwa 

pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan 

harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian 

lain, jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain 

berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.
26

 

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli 

adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai 

nilai, atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai 

dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara‟. Yang 

                                                           
24

 Wahbah Zuhai>li, Fiqh Islam Wa A>dilla>tuhu Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 

2011), 25. 
25

 Dimyauddin Djuwaini, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 

2008), 69. 
26

 Sayyid Sa>biq, Fiqih Sunnah Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), 121. 
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dimaksud dengan ketentuan syara‟ adalah jual beli tersebut dilakukan 

sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang 

ada kaitanya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunya tidak 

terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara‟. Sedangkan yang 

dimaksud dengan benda dapat mencangkup pada pengertian barang dan 

uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-

benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaanya menurut 

syara‟.27
 

B. Dasar Hukum Jual Beli 

 Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan 

atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’a>n, al-Sunnah ataupun ijma>’ 

ulama. Diantara dalil (landasan syari‟ah) yang memperbolehkan praktik 

akad jual beli adalah sebagai berikut: 

1. Dalil dari al-Qur’a>n 

Allah Swt. berfirman dalam QS. surat al-Nisa>’: 29, sebagaimana 

berikut: 

                            
     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 
                                                           

27
 Qomarul Huda, Fiqh Mu‟amalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 52. 
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kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”.28
 

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi 

dalam muamalah yang dilakukan secara ba>t}il. Ayat ini 

mengindikasikan bahwa Allah Swt. melarang kaum muslimin untuk 

memakan harta orang lain secara ba>t}il. Secara ba>t}il dalam konteks ini 

memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi 

ekonomi yang bertentangan dengan syara‟, seperti halnya melakukan 

transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif seperti mai>sir, 

judi, ataupun transaksi yang mengandung unsur ghara>r. 

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 kaitanya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut 

harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur 

ghara>r di dalamnya. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman 

bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan 

kerelaan bagi semua pihak.
29

 

Adapun dalil lainnya dalam al-Qur’a >n yaitu dalam QS. al-

Baqarah: 275, sebagai berikut: 

..........       
..........     

                                                           
28

 al-Qur’a>n, 4: 29. 
29

 Djuwaini, Fiqih Muamalah, 70. 
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     Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba”.30

 

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. 

Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang 

disyari‟atkannya jual beli dalam al-Qur’a>n. Kaum musyrikin tidak 

mengakui konsep jual beli yang telah disyari‟atkan Allah Swt. dalam 

al-Qur’a>n dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. 

Untuk itu dalam ayat ini, Allah Swt. mempertegas legalitas dan 

keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep 

ribawi.
31

 

2. Dalil dari al-Sunnah 

َ َل َََ   َعْ ُل ْاَلزِْيِز , َ َل َََ   َ ْ َ  ُا ْ ُ  ُ ََ لٍ , َ َل  َََ    ْاَلَ  ُا ْ ُ   ْاَلاِْ ِل  اِلَ ْ ِ  ُ 
ُْلرِِي        :  َ اَ , َعْ   َ ِْ  ِ , ْ ُ  ُ ََ ٍل َعْ  َ  ُ َ ْ ِ  َ  ِاِ   ْاَ َلِ ِ  ْْ ْلُت  َ َ  َسِلْ ٍل   ََِ  

:                                   َ َا َرُسْلُا ِ  َ َ      َعَ ْ ِ  َ َسَ  ْ :  يََُ ْلاُ 
                                                                                            32. ِ َ َ   ْاَ ْ ُ  َعْ   ََ َ اٍ 

   
 

     Artinya: “Mewartakan kepada kami Al-‘Abba>s bin Al-Wali>d Ad-
dimasyqi>y; mewartakan kepada kami Marwa>n bin Muhammad; 

mewartakan kepada kamim „Abdul ‘A>ziz bin Muhammad, dari 

Da>wud bin S}a>lih Al-Mada>niy, dari ayahnya, dia berkata: Aku 

mendengar Abu Sa’i>d Al-Khudriy berkata: Rasu>lulla>h saw. 

Bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”.33
 

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bai>haqi dan Ibnu Ma>jah ini 

merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut 

                                                           
30

 al-Qur’a>n, 2: 275. 
31

 Djuwaini, Fiqih Muamalah, 71. 
32

 Abu> Abdu>lla>h Muhammad Bin Yaz>id Ibn Ma>jjah, Sunan Ibnu Ma>jjah, vol. I 
(t.tp.: Da>r al-fikr, t.th.), 687. 

33
 Abdu>lla>h Shonhaji, Terjemah Sunan Ibnu Ma>jjah, vol. II (Semarang: Asy-

Syifa>’, 1993), 39. 
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Wahbah Zuhai>li, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun 

demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihanya dari Ibnu 

Hibban. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus 

dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika 

melakukan transaksi. Imam Sya>fi’i menyatakan, secara asal jual beli 

diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan kerelaan atau keridloan 

kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak 

bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syari‟at.34
  

3. Dalil dari Ijma>’ 

Ibnu Quda>mah menyatakan bahwa kaum muslimin telah 

sepakat tentang diperbolehkanya jual beli karena mengandung hikmah 

yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan 

terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal, orang lain tidak 

akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. 

Dengan disyari‟atkanya jual beli, setiap orang dapat meraih tujuanya 

dan memenuhi kebutuhanya.
35

 

C. Rukun Jual Beli 

Menurut madzhab H>>}ana>fi>yah, rukun yang terdapat dalam jual beli 

hanyalah sighat, yakni peryataan i>ja>b dan qabu>l yang merefleksikan 

keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi.
36

 Dengan kata 

                                                           
34

 Djuwaini, Fiqih Muamalah, 72. 
35

 Abdu>lla>h bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam 

Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Ha>nif, 2014), 5. 
36

 Djuwaini, Fiqih Muamalah, 73. 
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lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang 

menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.
37

 

I>ja>b menurut H}ana>fiyah, adalah menetapkan perbuatan khusus 

yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan 

salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata bi’tu > (saya menjual) 

maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat 

“saya ingin membelinya dengan harga sekian”. Sedangkan qabu>l adalah 

apa yang diakadakan kali kedua dari salah satu pihak. Namun i>ja>b menurut 

mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki 

barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara qabu>l adalah 

pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan 

lebih awal.
38

 

Adapun mayoritas ahli fiqih dan jumhur ulama menyatakan bahwa 

rukun jual beli itu ada empat, yaitu: 

1. Ada orang yag berakad atau al-muta’aqidayn (penjual dan pembeli). 

2. Ada sighat (lafal i>ja>b dan qabu>l). 

3. Ada barang yang dibeli (ma’qu>d ‘alayh). 

4. Ada nilai tukar pengganti barang.
39

 

D. Syarat Jual Beli 

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli 

yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut: 
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 Zuhai>li, Fiqh Islam Wa A>dilla>tuhu Jilid 5, 28. 
38

 Ibid., 29. 
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 Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia 
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1. Syarat-syarat yang berakad (al-muta’aqidayn) 

a. Muta’aqidayn telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam 

hukum Islam dikenal istilah baligh dan berakal sehat. Berdasarkan 

syarat ini maka jual beli yang dilakukan oleh anak yang di bawah 

umur dan orang yang gila, menurut jumhur ulama, dianggap tidak 

sah. 

b. Muta’aqidayn dalam kondisi berkemauan sendiri atau tidak 

dipaksa untuk melakukan transaksi. Karena itu apabila akad jual 

beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka 

menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.
40

 

c. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya 

seseorang tidak dapt bertindak dalam waktu yang bersamaan 

sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.
41

 

2. Syarat sah i>ja>b dan qabu>l 

Syarat sah i>ja>b qabu>l adalah sebagai berikut: 

a. Sighat  (i>ja>b qabu>l ) harus jelas pengertianya. Kata-kata dalam 

sighat harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.42 

b. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah 

penjual menyatakan i>ja>b dan sebaliknya. 

c. Jangan diselingi kata-kata lain antara i>ja>b dan qabu>l.43 
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d. I>ja>b dan qabu>l dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah 

pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik 

yang sama. 

e. Adanya kesesuaian antara i>ja>b dan qabu>l terhadap harga barang 

yang diperjualbelikan.
44 

3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (ma’qu >d ‘alayh) 

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan 

sebagai berikut: 

a. Ma’qu >d ‘alayh ada saat terjadi transaksi 

Fuqaha sepakat bahwa tidak sah jual beli barang yang tidak ada 

pada saat transaksi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata 

(belum berbuah dan belum jelas baik buruknya karena masih 

terlalu dini) dan menjual mad}a>min (bunga pohon kurma jantan 

untuk penyerbukan kurma betina yang belum keluar). Demikian 

pula tidak sah menjualbelikan mala>qi>h (janin hewan yang masih 

dalam kandungan induknya). 

b. Ma’qu >d ‘alayh harus dapat diketahui secara jelas oleh 

muta’aqidayn. 

Hal ini karena memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui 

dapat mengakibatkan perselisihan dan pertikaian karena 

mengandung ghara>r (penipuan) yang dilarang Islam. Jadi, tidak sah 

                                                           
44

 Huda, Fiqh Mu‟amalah, 57. 



31 
 

 

memperjualbelikan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau sesuatu 

yang dapat dilihat, tetapi tidak dapat diketahui secara jelas. 

c. Ma’qu >d ‘alayh berupa harta (mal) yang bermanfaat. 

Harta yang dimaksud disini adalah sesuatu yang menjadi 

kecenderungan (disukai) oleh manusia, dapat diberikan dan 

ditahan, dan bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak 

dikategorikan sebagai harta.
45

 

d. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang 

tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di 

laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum 

dimilki penjual. 

e. Ma’qu >d ‘alayh berupa barang yang suci (tidak najis).
46

 

f. Ma’qu >d ‘alayh harus dapat diketahui dengan jelas bentuk, zat dan 

kadar ukuranya. Barang yang diperjualbelikan harus dapat 

diketahui banyaknya, beratnya, takaranya, atau ukuran-ukuran 

yang lainya.
47

 

g. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang 

desepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
48

 

h. Ma’qu >d ‘alayh bebas dari unsur penipuan. Hal tersebut  sesuai 

dengan sabda Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut: 
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َِْْ ، َعْ  . َ َل َََ   ِ َ  ُا ْ ُ  َعَ  رٍ         ِء ْ ِ  َعْ ِل  اَ  ََ َ َل َََ   ُسْفَ  ُا َعِ   ْاَل
َ َ  َرُسْلُا  ِ  َ َ     ُ َعَ ْ ِ  َ َسَ ْ  ِ َ ُجٍل يَِ ْ ُ  :  َ ِْ ِ ، َعْ  َ ِ ْ ُ َ يََْ َ    َ اَ 

طََل ً  ، َفَأْ َخَل َيَلُه ِفْ ِ ، فَِإَذ  ُ َل َ ْغُ ْلٌش، فَََ  َا َرُسْلُا  ِ  َ َ     ُ َعَ ْ ِ  
                                                                                            49"اَْ َ  ِ َ   َ ْ  َ  َ : "َ َسَ  ْ 

     Artinya: “Mewartakan kepada kami Hisya>m bin ‘Ammar, 
mewartakan kepada kami Sufya>n, dari Al-‘Ala bin 
‘Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hura>irah, dia berkata: 

“Rasu>lulla>h saw. Lewat pada seorang yang menjual makanan. 

Lalu beliau memasukkan tanganya ke dalam makanan tersebut. 

Ternyata makanan tersebut telah dicampur”. Maka Rasu>lulla>h 

saw. pun bersabda: “Bukan dari (golongan) kami orang yang 
menipu”. 50

 

4. Syarat nilai tukar (harga barang) 

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. 

Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama 

fiqih membedakan antara al-thamn ( ُ  ََال ) dan  al-si‟r ( ُ  ْاِل  ). 

Menurut mereka al-thamn adalah harga pasar yang berlaku di 

tengah-tengah masyarakat, sedangkan al-si‟r adalah modal barang 

yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada 

konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama 

pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). 

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah al-thamn, bukan 

harga al-si‟r. Ulama fiqih mengemukakan syarat al-thamn sebagai 

berikut: 
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a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun 

secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. 

Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu 

pembayarannya pun harus jelas waktunya. 

c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang 

dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara‟ seperti 

babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam 

pandangan syara‟.51
 

E. Macam-Macam Jual Beli 

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi 

hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut 

hukum dan batal menurut hukum. Selain itu, jual beli dapat ditinjau dari 

segi objeknya dan segi pelakunya. 

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat 

dikemukakan pendapat Ali bin Abdul Kafi Abul Hasan Taqiyu>ddin bahwa 

jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: 

1. Jual beli benda yang kelihatan pada waktu melakukan akad, yaitu jual 

beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan 

pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh 

dilakukan, seperti membeli beras di pasar. 
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2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian (jual beli 

salam). Menurut kebiasaan para pedagang, jual beli salam adalah untuk 

jual beli tidak tunai. Jual beli salam pada awalnya berarti 

meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga 

tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-

barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga 

yang telah ditetapkan ketika akad. 

3. Jual beli barang yang tidak ada serta tidak dapat dilihat. Jual beli 

tersebut dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih 

gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian 

atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah 

satu pihak.
52

 

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi 

tiga yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan. 

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang 

dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan 

isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam 

menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah 

maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan 

pernyataan. 

2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau 

surat-menyurat sama halnya dengan i>ja>b qabu>l dengan ucapan, 
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misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut 

syara‟. Dalam pemahaman sebagian ulama bentuk ini hampir sama 

dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara 

penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, 

sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli 

tidak berada dalam satu majelis akad. 

3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan 

istilah mu‟athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa i>ja>b 

dan qa>bu>l, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan 

label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang 

pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan 

tanpa s}ighat i>ja>b qabu>l antara penjual dan pembeli, menurut sebagian 

ulama Sya>fi’iyah tentu hal ini dilarang sebab i>ja>b qabu>l sebagai rukun 

jual beli. Tetapi sebagian ulama Sya>fi’iyah lainnya, seperti Imam 

Nawa>wi> membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan 

cara yang demikian, yakni tanpa i>ja>b qabu>l terlebih dahulu.
53

 

F. Jual Beli Ghara>r 

1. Pengertian Ghara>r 

Ghara>r menurut bahasa berarti bahaya atau resiko. Adapun 

menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ghara>r, 

yaitu sebagai berikut: 
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a. Ulama H}ana>fiyah mendifinisikan bahwa ghara>r adalah sesuatu 

yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau 

tidaknya. 

b. Ulama Ma>likiyah mendefinisikan bahwa ghara>r adalah sebagai 

sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak. 

c. Ulama Sya>fi’iyah mendefinisikan bahwa ghara>r adalah sesuatu 

yang tersembunyi akibatnya. 

d. Ulama H}ana>bilah mendefinisikan bahwa ghara>r adalah sesuatu 

yang ragu antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas.
54

 

Para ulama dalam mendefinisikan ghara>r tersebut berputar di 

sekitar tiga makna, yaitu sebagai berikut: 

a. Ghara>r berhubungan dengan ketidakjelasan (jaha>lah) barang yang 

diperjualbelikan. 

b. Ghara>r berhubungan dengan adanya keragu-raguan. 

c. Ghara>r berhubungan dengan dengan sesuatu yang tersembunyi 

akibatnya. Para ulama kebanyakan mendefinisikan ghara>r 

hubunganya dengan yang terakhir ini.
55

 

Dengan demikian, maksudnya ba‟i al-ghara>r adalah setiap akad 

jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak 

orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini 

disebabkan karena adanya keragu-raguan apakah barang yang 
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diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat). Salah satu 

contohnya adalah barang yang diperjualbelikan itu tidak bisa 

diserahterimakan pada waktu akad, jual beli sesuatu yang tidak ada 

barangnya pada waktu akad, jual beli yang belum bisa dipastikan 

kualitas maupun kuantitasnya, jual beli yang tidak diketahui sifat 

barang atau harganya, jual beli yang tidak ada kepastian tentang waktu 

penyerahan obyek akad, jual beli yang disertai unsur penipuan, dan 

lain sebagainya.
56

 Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di 

dalamnya terdapat ketidakjelasan (ghara>r). Jadi ia tidak boleh menjual 

ikan di dalam air, atau menjual bulu yang masih di punggung kambing 

yang masih hidup, atau anak hewan yang masih dalam perut induknya, 

atau buah-buahan yang belum masak, atau biji-bijian yang belum 

mengeras, atau barang yang tanpa bisa dilihat.
57

 

2. Macam-macam Ghara>r 

Para ulama membagi ghara>r menjadi tiga macam, yaitu adalah 

sebagai berikut: 

a. Al-Gharar al-Ya>thi>r, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak 

menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan 

keberadaanya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama 

telah sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan. 

Contohnya, jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena tidak 

terlihat di dalam tanah, jual beli air susu yang masih di dalam tetek 
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hewan, jual beli jas yang di dalamnya terdapat busa yang sulit 

dipisahkan, dan kalau busanya dijual secara terpisah justru tidak 

boleh. 

b. Al-Ghara>r al-Kathi>r, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga 

menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan 

keberadaanya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan 

akad jual beli menjadi batal. Sedangkan di antara syarat sahnya 

akad itu ialah objek akad (ma’qu>d ‘ala >ih) harus diketahui agar 

terhindar dari perselisihan di kemudian hari. Contohnya, jual beli 

burung di udara, jual beli ikan di air, ba‟i al-muza>banah, ba‟i al-

mad}a>min wa al-mala>qih, dan lain sebagainya. 

c. Al-Ghara>r al-Mutawa>ssit}, yaitu ghara>r yang keberadaanya 

diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk ke dalam al-

ghara>r al-yathi>r  atau al-ghara>r al-kathi>r, atau keberadaanya berada 

di bawah al-ghara>r al-kathi>r dan berada di atas al-ghara>r al-yathi>r. 

Jika meningkat ghara>r-nya dari yang asalnya sedikit, maka 

dimasukkan kepada al-ghara>r al-kathi>r, sedangkan jika turun 

gharar-nya dari yang asalnya banyak, maka dimasukkan ke dalam 

al-gharar al-yathi>r. Contohnya, jual beli sesuatu tanpa 

menyebutkan harganya, jual beli barang hasil gha>sab, jual beli 

buah sebelum tampak baik tidaknya buah tersebut, dan lain 

sebagainya.
58
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3. Dasar Hukum Ghara>r 

. َ َل َََ    َاْسَلُ  ْ ُ  َع ِ  ٍ :  َ َا . َ َل َََ    َ َُلُْ َ ْيٍ  َ  ْاَلَ  ُا ْ ُ  َعْ ِل ْاَلِ ْ ِ   ْاَلْ َ ِيُ 
نَََه  : َ َل َََ    َيَُْلُ  ْ ُ  ُعْ َ َ ، َعْ  َ َْ  ْ ِ  َ ِ ْ ٍ، َعْ  َع َ ٍء، َعِ   ْ ِ  َعَ  ٍا   َ اَ 

                                                      59.َرُسْلُا  ِ  َ َ      َعَ ْ َ  َ َسَ َ  َعْ   ََْ ِ   ْاَغَ رِ 

    

     Artinya: Mewartakan kepada kami Abu> Kura>ib dan Al-‘Abb>as bin 
‘Abdul-‘Az}i>m Al-‘Anbari>y. Keduanya berkata: Mewartakan 
kepada kami Al-Aswad bin ‘Amir; Mewartakan kepada kami 
Ayyu>b bin ‘Utbah, dari Yahya bin Kathi>r, dari ‘Atha>, dari Ibnu 
‘Abba>s, dia berkata: ‚Rasu>lulla>h saw. Melarang jual beli ghara>r‛.60

 

 

Menurut Al-Khitha>bi sebagaimana sebagaimana dikutip Abi 

Ma>lik Kamal bin al-Sayyid Salim menyebutkan bahwa hukum asal 

ghara>r adalah sesuatu yang tidak diketahui karena tersembunyi dan 

rahasia. Setiap jual beli yang tujuanya samar, tidak diketahui, tidak 

bisa diukur, disertai unsur penipuan, maka jual beli tersebut disebut 

ba’i al-ghara>r. Misalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan 

ketika akad, jual beli barang yang belum menjadi milik si penjual, dan 

lain sebagainya.
61

 

Menurut An-Nawa>wi> dalam Syarh S}a>h}i>h} Muslim, sebagaimana 

dikutip Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim menyebutkan bahwa 

semua jual beli yang disebutkan di atas hukumnya batal, karena 

sifatnya gharar> tanpa ada keperluan yang mendesak. Tetapi kalau ada 

keperluan yang mengharuskan melakukan ghara>r, dan tertutup 

kemungkinan untuk menghindarinya, kecuali dengan amat sulit sekali, 
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lagi pula ghara>r tersebut bersifat sepele, maka jual beli tersebut boleh 

dilakukan. Oleh karena itu para ulama sepakat atas kebolehan jual beli 

jas yang di dalamnya terdapat busa yang sulit dipisahkan. Begitu juga 

dengan samarnya pondasi rumah, dan menjual kambing kambing yang 

sedang hamil, maka sah hukumnya, karena pokok mengikuti yang 

dzahir. Oleh karena itu menurut An-Nawa>wi> larangan ba‟i al-Ghara>r 

merupakan prinsip yang agung dari sekian banyak prinsip yang 

terkandung dalam bab jual beli. 

Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim, sebagaimana dikutip 

Khalid bin Abd al-‘A>ziz al-Batuli>y mengemukakan bahwa, tidak 

semua ghara>r itu menjadi penyebab diharamkanya jual beli, akan tetapi 

terdapat ghara>r yang dimaafkan (diperbolehkan) apabila ghara>r itu 

sedikit dan tidak bisa dihindarkan darinya. Oleh karena itu ghara>r 

seperti ini tidak menghalangi sahnya akad.
62

 

G. Penetapan Harga (Ta’si >r) 

1. Pengertian Harga dan Penetapan Harga (Ta’si >r) 

Harga adalah suatu nilai yang harus di keluarkan oleh pembeli 

untuk mendapatkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna beserta 

pelayanannya. Sedangkan ta’si>r adalah penetapan harga tertentu untuk 

barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di 

pasar dengan sejumlah harga tertentu.
63
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2. Syarat Penetapan Harga 

Dalam melakukan penetapan harga pemerintah harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Tindakan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. 

b. Adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pedagang dalam 

menentukan harga. 

c. Penetapan harga dilakukan berdasarkan penelitian para ahli 

ekonomi. 

d. Penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan keuntungan 

bagi pedagang. 

e. Dilakukan pengawasan secara terus menerus dari pihak penguasa 

terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun persediaan 

barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh pedagang.
64

 

3. Macam-macam Penetapan Harga 

Ibnu Quda>mah (541-620H/1147-1223M), Ibn Taimi>yah (661-

728H/1262-1327M), dan Ibn Qayyim (691-751H/1292-1350M) 

membagi bentuk penetapan harga menjdi dua macam, yaitu: 

a. Penetapan harga yang bersifat dzalim 

Yaitu penetapan harga oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan 

keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan 

masyarakat.  

b. Penetapan harga yang bersifat adil 
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Yaitu penetapan harga yang disebabkan ulah para pedagang 

dengan mendahulukan kepentingan orang banyak dengan 

memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para 

pedagang.
65

 

Dengan demikian jumhur ulama telah sepakat bahwa Islam 

menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka mereka juga 

bersepakat bahwa hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat 

melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini 

adalah mengupayakan harga agar kembali kepada harga yang adil, 

harga yang normal/ wajar, atau harga pasar.
66

 Mekanisme penentuan 

harga dalam islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan 

kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia.
 67 

H. Wanprestasi  

1. Pengertian Wanprestasi 

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu 

“wanprestatie”. Wan berarti buruk atau jelek dan prestatie berarti 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. 

Jadi wanprestasi secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang 

telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena 

perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.
68

 

                                                           
65

 Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam (Jakarta: Elex Medis 

Kopetindo, t.th), 428. 
66

 Ibid., 248. 
67

 Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-

Syari‟ah (Jakarta: Kencana Prenada Grupmedia, 2014), 201-202. 
68

 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif 

Perbandingan (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), 277. 



43 
 

 

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi yaitu pelaksanaan 

kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak 

menurut selayaknya. Menurutnya, seorang debitur disebutkan dan 

berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melaksanakan 

prestasi perjanjian telah lalai sehingg terlambat dari jadual waktu yang 

ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut 

sepatutnya.
69

 

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi 

Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut: 

a. Debitur sama sekali tidak berprestasi 

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya. 

Hal itu bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau 

berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur 

objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak 

ada gunanya lagi untuk berprestasi. 

b. Debitur keliru berprestasi 

Di sini debitur memang dalam pemikiranya telah memberikan 

prestasinya, tetapi dalam kenyataanya, yang diterima kreditur lain 

daripada yang diperjanjikan. Contohnya, kreditur membeli bawang 

putih, ternyata yang dikirim oleh debitur adalah bawang merah. 

c. Debitur terlambat berprestasi 
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Di sini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak 

sebagaimana diperjanjikan. Sebagaimana disebutkan di atas, 

debitur digolongkan ke dalam kelompok terlambat berprestasi, 

karena waktunya tidak sesuai dengan perjanjian.
70

 

3. Akibat Adanya Wanprestasi 

Akibat adanya wanprestasi mengakibatkan empat hal, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur 

atas pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. 

Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi kepada debitur 

akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. 

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. 

c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu 

timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan 

atau kesalahan besar dari pihak kreditur.
71

 

4. Tuntutan Terhadap Wanprestasi 

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan 

wanprestasi, yaitu sebagai berikut: 

a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja. 

b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur. 

c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, dalam hal 

kerugian karena keterlambatan. 
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d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian. 

e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada 

debitur. Ganti rugi tersebut dapat berupa pembayaran denda.
72

 

I. Kebiasaan (‘Urf) 

1. Pengertian „urf 

 „Urf secara etimologi berasal dari kata (  Sering . ُْ ِ فُ - َعَ َف (

diartikan al-ma’ru>f  .yang artinya sesuatu yang dikenal  ) َْاَ ْ ُ ْ فُ (

Sedangkan secara terminologi „urf adalah sesuatu yang sudah dikenal 

oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik 

berupa perkataan atau perbuatan. Ulama ushul fiqh membedakan 

antara adat dengan „urf dalam membahas kedudukanya sebagai salah 

satu dalil untuk menetapkan hukum syara‟. Adat didefinisikan dengan 

sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan 

rasional. Sedangkan „urf menurut ulama ushul fiqh adalah kebiasaan 

mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.
73

 

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa „urf dapat dijadikan 

sebagai salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara‟, jika 

memenuhi syarat berikut: 

a. „Urf itu berlaku secara umum, artinya „urf  itu berlaku dalam 

mayoritas kasus yang terjadi di tegah-tengah masyarakat dan 

keberlakuanya dianut oleh mayoritas masyarakat. 
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b. „Urf  itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan 

hukumnya itu muncul. Artinya, „urf yang akan dijadikan sandaran 

hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan 

hukumnya. 

c. „Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas 

dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua 

belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus 

dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, disepakati oleh 

pembeli dan penjual secara jelas, bahwa lemari es situ dibawa 

sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun „urf menentukan 

bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang ke rumah 

pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas bahwa pembeli akan 

membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya maka „urf itu tidak 

berlaku lagi. 

d. „Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan 

hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. Urf seperti 

ini tidak dapat dijadikan dalil syari‟, karena kehujjahan „urf bisa 

diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum 

permasalahan yang dihadapi.
74

 

2. Macam-macam „urf  

„Urf ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam, 

yaitu: 
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a. „Urf S}ah}i>h} yaitu kebiasaan yang tidak menyalahi nash, yang tidak 

menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadat. 

Contohnya kebiasaan mengadakan pertunangan sebelum 

melangsungkan akad nikah, adat seorang istri tidak berbulan madu 

kecuali telah menerima sebagian mas kawin dari suaminya, dan 

adat bahwa sesuatu yang diberikan oleh pelamar (calon suami) 

kepada calon istri, baik berupa perhiasan maupun pakaian adalah 

hadiah, bukan termasuk mahar. 

b. „Urf  fas}i>d yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil 

syara‟ dan kaidah-kaidah dasar dalam syara‟. Contohnya 

kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, ditempat 

kematian, serta kebiasaan memakan barang riba dan akad 

perjudian.
75

 

3. Kedudukan „urf 

Para ulama mazhab fiqh, pada dasarnya bersepakat untuk 

menjadikan „urf secara umum sebagai dalil hukum Islam (h}u>jjah 

Shar’i >yyah). Perbedaan pendapat di antara mereka terjadi mengenai 

limitasi dan lingkup aplikasi dari „urf itu sendiri. Dalam kaitan ini 

perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang kemudian 

dikonfirmasi secara positif oleh syariat sehingga ia menjadi hukum 

syara‟. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan 
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tersebut mengikat secara syara‟. Kebiasaan semacam ini tetap 

kukuh dan valid, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu 

dan tempat. 

b. Perihal kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang kemudian 

dinegasikan secara eksplisit oleh syari‟at sehingga ia menjadi 

haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa 

kebiasaan semacam ini harus dijauhkan dari kaum muslimin.
76
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI TEMBAKAU EMPLOKAN DI DESA 

BITING KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Profil Desa Biting Badegan Ponorogo 

1. Letak Geografis  

Desa Biting adalah salah satu dari sepuluh desa yang berada di 

Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Luas wilayah Desa Biting 

sekitar 545.42 Ha dan terdiri dari 3 Dusun, yaitu Dusun Brangkal, 

Dusun Temon, dan Dusun Kresek. Desa Biting memiliki data jumlah 

kepala keluarga 623 orang dan rincian jumlah penduduk sebesar 2133 

jiwa. Adapun batas-batas wilayah Desa Biting, yaitu sebelah utara 

Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung, sebelah selatan Desa Watu 

Bonang Kecamatan Badegan, sebelah timur Desa Badegan Kecamatan 

Badegan, dan sebelah barat Desa Tegalrejo Kecamatan Purwantoro 

Kabupaten Wonogiri.
77

 

2. Keadaan Sosial Ekonomi 

Tingkat kesejahteraan penduduk Desa Biting Kecamatan 

Badegan Kabupaten Ponorogo bisa dikatakan sejahtera, walaupun 

masih ada sebagian warganya yang hidupnya kurang mampu. 

Meskipun digolongkan kurang mampu, namun mereka masih bisa 
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memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari hasil bertani dan 

sebagai buruh tani. 

Desa Biting berupa dataran tinggi yang tidak memungkinkan 

untuk ditanami padi. Mata pencaharian penduduk desa Biting 

mayoritas adalah petani tembakau. Selain tembakau, warga juga 

menanam jagung, kacang hijau, dan singkong. Mata pencaharian 

penduduk Desa Biting selain petani adalah sebagai pedagang, montir, 

tukang batu dan tukang kayu. Untuk lebih rincinya mata pencaharian 

penduduk Desa Biting sebagai berikut:
78

 

a. Sektor Pertanian 

No Uraian Jumlah 

1 Petani  375 Orang 

2 Buruh Tani 195 Orang 

 

b. Sektor Rumah Tangga 

No Uraian Jumlah 

1 Pedagang (pertokoan) 11 0rang 

2 Montir 4 Orang 

3 Tukang kayu 45 Orang 

4 Tukang batu 44 Orang 

5 Tukang jahit 5 Orang 

6 Pengrajin industri rumah 8 Orang 
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tangga lainya 

 

c. Sektor Jasa  

No Uraian Jumlah 

1 Jasa transportasi  3 Orang 

2 Pegawai Negeri Sipil    10 Orang 

3 TNI   1 Orang 

4 Perawat swasta    1 Orang 

5 Seniman 15 Orang 

6 Sopir 7 Orang 

7 Dukun/Paranormal/Supranatural 1 Orang 

8 Tukang Ojek 5 Orang 

9 Tidak Mempunyai Mata 

Pencaharian Tetap 

126 Orang 

 

B. Proses Jual Beli Tembakau 

1. Penentuan Harga Tembakau 

Jual beli tembakau di desa Biting tidak dilakukan dengan cara 

ditimbang melainkan menggunakan emplokan. Emplokan merupakan  

ukuran yang dijadikan patokan dalam jual beli tembakau yang sudah 

kering. Emplokan dibuat dengan menggunakan bantuan kardus bekas 

yang berbentuk persegi. Kardus tersebut kemudian diletakkan di 

bagian bawah, kemudian di atasnya diberi tembakau kering yang 
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berbentuk lembaran (tembakau eler). Tembakau eler tersebut disusun  

ke atas hingga berbentuk kotak. Terakhir, di atas tumpukan tembakau 

eler ditutup dengan kardus, kemudian dibentuk menjadi emplokan. 

Setelah terbentuk menjadi emplokan kemudian diikat dengan tutus (tali 

dari bambu).
79

 

Dalam pembuatan emplokan antara petani satu dan lainya 

berbeda-beda ukuranya, namun harganya disamakan seluruhnya. Hal 

itu terjadi, karena tidak ada patokan yang dijadikan dasar untuk 

membuat emplokan. Petani hanya memperkirakan saja ukuran 

emplokan yang akan dibuatnya. Penentuan ukuran emplokan, 

disesuaikan dengan keinginan pribadi dari masing-masing petani. Hal 

itu memungkinkan terjadinya perbedaan ukuran emplokan dari masing-

masing petani. Terkait pembuatan emplokan bapak Sumardi 

mengatakan: 

“Emplokan niku pun turun temurun mas di damel kaleh 
penduduk mriki. Emplokan dipun gunaken amargi warga desa 

mriki jarang engkang gadah timbangan mas. Amargi mboten 

gadah timbangan, petani ndamel emplokan niku kagem ukuran 

sadean mbako (tembakau). Emplokan e niku mboten wonten 

patokanipun mas, petani namung ngiro-ngiro ngoten. Saben 

petani nggeh benten mas ageng alit e emplokan niku, nggeh 

tergantung engkang ndamel. Nag ndamel ukuran emplokan, 

saben warga saged ndamel mas, dados nggeh gampang mboten 

supados timbanga.”80
 

 

Di desa Biting jual beli tembakau emplokan sudah berlangsung 

sejak lama dan sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat setempat. 
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Sebenarnya tembakau dapat dijual dengan cara ditimbang, tetapi petani 

di desa Biting lebih memilih menjualnya dengan emplokan. Petani 

beralasan bahwa dari dulu jual beli tembakau di desa Biting 

menggunakan emplokan bukan dengan cara ditimbang. Selain itu, 

menurut petani jika menggunakan emplokan masing-masing petani 

dapat dengan mudah membuatnya. Berbeda jika ditimbang, karena 

tidak setiap petani mempunyai timbangan. Sedangkan tembakau kering 

memerlukan ukuran jika ingin menjualnya. Maka, petani terdahulu 

berinisiatif untuk membuat ukuran yang dijadikan patokan dalam 

penjualan tembakau, yaitu emplokan. 

Jual  beli tembakau di Desa Biting dapat dilakukan di pasar 

desa pada setiap hari Legi atau di rumah petani. Ketika musim panen 

tembakau, kebanyakan pembeli atau tengkulak datang langsung 

kerumah petani. Hal ini karena, tengkulak dapat langsung melihat dan 

memilih tembakau yang diinginkan. Petani juga tidak harus susah 

payah untuk membawanya ke pasar. Selain dari Ponorogo tengkulak 

yang membeli tembakau milik petani berasal dari Wonogiri, Solo dan 

Madiun. 

Proses jual beli tembakau di desa Biting hampir sama dengan 

traksaksi jual beli pada umumnya. Hanya saja dalam penentuan harga 

yang mungkin sedikit berbeda. Tengkulak menentukan harga 

tembakau dengan cara menyamaratakan harga dari emplokan. Harga 

yang diberikan tengkulak terhadap tembakau emplokan harganya 
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sama, meskipun ukurannya berbeda antara petani satu dengan yang 

lainya. Selain itu, harga yang ditentukan tengkulak lebih rendah dari 

harga tembakau yang ada dipasaran. Adapun kisaran harga tembakau 

per-emplokan adalah Rp. 80.000 untuk tembakau kualitas A, dan Rp. 

60.000 untuk tembakau kualitas B. Terkait penentuan harga dalam jual 

beli tembakau emplokan bapak Syaiful mengatakan:  

“Proses jual beli tembakaune niku sami mas kaleh jual beli 
umum e, beda ne kinten-kinten namung pas wektu nentokne 

regine. Biasane engkang nentukne regine mbako (tembakau) 

iku bakul (tengkulak) e piyambak mas. Petani mboten tumut 

ngregeni, petani namung manut kaleh bakul. Biasane bakul 

(tengkulak) nentokne regi e mbako (tembakau) emplokan iku 

sedanten sami mas, meski ukuran e bedo saben emplokan. 

Lintune niku regie mbako nag griyo luwih murah mas 

ketimbang nag pasar. Hargane mbako (tembakau) emplokan 

iku per-emplokan Rp. 80.000 kagem mbako (tembakau) 

ingkang kualitas sae (A) lan Rp. 60.000 kagem mbako 

(tembakau) ingkang kualitas sedengan (B).”81
 

 

Tengkulak mempunyai kriteria sendiri dalam menentukan 

harga tembakau. Kriteria tembakau meliputi jenis tembakau, bagus 

tidaknya kualitas tembakau, dan rasa dari tembaku. Jenis tembakau 

yang ditanam di desa Biting adalah jenis tembakau temon dan 

tembakau srintil. Mayoritas petani di desa Biting lebih memilih untuk 

menanam tembakau temon daripada tembakau srintil. Hal itu karena, 

tembakau temon harganya lebih tinggi daripada tembakau srintil. 

Selain itu, karena tembakau temon lebih mudah ditanam di desa Biting. 

Tengkulak dengan keahliannya dapat membedakan antara 

tembakau yang kualitas bagus dengan tembakau yang kualitas rendah. 
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Tembakau emplokan yang berkualitas bagus warnanya coklat 

keemasan, sedangkan yang kualitasnya rendah warnanya coklat 

kehitaman. Selain dilihat dilihat dari jenis, dan kualitas tembakau 

harga tembakau juga dipengaruhi dari rasa tembakau. Jika rasa 

tembakau semakin enak dan nikmat maka harganya juga akan tinggi. 

Tengkulak terlebih dahulu melihat kualitas dari tembakau yang 

bersangkutan kemudian melakukan penentuan harga. Jika tidak 

dilakukan penentuan harga, tengkulak akan kesulitan dalam menjual 

kembali tembakau tersebut. Hal itu karena, harga tembakau sangat 

dipengarugi oleh kriteria dan kualitas tembakau. Selain itu, harga 

tembakau relative tidak stabil sehingga penjualanya kembali sangat 

sulit. Terkait alasan tengkulak melakukan penentuan harga, ibu 

Katinah mengatakan: 

“Regine sotong (tembakau) iku ditentokne mboten asalan mas, 
bakul (tengkulak) ningali rumiyen sotong (tembakau) niku sae 

mboten e. Mangke nag pun ditingali saged ditentukne regine. 

Regine sotong (tembakau) niku amargi tergantung sanget kaleh 

kualitas e sotong (tembakau). Nag sotonge sae, regine nggeh 

sae mas. Bakul (tengkulak) gadah coro piyambak kagem 

nentokne regine sotong (tembakau). Regine sotong (tembakau) 

niku dipun tingali sangking jenis e sotong (tembakau), sae 

mboten e sotong (tembakau), lan rosone.” 82
 

 

Tengkulak menyamaratakan harga emplokan tembakau bukan 

tanpa alasan.Tengkulak menilai dalam membuat emplokan antara 

petani satu dengan yang lainya ukurannya relative sama, meskipun 

tidak ada patokan untuk membuat emplokan tersebut. Perbedaan antara 
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emplokan satu dengan lainya tidak terlalu besar. Menurut tengkulak, 

jika diberi harga yang bervariasi akan menimbulkan kesulitan dan 

permasalahan dikemudian hari. Terkait perbedaan ukuran emplokan 

ibu Imah mengatakan: 

“Regine sotong (tembakau)  disamaken sedanten niku amargi 
bedane ukurane sotong (tembakau)  mboten sepiro mas kaleh 

lintune. Ukurane emplokan sotong (tembakau) setunggal kaleh 

lintune nggeh mboten pati ageng mas. Mangke nag dipun 

paringi regi engkang benten-benten malah awon mas amargi 

nggeh niku ndamel e emplokan mboten wonten patokan e, 

namung perkiraanne petani mawon.”83
 

 

Tengkulak memberi harga tembakau lebih rendah dari harga 

yang ada di pasaran bukan tanpa alasan. Tengkulak memberi harga 

yang lebih rendah, karena tengkulak datang langsung ke rumah petani. 

Tengkulak memerlukan biaya untuk datang langsung kerumah petani, 

seperti biaya untuk sewa transportasi, sopir dan biaya lainya. Selain 

itu, perbedaan harga antara harga yang ada di pasaran dengan harga 

dirumah tidak terlalu besar. Hal itu sesuai dengan pernyataan ibu 

Katinah berikut: 

“Bakul (tengkulak) nentukne regine sotong (tembakau) niku 

nggeh sebatas kewajaran mas lan mboten mekso petani. Petani 

nggeh tasek diparingi kasempatan kagem nentukne angsal nopo 

mboten sotonge (tembakau) ditumbas. Nag mboten angsal kulo 

nggeh mboten mekso mas. Regine sotong (tembakau) niku 

benten kaleh regi sotong (tembakau) teng peken (pasar) amargi 

kulo pendheti piyambak teng griyane petani mas. Selisih e niku 

kulo gunaaken damel sewa mobil, upah sopir kagem mendheti 

sotong (tembakau) puniko. Selisih e regi nggeh mboten tebeh 

mas kaleh teng peken (pasar). Selisih e niku kinten-kenten 
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namung kaleh ewu (Rp. 2.000) ngantos tigang ewu (Rp. 3.000) 

mas kaleh teng peken.”84
 

 

2. Pencampuran Tembakau Isen ke dalam Emplokan Tembakau 

Dalam proses pembuatan emplokan tembakau, tidak jarang 

petani mencampurkan tembakau isen (tembakau yang berkualitas 

jelek) ke dalam emplokan tembakau. Pencampuran tembakau isen ke 

dalam emplokan dilakukan ketika proses pembuatan emplokan 

tembakau. Ketika pembuatan emplokan, petani mencampurkan 

tembakau isen dengan cara mencampurkan sedikit sedikit tembakau 

isen ke dalam emplokan tembakau. 

Cara mencampurkan tembakau isen ke dalam emplokan 

tembakau sama persis ketika proses pembuatan emplokan. Ketika 

menyusun tembakau eler (tembakau yang berbentuk lembaran), 

tembakau eler yang berada di tengah dicampur dengan tembakau isen, 

kemudian  ditutup kembali dengan tembakau eler. Terakhir, di atas 

tembakau eler ditutup dengan kardus kemudian dibentuk menjadi 

emplokan. Pencampuran tembakau isen ke dalam emplokan tembakau 

sudah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan petani di 

desa Biting.
85

 

Petani mencampurkan tembakau isen ke dalam emplokan 

tembakau agar ukuran emplokan menjadi lebih besar. Selain itu, agar 

tembakau isen bisa laku dengan harga yang sama dengan tembakau 
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yang berkualitas bagus. Tembakau isen jika dijual sendiri, maka 

harganya akan jauh lebih rendah. Oleh karena itu, petani 

mencampurkan tembakau isen ke dalam emplokan dengan harapan 

tembakau yang kualitasnya jelek bisa laku dengan harga yang sama 

dengan tembakau yang kualitasnya bagus. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan bapak Misemun berikut: 

“Sotonge (tembakau) isen niku dicampur teng emplokan e 
sotong (tembakau)  amargi kersane pajeng mas sotonge isen. 

Sotonge isen niku nag di sade piyambak la mboten pati pajeng 

mas, pajeng e nggeh ngandap ngoten niko regine. Sotong 

(tembakau) isen e nag pengen pajeng nggeh di tumutne 

sekedik-sekedik teng emplokan kersane damel campuran 

mas.”86
 

 

Tembakau isen diletakkan di dalam emplokan agar tidak 

terlihat jika dilihat dari luar. Selain itu, jika di test dari rasa tembakau, 

tembakau isen tidak dapat diambil, karena letaknya yang berada di 

dalam emplokan. Berkaitan dengan pencampuran tembakau isen ibu 

Sartun mengatakan: 

“Bakul (tengkulak) dipun rugiaken kaleh tindakane petani 
engkang nambahi sotong (tembakau) isen dumateng sotong 

(tembakau) emplokan. Bakul (tengkulak) dirugiaken amargi 

sotonge (tembakau) niku umpami dipirsani saking njawi 

katingale sae, tapi mangke nag pun dipirsani ndalem e 

emplokan, sotonge mboten sae amargi wonten sotong 

(tembakau) isen niku. Sotong (tembakau) isen niku mboten 

ketingal umpami dipirsani sangking njawi. Sotong (tembakau) 

isen niku saged ngirangi kualitas lan roso saking emplokan 

sotong (tembakau). Bakul (tengkulak) dirugiaken amargi, 

pelanggan biasane minatipun namung kaleh sotong (tembakau) 

ingkang sae mawon.”87
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Tengkulak merasa dicurangi dengan tindakan petani yang 

mencampur tembakau isen ke dalam emplokan tembakau. Emplokan 

tembakau dari luar nampak bagus, tetapi kenyataanya di dalam 

emplokan terdapat tembakau isen (tembakau kualitas jelek). Tengkulak 

sering dirugikan dengan tindakan petani tersebut. Campuran tembakau 

isen sangat mempengaruhi rasa dan kualitas tembakau. Campuran 

tembakau isen mempengaruhi harga jual tembakau. Harga jual 

tembakau berkurang jika kualitas tembakau jelek. Tengkulak merugi 

jika tembakau yang dijualnya terdapat campuran tembakau isen. Hal 

itu karena, pelanggan lebih berminat terhadap tembakau yang rasa dan 

kualitasnya bagus daripada tembakau yang ada isen-nya.
88

 

3. Wanprestasi dalam Jual Beli Tembakau Emplokan 

Petani tembakau di Desa Biting menjual hasil panennya ke 

tengkulak. Petani menjual tembakau dengan menggunakan emplokan. 

Emplokan merupakan  ukuran yang dijadikan patokan dalam jual beli 

tembakau yang sudah kering. Akad jual beli tembakau dilakukan 

secara langsung, yaitu petani menjual langsung tembakau miliknya ke 

tengkulak. Selain itu, akad jual beli yang terjadi antara tengkulak 

dengan petani adalah secara lisan. Tengkulak dan petani saling percaya 

terhadap tembakau yang diperjualbelikan. 

Dalam jual beli tembakau emplokan di desa Biting pihak 

tengkulak datang langsung ke rumah petani atau bertemu di pasar. 
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Untuk jual beli yang dilakukan di rumah petani, tembakau yang dibeli 

tidak dibawa langsung oleh pembeli. Tembakau dititipkan terlebih 

dahulu di rumah petani dan diambil sewaktu-waktu. Pembayaran 

tembakau dapat dilakukan saat itu juga ketika akad  atau saat 

pengambilan barang, tergantung pihak tengkulak. Terkait proses jual 

beli tembakau di desa Biting, Bapak Sarino mengatakan:   

“Ing ndalem sadean sotong (tembakau) bakul dugi langsung 
teng griyo kulo. Bakul (tengkulak) numbas sotong (tembakau) 

kulo lan dititipaken teng ndalem rumiyen, mangke dipun 

pendhet sakwedal-wekdal. Bakul (tengkulak) mboten 

netepaken wekdal pestine mendhet sotong. Bakul (tengkulak) 

namung sanjar sotongipun dititipaken rumiyen, mangke dipun 

pendhet sakwedal-wekdal.”89
 

 

Tengkulak lebih dahulu menitipkan tembakau di rumah petani 

agar memudahkan saat pengambilan tembakau. Tengkulak biasanya 

keliling ke rumah warga untuk mencari tembakau. Setelah tembakau 

terkumpul banyak, tengkulak akan mengambilnya dengan 

menggunakan mobil. Pengambilan dilakukan ketika tembakau dirasa 

sudah terkumpul banyak. Waktu pengambilan tembakau biasanya 

sekitar 15 hari sampai 20 hari dari waktu penitipan. Menurut Bapak 

Jemadi terkait waktu penitipan dan pengambilan  tembakau, beliau 

mengatakan: 

“Sotong (tembakau) niku kulo titipke rumiyen amargi kersane 
sae pas mendhetipun. Sotong (tembakau) e niku kulo pendhet 

sesarengan kaleh sotong-sotong (tembakau) lintune. Biasane 

sotong-sotong (tembakau) niku kulo pendheti nag sampun 

nglempak kathah. Ing wekdal mendheti niku kulo dipun 

kecewakne kaleh petani, amargi sotongipun  mboten wonten. 
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Sotonge (tembakau) pun disade teng bakul lintune. Kulo akhire 

mboten sios mendhet sotong (tembakau) puniko, amargi pun di 

sade maleh dateng bakul lintune. Sotonge (tembakau) niku jane 

kolowingi nggeh pun kulo bayar regine.”90
 

 

Tengkulak mengambil tembakau dengan cara mendatangi satu 

persatu rumah petani. Dalam proses pengambilan tembakau tidak 

jarang tengkulak dikecewakan oleh petani. Hal itu dikarenakan, ketika 

tengkulak mengambil tembakau yang dititipkan di rumah petani, 

tembakau telah dijual ke tengkulak lain tanpa persetujuan dari 

tengkulak yang bersangkutan. Padahal ketika akad berlangsung, pihak 

tengkulak sudah membayarnya baik dengan kontan atau sebagian. 

Akhirnya, tengkulak harus merelakan tidak jadi mengambil 

tembakaunya, dikarenakan sudah dijual ke tengkulak yang lain.  

Petani menjual tembakau ke tengkulak lain dengan alasan, 

ketika akad tidak ada kesepakatan mengenai waktu pastinya 

pengambilan tembakau. Jika petani menunggu waktu pengambilan 

tembakau, maka petani akan rugi. Hal itu karena, petani membutuhkan 

uang hasil penjualan tembakau untuk membayar upah pekerja dalam 

pengolahan tembakau. Mayoritas tengkulak ketika akad berlangsung, 

hanya membayar sebagian saja dari harga tembakau keseluruhan. 

Selain itu, petani beralasan bahwa nanti tembakau yang 

dititipkan akan diberi ganti tembakau yang lain. Jika musim panen 

tembakau tiba, tembakau dalam seminggu bisa panen dua kali. Oleh 

karena itu, petani berani menjual tembakau ke tengkulak lain. Petani 
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beranggapan bahwa nanti jika tengkulak mengambil tembakau yang 

dibelinya, tembakau bisa diganti dengan tembakau ini.
91

 

Tengkulak merasa dirugikan oleh tindakan petani. Tengkulak 

dirugikan karena, tembakau yang dititipkan tidak ada ketika diambil. 

Padahal ketika akad berlangsung terdapat kesepakatan bahwa 

tembakau dititipkan terlebih dahulu di rumah petani. Tembakau 

diambil sewaktu-waktu ketika tembakau dirasa cukup banyak. 

Menurut tengkulak tindakan petani yang menjual kembali tembakau 

tersebut sudah menyalahi perjanjian ketika akad (wanprestasi). 

Wanprestasi yang dilakukan petani mengakibatkan kerugian 

bagi tengkulak. Hal itu karena, tengkulak tidak mendapatkan tembakau 

miliknya, padahal tembakau tersebut merupakan permintaan dari 

pelanggan. Selain itu, tembakau yang rencananya dijadikan pengganti 

oleh petani masih dalam proses pengrajangan atau penjemuran. 

Terkait kerugian yang dialami tengkulak ibu Imah mengatakan bahwa:  

“Sotonge (tembakau) niku pun pesenan tiyang mas biasane, 
dados nag sotonge (tembakau) mboten wonten bakul nggeh 

rugi mas. Rugine niku amargi sotonge (tembakau) kaleh petani 

pun disade teng bakul lintune, padahal pun kulo tumbas 

rumiyen. Naa niku akhire kulo mboten angsal sotong 

(tembakau). Rumiyen pas ningali sotong (tembakau) kulo kaleh 

pak tani pun sepakat sotonge (tembakau) dititipaken rumiyen 

teng ndalem e pak tani. Sotonge (tembakau)  niku nggeh pun 

kulo bayar sepalih nggeh an mas, tapi pas kulo pendhet sotonge 

(tembakau) niku mboten wonten, enten e sotong (tembakau) 

ingkang tasek dirajang lan dijemur.”92
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMBAKAU 

EMPLOKAN DI DESA BITING KECAMATAN BADEGAN 

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Penentuan Harga dalam Jual Beli Tembakau Emplokan 

Manusia sebagai umat beragama dalam semua urusannya haruslah 

sesuai dengan aturan agama, seperti berbuat adil terhadap sesama manusia. 

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek 

perekonomian. Alla>h Swt. menyukai orang yang besikap adil dan sangat 

memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya.
93

 Sebagaimana tedapat dalam 

QS. al-Nah}l: 90, berikut: 

                   
     Artinya: “Sesungguhnya Alla>h menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Alla>h melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.94
 

 

Jual beli tembakau di desa Biting dilakukan dengan menggunakan 

emplokan. Emplokan merupakan ukuran yang dijadikan patokan dalam 
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jual beli tembakau yang sudah kering. Tiap petani dalam membuat 

emplokan ukuranya berbeda namun harganya disamakan. Penentuan harga 

dalam jual beli tembakau emplokan di desa Biting dilakukan dengan cara 

menyamaratakan keseluruhan harga tembakau meski ukuran emplokan 

berbeda. Selain itu, penentuan harga tembakau lebih rendah dari harga 

pasaran. Penentuan harga seharusnya membawa keadilan bagi kedua belah 

pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Secara umum Islam 

membolehkan jual beli, sebagimana firman Alla>h Swt. dalam QS. al-

Nisa>’: 29, sebagai berikut: 

                            
     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 Alla>h adalah Maha 

Penyayang kepadamu”.95
 

Penentuan harga dalam jual beli tembakau di Desa Biting 

dilakukan oleh tengkulak. Tengkulak menentukan harga tembakau dengan 

cara menyamaratakan keseluruhan harga dari emplokan. Harga yang 

diberikan tengkulak terhadap tembakau emplokan harganya sama, 

meskipun ukurannya berbeda antara petani satu dengan yang lainya. 
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Dalam hukum Islam penentuan atau penetapan harga dibagi 

menjadi  dua macam, yaitu: 

a. Penetapan harga yang bersifat dzalim, yaitu penetapan harga oleh 

pemerintah yang tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa 

mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. 

b. Penetapan harga yang bersifat adil, yaitu penetapan harga yang 

disebabkan ulah para pedagang dengan mendahulukan kepentingan 

orang banyak dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan 

keuntungan para pedagang.
96

 

Dalam praktik jual beli tembakau di Desa Biting, penentuan harga 

tembakau dilakukan oleh tengkulak. Tengkulak menentukan harga 

tembakau dengan berdasar pada kualitas dari tembakau. Harga tembakau 

emplokan disamakan keseluruhan, karena perbedaan tiap emplokan tidak 

terlalu besar. Jika tiap emplokan di beri harga yang berbeda-beda akan 

menimbulkan kesulitan dalam penentuan harga, dikarenakan perbedaan 

ukuran emplokan tidak terlalu besar. Berkaitan dengan penentuan harga, 

ibu Katinah mengatakan: 

“Regine sotong (tembakau) iku ditentokne mboten asalan mas, 
bakul (tengkulak) ningali rumiyen sotong (tembakau) niku sae 

mboten e. Mangke nag pun ditingali saged ditentukne regine. 

Regine sotong (tembakau) niku amargi tergantung sanget kaleh 

kualitas e sotong (tembakau). Nag sotonge sae, regine nggeh sae 

mas. Bakul (tengkulak) gadah coro piyambak kagem nentokne 

kualitas e sotong (tembakau). Regine sotong (tembakau) niku 

dipun tingali sangking jenis e sotong (tembakau), sae mboten e 

sotong (tembakau), lan rosone. Petani biasane mboten pati sumerep 
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kalehan niku mas. Lintune niku, bedane ukuran emplokan sotong 

(tembakau) setunggal kaleh lintune nggeh mboten pati ageng mas. 

Mangke nag dipun paringi regi engkang benten-benten malah awon 

mas.”97
 

 

Harga yang ditentukan tengkulak berbeda dari harga yang ada di 

pasaran karena, tengkulak memerlukan biaya untuk sewa transportasi dan 

upah sopir untuk mengambil tembakau. Selain itu, perbedaan harga antara 

harga yang ada di pasaran dengan harga dirumah tidak terlalu besar. 

Selisih perbedaan harga tembakau di pasaran dengan dirumah sekitar Rp. 

2.000 sampai Rp. 3.000.
98

 

Dalam praktek jual beli tembakau ini tengkulak menentukan 

berapa harga dari tembakau, kemudian jika petani merasa cocok maka ia 

akan memberikan tembakau miliknya. Namun, jika petani merasa tidak 

cocok dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak, ia bisa tidak jadi 

menjualnya. Jika pada saat itu petani sepakat dengan harga yang 

ditentukan tengkulak, maka tengkulak akan membayar harga dari 

tembakau tersebut. Pembayaran dapat dilakukan sepenuhnya ketika akad 

atau sebagian ketika akad dan sisanya dibayar ketika pengambilan barang 

(tembakau).  

Dalam jual beli tembakau ini kedua belah pihak sudah memperoleh 

kemaslahatan bersama, tidak ada pihak yang merasa keberatan atau pun 

dirugikan dalam transaksi ini. Hal ini terbukti dari pelaksanaan jual beli 

tembakau emplokan yang masih berjalan hingga sekarang. Selain itu, jual 
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beli tembakau ini sudah memperoleh keridloan dan  kerelaan dari kedua 

belah pihak. Hal itu terbukti dari adanya kesepakatan antara petani dan 

tengkulak terkait jual beli tembakau emplokan ini. 

Penentuan harga yang terjadi dalam jual beli tembakau di Desa 

Biting jika dilihat dari penenetapan harga dalam Islam termasuk dalam 

penetapan harga yang bersifat adil. Penentuan harga dalam jual beli 

tembakau di desa Biting dilakukan tidak sembarangan melainkan 

menggunakan pertimbangan. Penentuan harga juga memerhatikan 

kemaslahatan bersama, yaitu menghindari kesulitan dan kerusakan dalam 

transaksi jual beli. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penentuan 

harga dalam jual beli tembakau emplokan diperbolehkan dalam hukum 

Islam.  

B. Pencampuran Tembakau Isen dalam Jual Beli Tembakau Emplokan 

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat 

sah jual beli. Salah satu syarat sahnya jual beli yang harus dipenuhi adalah 

terkait objek jual beli (ma’qu>d ‘alayh). Syarat objek jual beli (ma’qu>d 

‘alayh) salah satunya adalah ma’qu>d ‘alayh harus jelas dan bebas dari 

unsur penipuan. Dalam jual beli tembakau di desa Biting terdapat 

ketidakjelasan, yaitu terkait pencampuran tembakau isen (tembakau rusak) 

ke dalam emplokan tembakau. 

Pencampuran tembakau isen ke dalam emplokan tembakau 

mengakibatkan adanya ghara>r. Para ulama dalam mendefinisikan ghara>r 

berputar di sekitar tiga makna, yaitu sebagai berikut: 
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1. Ghara>r berhubungan dengan ketidakjelasan (jaha>lah) barang yang 

diperjualbelikan. 

2. Ghara>r berhubungan dengan adanya keragu-raguan. 

3. Ghara>r berhubungan dengan dengan sesuatu yang tersembunyi 

akibatnya. Para ulama kebanyakan mendefinisikan ghara>r hubunganya 

dengan yang terakhir ini.
99

 

Ghara>r merupakan sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, tidak 

diketahui karena tersembunyi, dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuanya 

samar, tidak diketahui, tidak bisa diukur, disertai unsur penipuan, maka 

jual beli tersebut disebut ba’i al-ghara>r. Ba’i al-ghara>r dilarang dalam 

Islam. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw. dalam 

hadist berikut: 

. َ َل َََ    َاْسَلُ  ْ ُ  َع ِ  ٍ :  َ َا . َ َل َََ    َ َُلُْ َ ْيٍ  َ  ْاَلَ  ُا ْ ُ  َعْ ِل ْاَلِ ْ ِ   ْاَلْ َ ِيُ 
: َعْ  َ َْ  ْ ِ  َ ِ ْ ٍ، َعْ  َع َ ٍء، َعِ   ْ ِ  َعَ  ٍا   َ اَ  َ َل َََ    َيَُْلُ  ْ ُ  ُعْ َ َ ، 

                                           100.نَََه  َرُسْلُا  ِ  َ َ      َعَ ْ َ  َ َسَ َ  َعْ   ََْ ِ   ْاَغَ رِ 

           
     Artinya: Mewartakan kepada kami Abu> Kura>ib dan Al-‘Abba>s bin 

‘Abdul-‘Az}i>m Al-‘Anbari>y. Keduanya berkata: Mewartakan kepada 

kami Al-Aswad bin ‘A>mir; Mewartakan kepada kami Ayyu>b bin 
‘Utbah, dari Yahya bin Kathi>r, dari ‘Atha>, dari Ibnu ‘Abba>s, dia 

berkata: “Rasu>lulla>h saw. Melarang jual beli ghara>r”.101
 

 

Petani mencampurkan tembakau isen ke dalam emplokan tembaku 

ketika proses pembuatan emplokan tembakau. Alasan petani 
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mencampurkan tembakau isen ke dalam emplokan tembakau, karena agar 

emplokan tembakau menjadi lebih besar. Selain itu, agar tembakau isen 

bisa laku dengan harga yang sama dengan tembakau yang berkualitas 

bagus. Tembakau isen jika dijual sendiri harganya akan jauh lebih rendah. 

Oleh karena itu, tembakau isen dicampur ke dalam emplokan dengan 

harapan agar bisa laku dengan harga yang tinggi. Terkait pencampuran 

tembakau isen bapak Misemun mengatakan: 

“Sotonge (tembakau)  isen niku dicampur teng emplokan e sotong 
(tembakau) amargi kersane pajeng mas sotonge isen. Sotonge isen 

niku nag di sade piyambak la mboten pati pajeng mas, pajeng e 

nggeh ngandap ngoten niko regine. Sotong (tembakau) isen e nag 

pengen pajeng nggeh di tumutne sekedik-sekedik teng emplokan 

kersane damel campuran mas.”102
 

 

Pencampuran tembakau isen ke dalam emplokan tembakau sudah 

menjadi kebiasaan petani di Desa Biting karena, dianggap bisa menambah 

keuntungan petani. Dalam jual beli antara penjual maupun pembeli tidak 

boleh ada yang melakukan kecurangan. Walaupun sudah dianggap 

kebiasaan, curang merupakan kebiasaan yang menyalahi ketentuan syara‟. 

Kebiasaan yang menyalahi ketentuan syara‟ dalam hukum Islam 

dinamakan „urf fas}i>d. „Urf fas}i>d dilarang dalam Islam karena 

menimbulkan mafsadat.
103

 

Tindakan petani yang mencampur tembakau isen ke dalam 

emplokan tembakau merupakan tindakan curang. Perbuatan curang di 
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larang dalam hukum Islam. Larangan berbuat curang terdapat dalam sabda 

Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut: 

َِْْ ، َعْ   َ ِْ ِ ، . َ َل َََ   ِ َ  ُا ْ ُ  َعَ  رٍ  ِء ْ ِ  َعْ ِل  اَ  ََ َ َل َََ   ُسْفَ  ُا َعِ   ْاَل
َ َ  َرُسْلُا  ِ  َ َ     ُ َعَ ْ ِ    َ َسَ ْ  ِ َ ُجٍل يَِ ْ ُ  طََل ً  ، : َعْ  َ ِ ْ ُ َ يََْ َ    َ اَ 

اَْ َ  : "َفَأْ َخَل َيَلُه ِفْ ِ ، فَِإَذ  ُ َل َ ْغُ ْلٌش، فَََ  َا َرُسْلُا  ِ  َ َ     ُ َعَ ْ ِ  َ َسَ  ْ 
 َ  َ  ْ َ   َ ِ"104                                                                                                   

       
     Artinya: “Mewartakan kepada kami Hisya>m bin ‘Amma>r, mewartakan 

kepada kami Sufya>n, dari Al-‘Ala> bin ‘Abdurrahman, dari ayahnya, dari 

Abu Hurai>rah, dia berkata: “Rasu>lulla>h saw. Lewat pada seorang yang 

menjual makanan. Lalu beliau memasukkan tanganya ke dalam makanan 

tersebut. Ternyata makanan tersebut telah dicampur”. Maka Rasu>lulla>h 

saw. pun bersabda: “Bukan dari (golongan) kami orang yang menipu”. 105
 

Dalam jual beli penjual dan pembeli haruslah berlaku jujur, 

dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan 

kebahagiaan. Semua hubungan termasuk hubungan jual beli, kejujuran 

merupakan kunci utama keberhasilan dalam hubungan tersebut. Penjual 

dan pembeli dilarang untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak 

jujur, dalam prinsip interaksi yang memberi untung sedikit tapi berkali-

kali lebih baik daripada untung yang banyak tetapi sekali atau dua kali. 

Dalam jual beli ataupun bisnis bukanlah sekedar memperoleh keuntungan 

materi semata, tetapi juga menjalin hubungan harmonis yang pada 

gilirannya menguntungkan kedua belah pihak, karena kedua pihak harus 
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mengedepankan toleransi, keluwesan dan keramahtamahan yang 

seimbang.
106

 

Dengan demikian menurut analisa peneliti, pencampuran tembakau 

isen ke dalam emplokan tembakau tidak diperbolehkan dalam hukum 

Islam. Hal ini karena, pencampuran tembakau isen ke dalam emplokan 

tembakau merupakan tindakan curang yang dapat merugikan salah satu 

pihak. Di dalam hukum Islam jual beli yang mengakibatkan kerugian salah 

satu pihak tidak diperbolehkan. 

C. Wanprestasi dalam Jual Beli Tembakau Emplokan  

 Perjanjian jual beli harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan 

yang berlaku. Dalam perjanjian atau perikatan apabila ada pihak yang 

melanggar dari kesepakatan maka termasuk dalam wanprestasi. 

Wanprestasi dalam jual beli tembaku di desa Biting terjadi karena petani 

menjual tembakau yang dititipkan tengkulak kepada tengkulak lain tanpa 

persetujuan dari tengkulak yang bersangkutan. Padahal ketika akad 

berlangsung terdapat kesepakatan bahwa tembakau dititipkan terlebih 

dahulu di rumah petani dan diambil sewaktu-waktu. 

 Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya kewajiban yang 

telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena 

perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.
107

 Suatu 

tindakan dikatakan wanprestasi apabila tindakan tersebut berupa: 
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1. Debitur sama sekali tidak berprestasi. Dalam hal ini debitur sama 

sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena 

debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan 

karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau 

secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. 

2. Debitur keliru berprestasi. Di sini debitur memang dalam pemikiranya 

telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataanya, yang 

diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Contohnya, 

kreditur membeli bawang putih, ternyata yang dikirim oleh debitur 

adalah bawang merah. 

3. Debitur terlambat berprestasi. Di sini debitur berprestasi, objek 

prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. 

Sebagaimana disebutkan di atas, debitur digolongkan ke dalam 

kelompok terlambat berprestasi, karena waktunya tidak sesuai dengan 

perjanjian.
108

 

Wanprestasi dalam jual beli tembaku di desa Biting terjadi karena 

petani menjual tembakau yang dititipkan tengkulak kepada tengkulak lain 

tanpa persetujuan dari tengkulak yang bersangkutan. Petani melakukan 

wanprestasi karena ketika akad tidak ada kesepakatan yang pasti terkait 

waktu pengambilan tembakau. Kesepakatan yang terjadi hanya tembakau 

dititipkan terlebih dahulu dirumah petani tanpa diberi batas waktu 

pengambilan. 
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Wanprestasi yang dilakukan petani terhadap kesepakatan dalam 

akad jual beli mengakibatkan kerugian bagi tengkulak. Hal itu karena, 

tengkulak tidak mendapatkan tembakau miliknya, padahal tembakau 

tersebut sudah merupakan permintaan dari pelanggan. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan ibu Imah berikut: 

“Sotonge (tembakau) niku pun pesenan tiyang mas biasane, dados 
nag sotonge (tembakau) mboten wonten bakul nggeh rugi mas. 

Rugine niku amargi sotonge (tembakau) kaleh petani pun disade 

teng bakul lintune, padahal pun kulo tumbas rumiyen. Naa niku 

akhire kulo mboten angsal sotong (tembakau). Rumiyen pas 

ningali sotong (tembakau) kulo kaleh pak tani pun sepakat sotonge 

(tembakau) dititipaken rumiyen teng ndalem e pak tani. Sotonge 

(tembakau)  niku nggeh pun kulo bayar sepalih nggeh an mas, tapi 

pas kulo pendhet sotonge (tembakau) niku mboten wonten, enten e 

sotong (tembakau) ingkang tasek dirajang lan dijemur.”109
 

 

 Jika melihat keterangan di atas wanprestasi yang dilakukan petani 

adalah melanggar perjanjian atau kesepakatan dalam akad jual beli 

tembakau emplokan. Wanprestasi dapat merugikan salah satu pihak yang 

terlibat dalam perjanjian atau perikatan. Di dalam hukum Islam jual beli 

yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak tidak diperbolehkan. 

Dengan demikian, wanprestasi dalam jual beli tembakau emplokan di Desa 

Biting tidak diperbolehkan dalam aturan hukum Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Emplokan di Desa Biting 

Badegan Ponorogo” maka, peneliti dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penentuan harga dalam jual beli tembakau emplokan di desa 

Biting diperbolehkan menurut hukum Islam. Hal itu karena, 

penentuan harga dilakukan tidak sembarangan melainkan 

menggunakan pertimbangan. Pertimbangan tersebut meliputi 

jenis tembakau, kualitas tembakau, dan rasa tembakau. Selain 

itu penentuan harga juga memperhatikan biaya transportasi, 

upah sopir dan biaya lainya. Selain itu, harga emplokan 

disamakan karena perbedaannya tidak terlalu besar. Jika diberi 

harga yang berbeda malah menimbulkan kesulitan dalam 

transaksinya. 

2. Pencampuran tembakau isen ke dalam emplokan tembakau 

dalam jual beli tembakau emplokan di desa Biting tidak 

diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal itu karena, terdapat 

unsur kecurangan dalam objek jual belinya. Selain itu, 

pencampuran tembakau isen ke dalam emplokan tembakau 
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dapat merugikan salah satu pihak. Di dalam hukum Islam jual 

beli yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak tidak 

diperbolehkan. 

3. Wanprestasi dalam jual beli tembakau emplokan di desa Biting 

tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal itu karena 

tindakan tersebut melanggar kesepakatan yang telah disepakati 

bersama ketika akad jual beli berlangsung. Selain itu, 

wanprestasi dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat 

dalam perjanjian jual beli. 

B. Saran  

 Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap jual beli 

tembakau emplokan di Desa Biting Badegan Ponorogo, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi penjual dan pembeli 

Penjual dan pembeli seharusnya tidak melakukan kecurangan 

karena bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Jual beli 

seharusnya didasari dengan rasa tolong menolong bukan untuk 

meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. 

2. Bagi masyarakat 

Masyarakat Desa Biting sebaiknya memperhatikan cara-cara 

jual beli yang sesuai menurut hukum Islam. Sehingga hal-hal 

yang sekiranya bisa merugikan orang lain tidak terjadi dan 

tidak menimbulkan permasalahan. 
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3. Bagi pemerintah 

Pemerintah di Kabupaten Ponorogo, khususnya Dinas 

Perdagangan, sebaiknya dalam jual beli tembakau di 

Kabupaten Ponorogo harus ada pengawasan dari segala hal, 

baik mengenai tembakaunya, harganya maupun mengenai 

proses jual belinya. Pengawasan setidaknya bisa mengurangi 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu 

yang bisa merugikan salah satu pihak yang melakukan jual 

beli.   


