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ABSTRAK 

Sukron Maheru Fata. 210212162. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik 

 Jual Beli Kepompong di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten 

 Ponorogo”. Skripsi. Program Studi Muamalah, Jurusan Syari’ah dan 
 Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 

 2016. 

 

Kata Kunci: Jual Beli, Kepompong, Berat dan Harga. 

 

Dalam transaksi jual beli rukun dan syarat harus terpenuhi, termasuk di 

dalamnya obyek yang diperjualbelikan harus halal. Terkadang manusia yang 

melakukan praktik jual beli tidak melihat obyek yang diperjualbelikan 

diperbolehkan atau dilarang oleh sha>ra’. Salah satunya jual beli kepompong yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Sooko Kecamatan Sooko Kebupaten Ponorogo. 

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap 

Praktik Jual Beli Kepompong di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo”. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai prespektif 

hukum Islam terhadap kepompong sebagai objek jual beli dan analisis hukum 

Islam terhadap penetapan berat dan harga dalam jual beli kepompong di Desa 

Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui 

interview dan observasi. Dan analisa data menggunakan metode deduktif. Analisis 

yang digunakan menggunakan pendekatan hukum Islam. 

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, 

dalam prektik jual beli kepompong yang berada di Desa Sooko Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo, ada beberapa pendapat ulama madhhab tentang status 

hukum kepompong sebagai obyek jual beli, menurut madhhab Sha>fi’i>, tidak boleh 

secara mutlak karena tergolong dalam hewan yang menjijikkan, dan tidak ada 

manfaat di dalamnya, menurut madhhab H{ambali, tidak boleh karena tidak 

terdapat manfaat di dalamnya dan tidak ada nilai di dalamnya, menurut madhhab 

Ma>liki>, boleh karena semua yang bermanfaat itu halal menurut sha>ra’, karena 

semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia, 

menurut madhhab Ha>nafi>, boleh hukumnya karena mengandung manfaat tetapi 

selain untuk dikonsumsi. Kedua, Penetapan timbangan dan harga dalam praktik 

jual beli kepompong di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, 

tidak menyimpang dari hukum Islam dan hukumnya sah. Karena telah menjadi 

bagian dari hukum adat setempat atau sebagai „urf, pihak-pihak lain tidak ada 

yang dirugikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar suatu benda atau barang 

yang mempunyai nilai secara ekonomis diantara kedua belah pihak yang 

satu menerima benda atau barang tersebut dan pihak lain menerimanya 

sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan sha>ra’ dan disepakati 

oleh kedua belah pihak.
1
  

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli 

adalah suatu perjanjian timbal balik dari pihak yang satu (penjual) berjanji 

untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang 

lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang 

sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perjanjian  jual beli 

menentukan bahwa objek perjanjian harus tertentu, atau setidaknya dapat 

ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak milik atas 

barang tersebut kepada pembeli. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Nisa 

ayat 29: 

                              
 

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. 

                                                           
1
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.  
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Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S al-Nisa ayat 29).
2
 

 

Dalam melakukan jual beli hal yang penting adalah mencari barang 

yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya dengan mencari barang 

yang halal dengan cara yang sejujur-jujurnya. menghilangkan sifat yang 

cenderung negatif seperti penipuan, penimbunan, pencurian, riba dan 

sebagainya.
3
 

Dalam kehidupan bermasyarakat, umat Islam sering menemukan 

bentuk mua’amalah, salah satunya adalah jual beli. Dalam jual beli syarat-

syaratnya harus terpenuhi salah satunya, yaitu, obyek yang diperjual belikan 

harus halal. Terkadang manusia yang melakukan praktik jual beli tidak 

melihat obyek yang diperjual belikan itu diperbolehkan atau dilarang oleh 

sha>ra’.4 

Seiring dengan kemajuan zaman di saat ini ternyata mu’amalah 

mengalami perkembangan pula yang menuntut pemenuhan akan kebutuhan, 

salah satunya adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Setiap 

manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa lepas dari praktik jual 

beli, karena  jual beli adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Walaupun demikian, sebenarnya masalah jual beli telah 

dijelaskan secara global dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah. Jual beli dapat 

diambil dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan maupun hasil 

                                                           
2
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: Khazanah Mimbar 

Plus, 2011), 83.  
3
 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Fiqh Madzhab Syafi‟i (Edisi Lengkap) Buku 

2:Muamalah, Munakahat, Jinayah (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 24.   
4
 Rahman, Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari‟ah) (Jakarta: Raja Grafindo, 

2002), 312.  
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ketiganya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk baru, 

salah satunya dalam hal jual beli kepompong. Jual beli ini banyak dilakukan 

oleh orang Islam yang memperjualbelikannya, karena kepompong 

mempunyai berbagai manfaat seperti: untuk dikonsumsi sebagai pengganti 

lauk pauk, untuk pakan hewan ternak seperti bebek dan burung. Dalam 

prespektif hukum Islam terjadi pro dan kontra dikalangan ulama’ madhhab 

terhadap status hukumnya. 

Adapun beberapa pendapat ulama madhhab terhadap obyek 

kepompong untuk obyek jual beli ini ada yang membolehkan ada juga yang 

melarangnya. Adapun pendapat ulama’ madhhab tentang kepompong 

sebagai obyek jual beli adalah sebagai berikut: Pertama, menurut madhhab 

Sha>fi’i> kepompong ini disamakan dengan hewan kecil atau serangga, yang 

mana jenis hewan tersebut dianggap menjijikan, dan barang yang menjijikan 

menurut madhhab Sha>fi’i > haram hukumnya untuk diperjualbelikan.
5
 Kedua, 

Menurut madhhab H{ambali, tidak boleh karena tidak terdapat manfaat di 

dalamnya dan tidak ada nilai di dalamnya.
6
 Ketiga, menurut madhhab 

Ma>liki> jual beli dengan obyek kepompong diperbolehkan karena adanya 

manfaat yang bisa digunakan dari obyek jual beli tersebut.
7
 Keempat, 

menurut madhhab Hanafi>, jual beli dengan obyek kepompong 

diperbolehkan apabila bermanfaat, adapun batasannya segala sesuatu yang 

                                                           
5
 Imam Shafi’i Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris, Mukhtasar Kitab al-Umm Fi al-Fiqh, 

Terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 772-773. 
6
 Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz IV, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 

1989), 448. 
7
 Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz IV, 446-447. 
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bermanfaat dihalalkan oleh syara’ dan sesunggunhnya jual belinya 

diperbolehkan selain untuk dikonsumsi.
8
 

Adapun sistem penimbangan dalam transaksi jual beli harus dilakukan 

dengan jujur dan lurus, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Isra’:35 

yang artinya: “penuhilah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah 

dengan jujur dan lurus, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik 

kesudahan”.9 

Selain sistem penimbangan dalam transaksi jual beli harus 

memperhatikan standar penetapan harga. Harga yang adil menurut Islam 

adalah harga yang terbentuk secara alami, yang mana harga itu terbentuk 

melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang 

dirugikan baik itu penjual maupun pembeli.
10

 

Praktik jual beli kepompong ini dilakukan di Desa Sooko Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo didominasi oleh para petani dan wiraswasta. 

Biasanya penjual mendapatkan kepompong tersebut pada musim penghujan 

yang terdapat di sekitar rumah, kebun dan hutan yang terdapat pohon 

jatinya. Jual beli kepompong ini dilakukan di tempat pembeli, terkadang 

pembeli membeli dengan cara mendatangi penjual yang masih berada di 

kebun atau sawah. Jual beli kepompong ini dijual dengan sistem kiloan. 

Untuk mengetahui beratnya, biasanya penjual memakai timbangan apabila 

sudah sampai di rumah, dan jika belum sampai di rumah sudah ada yang 

                                                           
8
 Abdul al-Rahman Zubair, Fiqh „ala Mudzaahibi al-Arba‟ah Juz 2 (Turki: Darul Fikr, 

1996), 232. 
9
 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 364. 

10
 Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islam (Yokyakarta: Ekonisia, 2003), 265. 
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membeli, penentuan berat dilakukan dengan cara perkiraan. Untuk harga 

perkilonya pada awal musim hujan berkisar Rp. 80.000-Rp. 100.000 dan 

Rp. 50.000-Rp. 80.000 pada akhir musim hujan. 

Dari pemaparan di atas kajian tentang jaul beli dengan obyek 

kepompong menjadi penting. Dengan demikian penulis terdorong untuk 

melakukan kajian dan menganalisa lebih jauh tentang proses jual beli 

dengan berbagai model atau variasinya tersebut dalam bentuk skripsi 

dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli 

Kepompong di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berpijak dari uraian diatas maka secara rinci rumusan masalah 

penelitian ini diuraikan dalam pernyataan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap kepompong sebagai objek 

jual beli di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan berat dan harga 

dalam jual beli kepompong di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui prespektif hukum Islam terhadap status objek jual 

beli kepompong di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.  
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2. Untuk mengetahui prespektif hukum Islam terhadap penetapan berat dan 

harga dalam jual beli kepompong di Desa Sooko Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi bagi 

khasanah pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai bahan penelitian 

lanjutan terutama yang berkaitan dengan jual beli kepompong. 

2. Praktis  

Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat 

Desa Sooko tersebut khususnya dan umumnya bagi masyarakat Islam 

yang menyangkut masalah jual beli kepompong. 

E. Telaah Pustaka 

Berdasarkan hasil penelaahan penulis terhadap sejumlah karya yang 

berkaitan dengan obyek penelitian yang relevan dengan karya tulis ini 

adalah: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi’i yang berjudul 

“Studi Komperatif Madhhab Sha>fi’i > dan Madhhab Ma>liki> Tentang Jual Beli 

Cacing Untuk Obat” tahun 2012. Hasilnya bahwa dari segi obyek jual beli 

cacing untuk obat, madhhab Sha>fi’i > berpendapat tidak sah, karena cacing 

adalah binatang yang kotor dan menjijikan. Sedangkan menurut madhhab 

Ma>liki> menghukumi sah jual beli cacing untuk obat, alasannya bukan dilihat 
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dari wujud obyeknya tetapi adanya manfaat dari obyek tersebut yang sesuai 

syar’i.11
 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Ichsan yang berjudul 

“Kajian Maqasid al-Syari‟ah Terhadap Jual Beli Ular di Desa Ngadirojo 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” tahun 2013. Hasilnya dilihat dari 

segi maqasid al-syari’ah terhadap obyek jual beli ular ada dua kelompok 

mengatakan antara boleh dan tidak boleh, kelompok yang membolehkan 

jika ular tersebut tidak dimakan tetapi dimanfaatkan kulitnya untuk karya 

seni, sedangkan kelompok yang tidak memperbolehkan karena ular adalah 

predator dan termasuk dalam hewan yang menjijikan.
12

 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Afiyuda Riris Nurroini yang 

berjudul “Hukum Budidaya dan Memakan Kodok Menurut Ima>m Ma>lik dan 

Ima>m Sha>fi’i >” tahun 2013. Hasilnya menurut Ima>m Ma>lik budidaya dan 

memakan kodok hukumnya adalah boleh, karena tidak ada nass yang secara 

khusus melarangnya dan kodok bukan hewan yang menjijikan, karena 

standar menjijikan dari masing-masing individu, menurut Ima>m Sha>fi’i > 

justru mengharamkan membudidayakan dan memakan kodok, karena sudah 

dijelaskan dalam nass al-Quran dan al-Hadits, bahwa Rasulullah melarang 

membunuh kodok untuk obat, apalagi dikonsumsi jelas dilarang.
13

 

                                                           
11

 Imam Syafi’i, Studi Komperatif Madhhab Sha>fi’i> dan Madhhab Ma>liki> Tentang Jual 

Beli Cacing Untuk Obat (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012). 
12

 Nur Ichsan, Kajian Maqasid al-Syari‟ah Terhadap Jual Beli Ular di Desa Ngadirojo 
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013). 

13
 Afiyuda Riris Nurroini, Hukum Budidaya dan Memakan Kodok Menurut Ima>m Ma>lik 

dan Ima>m Sha>fi’i> (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013). 
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Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki perbedaan dengan 

karya-karya di atas berbeda baik dari materi maupun teori. Secara materi 

sama dalam permasalahan jual beli, tetapi ditinjau dari pemikiran ulama’ 

madhhab, semantara dari segi teori dimaksud untuk mengetahui status 

hukum suatu obyek jual beli, sistem penentuan harga dan sistem timbangan. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan digunakan penulis karena 

mampu menyelesaikan dan memecahkan berbagai masalah praktis dalam 

praktik kehidupan sehari-hari.
14

 Dalam penelitian ini, peneliti harus terjun 

ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik 

kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan tentang kepompong 

sebagai obyek jual beli, sistem penetapan berat dan sistem penetapan 

harga yang berada di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang 

berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan 

diteliti.
15

 Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh 

                                                           
14

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 

2010), 6. 
15

 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), 91. 
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penulis berada di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

karena di lokasi tersebut terdapat praktik jual beli kepompong. 

3. Data dan Sumber Data 

Adapun data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data tentang status hukum jual beli dengan obyek kepompong di Desa 

Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponororgo, data tersebut akan 

diperoleh dari pihak-pihak yang yang faham, kompeten, dan terlibat 

langsung dalam praktik jual beli kepompong, seperti penjual, pembeli 

kepompong, pejabat pemerintah Desa Sooko, maupun warga Desa 

Sooko. 

b. Data tentang sistem penetapan harga dan timbangan dalam jual beli 

kepompong di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

data tersebut akan diperoleh dari pihak-pihak yang yang faham, 

kompeten, dan terlibat langsung dalam praktik jual beli kepompong, 

seperti penjual, pembeli kepompong, pejabat pemerintah Desa Sooko, 

maupun warga Desa Sooko. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Metode wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan 

informasi yang akurat terkait praktik jual beli kepompong. Penulis 

berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan 

melalui tanya jawab lisan tentang garis besar pokok-pokok 
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permasalahan yang ingin diteliti.
16

 Selain itu penulis juga 

menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan 

tidak menyimpang dari tujuan penelitian. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala-gejala dalam objek penelitian.
17

 

Dalam penelian ini, penulis turun langsung ke lapangan, membuat 

catatan lapangan dan menulis secara singkat peristiwa-peristiwa 

penting terkait praktik jual beli kepompong. 

5. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing 

Dalam mengolah data, penulis menggunakan teknik editing 

untuk memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari 

segi relevansinya, kejelasan makna, keselarasan satu sama lainnya dan 

keragaman masing-masing data.
18

 

b. Organizing 

Teknik organizing digunakan dalam mengolah data yang 

diperoleh penulis dalam peneletian dengan cara menyusun data 

tersebut secara sistematis sebagaimana yang telah direncanakan dalam 

rumusan masalah. 

 

                                                           
16

 Lexy  J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2009), 187. 
17

Damanuri, Metodologi, 78. 
18

 Muhammad Teguh, MetodologiPenelitian Ekonomi “Teori dan Aplikasi” (Jakarta: 

Praja Grafindo Persada, 2013), 173. 
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c. Penemuan hasil riset 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini di diolah melalui 

proses editing dan organizing, selanjutnya dilakukan analisa 

lanjutan dengan menggunakan teori-teori dan dalil-dalil tertentu 

sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas keseluruhan 

masalah yang diteliti. Dengan data dan teori yang ada akan 

disimpulkan praktik jual beli kepompong di Desa Sooko 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam. 

6. Teknik Analisa Data 

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis metode 

deduktif  yang dimulai dengan mengemukakan kesimpulan umum berupa 

generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-

fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.
19

 

Dalam penelitian ini penulis membandingkan teori-teori atau dalil-

dalil jaul beli, sistem timbangan dan penetapan harga dalam hukum Islam  

kemudian mengamati masalah yang bersifat umum dalam praktik jual beli 

kepompong di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

Setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dan dianalisa. Dari 

analisa tersebut akan diketahui tentang ada tidaknya penyimpangan hukum 

Islam dalam  praktik jual beli kepompong tersebut. 

 

 

                                                           
19

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: ANDI, 2004), 47. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan 

skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing-masing 

bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu 

pembahasan yang utuh yang saling berkaitan dengan yang lainnya, maka 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum yang 

memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II adalah Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam, 

Penetapan Timbangan dan Harga. Bab ini memaparkan landasan teori yang 

nantinya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat 

dalam skripsi ini.  Dalam bab ini di ungkapkan mengenai pengertian jual beli,  

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

pendapat ulama’ tentang syarat obyek jual beli, penetapan timbangan dan 

harga. 

Bab III adalah Praktik Jual Beli Kepompong di Desa Sooko 

Kecamatan  Sooko Kabupaten Ponorogo. Bab ini merupakan data hasil 

penelitian dari penggalian dan pengumpulan data lapangan yang tercakup di 

dalamnya gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi, keadaan 

geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial 
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pendidikan, keadaan sosial agama, praktik jual beli kepompong sebagai 

obyek jual beli dan penetapan berat dan harga. 

Bab IV adalah Analisis Praktek Jual Beli Kepompong di Desa Sooko 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Bab ini merupakan analisis 

mengenai hukum dari kepompong sebagai obyek jual beli dan penetapan 

berat dan harga di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.  Bab 

ini sebagai hasil dari jawaban dan merupakan bab yang paling penting karena 

bab ini akan dibahas tentarag status hukum dari kepompong sebagai obyek 

jual beli,  dan dianalisa praktek penetapan berat dan harga di Desa Sooko 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

Bab V adalah Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari 

pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari 

rumusan permasalahan, serta saran-saran yang dianggap penting tentang 

skripsi dan kritik yang membangun yang diharapkan penulis. 
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BAB II 

JUAL BELI, PENENTUAN TIMBANGAN DAN HARGA DALAM 

HUKUM ISLAM 

A. Jual Beli dalam Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masdar dari kata بعت 

diucapkan عبا-يبيع  bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar 

dari kata الباع karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad 

meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang 

melakukan penjualan dan pembelian disebut البيعان. Jual beli diartikan juga 

“pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Pengertian jual beli (البيع) secara 

sha>ra’ adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan 

memberi kepemilikan.
20

 

Adapun definisi jual beli secara terminologi diungkapkan oleh para 

ulama, sebagai berikut: 

a. Menurut ulama H{anafi>yah 

 ُ َ  َاَ ُ  َ ْ ٍ  َ ْ ُ ْ ِ  ِ ْ ِ  ِ ِْ ِ  ِ 

“Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan semisalnya.”21
 

b. Menurut ulama Ma>liki>yah 

 َ ْ ُ  ُ َ  َاَ ُ  َ َ   َ ْ ِ َ َ   ِ  َ 

“Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaaat.”22
 

                                                           
20

 M. Ali Hasan, Berbagi Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2004), 133. 
21

 Ibid. 
22

 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 11. 
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c. Menurut ulama Sha>fi’i >yah 

 ِ  ِْ   ْ َ ْ    َ َ  ِ َ َ  َ ْ ُ  ُ َ  َاَ ُ   ُِ ْ ُ  ِ ْ َ  َ ْ ِ  َْا َ  ْْ

 
“Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan 

kepimilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.”23
 

 

d. Menurut ulama H{ana>bilah 

ِْ ْ َك   ُ َ  َاَ ُ   ْ َم ِل  ِ ْ َم ِل ََ

 
“Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan 

memindahakan kepimilikan.”24
 

 

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

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

umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan 

kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua 

belah pihak. Tukar-menukar ialah salah satu pihak menyerahkan ganti 

penukaran atas suatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang 

bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat 

(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan jadi bukan manfaatnya 

dan bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar 

sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang 

mempunyai daya tarik.
25

 

Dari definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu 

perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, atas 

                                                           
23

 Ibid. 
24

 Ibid., 12. 
25

 Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 108. 
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dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara’. 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia 

mempunyai landasan hukum yang amat kuat dalam Islam. Dasar hukum 

yang mengatur jual beli menurut syari’at Islam yaitu: 

a. Al-Qur’a>n 

1) Q.S al-Baqarah: 275 

 . . .    
  . . . . . 

Artinya: “. . . Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba . . .”26

 

 

Q.S al-Nisa’: 29 

                            
  

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”27
 

 

b. Al-H}adi>th 

                                                           
26

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya  (Jakarta: Khazanah Mimbar 

Plus, 2011), 47. 
27

 Ibid., 83. 
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Di samping ayat al-Qur’an, juga ada h}adi>th sebagai dasar 

hukum jual beli, yang berbunyi: 

َ َمُ     ُجِ   َِ ِ ِه : َ ُ    َكْ ِ   ْأَ ُ    َ لَ : َ ِ  َ . م.َ ْن رِ َ َ َ  ْ ُن رَ ِ ٍ   َن    ى ص
ُ ْاٍر   َرا ه    ز ر ا صّحح   كمَُا ُك   َْْ ٍ  َ  ْْ

 

Artinya:“Dari Rifa‟ah bin Rafi‟ bahwasanya Nabi SAW, ditanya 

apakah pencaharian yang paling baik? Rasulullah 

menjawab: “bekerja dengan tangan sendiri dan setiap jual 
beli yang mabrur.” (HR. al-Bazaar dan al-Hakim)

28
 

 

c. Ijma’ 

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad 

jual beli karena kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang 

ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak 

akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi 

sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkan jual beli 

tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan 

kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat 

hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.
29

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli  

Hukum Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para 

pihak dalam jual beli memperhatikan syarat rukun yang telah ditentukan 

karena jika salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau 

batal. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut: 

                                                           
28

Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh Al-Mahram, Terj A. Hasan (Bandung: Diponegoro, 

2001), 381. 
29

 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), 73. 
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Pendapat ulama H{anafi>yah rukun jual beli yaitu ijab dan qabul 

yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho baik ucapan maupun 

perbuatan.
30

  Sedangkan jumhur ulama menyebutkan rukun jual beli ada 

empat: 

a. Adanya pihak penjual (bai) 

b. Adanya pihak pembeli (mustari) 

c. Adanya barang atau benda (ma'qud 'alaih) 

d. Adanya lafadz (shighat).
31

 

 Adapun syarat-syarat jual beli diantaranya: 

a. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

1) Berakal 

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal 

hukumnya tidak sah.  Anak kecil yang sudah mumayyiz 

(menjelang baligh)  apabila akad yang dilakukannya membawa 

keuntungan baginya,  seperti menerima hadiah,  wasiat dan 

sedekah maka akadnya sah menurut Ima>m H{anafi>. Sebaliknya 

apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti 

meminjam harta kepada orang lain, mewakafkan atau 

menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.
32

 

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz yang 

mengandung manfaat dan madharat sekaligus, seperti jual beli, 

sewa menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah menurut 

                                                           
30

 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76. 
31

 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 55. 
32

 Hasan, Berbagai Macam, 118. 
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hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah 

dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.
33

 

Jumhur ulama’ berpandapat, bahwa orang yang melakukan 

akad jual beli, harus akil baligh dan berakal. Apabila orang yang 

berakad itu masih mumayyiz, maka akad jaul beli itu tidak sah, 

sekalipun mendapat izin dari waliny.
34

 

2)  Dengan kehendaknya sendiri 

Orang yang dipaksa untuk melakukan transaksi jual beli 

hukumnya tidak sah.  Orang yang dipaksa yaitu orang yang 

didesak untuk melakukan jual beli Misalnya, seseorang penguasa 

yang dzhalim memaksa seseorang untuk menjual barang kepada si 

Fulan lalu ia menjualnya maka jual belinya tidak sah karena jual 

beli ini terjadi dengan tanpa kerelaan.
35

 

3)  Beragama Islam 

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda 

tertentu.  seperti seseorang di larang menjual hambanya yang 

beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan 

merendahkan hambanya yang beragama Islam. Sedangkan Allah 

melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir 

untuk merendahkan orang mukmin.
36

 

 

                                                           
33

Hasan, Berbagai Macam, 119. 
34

Ibid. 
35

Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab 

(Yokyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 11. 
36

 Syafe’i, Fiqih Muamalah, 82. 
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b. Syarat Akad (ija>b dan qabu>l) 

Akad ialah ikatan kata antara si penjual dengan si pembeli.  

Umpamanya:  Aku jual barangku kepadamu dengan harga sekian"  

kata si penjual "Aku beli barangmu dengan harga sekian, sahut si 

pembeli. Perkataan penjual dinamakan ija>b,  dan perkataan pembeli 

dinamakan qabu>l.37
 

Jual beli belum dapat dikatakan sah,  sebelum ijab dan qabul 

dilakukan sebab ija>b dan qabu>l itu menunjukkan rela atau sukanya 

kedua belah pihak.  Pada dasarnya ija>b dan qabu>l itu harus dilakukan 

dengan lisan.  Tetapi kalau tidak mungkin,  misalnya bisu, atau jauh 

barang yang dibeli,  dan penjualnya jauh pula,  maka boleh dengan 

perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ija>b dan qabu>l itu.
38

 

Dalil yang menyatakan tentang mensyaratkan ija>b qabu>l itu ialah 

firman Allah Q.S. al-Nisa': 29 yang berbunyi: 

….      
  …. 

Artinya: “….Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama suka di antara kamu….”.39
 

 

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan 

berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda 

lainnya,  tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ija>b dan 

qabu>l.40
 

                                                           
37

 Khairi, Ensiklopedi Fiqih, 18. 
38

 Huda, Fiqh Muamalah, 56. 
39

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, 83. 
40

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 70. 
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Menurut kesepakatan ulama ija>b qabu>l ini harus memenuhi 

beberapa syarat: 

1) Keadaan ija>b dan qabu>l berhubungan.  Artinya,  salah satu dari 

keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum 

berselang lama. 

2) Tidak diselingi oleh kata-kata lain. 

3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain. 

4) Tidak dibatasi waktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau 

setahun tidak sah.
41

 

c. Ma‟qud „alahi (obyek jual beli) 

Obyek jual beli adalah benda atau barang yang diperjual 

belikan,  adapun obyek jual beli syarat-syaratnya diantaranya: 

1) Bersih barangnya 

Suci atau bersih yang dimaksud adalah barang yang dijual 

belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis 

atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Dan juga suci 

atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan 

benda-benda najis seperti anjing, babi, dan khamr.
42

 Rasulullah 

bersabda: 

َْمِ  َا ْ َمْ ِت .ض  َن َرُ ْ ُل  ه ص.َ ْن َج ِ ٍ  ر ْ م  َ َل  َن  ه َاَرُس َ ُ  َح َم  َْْ َ   
ِْ زِْ ِ  َا ْاَْصَ  مِ  ْ  َا 

 

                                                           
41

 Suhendi, Fiqh Muamalah, 71-72. 
42

 Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: Stain Po Press, 2006), 59. 
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Dari Jabir r.a Rasulullah SAW bersabda:  Sesungguhnya 

Allah dan Rasulnya mengharamakan penjualan arak, bangkai, 

babi dan berhala.” (HR. Bukhari dan Muslim)
43

 

 

Menurut riwayat lain dari nabi dinyatakan kecuali anjing 

untuk berburu boleh diperjual belikan. Menurut Sha>fi’i>yah, sebab 

keharaman arak,  bangkai,  anjing dan babi karena najis, berhala 

bukan karena najis tetapi karena tidak ada manfaatnya menurut 

syara’, apabila batu berhala dipecah menjadi batu biasa boleh 

dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau 

lainnya.
44

 

2) Mampu menyerahkan 

Yaitu penjual (baik sebagai pemilik atau sebagai kuasa) 

dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai 

dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu 

penyerahan barang pada pembeli.
45

 

Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu 

penyerahanya tidak sah dijual, seperti ikan yang ada di dalam air. 

Ahmad meriwayatkan dari Ibn Mas' ud berkata: 

 َا َ ْ  َُْ ا   ْ  َمَ  ِ   ْ َم ِا  َِ  ُ  َ َ رٌ 
 

“Janganlah kalian membeli ikan yang berada di dalam air 

sesungguhnya yang demikian itu penipuan”.
46

 

 

                                                           
43

 Al-Sha’ani, Subulus Salam III, terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlas, 

1995), 14. 
44

 Abidah, Fiqih Muamalah, 59. 
45

 Hendi, Fiqh Mauamalah, 72. 
46

 Al-Asqalani, Bulugul Maram, 174. 
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Dari ketentuan hukum di atas dapat dikemukakan bahwa 

wujud barang yang diperjualbelikan itu harus nyata, dapat 

diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya). 

3) Dapat dimanfaatkan 

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah 

kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum 

Islam. Maksudnya pemanfaatan tersebut barang tidak bertentangan 

dengan norm-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli 

yang tujuannya pemanfaatan untuk berbuat yang bertentangan 

dengan syari’at Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak 

bermanfaat.
47

 

Alasanya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari 

transaksi ini adalah manfaat sendiri.  Bila barang tersebut tidak ada 

manfaatnya,  bahkan dapat merusak seperti ular dan kala jengking 

maka tidak dapat dijadikan obyek jual beli.  Juga tidak sah 

memperjual belikan jangkrik,  ular, semut, binatang buas, dan ular 

boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak,  

dijadikan sepatu dan lain- lain,  namun tidak sah bila digunakan 

untuk permainan yang digunakan untuk permainan karena menurut 

syara tidak ada manfaatnya.
48

 

 

 

                                                           
47

 Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 76. 
48

 Ibnu Mas’ud, Fiqih Madzhab Syafi‟i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, 
Jinayat (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 31. 
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4) Milik orang yang menjual 

Barang yang sifatnya belum dimilik sesorang, maka tidak 

sah menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang 

yang baru akan dibeli, seperti memperjualbelikan ikan di laut, 

emas dalam tanah, air yang ada di sungai dan lainya, karena hal 

tersebut belum dimiliki oleh penjual.
49

 Hal ini berdasarkan sabda 

Rasululah, yang berbunyi: 

 َا  َِ ْ  َ    َْ َ  ِ ْ َ  َ 
“Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu.”50

 

Obyek transaksi yang akan diperjualbelikan merupakan 

milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli, wali 

atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak 

dan otoritas untuk mentransaksikannya. Maka tidak sah menjual 

barang yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang 

yang tidak mampu diserahkan dan barang yang ada di tangan 

seseorang yang tidak memilikinya.
51

 

4. Macam-Macam Jual Beli 

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan 

sudut pandang yang berbeda. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Jual beli dlihat dari segi obyek barangnya, sebagai berikut: 

                                                           
49

 Hasan, Berbagai Macam, 124. 
50

 Khairi, Ensiklopedi, 8. 
51

 Huda, Fiqh Muamalah, 66. 
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1) Jual beli mutlak, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli 

sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat luas.
52

 

2) Jual beli al-sharf, yaitu penukaran uang dengan uang lainnya baik 

sama jenisnya maupun tidak, atau tukar-menukar emas dengan 

emas, perak dengan perak.
53

 

3) Jual beli muqa>yadhah (barter), yaitu tukar menukar harta dengan 

harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama 

dalam jumlah dan kadarnya.
54

 

4) Jual beli salam, yaitu tukar menukar dengan barang atau menjual 

suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran di 

awal.
55

 

b. Jual beli dilihat dari segi nilai tukarnya, sebagai berikut: 

1) Jual beli musa>wamah, yaitu jual barang yang dilakukan penjual 

tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli.
56

 

2) Jual beli muza>yadah, yaitu penjual memperlihatkan harga barang 

di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga 

yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan 

atau disebutkan penjual.
57

 

                                                           
52

 Khairi, Ensiklopedi, 21. 
53

 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 23. 
54

 Khairi, Ensiklopedi, 22.  
55

 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 414. 
56

 Hidayat, Fiqih Jual Beli, 48. 
57

 Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, 19. 
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3) Jual beli amanah, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan 

harga awal atau ditambahi ataupun dikurangi.
58

 Jual beli ini terbagi 

menjadi tiga macam, yaitu: 

a) Jual beli mura>bahah, yaitu penjual menjual barang tersebut 

dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. 

Dengan kata lain, penjual memberi tahu harga produk yang ia 

beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahannya.
59

 

b) Jual beli al-tauliyah, yaitu penjual menjual barangnya dengan 

harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau 

muenguranginya (rugi).
60

 

c) Jual beli wadhi>’ah, yaitu penjual menjual barangnya dengan 

harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).
61

 

c. Jual beli yang batal, antara lain: 

1) Jual beli benda najis, jual beli ini hukumnya tidak sah, seperti 

menjual babi, bangkai, darah, dan khamar (semua benda yang 

memabukkan). Menurut jumhur ulama’, memperjualkan anjing 

juga tidak dibenarkan, baik anjng yang digunakan untuk menjaga 

rumah atau untuk berburu. Menurut sebagian ulama’ madhhab 

Ma>liki>, membolehkan menjualbelikan anjng, baik untuk 

kepentingan menjaga rumah maupun untuk berburu. Menurut 
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madhhab H{anafi>, memperbolehkan memperjualbelikan benda najis 

(tidak untuk dikomsumsi), seperti kotoran sapi, kambing, ayam, 

karena benda tersebut membawa manfaat, karena yang membawa 

manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh sha>ra’.62
 

2) Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan 

dengan betina, agar dapat memperoleh turunan, jual beli ini 

hukumnya haram.
63

 

3) Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanaman yang masih di ladang 

atau sawah. Jumhur ulama’ sepakat mengenai keharaman jual beli, 

karena di dalamnya mengandung riba dan gharar.
64

 

4) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga adanya 

kemungkinan penipuan, seperti menjual ikan yang masih ada di 

kolam, atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus 

tetapi di bawahnya jelek.
65

 

5) Jual  beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh, 

misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, 

maka yang orang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut, 

hal ini terlarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan 

menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
66
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B. Pendapat Ulama’ Madhhab Tentang Jual Beli Kepompong. 

Pada dasarnya sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini 

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

yang menunjukkan keharamannya dan dalam kehidupan sehari-hari, kita 

sering menemukan bentuk mua’amalah. Salah satunya adalah jual beli, dalam 

jual beli syarat-syaratnya harus terpenuhi salah satunya yaitu, obyek yang 

diperjual belikan harus halal. 

Berkenaan dengan permasalahan jual beli kepompong sebagai obyek 

jual beli, ulama’ madhhab dalam hal ini berbeda pendapat dalam hal 

menentukan kriteria syarat yang harus dipenuhi dalam suatu obyek jual beli. 

Adapun kepompong sebagai obyek jual beli, ulama madhhab berbeda 

pendapat dalam menentukan status hewan ini tergolong dalam obyek yang 

halal atau haram, berikut pendapat ulama’ madhhab terhadap hewan ini 

sebagai obyek jual beli: 

Pertama , berkaitan dengan permasalahan kepompong sebagai obyek 

jual beli madhhab Sha>fi’i > berpendapat bahwa kepompong haram hukumnya, 

sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bida>yatul al-Mujtah}id karya Ibn Rushd, 

dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa madhhab Sha>fi’i > mengharamkan jual 

beli kepompong termasuk memakannya, dengan alasan kepompong adalah 

binatang yang menjijikkan.
67

 Adapun yang menjadi dasar madhhab Sha>fi’i> 

mengharamkan kepompong adalah dalil yang berbunyi: 
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َ  : َاَ ْن   ن ُ َمَ   َ لَ  ِِ َََ َ ِ  َا َْ َ   را ه ُ ََْه  ر  ل  ه ص        ا  م َ ْن َ َكَ   
م   إا      اى  َ 

Artinya: “Rasulullah –Shallahu „alaihi wasallam- melarang dari 

memakan al-jallalah (spesies hewan yang menjijikan atau 

pemakan kotoran) dan dari meminum susunya.” (HR. Imam 

Lima kecuali al-Nasa’i)68
 

 

Madhhab Sha>fi’i > meng-qi>yaskan kepompong dengan hewan 

jalla>lah (hewan yang menjijikan atau pemakan kotoran), serta diqiyaskan 

dengan hewan ha}sha>rat (hewan kecil atau serangga). Padahal hewan yang 

menjijikkan adalah diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana telah 

dijelaskan dalam kitab al-Umm, bahwa semua binatang yang tidak biasa 

dimakan oleh orang Arab (kecuali dalam keadaan darurat) karena binatang 

tersebut dianggap keji oleh mereka itu hukumnya haram. Maka menurut 

madhhab Sha>fi’i > bahwa semua binatang yang menjijikkan adalah haram.
69

 

Selain itu madhhab Sha>fi’i > juga berdasarkan QS. al-A’raf  ayat 157, yang 

berbunyi: 

….   
   

…. 
 

Artinya : “Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan       

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. 
70

 

 

Menurut penafsiran madhhab Sha>fi’i > tentang ayat di atas, bahwa 

yang dimaksud dengan perkara-perkara yang buruk (keji) yaitu apa yang 

dianggap menjijikkan oleh jiwa, maka mereka mengatakan bahwa semua 
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binatang yang menjijikkan adalah haram hukumnya.
71

 Di samping itu 

madhhab Sha>fi’i > juga mengharamkan jual belinya, hal ini berdasarkan 

dalil yang berbunyi: 

ََ ُ  إِ   َرا ه  م  ا    ا ااُن  هَ ِ َذ  َح َم ّ ْ ً   َح َم ََ

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu maka Dia 

mengharamkan harganya.”(HR. Ahmad dan Abu Dawud).
72

 

 

Kedua, menurut pendapat madhhab H{ambali jual beli dengan 

obyek kepompong, hukumnya tidak sah, karena tidak terdapat manfaat di 

dalamnya dan tidak ada nilai di dalamnya. Sebagaimana juga telah 

dijelaskan dalam kitab al-Fiqh al-Isla>miy wa Adillatuh karya Wahbah al-

Zuhayli, yang berbunyi: 

َ   َِ  ُ  َاَ َ    ْ َ ْ ِل ِ ْ  َ ُ ِِ اَ َ  ََْ  َ ِت َا َ َ  ِع  ْ  ََْه ئِِم  ّ  َ َ ِ  ِ ْ ِ  َك   َا َ ِصُح  ِْ ُ  َ   اَ َ  ْْ
ْصِ َ  اِ  َِ َِْ  َ ِ , َااََ ْص َ اُ , َا  ْ   ُْْ ِر   ِِ اَ ُْ ُْك ُ , َك ْاََ َ  َا  ْ ِ ْئ َ , َ ْصِ ُح ِ  , َك   َ َِ  َا 

َ َ ِ  ِ ْ ِ  َاِ ْ َمَ  َ  ُ : َا ْ ُ  َ  ِ   .ِ َن َ  َا َ  ْْ
 

Artinya: ” Dan Madhhab H{ambali menyatakan bahwa: Tidak sah jual beli 

yang tidak ada manfaat di dalamnya seperti serangga, 

binatang buas untuk berburu, seperti singa, anjing hutan, dan 

burung yang tidak dimakan dan tidak diburu, seperti burung 

rhihah, burung rajawali dan burung gagak: karena tidak ada 

manfaat di dalamnya dan tidak ada nilai di dalamnya.”73
 

 

Dan telah dijelaskan juga dalam kitab Fiqih „ala Madhhab bi al-

Arba‟ah,  yang berbunyi: 
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َ   َِ  ُ َاَ َ    ْ َ ْ ِل ِ ْ  َ ُ ََ ِ   ا ُااَا  ْ َ ِز َا ْ  ْاِا  َ   ْ ََْ  َ ِت َك ْ َ ْ َ ِ  َا  َا َ ِصُح  َْْ ُ   
 .  ِ ى ُ َص ِا  ِ ِ 

 
Artinya: “Dan Madhhab H{ambali menyatakan bahwa: Tidak sah jual beli 

serangga seperti kelajengking dan ular kecuali ulat sutra dan 

cacing yang diburu.
74

 

 

Ketiga, menurut pendapat madhhab Ma>liki> kepompong sebagai 

obyek jual beli adalah halal hukumnya, mereka berpedoman pada 

pengertian yang telah beliau definisikan yaitu benda atau obyek jual 

belinya nyata serta ada manfaatnya. Sebagaimana juga telah dijelaskan 

dalam kitab al-Fiqh al-Isla>miy wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhayli, 

yang berbunyi: 

َ  ِت َا  َ َ  ِرِ  إَذ  َك َن  َْْ  ََْ ُ   ِ ِ  ََ  ِم َك  ََ  َ ِت َا    َض ِ ُط ٍ ْ َ ُ ْم . َاَ ِصح  َْْ ُ   
 ِ ِك  ُ ُ

َ
 َ   ً ْ َ  ََُِ   ُ َ َ َ َ ِ   إْ َ  ِن ِ َ  ِْ ِ  ,  َن ُك  َ   ِ ْ ِ  َ  ْْ ِ ََن    ْ َ  َن ُخِ َ ْت ِ َم ْْ

ً  : " َْْ  ِِ   ََْ  َا  ْْ ََِ  ."ُ َ    ِ   َخَ َق َ ُكْم َ  ِ   ْ َْرِض 
 

Artinya: “Sah  jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan 

kalajengking jika memang bermanfaat. Parameternya menurut 

mereka (Madhhab Ma>liki) adalah, semua yang bermanfaat itu 

halal menurut sha>ra’, karena makhluk yang ada itu memang 

diciptakan untuk kemanfaatan manusia sesuai dengan firman 

Allah SWT: “Dialah, yang menjadikan segala yang ada di bumi 
untuk kamu.”75

 

 

Alasan pertama madhhab Ma>liki>, bukan sekedar ditinjau dari 

wujud nyata obyeknya, tetapi parameternya menurut mereka adalah 
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adanya manfaat yang bisa digunakan dari obyek jual beli tersebut, maka 

semua yang bermanfaat itu halal menurut sha>ra’.76
 

Alasan kedua, menurut mereka kata menjijikan (khaba>ith) itu tidak 

bisa menjadi alasan, karena setiap individu bersifat subyektif. Ada orang 

yang tidak merasa bahwa hewan itu menjijikkan dan ada juga yang 

sebaliknya. Sehingga untuk mengharamkannya tidak cukup dengan itu, 

tetapi harus ada nass yang jelas. Menurut mereka, tidak ada nas}s} yang 

melarang secara tegas memakan hewan tersebut.
77

 Alasan ketiga, 

sebagaimana dalam suatu kaidah yang berbunyi: 

  َ ْصُ  ِ   ْ َْ َ  ِا  ْإِ َ َحُ  َحِ  َُ ل     ِْ ُ  َ َ    ْ  ْح ِ ِْ 

 
“Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan 

keharamannya.”78
 

 

Kaidah di atas mengindikasikan bahwa hukum Islam memberikan 

kesempatan yang luas kepada umatnya dalam proses perkembangan 

bentuk dan macam transaksi baru yang sesuai dengan perkembangan 

zaman dan kebutuhan hidup masyarakat. Alasan selanjutnya, dalam QS. 

al-An’am ayat 145: 

                                 

                                                           
76

Sahal Mahfudh, Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan 

Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010) (Surabaya: Khalista, 2011), 274. 
77Abu Sari’ Muhammad Abdul Hadi, Hukum Makanan dan Sembelihan dalam 

Pandangan Islam (Bandung: Trigenda Karya, 1997), 81. 
78

Imam Musbikin, Qawa‟id al-Fiqhiyah (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), 58. 



35 
 

 

           
Artinya: “Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang 

diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang 

yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, 

atau darah yang mengalir atau daging babi karena 

Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih 

atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan 

terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, Maka sesungguhnya Tuhanmu Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang".
79

 

 

Dalam ayat tersebut bersifat umum, yang mana tidak menyebutkan 

secara khusus pengharaman hewan tersebut. Parameternya menurut 

mereka adalah adanya manfaat yang bisa digunakan, serta semua yang 

bermanfaat itu halal menurut sha>ra’, karena semua makhluk yang ada itu 

memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia. 

Keempat, menurut pendapat Madhhab H{anafi> terhadap hewan 

menjijikkan sebagai obyek jual beli adalah boleh hukumnya karena 

mengandung manfaat tetapi selain untuk dikonsumsi, seperti kepompong 

sebagai obyek jual beli, meskipun menjijikkan akan tetapi dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti bebek dan burung. Kaidah 

umum yang popular dalam madhhab H{anafi> yaitu: 

ََُْ ُز    ُ ُ َُِ  َ ْ ً    َِإن  َْ ْْ   ِ َ َ ِإن ُك  َ   ِ ْ ِ  َ  ْْ
“Sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara‟ boleh 
dijualbelikan.” 

 

Kaidah di atas menerangkan bahwa sesuatu yang bermanfaat yang 

bisa digunakan dari obyek jual beli tersebut, maka semua yang bermanfaat 

itu halal menurut sha>ra’. 
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Pendapat madhhab H{anafi> juga dijelasan di dalam kitab Fiqih „ala 

Madhhab bi al-Arba‟ah,  yang berbunyi: 

ُ ِ   ِ ََ ْ َ  ِت َا  َ َ  ِرِ  إَذ  َك َن  َْْ  ََْ ُ   ََاَ َ    ْ َ ْ ِل ِ ْ َ    ََ  ِم َك  ْ ََْ  َ ِت َا  َاَ ِصح  َْْ ُ   
 ِ ِ  ,  ً ْ َ  ََُِ   ُ َ َ ََُْ زُ ,   َض ِ ُط ٍ ْ َ ُ ْم  َن ُك  َ   ِ ْ ِ  َ  ْْ   ُ ُ   َِإن  َْ ْْ

 

Artinya: “Dan Madhhab H{anafi> menyatakan bahwa: dan sah menjual 

serangga seperti ular dan kalajengking apabila bermanfaat. 

Adapun batasan menurut mereka segala sesuatu yang 

bermanfaat dihalalkan oleh shara‟ dan sesungguhnya jual 
belinya diperbolehkan.”80

 

 

Dan telah dijelaskan juga dalam kitab al-Fiqh al-Isla>miy wa 

Adillatuh karya Wahbah al-Zuhayli, yang berbunyi: 

َوَلْم َيْشَتِرْط اْلَحَنِفيُة َهَذا الشْرَط فََأَجاُزْوا بَ ْيَع النَجاَساِت َكَشْعِر اْلِخْنزِْيِر َوِجْلِد اْلَمْيَتِة 
َها َكاْلَخْمِر َواْلِخْنزِْيِر َواْلَمْيَتِة َوالدِم َكَما  ِلانِْتَفاِع ِبَها ِإا َما َوَرَد الن ْهُي َعْن بَ ْيِعِه ِمن ْ
َأَجاُزْوا بَ ْيَع اْلَحيَ َوانَاِت اْلُمتَ َوِحَشِة َواْلُمتَ َنِجِس الِذْي يُْمِكُن ْاانِْتَفاُع بِِه ِفْي ْاَأْكِل 

َعُه َيُجْوُز ِأَن ْاَأْعَياَن ُخِلَقْت  َفَعٌة َتِحل َشْرًعا فَِإن بَ ي ْ َوالضاِبُط ِعْنَدُهْم َأن ُكل َما ِفْيِه َمن ْ
َفَعِة ْاِ ْنَ انِ   ِلَمن ْ

 

Artinya: “Dan madhhab H{anafi>yah tidak mensyaratkan syarat ini (barang 

yang dijualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). 

Maka mereka memperbolehkan jual beli barang-barang najis, 

seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. 

Kecuali barang yang terdapat larangan memperjual-

belikannya, seperti minuman keras, (daging) babi, bangkai dan 

darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jual beli 

binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan selain untuk 

dimakan. Dan parameternya menurut mereka (madhhab 

H{anafi>yah) adalah, semua yang mengandung manfaat yang 

halal menurut sha>ra‟, maka boleh menjual-belikannya. Sebab, 

semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk 

kemanfaatan manusia.”81
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Madhhab H{anafi> membolehkan jual beli anjing dengan alasan  

merupakan mal dan memiliki manfaat. Maka mereka membolehkan jual 

beli menjijikkan yang memiliki manfaat, asalkan tidak untuk dimakan. 

Maka apa saja yang memiliki manfaat yang dihalakan secara sha>r’i, boleh 

diperjualbelikan, karena segala sesuatu diciptakan untuk bisa 

dimanfaatkan oleh manusia.
82

 

Dari perbedaan pendapat di atas, secara sederhana dapat 

disimpulkan bahwa hukum kepompong sebagai obyek jual beli dapat 

dikelompokan menjadi empat pendapat, yaitu: 

1. Menurut madhhab Sha>fi’i >, tidak boleh secara mutlak karena tergolong 

dalam hewan yang menjijikkan, dan tidak ada manfaat di dalamnya. 

2. Menurut madhhab H{ambali, tidak boleh karena tidak terdapat manfaat 

di dalamnya dan tidak ada nilai di dalamnya. 

3. Menurut madhhab Ma>liki>, boleh karena semua yang bermanfaat itu 

halal menurut sha>ra’, karena semua makhluk yang ada itu memang 

diciptakan untuk kemanfaatan manusia. 

4. Menurut madhhab Ha>nafi>, boleh hukumnya karena mengandung 

manfaat tetapi selain untuk dikonsumsi. 

 

C. Penetapan Timbangan dan Harga dalam Islam 

Pada dasarnya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbang atau 

takaran dan harga memainkan peranan penting sebagai alat keberlangsungan 
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suatu transaksi antara si penjual dan pembeli, maka dari itu dalam penetapan 

timbangan dan harga harus adil. Tidak ada salah satu pihat yang dirugikan, 

berikut pemaparan tentang penetapan timbangan dan harga: 

1. Penetapan Timbangan 

Pada dasarnya dalam sistem jual beli, alat timbangan memainkan 

peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara 

penjual dan pembeli. Dalam perjalanannya, untuk mendukung sistem ini 

kemudian dikenal ukuran-ukuran tertentu seperti ukuran berat jenis dari 

ons hingga ton, dan takaran literan. Pada kenyataannya, tidak sedikit 

penjual yang menggunakan alat timbang atau takaran, karena bertujuan 

mencari keuntungan dengan cepat.
83

 

Sesungguhnya Allah memerintahkan agar jual beli dengan 

menyempurnakan takaran dan timbang, seperti dalam QS. al-An’am: 152 

yang berbunyi: 

….  
       

  …. 

 
Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. 

Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan 

sekedar kesanggupannya.”84
 

 

Dan Allah juga menerangkan di dalam QS. al-Isra’: 35, yang 

berbunyi: 
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Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”85
 

 

Di samping itu Allah juga telah melarang secara tegas bagi mereka 

yang melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran, seperti dalam 

QS. al-Muthafifin: 1-3, yang berbunyi: 

                       

 
Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”86
 

 

Allah juga menerangkan tentang larangan tersebut dalam QS. al-

Syu’ara’: 181-183, yang berbunyi: 

                            
 

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- 

orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan 

yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-
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haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan 

membuat kerusakan.”87
 

 

Sesunguhnya haram bagi orang-orang yang curang dalam takaran 

tetapi karena keadaanya sebagai urusan yang dituju yaitu meninggalkan 

keadilan, maka ia adalah yang dzhalim di dalam seluruh amal, maka 

pemilik timbangan itu di dalam bahaya kecelakaan.
88

 

Sesungguhnya Rasulullah SAW juga memerintahkan agar jual beli 

dengan menyempurnakan timbang dan melarang melakukan kecurangan. 

Rasullah bersabda: 

َُُ ِرِ  ْ ِن ِاثَ ِر َ ْن َج ِ ِ  ْ ِن َ ْ ِ   ه ََ ىْ   ُ ْ َ ُ  َ ْن  ََْ َُُم  ْ ُن   َ َل :  َ لَ : َح  ثََْ   
    , إ   اه صح ح:     زا ئ ,, ِإُذ  َاَز ُْْ ْم َ ُآْرِجُحْ  ,, َرُ  ُل  ه ص    ه      ا   م 

   ط    ب رىّ 

Artinya: “Memartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan 
kepada kami „Abdush-shamad, mewartakan kepada kami 

Syu‟bah, dari Muharib bin Ditsar, dari Jabir bin Abdullah dia 
berkata: Rasulullah SAW, bersabda:”Apabila kalian 

menimbaang, maka lebihilah.”89
 

 

Rasulullah dalam hadith tersebut menyatakan bahwa bagi 

pedagang hendaknya melebihkan timbanganya, dan melarang bagi 

pedagang untuk mengurangi berat timbangan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam 

sangat menekankan sikap kejujuran dalam praktik jual beli yang dilakukan 

oleh seseorang. Salah satunya dalam berlaku jujur dalam menimbang dan 
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menakar. Sesungguhnya Islam menghindari ketidakadilan yang terjadi 

dalam transaksi jual beli. 

2. Penetapan Harga 

Dalam suatu transaksi ekonomi, harga merupakan komoditas 

(barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan 

yang terjadi pada harga juga ditentukan oleh perubahan permintaan dan 

penawaran, maka dari itu suatu harga harus memberikan keadilan bagi 

seluruh pelakunya dan dilakukan secara sekarela (antara>dim minkum) dan 

memberikan keuntungan yang proposional bagi para pelakunya.
90

 

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah 

pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, 

penjual tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Islam menghargai 

hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi 

hak keduanya.
91

Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW. yang 

berbunyi: 

ص    ه - ََْ  َل َرُ  ُل    ِ  . َ ْن  ََ ٍ   َ َل  َ َل     ُس  َ  َرُ  َل    ِ  َ ََ   ِ ْ ُ  َ َ ِ ْ   ََ  
ِِ َ ْرُج   َْن  َْ َ      َ  » -      ا  م ِإن    َ  ُ َ   ْ ُمَ ِ ُ   ْ َ  ِ ُض  ْ َ  ِ ُط     زُِق َاِإ

 َا َْ َ  َ َحٌ  ِ ْ ُكْم  ُ َ  ُِ ِ  ِ َْ َ َمٍ  ِ  َاٍم َااَ َ  لٍ 

Artinya: “Dari Anas RA, dia berkata,”Harga melonjak pada masa 
Rasulullah SAW. Maka berkatalah orang-orang,‟Wahai 
Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami.‟ Maka bersabda 
Nabi SAW,”Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Menetapkan 

Harga, Yang Memegang Rizki, Yang Melapangkan Rizki, Yang 

Maha Pemberi Rizki. Dan sungguh akan betul-betul berharap 

berjumpa dengan Tuhanku sementara tak ada seorang pun dari 
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kalian yang akan menuntutku karena suatu kezhaliman dalam 

urusan harta atau nyawa.”92
 

 

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa Rasulullah menentang 

kebijakan intervensi atau penetapan harga jika penyebab perubahan harga 

adalah faktor alamiah. Secara umum jumhur ulama juga sepakat bahwa 

penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam 

jika pasar dalam situasi normal.
93

 

H{adi>th di atas menerangkan suatu keadaan pada masa Rasulullah 

yang menggambarkan suatu kondisi ekonomi yang sulit yang mana telah 

terjadi kelangkaan barang sehingga harga barang-barang melonjak tajam, 

para sahabat meminta Rasulullah untuk menetapkan harga yang sesuai 

kemampuan mereka. Akan tetapi Rasulullah menolak untuk melakukan 

penetapan harga, dengan asumsi bahwa Allah lah yang mengatur harga 

barang sehingga tidak seorangpun yang berhat mengaturnya. Oleh karena 

itu, jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan 

pemaksaan, maka jelaslah penetapan harga semacam itu haram 

hukumnya.
94

 

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah SAW, yang 

kemudian banyak menjadi bahasan dari ulama di masa kemudian. Secara 

umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan 

eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan 
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menguntungkan pihak yang lain.
95

 Allah menerangkan dalam QS. al-

Nisa’:29, yang berbunyi: 

                          
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”96
 

 

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Islam telah 

memberikan kesempatan yang cukup luas kepada uamatnya untuk 

melakukan jual beli yang mendatangkan keuntungan pada diri mereka. 

Akan tetapi Islam memberikan batasan-batasan kepada pelaku jual beli 

supaya tidak ada yang dirugikan terutama dalam penentuan harga. Harga 

yang adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, 

yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan 

tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik pihak penjual maupun 

pembeli. 
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI KEPOMPONG DI DESA SOOKO 

KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Profil Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo 

a. Letak Daerah 

Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo merupakan 

salah satu desa yang terletak di sebelah timur wilayah Kabupaten 

Ponorogo.  

Adapun letak geografis Desa Sooko Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo 7
°
53 LS 111°38 BT dengan ketinggian + 450m 

s/d 600m di atas permukaan air laut, dengan batas – batas sebagai 

berikut : 

Sebelah Utara : Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo 

Sebelah  Selatan : Desa Bedoho Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo 

Sebelah Barat : Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo 

Sebelah Timur : Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo 

 



45 
 

 

b. Luas wilayah 

Desa Sooko memiliki luas wilayah +  383,251 Ha dengan 

klasifikasi menjadi tanah sawah, tanah kering, dengan perincian 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Klasifikasi Tanah Desa Sooko 

No. Wilayah Luas (Ha) 

1 Tanah pekarangan 48,066 

2 Tanah pertanian/sawah 230,216 

3 Tanah lading 74,66 

4 Hutan 9,01 

5 Perkebunan 10,0 

6 Lainnya 11,0 

Sumber: Data Statistik Desa Sooko Tahun 2015. 

Adapun jumlah dukuh, RW dan RT  sebanyak 4 Dukuh, 15 

RW, dan 35 RT dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Klasifikasi Pembagian Wilayah Desa Sooko 

No Dukuh RW RT 

1 Dalangan 3 8 

2 Sombro 3 8 

3 Sooko 7 15 

4 Blimbing 2 4 

 Jumlah  15 35 

Sumber: Data Statistik Desa Sooko Tahun 2015. 

c. Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Sooko kecamatan Sooko seluruhnya 

sebanyak 3.395 jiwa dengan kepala keluarga sebanyak 764 KK, 

sedangkan penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari laki-laki 1.668 

jiwa dan perempuan 1.727 jiwa. 
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Tabel 1.3 

Penduduk Menurut Kelompok Umur Desa Sooko 

No Kelompok 

Umur 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 0-4 152 158 310 

2 5-19 387 431 818 

3 20-49 575 574 1.149 

4 50-59 339 341 680 

5 >60 215 223 438 

 Jumlah  1.668 1.727 3.395 

Sumber: Data Statistik Desa Sooko Tahun 2015. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk 

menurut umur merupakan jumlah besar. Dengan pertumbuhan 

penduduk ± 1% pertahun dan pertumbuhan setiap tahun selalu 

berbeda. 

Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat 

Desa Sooko dapat dilihat tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.4 

Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Sooko 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Tamat perguruan tinggi 43 

2 Tamat slta/sederajat 396 

3 Tamat sltp/sederajat 852 

4 Tamat sd/sederajat 1342 

5 Belum atau tidak sekolah 762 

 Jumlah  3.395 

Sumber: Data Statistik Desa Sooko Tahun 2015. 

2. Kondisi Sosial Ekonomi 

Kurang lebih 85% penduduk Desa Sooko mayoritas mata 

pencaharianya adalah sebagai petani. Sebagian kecil dari mereka sebagai 



47 
 

 

wiraswasta, pembantu rumah tangga, buruh dan pegawai negeri. Pekerjaan 

tambahan sebagai pencari kayu ini justru terkadang hasilnya lebih baik. 

Lahan yang rata-rata dimiliki masyarakat Desa Sooko berupa 

sawah, tegalan dan pekarangan dengan luas lahan sawah kurang lebih 

seperempat hektar. Akan tetapi penghasilan yang diperoleh sangat cukup 

sekali dan ada yang bisa dikatakan minim untuk dapat memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan dibantu pemanfaatan air dari sungai 

dapat meningkatkan jumlah panen para petani yang menanam padi. Ketika 

panen padi selesai, maka masyarakat mencoba untuk menanam selain padi 

dengan tanaman yang lebih menghasilkan misalnya, menanam kacang, 

cabai, tomat, dan lain-lain. 

Kehidupan ekonomi penduduk Desa Sooko secara keseluruhan 

mengandalkan dari sawah. Untuk mencari tambahan masyarakat Desa 

Sooko pergi keluar daerah untuk menjadi buruh rumah tangga dan 

pekerjaan lainya. 

Dalam masyarakat Desa Sooko sudah terdapat sarana transportasi 

dan sarana ekonomi, yang dapat meningkatkan mobilitas penduduk 

khususnya kegiatan ekonomi. Mobilitas ini cukup baik dan terlihat adanya 

kesempatan mengembangkan non pertanian dengan ditandai bergesernya 

aktifitas penduduk pada kegiatan non pertanian seperti, dagang dan 

mengumpulkan hasil pertanian dengan jumlah besar untuk dijual ke 

daerah-daerah lain yang membutuhkan. Dengan adanya sarana transportasi 
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misalnya sepeda motor, mereka dapat melengkapi segala keperluan dan 

kebutuhan-kebutuhannya. 

3. Kondisi Sosial Keagamaan 

Situasi kehidupan sosial keagamaan atau kemaasyarakatan di Desa 

Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo masih dalam suasana 

gotong royong. Persatuan antara individu masih terasa dalam setiap 

suasana. Kekentalan kekeluargaan sangat dijaga oleh masyarakat desa dan 

ini dapat menciptakan kerukunan antara warganya. 

Di Desa Sooko mayoritas penduduknya beragama Islam. Berikut 

klasifikasi agama beserta jumlah pemeluk agama yang ada di Desa Sooko. 

Tabel 1.5 

Penganut Agama dan Kepercayaan Desa Sooko 

No Agama Jumlah 

1 Islam 3.395 jiwa 

2 Kristen 0 jiwa 

3 Katolik 0 jiwa 

4 Hindu 0 jiwa 

5 Budha 0 jiwa 

 Jumlah  3.395 jiwa 

Sumber: Data Statistik Desa Sooko Tahun 2015. 

B. Praktik Jual Beli  Kepompong di Desa Sooko Kecamatan Sooko 

Kabupaten Sooko 

Kepompong merupakan hewan yang berasal dari ulat yang hendak jadi 

kupu kupu. Ulat - ulat ini memakan daun jati yang sedang menghijau hingga 

habis sehingga tinggal kerangka daunnya. Ulat yang sudah bersiap jadi 

kepompong biasanya akan turun ke tanah untuk siap - siap bermetamorfosa 

menjadi kepompong. 
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Kepompong biasanya menempel di bawah serakan sampah ataupun 

daun jati yang jatuh ke tanah. Bahkan ada beberapa di antaranya yang 

terpendam di bawah tanah. Musim kepompong  biasanya datang setahun 

sekali beberapa saat setelah datangnya musim hujan. Kepompong berwarna 

coklat tua sampai kehitaman dengan ukuran panjang kira - kira 2 cm. 

Musim penghujan menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar hutan 

jati di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Saat musim hujan 

ulat jati yang sudah tua turun untuk berkepompong. Sebagian warga 

memanfaatkan berburu kepompong sebelum terbang menjadi kupu-kupu. 

Biasanya masyarakat mencarinya usai hujan reda. Mereka membawa kantung 

plastik, berjongkok, dan memunguti daun daun jati berwarna cokelat tua yang 

jatuh di tanah. Pada masa awal musim penghujan, warga sekitar hutan atau 

kebun mengumpulkan  kepompong untuk dimanfatkan sebagai pakan ternak 

seperti pakan bebek dan untuk dikonsumsi sebagai pengganti lauk pauk. 

Suatu transaksi jual beli dilakukan sah apabila memenuhi syarat dan 

rukunnya, seperti adanya penjual dan pembeli, sighat, dan obyek yang 

diperjualbelikan. Adapun untuk mengetahui transaksi jual beli kepompong 

sebagai obyek, berikut pemaparan praktiknya: 

1. Subyek jual beli 

Yang dimaksud subyek jual beli adalah pelaku transaksi atau orang 

yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut, yaitu penjual dan pembeli. 

Penjual dan pembeli disyaratkan harus berakal, Islam dan dengan 

kehendak sendiri. Pihak penjual yaitu Peno, Janu, dan Lilik. Sedangkan 
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pembeli adalah Wati dan Sugeng. Adapun usia mereka berkisar antara 30 - 

40 tahun. Berikut pemaparan Peno selaku penjual: 

“Kepompong biasanya  diperoleh di kebun jati yang berada di 

sekiar rumah. Biasanya kepompong tersebut berada di bawah daun 

jati yang sudah jatuh ke tanah. Setelah dikira sudah mendapatkan 

cukup banyak kemudian dibawa pulang untuk dijual  dan bisai 

menambah pendapatan.”97
  

 

Adapun pemaparan Sugeng selaku pembeli: 

“Membeli kepompong tersebut tidak untuk dikonsumsi akan tetapi 

digunakan sebagai pakan ternak bebek karena bisa meningkatkan 

produksi telur.”98
 

 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang melakukan 

melakukan transaksi tersebut baligh dan atas kemauannya sendiri, bukan 

paksaan dari orang lain, bahkan hal itu dilakukan untuk menambah 

pendapatannya. 

2. Sighat jual beli 

Dalam transaksi jual beli ijab qabul merupakan unsur atau bagian 

dari kegiatan jual beli tersebut. Dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya 

telah terpenuhi, sebab ijab qabul ini dilakukan dengan maksud untuk 

menunjukkan adanya rasa suka rela terhadap jual beli yang mereka 

lakukan yaitu penjual dan pembeli. 

Dalam praktiknya ijab qabul yang dilakukan dalam transaksi jual 

beli kepompong sebagai obyek yan berada di Desa Sooko Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo adalah menggunakan lisan. Di mana pembeli 
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datang langsung ke tempat penjual dan tidak jarang penjual datang ke 

tempat pembeli. Menurut Lilik selaku penjual mengatakan: 

“Dalam jual beli kepompong  tersebut biasanya dijual ketika sudah 

di rumah, dan untuk mengetahui harganya terlebih dahulu 

ditimbang dengan menggunakan alat timbang dengan satuan 

kilogram.” 99
 

 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan 

ijab qabul, baik penjual maupun pembeli mengucakapkannya dengan tidak 

secara tegas artinya tidak menggunakan lafadh ijab qabul sebagaimana 

semestinya, seperti: Pembeli:”pak jaluk enthong e setengah kilo, piro 

regane?”. Jawab Penjual:” iyo pak, iki enthong e setengah kilo, regane 

slawe ewu”. Bukan seperti ijab qabul dengan secara umum digunakan 

dalam jual beli, yaitu dengan kata “membeli” atau “menjual” yang 

dilakukan dalam transaksi jual beli kepompong yang berada di Desa 

Sooko, menggunakan perkataan lain yang menunjukan maksud yang sama, 

yaitu dengan menggunakan kata “jaluk” . Maksud dari kata “jaluk” bukan 

arti sebenarnya yaitu meminta akan tetapi maksud dari perkataan tersebut 

adalah membeli. 

3. Obyek jual beli 

Dalam transaksi jual beli rukun dan syaratnya harus terpenuhi 

salah satunya adanya obyek atau barang yang diperjualbelikan. Sedangkan 

di antara syarat barang yang dijadikan obyek jual beli tersebut adalah 

harus ada manfaatnya. Di wilayah sekitar Desa  Sooko Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo pada masa awal musim penghujan, warga sekitar 
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mengumpulkan  kepompong untuk dimanfatkan. Adapun pemanfaatannya 

kepompong di Desa Sooko yang diungkap oleh beberapa narasumber. 

Menurut Janu selaku penjual mengatakan: 

“Kepompong biasanya  diperoleh di kebun jati yang berada di 

sekitar rumah. Biasanya kepompong tersebut berada di bawah daun 

jati yang sudah jatuh ke tanah. Setelah dikira sudah mendapatkan 

cukup banyak kemudian dibawa pulang untuk dijual  kepada 

masyarakat sekitar yang tidak sempat mencari sendiri, biasanya 

pembeli menjadikan kepompong tersebut untuk dijadikan lauk 

pauk.”100
 

 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Janu memperoleh 

kepompong di kebun sekitar rumah, dan kepompong tersebut dijual 

kepada masyarakat sekitar, dan oleh pembeli kepompong tersebut 

dijadikan sebaagai lauk pauk. Adapun pendapat Lilik selaku pencari dan 

penjual mengatakan: 

“Biasanya untuk mendapatkan kepompong tidak harus pergi ke 

kebun jati ataupun ke hutan jati tetapi bisa didapatkan di sekitar 

rumah. Apabila menadapatkan banyak akan dijual, kalau 

mendapatakan sedikit untuk dikonsumsi sendiri.”101
 

 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Lilik mencari 

kepompong di sekitaran rumah tidak ke kebun atau hutan jati. Apabila 

mendapatkan banyak oleh beliau akan dijual dan apabila hanya mendapat 

sedikit akan dikonsumsi sendiri. Peno mengatakan bahwa: 

“Mencari kepompong ini hanya sampingan, untuk mengisi waktu 

luang setelah tanam padi dan juga bisa menambah pendapatan, 

untuk harganya berkisar Rp. 80.000,- perkilonya, kepompong 

tersebut biasanya dijual ketika sudah di rumah, terkadang belum 

sampai di rumah sudah ada yang membeli ketika masih berada di 

kebun atau masih di jalan. Biasanya pembeli menjadikan 
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kepompong tersebut untuk dikonsumsi, ada juga untuk pakan 

ternak bebek dan burung berkicau, akan tetapi lebih banyak untuk 

dikonsumsi dibanding dengan untuk pakan ternak.”102
 

 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Peno mencari 

dan menjual kepompong hanya sebagai pekerjaan sampingan karena bisa 

menambah pendapatan dan pembeli dalam memanfaatkan kepompong 

tersebut berbeda-beda, ada yang membelinya untuk dikonsumsi ada juga 

untuk pakan ternak bebek dan burung, akan tetapi lebih banyak untuk 

dikonsumsi dibanding dengan untuk pakan ternak. Adapun pendapat Wati 

adalah: 

“Membeli kepompong tersebut untuk dijadikan pengganti lauk, 

biasanya dibuat berbagai macam menu masakan, seperti digoreng 

dan ditumis. Adapun rasanya lezat dan gurih. Biasanya membeli ¼ 

kilogram dengan harga berkisar Rp. 20.000,-.”103
 

 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Wati membeli 

kepompong tersebut untuk dijadikan lauk pauk, menurut beliau rasanya 

lezat dan gurih. Adapun pendapat Sugeng: 

“Membeli kepompong tersebut tidak untuk dikonsumsi karena 

merasa jijik dan apabila memakannya akan mengalami alergi gatal-

gatal akan tetapi kepompong tersebut digunakan sebagai pakan 

ternak bebek, karena didalamnya mengandung protein yang tinggi 

bisa meningkatkan produksi telur.”104
 

 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Sugeng membeli 

kepompong tidak untuk dikonsumsi melainkan untuk pakan ternak bebek 

agar produk telunya meningkat. 
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Dari pemaparan infomasi di atas penulis  dapat menyimpulkan 

bahwa kepompong sebagai obyek jual beli mempunyai beberapa  manfaat 

di kalangan masyarakat Desa Sooko, yaitu sebagai lauk pauk sehari-hari, 

pakan ternak, sebagai penghasilan tambahan, dan kepompong tersebut 

lebih banyak untuk dikonsumsi dibanding dengan untuk pakan ternak. 

C. Praktik Penetapan Berat dan Harga Dalam Jual Beli Kepompong di Desa 

Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 

Pada dasarnya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbang atau 

takaran dan harga memainkan peranan penting sebagai alat keberlangsungan 

suatu transaksi antara si penjual dan pembeli. Jual beli kepompong di Desa 

Sooko tidak terlepas dengan sistem penimbangan yang bertujuan untuk 

mengetahui seberapa banyak kepompong yang diperjualbelikan dan untuk 

mengetahui harga yang harus ditetapkan di akhir transaksi jual beli nantinya. 

Untuk mengetahui bagaimana penetapan timbangan dan harga kepompong 

sebagai obyek jual beli di Desa Sooko, berikut pemaparan dari beberapa 

informan. Janu mengatakan: 

“Kepompong biasanya  diperoleh di kebun jati yang berada di 

sekiar rumah. Biasanya kepompong tersebut berada di bawah daun 

jati yang sudah jatuh ke tanah. Setelah dikira sudah mendapatkan 

cukup banyak kemudian dibawa pulang untuk dijual, dalam 

menjualbelikan kepompong dengan sistem penimbangan dengan 

satuan kilogram dan dalam menentukan harganya mematok harga 

berkisar antara Rp. 80.000-Rp. 100.000 perkilonya di awal musim 

hujan karena permintaan masyarakat cukup banyak terhadap 

kepompong tersebut, dan Rp. 50.000-Rp. 80.000 perkilo pada akhir 

musim penghujan karena permintaan masyarakat tidak banyak 

terhadap kepompong tersebut.”105
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Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Janu 

memperjualbelikan kepompong sebagai obyek jual beli dengan sistem 

penimbangan dengan satuan kilogram, dalam menentukan harganya beliau 

mematok harga berkisar antara Rp. 80.000-Rp. 100.000 perkilonya di awal 

musim hujan karena permintaan masyarakat cukup banyak terhadap 

kepompong tersebut, dan Rp. 50.000-Rp. 80.000 perkilo pada akhir musim 

penghujan karena permintaan masyarakat tidak banyak terhadap 

kepompong tersebut. Adapun Lilik mengatakan: 

“Kepompong yang diperoleh dari sekitar rumah akan dijual apabila 

ada yang membeli karena hasil yang didapatkan tidak terlalu 

banyak, dan untuk mengetahui beratnya dengan menggunakan alat 

timbang dan untuk penetapan harganya, ditetapakan sesuai dengan 

kesepakatan.”106
 

 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil kepompong 

yang Lilik peroleh akan dijual, untuk menentukan beratnya menggunakan 

alat timbang. Adapun untuk penetapan harganya, ditentukan dari 

kesepakatan kedua belah pihak. Peno mengatakan: 

“Untuk mencari kepompong harus pergi ke kebun jati atau hutan 
jati yang berada tidak jauh dari rumah, apabila dirasa sudah cukup 
banyak kemudian dibawa pulang untuk dijual  kepada masyarakat 
sekitar, terkadang belum sampai rumah sudah ada yang membeli 
ketika masih berada di kebun atau masih di jalan. Untuk penetapan 
beratnya apabila sudah sampai rumah dengan menggunakan alat 
timbang, dan apabila belum sampai  di rumah penjual hanya 
memperkirakan berat kepompong tersebut  untuk menentukan 
harganya dan biasanya pembeli menyetujui berat kepompong 
tersebut yang telah ditetapkan oleh penjual dan untuk harganya 
sebelumnya melalui proses tawar menawar terlebih dahulu dan 
harga yang ditawarkan berkisar Rp. 80.000 perkilonya di awal 
musim hujan dan Rp. 50.000 perkilo pada akhir musim 
penghujan.”107
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Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Peno 

memperjualbelikan kepompong tersebut apabila sudah sampai di rumah 

dan terkadang masih berada di jalan atau di kebun sudah ada yang 

membeli. Untuk penentuan beratnya digunakan alat timbang, dan apabila 

belum sampai di rumah hanya memperkirakan berat kepompong tersebut 

dan standar penetapan berat tersebut ditetapkan oleh penjual dan pembeli 

menyetujui berat yang telah ditetapakan oleh penjual. Jadi kedua belah 

pihak saling suka rela dan tidak ada pihat yang merasa dirugikan. Adapun 

untuk menentukan harganya beliau menawarkan harga awal berkisar Rp. 

80.000 perkilonya di awal musim hujan dan Rp. 50.000 perkilo pada akhir 

musim penghujan. 

Dari pemaparan infomasi di atas penulis  dapat menyimpulkan 

bahwa sistem penetapan berat dalam jual beli kepompong sebagai obyek di 

Desa Sooko ada perbedaan yaitu penentuan berat dengan menggunakan 

alat timbang dan penentuanya dengan menggunakan perkiraan penjual dan 

untuk penetapan harga dengan sistem tawar-menawar dari harga yang 

ditawarkan oleh penjual dengan standar musim penghujan. Jadi standar 

penetapan harga dengan standar musim penghujan tidak ada pihak (penjual 

dan pembeli) yang merasa dirugikan dengan standar tersebut karena 

praktik tersebut sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu dan telah 

menjadi suatu adat kebiasaan di Desa Sooko. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI 

KEPOMPONG DI DESA SOOKO KECAMATAN SOOK  

KABUPATEN PONOROGO 

 

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kepompong Sebagai 

Obyek di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Sooko 

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masdar dari kata بعت 

diucapkan عبا-يبيع  bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari 

kata الباع karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad 

meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang 

melakukan penjualan dan pembelian disebut البيعان. Jual beli diartikan juga 

“pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Pengertian jual beli (البيع) secara sha>ra’ 

adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi 

kepemilikan. 

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

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

umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan 

dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. 

Tukar-menukar ialah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas suatu 

yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah 

bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai 

objek penjualan, jadi bukan manfaatnya dan bukan hasilnya. Jual beli dalam 
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arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan 

bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik.
108

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu 

perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, atas dasar 

kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau 

ketentuan yang dibenarkan syara’. 

Dalam suatu transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang 

telah ditentukan, jika salah satu  tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak 

sah atau batal karena kurang terpenuhinya syarat barang yang 

diperjualbelikan. Dalam hal melakukan transaksi jual beli, baik barang atau 

yang dijadikan obyek jual beli harus yang diperbolehkan oleh shara’.  

Adapun untuk melihat status hukum praktik jual beli kepompong yang 

biasa dilakukan masyarakat Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo, maka terlebih dahulu dilihat dari aspek rukun dan syarat yang harus 

terpenuhi. Ada beberapa hal yang perlu dianalisa yaitu: 

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

Suatu transaksi jual beli harus terpenuhi  rukun dan syaratnya salah 

satunya adalah orang yang berakad (penjual dan pembeli), adapun syarat 

yang yang harus dipenuhi dalam transaksi tersebut adalah berakal, harus 

dengan kehendak sendiri, dan bergama Islam. 

Adapun yang dimaksud berakal adalah orang yang melakukan akad 

jual beli, harus akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu 
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masih mumayyiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat 

izin dari walinya. Dan yang dimaksud harus dengan kehendak sendiri 

adalah tidak ada paksaan dari orang lain apabila ada paksaan maka jual 

belinya tidak sah karena jual beli tersebut terjadi dengan tanpa kerelaan. 

Adapun pihak penjual yaitu Peno, Janu, dan Lilik. Dan pembeli adalah 

Wati dan Sugeng. Usia mereka berkisar antara 30 - 40 tahun. 

Dalam praktiknya pelaku jual beli kepompong di Desa Sooko 

melakukan transaksi tersebut atas kemauannya sendiri, bukan paksaan dari 

orang lain, bahkan hal itu dilakukan untuk menambah pendapatannya. 

Dengan demikian  dilihat dari aspek pelaku jual beli bahwa para 

pihak yang terlibat dalam akad jual beli kepompong di Desa Sooko 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo secara umum telah memenuhi 

persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Penjual maupun pembeli 

adalah berakal yang dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, 

dengan kehendak sendiri (tidak ada paksaan), dan baligh karena usia rata-

rata mereka bekisar antara 30-40 tahun. 

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

Jual beli belum dapat dikatakan sah,  sebelum ijab dan qabul 

dilakukan, sebab ija>b dan qabu>l  itu menunjukkan  rela atau sukanya kedua 

belah pihak.  Pada dasarnya ija>b dan qabu>l itu harus dilakukan dengan 

lisan. Tetapi kalau tidak mungkin,  misalnya bisu, atau jauh barang yang 

dibeli,  dan penjualnya jauh pula,  maka boleh dengan perantaraan surat 
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menyurat yang mengandung arti ija>b dan qabu>l itu.
109

 Dalil yang 

menyatakan tentang mensyaratkan ija>b qabu>l itu ialah firman Allah Q.S. 

al-Nisa': 29 yang berbunyi: 

….      
  …. 

Artinya: “….Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama suka di antara kamu….”.110

 

 

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan 

dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lainnya,  tanda 

yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ija>b dan qabu>l.111
  

Adapun praktiknya ijab qabul yang dilakukan dalam transaksi jual 

beli kepompong yang berada di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo adalah menggunakan lisan. Di mana pembeli datang langsung 

ke tempat penjual dan tidak jarang penjual datang ke tempat pembeli.  

Adapun dalam transaksi tersebut yang dilakukan oleh penjual 

maupun pembeli tidak menggunakan lafadh ijab qabul sebagaimana 

semestinya, seperti: Pembeli:”pak jaluk enthong e setengah kilo, piro 

regane?”. Jawab Penjual:” iyo pak, iki enthong e setengah kilo, regane 

slawe ewu”. Bukan seperti ijab qabul dengan secara umum digunakan 

dalam jual beli, yaitu dengan kata “membeli” atau “menjual” yang 

dilakukan dalam transaksi jual beli kepompong yang berada di Desa 

Sooko, menggunakan perkataan lain yang menunjukan maksud yang sama, 

yaitu dengan menggunakan kata “jaluk” . Maksud dari kata “jaluk” bukan 
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arti sebenarnya yaitu meminta akan tetapi maksud dari perkataan tersebut 

adalah membeli. 

Dengan demikian  dari analisis di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa ijab qabul pada transaksi jual beli kepompong sebagai obyek yang 

dilakukan di Desa Sooko kecamatan Sooko kabupaten Sooko sudah 

memenuhi syarat karena ijab qabul yang dilakukan secara langsung yaitu 

dengan cara lisan, walaupun tidak mengunakan lafadh ijab qabul 

sebagaimana semestinya dan kedua belah pihak melakukan dengan suka 

sama suka, saling rela dan memahami maksud dari ijab qabul tersebut 

meskipun  menggunakan lafadh yang berbada yaitu “jaluk”, tetapi 

maksudnya sama yaitu membeli. 

3. Ditinjau dari Ma‟qud „alahi (obyek jual beli) 

Pada dasarnya sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia 

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

ada dalil yang menunjukkan keharamannya dan dalam kehidupan sehari-

hari, kita sering menemukan bentuk mua’amalah salah satunya adalah jual 

beli. Dalam jual beli, syarat-syarat harus terpenuhi salah satunya yaitu, 

obyek yang diperjual belikan harus suci atau bersih dan memiliki manfaat 

di dalamnya. 

Suci atau bersih yang dimaksud adalah barang yang dijual belikan 

bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau 

digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Dan juga suci atau mungkin 
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untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti 

anjing, babi, dan khamr.
112

 Rasulullah bersabda: 

ِْ زِْ ِ  .ض  َن َرُ ْ َل  ه ص.َ ْن َج ِ ٍ  ر ْ َْمِ  َا ْ َمْ ِت َا  ْ م  َ َل  َن  ه َاَرُ ْ  َ ُ  َح َم  َْْ َ   
 َا ْاَْصَ  مِ 

 

Dari Jabir r.a Rasulullah SAW bersabda:  Sesungguhnya Allah dan 

Rasulnya mengharamakan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala.” 

(HR. Bukhari dan Muslim)
113

 
 

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan kecuali anjing untuk 

berburu boleh diperjual belikan. Menurut Sha>fi’i>yah, sebab keharaman 

arak,  bangkai,  anjing dan babi karena najis, berhala bukan karena najis 

tetapi karena tidak ada manfaatnya menurut syara’.114
 Suatu obyek jual 

beli harus memiliki manfaat, yang dimaksud dengan barang yang 

bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan 

hukum Islam. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya,  bahkan dapat 

merusak seperti ular dan kala jengking maka tidak dapat dijadikan obyek 

jual beli.  Juga tidak sah memperjual belikan jangkrik,  ular, semut, 

binatang buas, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk 

disamak,  dijadikan sepatu dan lain- lain,  namun tidak sah bila digunakan 

untuk permainan yang digunakan untuk permainan karena menurut syara 

tidak ada manfaatnya.
115

 

Berkenaan dengan permasalahan  kepompong sebagai obyek jual 

beli, ulama’ madhhab dalam hal ini berbeda pendapat dalam hal 
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menentukan kriteria syarat yang harus dipenuhi dalam suatu obyek jual 

beli. Dalam  menentukan status hewan tersebut, berikut dipaparkan 

pendapat ulama’ madhhab terkait status hukumnya: 

Pertama, berkaitan dengan permasalahan kepompong sebagai 

obyek jual beli madhhab Sha>fi’i> berpendapat bahwa kepompong haram 

hukumnya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bida>yatul al-Mujtah}id 

karya Ibn Rushd, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa madhhab Sha>fi’i> 

mengharamkan jual beli kepompong termasuk memakannya, dengan 

alasan kepompong adalah binatang yang menjijikkan.
116

  

Kedua, menurut pendapat madhhab H{ambali jual beli dengan 

obyek kepompong, hukumnya tidak sah, karena tidak terdapat manfaat di 

dalamnya dan tidak ada nilai di dalamnya.  

Ketiga, menurut pendapat madhhab Ma>liki> kepompong sebagai 

obyek jual beli adalah halal hukumnya, mereka berpedoman pada 

pengertian yang telah beliau definisikan yaitu benda atau obyek jual 

belinya nyata serta ada manfaatnya. Parameternya adalah adanya manfaat 

yang bisa digunakan, serta semua yang bermanfaat itu halal menurut 

sha>ra’, karena semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk 

kemanfaatan manusia. 

Keempat, menurut pendapat Madhhab H{anafi> terhadap hewan 

menjijikkan sebagai obyek jual beli adalah boleh hukumnya karena 

mengandung manfaat tetapi selain untuk dikonsumsi, seperti kepompong 
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sebagai obyek jual beli, meskipun menjijikkan akan tetapi dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti bebek dan burung. 

Dalam praktik jual beli kepompong yang berada di Desa  Sooko 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, warga sekitar mengumpulkan  

kepompong untuk dimanfaatkan. Bahwa mereka memanfaatkan 

kepompong untuk dijual kepada masyarakat sekitar, hal tersebut sebagai 

pekerjaan sampingan karena dapat menambah pendapatan. 

Berkaitan dengan permasalahan kepompong sebagai obyek jual 

beli madhhab Sha>fi’i> berpendapat bahwa kepompong haram hukumnya, 

dengan alasan kepompong adalah binatang yang menjijikkan.
117

 Adapun 

yang menjadi dasar madhhab Sha>fi’i> mengharamkan kepompong adalah 

dalil yang berbunyi: 

َ  : َاَ ْن   ن ُ َمَ   َ لَ  ِِ َََ َ ِ  َا َْ َ   را ه ُ ََْه  ر  ل  ه ص        ا  م َ ْن َ َكَ   
م   إا      اى  َ 

 

Artinya: “Rasulullah –Shallahu „alaihi wasallam- melarang dari 

memakan al-jallalah (spesies hewan yang menjijikan atau 

pemakan kotoran) dan dari meminum susunya.” (HR. Imam 

Lima kecuali al-Nasa’i)118
 

 

Madhhab Sha>fi’i> meng-qi>yaskan kepompong dengan hewan 

jalla>lah (hewan yang menjijikan atau pemakan kotoran), serta diqiyaskan 

dengan hewan ha}sha>rat (hewan kecil atau serangga). Telah dijelaskan 

dalam kitab al-Umm, bahwa semua binatang yang tidak biasa dimakan 

oleh orang Arab (kecuali dalam keadaan darurat) karena binatang tersebut 
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dianggap keji oleh mereka itu hukumnya haram. Maka menurut madhhab 

Sha>fi’i> bahwa semua binatang yang menjijikkan adalah haram.
119

 Selain 

itu madhhab Sha>fi’i> juga berdasarkan QS. al-A’raf  ayat 157, yang 

berbunyi: 

….   
   

…. 
 

Artinya : “Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan       

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. 
120

 

 

Bahwa yang dimaksud dengan perkara-perkara yang buruk (keji) 

yaitu apa yang dianggap menjijikkan oleh jiwa, maka mereka mengatakan 

bahwa semua binatang yang menjijikkan adalah haram hukumnya.
121

 Di 

samping itu madhhab Sha>fi’i> juga mengharamkan jual belinya, hal ini 

berdasarkan dalil yang berbunyi: 

  ُ ََ  َرا ه  م  ا    ا ااُِإن  هَ ِ َذ  َح َم ّ ْ ً   َح َم ََ

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu maka Dia 
mengharamkan harganya.”(HR. Ahmad dan Abu Dawud).

122
 

 

Dan madhhab H{ambali juga berpendapat bahwa jual beli  

kepompong, hukumnya tidak sah, karena tidak terdapat manfaat di 

dalamnya dan tidak ada nilai di dalamnya. Sebagaimana juga telah 

dijelaskan dalam kitab al-Fiqh al-Isla>miy wa Adillatuh karya Wahbah al-

Zuhayli, yang berbunyi: 
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َ   َِ  ُ  َاَ َ    ْ َ ْ ُل ِ ْ  َ ُ ِِ اَ َ  ََْ  َ ِت َا َ َ  ِع  ْ  ََْه ئِِم  ّ  َ َ ِ  ِ ْ ِ  َك   َا َ ِصُح  ِْ ُ  َ   اَ َ  ْْ
ْصِ َ  اِ  َِ َِْ  َ ِ , َااََ ْص َ اُ , َا  ْ   ُْْ ِر   ِِ اَ ُْ ُْك ُ , َك ْاََ ِ  َا  ْ ِ ْئ ِ , َ ْصِ ُح ِ  , َك   َ َِ  َا 

َ َ ِ  ِ ْ ِ  َاِ ْ َمَ  َ  ُ : َا ْ ُ  َ  ِ   .ِ َن َ  َا َ  ْْ
 

Artinya:  ”Dan Madhhab H{ambali menyatakan bahwa: Tidak sah jual 

beli yang tidak ada manfaat di dalamnya seperti serangga, 

binatang buas untuk berburu, seperti singa, anjing hutan, dan 

burung yang tidak dimakan dan tidak diburu, seperti burung 

rhihah, burung rajawali dan burung gagak: karena tidak ada 

manfaat di dalamnya dan tidak ada nilai di dalamnya.”123
 

 

Dan telah dijelaskan juga dalam kitab Fiqih „ala Madhhab bi al-

Arba‟ah,  yang berbunyi: 

َ   َِ  ُ َاَ َ    ْ َ ْ ِل ِ ْ  َ ُ ََ ِ   ا ُااَا  ْ َ ِز َا ْ  ْاِا  َ   ْ ََْ  َ ِت َك ْ َ ْ َ ِ  َا  َا َ ِصُح  َْْ ُ   
 .  ِ ى ُ َص ِا  ِ ِ 

 

Artinya: “Dan Madhhab H{ambali menyatakan bahwa: Tidak sah jual beli 

serangga seperti kelajengking dan ular kecuali ulat sutra dan 

cacing yang diburu.
124

 

 

Adapun kepompong diperjualbelikan untuk menambah pendapatan 

akan tetapi masyarakat sekitar memanfaatkan kepompong sebagai 

pengganti lauk pauk. Adapun kepompong tersebut tidak untuk hanya 

dikonsumsi akan tetapi dimanfaatkan untuk pakan ternak bebek dan 

burung. 

Pendapat Madhhab H{anafi> terhadap hewan menjijikkan sebagai 

obyek jual beli adalah boleh hukumnya karena mengandung manfaat tetapi 

selain untuk dikonsumsi, seperti kepompong sebagai obyek jual beli, 
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meskipun menjijikkan akan tetapi dapat dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak seperti bebek dan burung.  

Pendapat madhhab H{anafi> telah dijelasan di dalam kitab Fiqih „ala 

Madhhab bi al-Arba‟ah,  yang berbunyi: 

ُ ِ   ِ ََ ْ َ  ِت َا  َ َ  ِرِ  إَذ  َك َن  َْْ  ََْ ُ   ََاَ َ    ْ َ ْ ِل ِ ْ َ    ََ  ِم َك  ْ ََْ  َ ِت َا  َاَ ِصح  َْْ ُ   
 ِ ِ  ,  ً ْ َ  ََُِ   ُ َ َ ََُْ زُ ,   َض ِ ُط ٍ ْ َ ُ ْم  َن ُك  َ   ِ ْ ِ  َ  ْْ   ُ ُ   َِإن  َْ ْْ

 
Artinya: “Dan Madhhab H{anafi> menyatakan bahwa: dan sah menjual 

serangga seperti ular dan kalajengking apabila bermanfaat. 

Adapun batasan menurut mereka segala sesuatu yang 

bermanfaat dihalalkan oleh shara‟ dan sesungguhnya jual 
belinya diperbolehkan.”125

 

 

Dan telah dijelaskan juga dalam kitab al-Fiqh al-Isla>miy wa 

Adillatuh karya Wahbah al-Zuhayli, yang berbunyi: 

َوَلْم َيْشَتِرْط اْلَحَنِفيُة َهَذا الشْرَط فََأَجاُزْوا بَ ْيَع النَجاَساِت َكَشْعِر اْلِخْنزِْيِر َوِجْلِد اْلَمْيَتِة 
َها َكاْلَخْمِر َواْلِخْنزِْيِر َواْلَمْيَتِة َوالدِم َكَما  ِلانِْتَفاِع ِبَها ِإا َما َوَرَد الن ْهُي َعْن بَ ْيِعِه ِمن ْ
َأَجاُزْوا بَ ْيَع اْلَحيَ َوانَاِت اْلُمتَ َوِحَشِة َواْلُمتَ َنِجِس الِذْي يُْمِكُن ْاانِْتَفاُع بِِه ِفْي ْاَأْكِل 

َعُه َيُجْوُز ِأَن ْاَأْعَياَن ُخِلَقْت  َفَعٌة َتِحل َشْرًعا فَِإن بَ ي ْ َوالضاِبُط ِعْنَدُهْم َأن ُكل َما ِفْيِه َمن ْ
َفَعِة ْاِ ْنَ انِ   ِلَمن ْ

 

Artinya: “Dan madhhab H{anafi>yah tidak mensyaratkan syarat ini (barang 

yang dijualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). 

Maka mereka memperbolehkan jual beli barang-barang najis, 

seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. 

Kecuali barang yang terdapat larangan memperjual-

belikannya, seperti minuman keras, (daging) babi, bangkai dan 

darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jual beli 

binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan selain untuk 

dimakan. Dan parameternya menurut mereka (madhhab 

H{anafi>yah) adalah, semua yang mengandung manfaat yang 

halal menurut sha>ra‟, maka boleh menjual-belikannya. Sebab, 
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semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk 

kemanfaatan manusia.”126
 

Bahwa mereka memperbolehkan jual beli menjijikkan yang 

memiliki manfaat, asalkan tidak untuk dimakan. Maka apa saja yang 

memiliki manfaat yang dihalakan secara sha>r’i, boleh diperjualbelikan, 

karena segala sesuatu diciptakan untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia.
127

 

Adapun menurut pendapat madhhab Ma>liki> kepompong sebagai 

obyek jual beli adalah halal hukumnya, mereka berpedoman pada 

pengertian yang telah beliau definisikan yaitu benda atau obyek jual 

belinya nyata serta ada manfaatnya. Sebagaimana juga telah dijelaskan 

dalam kitab al-Fiqh al-Isla>miy wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhayli, 

yang berbunyi: 

َ  ِت َا  َ َ  ِرِ  إَذ  َك َن  َْْ  ََْ ُ   ِ ِ  ََ  ِم َك  ََ  َ ِت َا    َض ِ ُط ٍ ْ َ ُ ْم . َاَ ِصح  َْْ ُ   
 ِ ِك  ُ ُ

َ
 َ   ً ْ َ  ََُِ   ُ َ َ َ َ ِ   إْ َ  ِن ِ َ  ِْ ِ  ,  َن ُك  َ   ِ ْ ِ  َ  ْْ ِ ََن    ْ َ  َن ُخِ َ ْت ِ َم ْْ

ً  : " َْْ  ِِ   ََْ  َا  ْْ ََِ  ."ُ َ    ِ   َخَ َق َ ُكْم َ  ِ   ْ َْرِض 
 

Artinya: “Sah  jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan 

kalajengking jika memang bermanfaat. Parameternya menurut 

mereka (Madhhab Ma>liki) adalah, semua yang bermanfaat itu 

halal menurut sha>ra’, karena makhluk yang ada itu memang 

diciptakan untuk kemanfaatan manusia sesuai dengan firman 

Allah SWT: “Dialah, yang menjadikan segala yang ada di bumi 
untuk kamu.”128

 
 

Menurut mereka kata menjijikan (khaba>ith) itu tidak bisa menjadi 

alasan, karena setiap individu bersifat subyektif. Ada orang yang tidak 

merasa bahwa hewan itu menjijikkan dan ada juga yang sebaliknya. 

Sehingga untuk mengharamkannya tidak cukup dengan itu, tetapi harus 

                                                           
126

 Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, 181-182. 
127

 Hasan, Berbagai Macam, 130. 
128

 Al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, 446. 



69 
 

 

ada nass yang jelas. Menurut mereka, tidak ada nas}s} yang melarang secara 

tegas memakan hewan tersebut.
129

 Dalam QS. al-An’am ayat 145 telah 

diterangkan sebagai berikut: 

                                          
   

Artinya: “Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang 

diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang 

yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, 

atau darah yang mengalir atau daging babi karena 

Sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih 

atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan 

terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, Maka sesungguhnya Tuhanmu Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang".
130

 

 

Parameternya menurut mereka adalah adanya manfaat yang bisa 

digunakan, serta semua yang bermanfaat itu halal menurut sha>ra’, karena 

semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan 

manusia. 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa ada 

beberapa pendapat tentang status hukum kepompong sebagai obyek jual 

beli yang berada di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kebupaten Ponorogo: 

5. Menurut madhhab Sha>fi’i>, tidak boleh secara mutlak karena tergolong 

dalam hewan yang menjijikkan, dan tidak ada manfaat di dalamnya. 
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6. Menurut madhhab H{ambali, tidak boleh karena tidak terdapat manfaat 

di dalamnya dan tidak ada nilai di dalamnya. 

7. Menurut madhhab Ma>liki>, boleh karena semua yang bermanfaat itu 

halal menurut sha>ra’, karena semua makhluk yang ada itu memang 

diciptakan untuk kemanfaatan manusia. 

8. Menurut madhhab Ha>nafi>, boleh hukumnya karena mengandung 

manfaat tetapi selain untuk dikonsumsi. 

Penulis berpendapat bahwa standar barang yang menjijikkan 

adalah pendapat masyarakat umum, apabila masyarakat umum 

menyatakan suatu hal itu menjijikkan maka itu haram, dan apabila 

kebanyakan mereka menyatakan tidak menjijikkan maka itu halal. Apabila 

ditinjau dari segi manfaatnya ulama’ maddhab berbeda pendapat ada yang 

membolehkan karena ada manfaat di dalamnya dan ada yang 

mengharamkan dengan prinsip barang tersebut menjijikkan dan tidak ada 

manfaat di dalamnya. Sehingga dapat dipahami bahwa jual beli dengan 

obyek kepompong yang berada di Desa Sooko Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo ada yang mengharamkan dan ada pula yang 

membolehkan transaksi jual beli tersebut dengan berpegang pada dalil 

masing-masing yang dijadikan sumber rujukan. 

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli 

kepompong di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sah 

menurut hukum Islam apabila kepompong tersebut dimanfaatkan untuk 
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pakan ternak dan burung, dan hukumnya haram apabila dimanfaatkan 

untuk dikonsumsi karena termasuk hewan yang menjijikkan. 

 

E. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan dan Penetapan 

Harga dalam Jual Beli Kepompong di Desa Sooko Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo 

Pada dasarnya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbang atau 

takaran dan harga memainkan peranan penting sebagai alat keberlangsungan 

suatu transaksi antara si penjual dan pembeli, maka dari itu dalam penetapan 

timbangan dan harga harus adil. Tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. 

Dalam sistem jual beli, alat timbangan memainkan peranan penting 

sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara penjual dan pembeli. 

Dalam perjalanannya, untuk mendukung sistem ini kemudian dikenal ukuran-

ukuran tertentu seperti ukuran berat jenis dari ons hingga ton, dan takaran 

literan. Pada kenyataannya, tidak sedikit penjual yang menggunakan alat 

timbang atau takaran, karena bertujuan mencari keuntungan dengan cepat.
131

 

Sesungguhnya Allah memerintahkan agar jual beli dengan 

menyempurnakan takaran dan timbang, seperti dalam QS. al-An’am: 152 yang 

berbunyi: 

….  
       

  …. 
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Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. 

Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan 

sekedar kesanggupannya.”132
 

 

Dan Allah juga menerangkan di dalam QS. al-Isra’: 35, yang berbunyi: 

                 

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 
timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”133
 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah 

pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, 

penjual tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Islam menghargai 

hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak 

keduanya.
134

 

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga 

sekaligus melindungi hak keduanya.
135

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah 

SAW. yang berbunyi: 

ص    ه      - ََْ  َل َرُ  ُل    ِ  . َ ْن  ََ ٍ   َ َل  َ َل     ُس  َ  َرُ  َل    ِ  َ ََ   ِ ْ ُ  َ َ ِ ْ   ََ  
ِِ َ ْرُج   َْن  َْ َ      َ  َا َْ َ  َ َحٌ  » - ا  م ِإن    َ  ُ َ   ْ ُمَ ِ ُ   ْ َ  ِ ُض  ْ َ  ِ ُط     زُِق َاِإ

 ِ ْ ُكْم  ُ َ  ُِ ِ  ِ َْ َ َمٍ  ِ  َاٍم َااَ َ  لٍ 

 
Artinya: “Dari Anas RA, dia berkata,”Harga melonjak pada masa 

Rasulullah SAW. Maka berkatalah orang-orang,‟Wahai 
Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami.‟ Maka bersabda 
Nabi SAW,”Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Menetapkan 
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Harga, Yang Memegang Rizki, Yang Melapangkan Rizki, Yang 

Maha Pemberi Rizki. Dan sungguh akan betul-betul berharap 

berjumpa dengan Tuhanku sementara tak ada seorang pun dari 

kalian yang akan menuntutku karena suatu kezhaliman dalam 

urusan harta atau nyawa.”136
 

 

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa Rasulullah menentang kebijakan 

intervensi atau penetapan harga jika penyebab perubahan harga adalah faktor 

alamiah. Secara umum jumhur ulama juga sepakat bahwa penetapan harga 

adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam 

situasi normal.
137

 

Adapun praktik jual beli kepompong sebagai obyeknya yang berada di 

Desa Sooko tidak terlepas dari sistem penimbangan yang bertujuan untuk 

mengetahui seberapa banyak kepompong yang diperjualbelikan dan untuk 

mengetahui harga yang harus ditetapkan di akhir transaksi jual beli nantinya. 

Bahwa jual beli kepompong menggunakan sistem penimbangan 

dengan satuan kilogram. Untuk sistem penimbangannya digunakan alat 

timbang, dan apabila belum sampai di rumah penjual hanya memperkirakan 

berat kepompong tersebut dan standar penetapan berat tersebut ditetapkan 

oleh penjual dan pembeli menyetujui berat yang telah ditetapakan oleh 

penjual. Jadi kedua belah pihak saling suka rela dan tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan. Dalam menentukan harganya penjual mematok harga 

berkisar antara Rp. 80.000-Rp. 100.000 perkilonya di awal musim hujan 

karena permintaan masyarakat cukup banyak terhadap kepompong tersebut, 

dan Rp. 50.000-Rp. 80.000 perkilo pada akhir musim penghujan. 
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Allah telah melarang secara tegas bagi mereka yang melakukan 

kecurangan dalam timbangan atau takaran, seperti dalam QS. al-Muthafifin: 1-

3, yang berbunyi: 

                       
 

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”138
 

 

Allah juga menerangkan tentang larangan tersebut dalam QS. al-

Syu’ara’: 181-183, yang berbunyi: 

                            
 

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- 

orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan 

yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-

haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan 

membuat kerusakan.”139
 

 

Sesungguhnya haram bagi orang-orang yang curang dalam takaran 

tetapi karena keadaan sebagai urusan yang dituju yaitu meninggalkan 

keadilan, maka ia adalah yang dzhalim di dalam seluruh amal, maka pemilik 

timbangan itu di dalam bahaya kecelakaan.
140
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Sesungguhnya Rasulullah SAW juga memerintahkan agar jual beli 

dengan menyempurnakan timbang dan melarang melakukan kecurangan. 

Rasullah bersabda: 

َُُ ِرِ  ْ ِن ِاثَ ِر َ ْن َج ِ ِ  ْ ِن َ ْ ِ   ه ََ ىْ   ُ ْ َ ُ  َ ْن  ََْ َُُم  ْ ُن   َ َل :  َ لَ : َح  ثََْ   
    , إ   اه صح ح:     زا ئ ,, ِإُذ  َاَز ُْْ ْم َ ُآْرِجُحْ  ,, َرُ  ُل  ه ص    ه      ا   م 

   ط    ب رىّ 

Artinya: “Memartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan 
kepada kami „Abdush-shamad, mewartakan kepada kami 

Syu‟bah, dari Muharib bin Ditsar, dari Jabir bin Abdullah dia 

berkata: Rasulullah SAW, bersabda:”Apabila kalian 
menimbaang, maka lebihilah.”141

 

 

Rasulullah dalam hadith tersebut menyatakan bahwa bagi 

pedagang hendaknya melebihkan timbanganya, dan melarang bagi 

pedagang untuk mengurangi berat timbangan. 

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah SAW, yang 

kemudian banyak menjadi bahasan dari ulama di masa kemudian. Secara 

umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi 

atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan 

pihak yang lain.
142

 Allah menerangkan dalam QS. al-Nisa’:29, yang berbunyi: 

                          
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 
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 Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III, 69-70. 
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 Al-Mundziry, Terjemah Sunan Abu Dawud Juz IV, 286. 
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dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.”143
 

 

Dengan demikian penulis  dapat menyimpulkan bahwa sistem 

penimbangan dalam jual beli kepompong di Desa Sooko ada perbedaan yaitu 

penimbangan dengan menggunakan alat timbang dan penimbangan dengan 

menggunakan perkiraan. Standar penetapan berat tersebut ditetapkan oleh 

penjual dan pembeli menyetujui berat yang telah ditetapakan oleh penjual. 

Jadi kedua belah pihak saling suka rela dan tidak ada pihat yang merasa 

dirugikan karena hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan, dan untuk 

penetapan harga dengan sistem tawar-menawar dari harga yang ditawarkan 

oleh penjual dengan standar musim penghujan. Jadi standar penetapan harga 

dengan standar musim penghujan tidak ada pihak (penjual dan pembeli) yang 

merasa dirugikan dengan standar tersebut karena sudah menjadi suatu adat 

kebiasaan di Desa Sooko. 

Jadi sistem penetapan timbangan dan harga di Desa Sooko Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo telah menjadi bagian dari hukum adat setempat 

karena praktik tersebut sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu, 

maka tidak menyimpang dari hukum islam dan hukumnya sah. Karena hal 

tersebut dapat dibenarkan karena pihak-pihak lain tidak ada yang dirugikan, 

serta tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Hal ini dapat didasarkan pada 

kaidah fiqh, yaitu: 

ََُُكَم ُ    َْ َ  َاُ  
 

Artinya: “Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum.” 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 83. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Praktik jual beli kepompong yang berada di Desa Sooko Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorogo, ada beberapa pendapat ulama madhhab 

tentang status hukum kepompong sebagai obyek jual beli. Pertama , 

Menurut madhhab Sha>fi’i>, tidak boleh secara mutlak karena tergolong 

dalam hewan yang menjijikkan, dan tidak ada manfaat di dalamnya. 

Kedua, Menurut madhhab H{ambali, tidak boleh karena tidak terdapat 

manfaat di dalamnya dan tidak ada nilai di dalamnya. Ketiga, Menurut 

madhhab Ma>liki>, boleh karena semua yang bermanfaat itu halal menurut 

sha>ra’, karena semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk 

kemanfaatan manusia. Keempat, Menurut madhhab Ha>nafi>, boleh 

hukumnya karena mengandung manfaat tetapi selain untuk dikonsumsi. 

2. Penetapan timbangan dan harga dalam praktik jual beli kepompong di 

Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, tidak menyimpang 

dari hukum Islam dan hukumnya sah. Karena telah menjadi bagian dari 

hukum adat setempat atau sebagai „urf, pihak-pihak lain tidak ada yang 

dirugikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash. 
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B. Saran-Saran 

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan 

saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri 

dan umumnya bagi pembaca dan seluruh umat Islam. Adapun saran-saran 

yang penulis kemukakan, sebagai berikut: 

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

beli agar melakukan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, supaya 

tidak terjadi permasalahan jual beli yang menyimpang dari hukum Islam. 

2. Penulis berharap kepada pelaku jual beli dan masyarakat yang melakukan 

transaksi jual beli untuk selalu menegakkan kebenaran yang sesuai dengan 

hukum Islam, supaya tidak terjadi penipuan yang menyebabkan kerugian 

salah satu pihak, dan agar terwujud kesejahteraan bersama. 
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