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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur 

aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun 

muamalah.
1
 Pekerjaan bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari kehidupan manusia. Kegiatan memenuhi kebutuhan hidup adalah 

kewajiban bagi seluruh umat Muslim, dan harus selalu berada dijalan yang 

lurus. Oleh sebab itu tujuan utama dari pekerjaan bisnis adalah mencapai 

ridha Allah SWT, melalui aktivitas duniawi, kegiatan memenuhi 

kebutuhan hidup ini merupakan kecenderungan alamiah dalam diri 

manusia untuk hidup dalam kenyamanan secara material, maka ajaran 

Islam mencela ucapan orang yang meninggalkan dunia demi mengejar 

kehidupan abadi di akhirat.
2
 

Setiap orang yang terjun ke dunia bisnis pasti mendambakan 

keberhasilan dan keuntungan. Banyak metode dan pemikiran muncul demi 

mencapai keberhasilan dalam bisnis.
3
 Seiring berkembangnya dunia bisnis 

dari tahun ketahun banyak bermunculan jenis bisnis baru seperti bisnis 

online, bisnis multi level marketing, bisnis franchise, dan lain-lain. 

Mestinya dalam berbisnis kita mencari sumber-sumber rezeki sesuai 
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dengan jalan yang diperbolehkan. Berbisnis harus dilaksanakan sesuai 

dengan petunjuk syariat, sehingga seorang muslim dapat terhindar dari 

dosa karena memperoleh penghasilan yang haram.
4
 Kita sebagai umat 

muslim harus pintar dalam memilah bagaimana bisnis yang sudah sesuai 

syariah agama Islam atau belum, maka dari itu kita harus mengetahui 

hukum dari berbagai macam bisnis yang banyak bermunculan. Syariah 

Islam telah mengatur dan membimbing manusia diseluruh aspek 

kehidupan. Karena bisnis adalah bagian dari aspek kehidupan manusia 

maka sudah barang tentu termasuk dalam bagian yang diatur oleh koridor 

syariah. Dengan tuntunan syariah ini manusia bisa mencapai al-falaah 

(kesuksesan, keberhasilan, dan kemenangan) dan hayatan thayiban 

(kehidupan yang baik, maslahat dan sejahtera).
5
  

Pandangan Islam terhadap ekonomi dari segi tata cara perolehan 

harta, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam rangka 

memperoleh kekayaan, seperti hukum-hukum berburu, menghidupkan 

tanah mati, hukum-hukum kontrak jasa, industri serta hukum-hukum 

waris, hibbah, dan wasiat.
6
 Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam 

surat An-Nisa’ ayat 29. 
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Artinya: 

“Hai orang orang yang beriman, janganlahh kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Allah maha penyayang kepadamu”.7    

Di antara cara-cara pengembangan harta yang dilarang antara lain 

perjudian, riba, penipuan (Al-Ghabn), penipuan (Tadlis) dalam jual beli, 

penimbunan, pematokan harga, melambungkan harga, ihtikar, iktinaz, 

tas’ir. Bentuk bisnis jual beli seacam ini dillarang oleh Islam sesuai 

dengan sunnah Rasulullah Saw: 

ََ َعْن َماِلك َعْن أَِِ َحازِِم ْبِن ِديَناٍر َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسَيبِ  ََْ  ِِ َأَن َرُسوَل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه  َحَدَث

 َوَسَلَم نَ َهى َعْن بَ ْيِع اْلَغَررِ 

Artinya: 

“Yahya menuturkan kepadaku dari Malik dari Abi Hashim Ibn 

Dinar dari Sa’id Ibn Musayab bahwa Rasulullah SAW melarang 

penjualan dengan pemalsuan (penipuan)”8
 

Dalam kitab suci al-Qur’an dengan tegas juga melarang semua 

transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk 
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terhadap pihak lain. Dalam berbisnis manusia sering melakukan bisnis 

yang mengandung penipuan, penimbunan, pematokan harga yang mereka 

tidak sadari. Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan hukum syariat yang 

berlaku, akan memberikan jalan kebenaran (minhaj) sekaligus batasan 

larangan (hudud), sehingga mampu membedakan diantara halal dan 

haram. Karena itu, pengembangan hukum bisnis syariah merupakan 

alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk 

bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk 

mencari keridhaan Ilahi.
9
 

Diantara beberapa kasus sebagaimana yang di alami penulis, 

muncul bisnis tanaman aglonema, pohon athurium dan ikan louhan yang 

harganya bisa mencapai jutaan hingga miliyaran rupiah, dan yang paling 

baru ini adalah bisnis batu akik yang harganya juga bisa mecapai jutaan 

rupiah. Pada zaman kejayaannya, tanaman dan ikan itu memiliki nilai jual 

yang sangat tinggi. Bahkan ada yang mencapai dua miliyar rupiah untuk 

jenis anthurium dan jemani. Padahal, diluar sana harga anthurium tidak 

semahal itu rata-rata hanya puluhan dolar, sesuailah dengan harga sebuah 

objek hobi. 

Pada tahun 2014 sampai 2015 bisnis jual beli batu akik muncul dan 

booming di kalangan masyarakat, sebenarnya batu akik sudah ada sejak 

zaman dahulu tetapi pada tahun tersebut batu akik yang dahulunya 

harganya hanya sebatas sewajarnya, sekarang harganya bisa melambung 
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tinggi diatas harga sewajarnya sebuah benda. Banyak pameran batu akik, 

pengrajin batu akik dan lapak pedagang batu akik bermunculan karena 

melambungnya harga batu akik. Saudara Faiz zein menuturkan bahwa batu 

akik itu merupakan batu langka dan unik, beliau membeli dengan alasan 

tersebut dan juga sedang ngetren di masyarakat. Beliau juga menuturkan 

bahwa batu akik ini sifatnya hanya musiman seperti tanaman gelombang 

cinta pada beberapa tahun lalu, melambungnya harga menurut beliau 

adanya sebuah permainan bisnis dalam penjualan batu akik.
10

  

Menurut pemaparan dari saudara Rofik pembeli batu akik 

mengatakan bahwa batu akik harganya bisa melambung tinggi 

dikarenakan adanya tren yang menyebar ke masyarakat. Menurutnya ada 

seperti penggiringan opini atau pencitraan yang menyebabkan masyarakat 

antusias untuk memburu batu akik baik dijual kembali maupun untuk 

koleksi. Beliau merasakannya sendiri harga batu akik yang melambung 

tinggi hanya beberapa saat saja, dibuktikan pada tahun 2016 pasar batu 

akik sudah mulai surut. Beliau juga memaparkan bahwa praktik bisnis 

batu akik ini sama dengan kasusnya dengan jual beli tanaman aglonema, 

athurium, dan ikan louhan yang sempat booming pada beberapa tahun 

yang lalu. Beliau  menuturkan pada waktu boomignnya dia membeli batu 

akik dengan alasan mengikuti tren yang ada di masyarakat, dan beliau juga 

menganggap batu akik adalah batu yang langka dan unik, sebelum 

booming dimasyarakat beliau belum berfikiran ingin membeli bahkan 

                                                           
10

 Wawancara dengan saudara Fais Zein, sebagai pembeli batu akik, Jumat 29 maret 2016, 

pukul 10.30 WIB. 



6 

 

ingin memakai batu akik. Setelah batu akik tidak lagi trend di masyarakat 

beliau merasa menyesal karena sudah membeli dengan harga tinggi tetapi 

sekarang harganya merosot. Beliau juga menuturkan berpikiran bahwa 

yang namanya benda unik dan langka pasti harganya akan terus tinggi, 

tetapi berbeda dengan batu akik ini, beliau merasakan ada sebuah 

permainan yang menyebabkan harga batu akik melambung tinggi, karena 

hanya berlangsung beberapa saat saja, terlebih, dalam hal akik, tidak 

terdapat manfaat ekonomis nyata yang dapat diasosiasikan dengan batu 

alam tersebut, seperti pada jual beli tanaman aglonema, athurium, dan ikan 

louhan beberapa tahun yang lalu.
11

  

Dari alur model bisnis batu akik tersebut sama dengan bisnis 

tanaman aglonema, athurium, dan ikan louhan hanya saja berbeda 

objeknya. Yang dari awal harga sewajarnya sebuah benda, menjadi harga 

yang sangat tinggi atau melambung tinggi kendati komoditas itu tidak 

memiliki manfaat yang jelas serta ilmiah, tetapi hanya berlangsung tidak 

lama sekitar beberapa tahun kemudian kembali kepada harga sewajarnya 

barang tersebut.    

Tren louhan, aglonema, dan anthurium hanya berlangsung dua 

tahunan, kini harga tiga item itu pada batas kewajaran. Praktik bisnis 

seperti ini disebut monkey bussines karena merupakan sebuah permainan 

yang diawali satu atau beberapa pihak pemodal yang mendesain agar suatu 

komoditas bernilai tertentu. Menurut kamus merriam webster monkey 
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business adalah tindakan yang menipu atau menyimpang.
12

 Perlahan 

namun pasti, komoditas tersebut bakal mempunyai nilai yang terus 

bertambah, kendati komoditas itu tidak memiliki manfaat yang jelas serta 

ilmiah. Kemudian dengan suatu cara para pemodal akan mendapat 

keuntungan karena telah menyusun sekenario.  

Ketika barang itu mencapai puncak booming, mereka melepas stok 

yang disiapkan sejak lama. Setelah itu, karena terlalu banyak suplai di 

pasaran dan permintaan yang tidak sebanding, perlahan harga barang 

tersebut otomatis turun mengikuti mekanisme pasar mencari harga yang 

wajar.
13

 Bisnis seperti ini dalam ketetapan hukumnya belum jelas halal 

dan haramnya sedangkan keutamaan hukum bisnis syariah ialah dalam 

penerapannya harus selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah 

muamalah.
14

 Islam sangat tidak menoleransi semua tindakan yang 

menyebabkan melambungnya harga-harga secara zalim. Beberapa praktik 

bisnis yang menyebabkan melambungnya harga-harga tersebut adalah 

praktik najasy, praktik ba’i ba’adh, praktik talaqi al-rukban dan praktik 

jual beli ahlu al-hadhar.
15

 Di samping pelambungan harga, beberapa 

penjual batu akik di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Ponorogo  dalam  

menetapkan harga secara kesenangan atau terserah si penjual. Padahal 

dalam menetapkan harga harus adil agar tidak ada yang dirugikan oleh 

salah satu pihak. Seharusnya dalam menetapkan harga harus sesuai dengan 
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kualitas atau motif batu akik tersebut, bukan dengan memanfaatkan 

kesenangan pembeli terhadap batu akik tersebut.   

Berangkat dari paparan latar belakang dan melihat beberapa 

permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis lebih jauh lagi masalah praktik monkey business pada jual 

beli akik yang sudah terjadi dalam masyarakat, dan penelitian ini penulis 

tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “ANALISA HUKUM 

ISLAM TERHADAP PRAKTIK MONKEY BUSINESS PADA JUAL 

BELI BATU AKIK DI JALAN SIBERUT KELURAHAN 

BANYUDONO PONOROGO” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap praktik monkey business 

pada akad jual beli batu akik di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono 

Ponorogo? 

2. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap penetapan harga pada jual 

beli batu akik di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis ialah: 
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a. Untuk mengetahui bagaimana analisa hukum Islam terhadap akad 

dalam praktik monkey business pada jual beli batu akik di Jalan 

Siberut Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Ponorogo. 

b. Untuk mengetahui bagaimana analisa hukum Islam terhadap penetapan 

harga pada jual beli batu akik di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono 

Ponorogo. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang ingin dicapai penulis ialah: 

a. Kegunaan ilmiah, yaitu sebagai suatu bahan kajian untuk penelitian 

lebih lanjut tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan hukum Islam 

dan praktik monkey business pada jual beli batu akik di Jalan Siberut 

Kelurahan Banyudono Ponorogo. 

b. Kegunaan akademis penulis, yaitu sebagai salah satu pemenuhan tugas 

dan melengkapi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana strata I 

(satu) yang ditempuh oleh penulis dan sebagai sumbangan pemikiran 

hukum Islam, khususnya bagi program study muamalah serta menjadi 

referensi dan refeleksi kajian berikutnya yang berkaitan dengan praktik 

monkey business pada jual beli batu akik. 

c. Kegunaan terapan, yaitu diharapkan menjadi wawasan bagi seluruh 

masyarakat sekaligus sebagai informasi kepada masyarakat tentang 

hukum dari praktik monkey business pada jual beli batu akik ditinjau 

dari hukum Islam. 
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E. Kajian Pustaka 

Untuk mendukung penelaahan yang komprehensip, seperti yang 

telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, penulis berusaha untuk 

melakukan kajian terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai 

relevansi terhadap topik yang ingin diteliti. 

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan 

penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya 

sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara 

mutlak. Kajian terhadap praktik monkey business pada jual beli akik 

sepengetahuan penulis sampai saat ini belum ada buku atau karya yang 

membahas praktik masalah monkey business pada jual beli akik secara 

khusus, apalagi ditinjau dari fiqih. Namun demikian ada beberapa karya 

tulis yang pernah membahas praktik jual beli yang bisa dijadikan sebagai 

rujukan secara umum diantarannya adalah Skripsi karya Habib Noval Ibnu 

Hasan, Jurusan Syariah, Prodi Mu’amalah Tahun 2015, yang berjudul 

“Analisa Fiqih  Terhadap Praktik Jual Beli Batu Akik Dalam Bentuk 

Bongkahan  Di Pasar Hewan  Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten 

Ponorogo”.16
 Dalam skripsi ini berisi tentang praktik jual beli Batu Akik 

Dalam Bentuk Bongkahan Di Pasar Hewan Jalan Pacar Kelurahan 

Tonatan Kabupaten Ponorogo. Dalam penilitian diperoleh kesimpulan 

terdapat praktik jual beli batu akik dalam bentuk bongkahan yang 
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berakibat adanya kesamaran (gharar) dan tidak semua batu akik dalam 

bentuk bongkahan bisa di manfaatkan untuk batu akik karena dalam satu 

bongkahan belum tentu bisa dijadikan batu akik semua. Dengan kata lain 

barang yang diperjual belikan masih gharar (belum jelas). Sedangkan 

harga yang diterapkan dalam penjualan batu akik bongkahan tersebut 

disamakan secara merata. Padahal dalam setiap batu akik bongkahan tidak 

sama kualitas dan motif. Jual beli semacam ini sangat berbeda dari 

transaksi yang jual beli yang selama ini kita temukan. Dalam pandangan 

fiqih muamalah, objek jual beli beli harus barang yang bermanfaat dan 

jelas jumlahnya. Sedangkan penetapan harga batu akik harus memenuhi 

unsur adil, akan tetapi penetapan harga yang terjadi dalam praktik jual beli 

batu akik dalam bentuk bongkahan tersebut ada salah satu pihak yang 

dirugikan. Perbedaan dari skripsi karya Habib Noval Ibnu Hasan dengan 

skripsi ini adalah dari segi kajianya sudah beberda untuk skripsi Habib 

Noval Ibnu Hasan mengkaji tentang objek jual belinya yaitu batu akik 

yang masih dalam bentuk bongkahan karena tidak semua batu akik dalam 

bentuk bongkahan bisa di manfaatkan untuk batu akik karena dalam satu 

bongkahan belum tentu bisa dijadikan batu akik semua. Sedangkan dalam 

skripsi ini membahas tentang praktik monkey business pada jual beli batu 

akik, jadi yang dipermasalahkan dalam skripsi ini praktik jual belinya agar 

batu akik tersebut harganya dapat melambung tinggi dengan cara tertentu 

tanpa mengacu pada prinsip-prinsip syariah. 
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Skripsi karya Muhammad Iqbal, Jurusan Syariah, Prodi 

Mu’amalah Tahun 2009, yang berjudul “Pandangan Hukum Islam 

Terhadap Jual Beli Bibit Anthurium Di Pasar Pon Godean Sleman”.17
 

Dalam skripsi ini berisi tentang jual beli bibit tanaman anthurium di pasar 

pon godean sleman yang beresiko karena pada saat umur anthurium masih 

bibit, dapat dikatakan antara jenis yang satu dengan yang lainnya hampir 

tidak ada perbedaan. Beberapa hal yang sangat memungkinkan adanya 

perubahan jenis baik dari segi asal induk maupun karena pengaruh 

eksternal, banyak sumber mengatakan perubahan itu sangat 

memungkinkan terjadi. Misalnya jenis anthurium jenmanii mangkuk dapat 

berubah menjadi   anthurium jenmanii kol atau jenmanii jaipong padahal 

jelas-jelas indukannya anthurium jenmanii mangkuk. Oleh karena itu 

beberapa kasus jual beli bibit anthurium mengarah pada indikasi gharar 

(ketidakpastian) maksudnya pada proses bentuk menuju dewasanya dari 

jenis-jenis bibit anthurium tersebut. Perbedaannya dengan Skripsi karya 

Muhammad Iqbal adalah dari segi kajiannya, dalam skripsi tersebut 

membahas tentang ketidak jelasan jual beli bibit anthurium karena pada 

umur masih bibit anthurium sulit dibedakan jenisnya dan kemungkinan 

terjadi pada waktu besar jenisnya menjadi berubah, sedangkan dalam 

skripsi ini membahas tentang praktik monkey business pada jual beli batu 

akik, jadi yang dipermasalahkan dalam skripsi ini praktik jual belinya agar 
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batu akik tersebut harganya dapat melambung tinggi dengan cara tertentu 

tanpa mengacu pada prinsip-prinsip syariah.    

Dari kajian karya-karya diatas, penulis yakin bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian yang baru yang belum pernah dibahas dalam 

masalah praktik monkey business pada jual beli akik di Jalan Siberut 

Ponorogo. Untuk itu, peneliti menilai bahwa penelitian ini sangatlah 

penting untuk dibahas secara mendalam karena mempunyai manfaat bagi 

peneliti pada khususnya dan bagi para pembaca umumnya. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode 

adalah mutlak diperlukan karena disamping mempermudah penelitian juga 

sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian 

yang benar dan optimal. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian 

lapangan (field Research), di mana peneliti harus terjun ke lapangan, 

mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik fenomena yang 

ada di lapangan.
18

 Dalam hal ini yang penulis teliti adalah Analisa 

Hukum Islam Terhadap Praktik Monkey Bussines Pada Jual Beli Batu 

Akik Di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Ponorogo. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif yakni prosedur 

penelian terhadap suatu masalah yang menghasilkan data deskriptif 

yang berupa kata-kata tertulis bukan berupa kuantitatif atau 

hitungan.
19

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah lapak pedagang batu akik 

di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Ponorogo. 

4. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian ini adalah para pedagang batu akik dan pembeli batu 

akik serta pihak yang dapat memberikan data secara obyektif 

mengenai jual beli batu akik tersebut.   

5. Data Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data sebagai berikut: 

a. Data mengenai hukum Islam untuk menanggapi akad dalam 

praktik monkey business pada jual batu beli akik di Jalan Siberut 

Kelurahan Banyudono Ponorogo serta memberikan kejelasan 

hukumnya dalam hukum Islam. 

b. Data mengenai penetapan harga dalam praktik monkey business 

pada jual batu beli akik di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono 
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Ponorogo serta memberikan kejelasan hukumnya dalam hukum 

Islam.  

c. Data mengenai jual beli dalam Islam meliputi pengertian, dasar 

hukum, rukun dan syarat, macam-macam, dan jual beli yang 

dilarang, macam-macam khiyar dalam jual beli, penetapan harga 

dalam islam. 

6. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Adapun sumber data primer yang dijadikan rujukan dalam 

penulisan skripsi ini adalah: informan yang terdiri dari pedagang batu 

akik, pengrajin batu akik, pembeli batu akik serta masyarakat umum 

yang faham tentang batu akik. 

Serta buku-buku yang melengkapi data-data yang tersedia 

dalam sumber data sekunder seperti: Hukum Bisnis Syariah karya 

Burhanuddin S, Fiqih Muamalah Syariah Karya Mardani, Fiqih 

Muamalah karya Hendi Suhendi Bisnis Syariah karya Riyanto Sofyan, 

Hukum Islam karya Mohammad Daud Ali, Ushul Fiqih: Membangun 

Paradigma Berfikir karya Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem 

Ekonomi Alternatif  karya Hafidz Abdurrahman, Metodologi Dan 

Aplikasi Ekonomi Syariah karya Muhammad, Manajemen Bisnis 

Syariah karya Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Menggagas 

Bisnis Islami karya Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad 
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Karebet Widjajakusuma, serta rujukan lain yang relevan dengan 

penelitian ini. 

7. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penlitian ini 

adalah:  

a. Interview (wawancara) : interview (wawancara) adalah perckapan 

dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di 

wawancarai memberi jawaban atas pertanyaan. 

b.  Observasi : suatu teknik atau penggalian data dengan cara 

pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. 

c. Dokumentasi : perolehan data-data dari dokumen dan lain-lain.
20

 

 

8. Metode Pengolahan Data 

a. Edititng : Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, 

teruttama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan 

antara satu dengan yang lainnya, dan keseragaman masing-masing 

dalam suatu kelompok data. 

b. Organizing : menyusun data dan membuat sistematika paparan 

yang diperoleh dengan kerangka yang sudah direnacanakan 

sebelumnya. 
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c. Penemuan hasil riset : melakukan suatu analisa lanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah teori, 

dalil dan sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang 

sesuai dengan rumusan masalah. 

 

9. Metode Analisa Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data 

kualitatif, yaitu analisa yang digambarkan dengan kalimat yang 

bersifat khusus atau faktor-faktor yang khusus dan peristiwa-peristiwa 

yang konkrit, yang kemudian di generalisasikan satu kesimpulan yang 

bersifat umum. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode : 

a. Induktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara 

detail analisa hukum Islam terhadap praktik monkey business pada 

jual beli batu akik kemudian ditarik generalisasi yang sifatnya 

umum. 

b. Deduktif yaitu cara berfikir yang diambil berdasarkan data yang 

diperoleh yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk 

disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus,
21

 yang digunakan 

dalam rangka memperoleh gambaran secara umum menegenai 

praktik monkey business dan hukum Islam yang kemudian dapat 

ditarik kesimpulan tentang analisa hukum Islam terhadap praktik 
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monkey business pada jual beli batu akik di Jalan Siberut 

Kelurahan Banyudono. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis 

akan membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pertama merupakan pola dasar yang memberikan gambaran 

secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM 

Bab kedua merupakan landasan teori, dalam bab ini penulis akan 

membahas konsep jual beli dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian 

jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, 

macam-macam jual beli, macam-macam khiyar dalam jual beli, penetapan 

harga dalam Islam. 

BAB III : PRAKTIK MONKEY BUSINESS PADA AKAD JUAL 

BELI BATU AKIK DI JALAN SIBERUT KELURAHAN 

BANYUDONO PONOROGO 

Bab ketiga ini sebagai bahan analisis dari bab sebelumnya yang 

dikhususkan membahas praktik monkey business pada jual beli batu akik 
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dengan uraian yang meliputi beberapa sub pembahasan yaitu sub pertama 

tentang gambaran umum lokasi penelitian sub kedua tentang praktik 

monkey business pada akad jual beli batu akik di Jalan Siberut Kelurahan 

Banyudono Ponorogo, sub ketiga tentang penetapan harga pada jual beli 

batu akik di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Ponorogo. 

BAB IV : ANALISA TERHADAP PRAKTIK MONKEY BUSINESS 

PADA AKAD JUAL BELI BATU AKIK DAN PENETAPAN 

HARGA DI JALAN SIBERUT KELURAHAN BANYUDONO 

PONOROGO DITINJAU DARI HUKUM ISLAM 

Bab keempat merupakan analisis pembahasan terhadap praktik 

monkey business pada akad jual beli batu akik di Jalan Siberut Kelurahan 

Banyudono dan penetapan harga pada jual beli batu akik di Jalan Siberut 

Kelurahan Banyudono Ponorogo ditinjau dari hukum Islam. 

BAB V : PENUTUP 

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang 

berisi kesimpulan dan saran-saran. 


