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BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK 

MONKEY BUSINESS PADA JUAL BELI BATU AKIK DAN 

PENETAPAN HARGA DI JALAN SIBERUT KELURAHAN 

BANYUDONO PONOROGO  

 

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Monkey Business Pada Akad 

Jual Beli Akik Di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Ponorogo 

Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dalam 

bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, 

manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak 

hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju 

kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. 

Untuk mencipta keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan 

sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.
1
 Keutamaan 

hukum bisnis syariah ialah dalam penerapannya harus selalu mendasarkan 

pada prinsip-prinsip syariah muamalah.
2
  

Keterangan-keterangan tersebut mengungkapkan pada kita bahwa 

jual beli bukan hanya saja halal melainkan juga mulia, dan harus 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menimbulkan kemaslahatan bagi 

umat. Mencermati masalah yang terjadi atas kasus praktik monkey 

business pada jual beli batu akik perlu diketahui terlebih dahulu mengenai 
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 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 278. 

2
 Burhanudin S, Hukum Bisnis Syariah,  Cet. 1. (Yogyakarta: UII Press, 2011),12. 
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rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi. Ada beberapa hal 

yang perlu di analisa yaitu: 

1. Ditinjua dari akad (ijȃ b dan qabȗ l) 

Syarat sahnya transaksi jual beli yang menyagkut lafadz adalah 

harus mengandung ungkapan serah terima (ijȃ b-qabȗ l).
3
 Pada 

dasarnya ijȃ b-qabȗ l dilakukan dengan lisan, tetapi kalu tidak 

mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan 

surat menyurat apabila transaksi jual beli tidak tunai yang terpenting 

mengandung arti ijȃ b-qabȗ l. 

Sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 282: 

                                 

                             

                            ...     

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

                                                           
3
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Di Indonesia , 42-44. 
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Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya”.
4
  

Jual beli yang mengandung kebiasaan, misalnya jual beli 

sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijȃ b 

dan qabȗ l, ini adalah pendapat jumhur ulama.
5
 Ulama fiqih 

berpendapat dalam melaksanakan ijab qabul harus dilaksanakan dalam 

satu majlis, jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja 

setelah penjual menyatakan ijab ddan sebaliknya, jangan diselingi 

dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul, beragama Islam, syarat ini 

khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya 

seseorang dilarang mejual hambanya yang beragama Islam kepada 

pembeli yang tidak beragama Islam.
6
 

Dari data yang diperoleh penulis dari wawancara kepada 

pedagang batu akik, ketika pembeli datang kemudian menawarkan 

harga kepada pembeli, setelah adanya persetujuan harga yang 

disepakati barulah ijȃ b-qabȗ l dilaksanakan. Hal tersebut sesuai 

dengan syȃ ri’ah Islam, dimana bentuk ijabnya berupa harga yang 

ditawarkan kepada pembeli, sedangkan qȃ bulnya  berupa persetujuan 

harga yang telah ditawarkan kepada pembeli.
7
 Di Jalan Siberut 

Kelurahan Banyudono Ponorogo terdapat beberapa pedagang batu 

akik ketika melakukan akad jual sebagian juga ada yang melakukan 
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Cv.Asy-Syifa’, 2000), 100. 
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6
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tindakan untuk menaikan harga seperti berkata pada pembeli bahwa 

harga batu akik ini stabil, padahal sekarang harga batu akik 

mengalami penurunan. 

Dari uraian diatas, bahwa ijȃ b dan qabȗ l dalam jual beli batu 

akik sudah sah menurut syariah karena telah memenuhi syarat ijȃ b 

dan qabȗ l sebab tidak ada yang memisahkan, dan pembeli tidak diam 

saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya, tidak diselingi 

dengan kata-kata lain antara ijȃ b dan qabȗ l yang terpenting ada rasa 

sukarela antara penjual dan pembeli. Jadi tidak semua pedaang batu 

akik di jalan siberut Kelurahan Banyudono ponorogo melakukan 

pelambungan harga dalam akad jual belinya. Pada jual beli yang 

mengandung pelambungan harga jelas tidak sesuai hukum Islam, 

karena dalam Islam tindakan melambungkan harga secara zalim 

seperti pratek jual beli tersebut sangatlah dilarang keras. Di dalam 

Islam praktik jual beli tersebut termasuk dalam praktik jual beli 

najasy. Ibnu Umar r.a. berkata: “Rasulullah SAW melarang keras 

praktik jual beli najasy.” Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh 

Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: “janganlah kamu sekalian 

melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli.” (HR. 

Tirmidzi). Adapun Imam Mȃ lik mengatakan, bahwa jual beli itu dan 

orang yang membeli barang itu diberi hak untuk memilih antara 

mengembalikan barang yang sudah dibeli itu dan 

mempertahankannya. Abu Hȃ nifah dan Imam Shȃ fi’i mengatakan, 
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jika terjadi jual beli seperti itu (an-Najasi), maka orang yang 

melakukannya berdosa di sisi Allah SWT. Sedangkan akad jual 

belinya dibolehkannya. 

2. Ditinjau dari orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

Syarat yang menyangkut subyek jual beli, bahwa penjual dan 

pembeli selaku subyek dari transaksi jual beli harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Berakal sehat 

b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) 

c. Keduanya tidak mubazir 

d. Baligh (sudah dewasa)
8
 

Sedangkan menurut syarat yang berkaitan dengan akad (para 

penjual dan pembeli), semua madhhab sepakat bahwa seorang aqid 

harus mumȃ yyiz.
9
 Dari data yang diperoleh penulis pada transaksi jual 

beli batu akik, pelaku jual beli diketahui berakal sehat, baligh, serta 

tidak ada paksaan. menurut penulis untuk subyek pada jual beli akik 

ini sudah sesuai dengan syariat Islam karena sudah memenuhi dari 

syarat dan rukun jual beli. 

3. Ditinjau dari ma’qȗ d alȃ ih (obyek jual beli) 

Diantara syarat-syarat barang yang menjadi obyek dalam jual 

beli adalah sebagai berikut: 

a. Suci 

                                                           
8
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b. Bermanfaat 

c. Dapat diserahkan 

d. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain 

e. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad 

Seluruh madhhab sepakat bahwa obyek akad harus berupa mal 

mutaqawim, suci, berwujud (ada), diketahui secara jelasdan dapat 

diserah terimakan. Dalam hal jihalah (ketidak jelasan obyek akad) 

menurut Hȃ nafȋ yah mengakibatkan fasid, sedangkan menurut 

jumhur ulama berakibat memmbatalkan akad jual beli.
10

     

Dalam praktik jual beli ini yang menjadi objek adalah batu 

akik, batu akik yang dijadikan obyek jual beli jelas merupakan milik 

para penjual, barang atau obyek jual beli tidak dalam keadaan najis, 

barangnya dapat diserah terimakan dan jelas bentuk atau wujudnya 

karena ada dan bisa dilihat langsung oleh penjual dan pembeli. 

Dari penjelasan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa 

obyek jual beli dalam praktik jual beli batu akik sudah sesuai dengan 

hukum Islam, kerana sudah memenuhi syarat dan rukun mengenai 

ma’qud alaih (obyek jual beli). 
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B. Analisa Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pada Jual Beli 

Batu Akik Di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono Ponorogo 

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan 

hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi 

keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh 

maksudnya tanpa memberi madharat kepada orang lain. Oleh karena itu 

mengadakan hukum tukar menukar antara anggota masyarakat adalah 

suatu jalan yang adil.
11

 Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya 

syariah untuk umat manusia, apalagi dalam urusan kemanusiaan 

(muamalah). 

Pada penetapan harga pedagang batu akik di Jalan Siberut di jalan 

siberut Kelurahan Banyudono Ponorogo dengan cara berdasarkan 

kesenangan atau terserah saya (tidak ada patokannya) dan tidak juga 

berdasarkan kategori jenis kualittas batu akik serta motif batu akik 

tersebut, karena pada batu akik tidak ada harga pasaran atau standart harga 

seperti sepedah motor yang harganya menurut tahun pembuatannya.  

 Cara penetapan harga tersebut tidak dibenarkan dalam Islam 

karena merupakan perbuatan yang menimbulkan madharat kepada orang 

lain, seharusnya dalam penetapan harga pihak penjual dilihat dari kuallitas 

dan motifnya bukan dengan mencari kesempatan kesenangan pembeli 

terhadap batu akik. 
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 Nadzar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1994), 57. 
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Dijelaskan dalam ketentuan surat an-Nisa’ ayat 29, dalam 

melaksanakan transaksi jual beli harus didasarkan suka sama suka. 

Apabila kegiatan usaha jual beli sesuai dengan ketentuan agama Islam 

maka akan mempunyai nilai ibadah. Maka setiap melakukan transaksi jual 

beli harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat 

agama. Disamping syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan, para 

ulama fiqih juga mengungkapkan beberapa syarat lain diantaranya, yaitu 

suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila terhindar dari cacat, seperti 

kriteria barang yang diperjual belikan itu diketahui, baik jenis, kualitas 

maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung 

unsur paksaan, unsur tipuan, madharat, serta adanya syarat-syarat lain 

yang membuat jual beli itu rusak.
12

 

Dapat dipamahami bahwa dasar sah dalam jual beli adalah saling 

meridhai di antara kedua belah pihak, diantaranya yaitu mengenai 

penetapan harga secara adil dengan tujuan agar tidak adanya pihak yang 

dirugikan. Harga secara adil menurut hukum Islam adalah harga yang 

terbentuk secara alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran 

dan permintaan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu 

pihak penjual ataupun pembeli. Karena Islam melarang jual beli dengan 

jalan memakan harta orang lain dengan cara batil.
13

 

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan 

harga pada praktik jual beli batu akik di jalan siberut di jalan siberut 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam (Jakarta: PT Rajagrafindo, 
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Kelurahan Banyudono ponorogo tidak secara adil dan alami, karena tidak 

terbentuk melalui penawaran dan permintaan, tetapi penetapan harga 

berdasarkan kesenangan atau terserah saya (tidak ada patokannya) juga 

tidak berdasarkan kategori kualitas batu akik serta motif batu akik 

tersebut, dan dengan mencari kesempatan kesenangan pembeli terhadap 

batu akik. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa penetapan 

harga pada jual beli batu akik di Jalan Siberut Kelurahan Banyudono 

Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


