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ABSTRAK  

Barokah Diana Sari, 2018. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli 

Sembako Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Jurusan 

Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Khusniati Rofiah, M.S.I. 

Kata kunci : Jual beli, zarnaqah, sistem pembayaran 

 Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri terdapat praktik 

jual beli sembako yang dilakukan secara tangguh pembayarannya dari pihak pembeli 

kepada penjual. Kemudian sembako tersebut dijual kembali oleh pembeli secara 

kontan pembayarannya kepada pihak lain. Dalam jual beli terdapat macam-macam 

akad jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual ataupun pihak pembeli. Salah satu 

akad jual beli yang ada adalah jual beli zarnaqah. Zarnaqah di sini dipopulerkan oleh 

ulama Sya>fi’iyah. Jual beli zarnaqah ialah jual beli yang melibatkan tiga pihak atau 

lebih ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan 

pembayaran tunda dan kemudian pembeli pertama menjual barang tersebut kepada 

pembeli akhir dengan pembayaran tunai.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis hukum 

Islam terhadap praktik akad jual beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem pembayaran 

dalam praktik jual beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten 

Wonogiri. 

Didalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitian (field research), teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan 

observasi dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data induktif metode yang 

menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan 

pengamatan tersebut yang berarti data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, 

dan bukan angka-angka. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad sembako di Desa Ngaglik 

Kecamatan Bulukerto Wonogiri adalah akad jual beli zarnaqah yang diperbolehkan 

dalam hukum Islam sebagaimana jual beli zarnaqah yang dikemukakan oleh kalangan 

ulama Sya>fi’iyah.  Sedangkan proses sistem pembayaran jual beli sembako di Desa 

Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri adalah bentuk dengan sistem 

tunda (muajjal) dan hal ini diperbolehkan karena terdapat unsur tolong-menolong 

(ta’awun) di dalam jual beli zarnaqah tersebut. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG 

Muamalat pada dasarnya hukumnya adalah mubah. Asal hukumnya 

adalah boleh. Muamalah berubah hukumnya apabila ada larangan, sesuatu 

yang halal berubah menjadi haram atau makruh. Apabila tidak ada larangan, 

atau apabila tidak ada dalil yang melarangnya, ia kembali kepada hukum 

asalnya yaitu halal.1 Orang yang terjun ke dunia usaha (perekonomian) 

dituntut untuk mengetahui tentang bermuamalah. Dalam Islam manusia kapan 

dan di mana, harus senantiasa mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan Allah 

Swt. Sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas 

manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.2 

Pengertian muamalah itu sendiri, yaitu kata muamalah secara 

bahasa”saling membuat” atau berbuat secara timbal balik, bisa diartikan pula 

“hubungan antara dengan orang”. Sedangkan pengertian menurut fiqh adalah 

aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam 

pergaulan hidup di dunia.3  

 Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu 

diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-

                                                           
1 Syarief Hidayatullah, Qawa’id Fiqhiyyah Dan Penerapanya Dalam Transaksi Keuangan 

Syariah Dan Kontemporer (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 5.  
2 Rahmat Syafii, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004),15. 
3 Amir Syaarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Prenada Media, 2003), 175. 



 

 

kesulitan hidup bagi pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah 

yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Jual beli yaitu menukarkan 

barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak 

milik kepada orang lain atas dasar rela sama rela.4  

Ada beberapa syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar jual 

beli menjadi sah. Dengan terpenuhinya segala syarat-syarat dan rukun jual 

beli, maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan miliknya kepada 

pembeli begitu juga sebaliknya, pembeli memindahkan miliknya kepada 

penjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Jual beli merupakan akad 

pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan 

melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.5 

Syarat jual beli antara lain bahwa barang yang diperjualbelikan adalah milik 

penjual atau penjual adalah wakil dari pemilik barang.6 

Dalam hukum muamalah, perjanjian jual beli disebut dengan akad jual 

beli, yaitu merupakan suatu perjanjian antara ija>b dan qabu>l dengan cara yang 

dibenarkan syarak dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada 

objeknya. Ija>b adalah pernyataan penjual mengenai isi perjanjian yang 

diinginkan, sedang qabu>l adalah pernyataan pembeli untuk menerimanya.7 

Menurut fuqaha akad memiliki dua pengertian, pengertian secara umum lebih 

                                                           
4 Idris Ahmadi, Fiqh Syafi’i (Jakarta: Sinar Grafika, 1986),5. 
5 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),67. 
6 Ibid.,306. 
7 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam (Jogjakarta: UII 

Press, 2000), 65. 



 

 

dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar luas 

dikalangan fuqaha Malikiyah, Sya>fi’i>yah dan Hanabillah yaitu setiap sesuatu 

yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan 

kehendak sendiri seperti wakaf, ibra>’ (pengguguran hak) talak, dan sumpah. 

Maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual-beli dan sewa-

menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan di sini ketika 

membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ija>b efek terhadap 

objek.8 

Dalam akad pada dasarnya menitikberatkan pada kesempatan antara 

kedua belah pihak yang ditandai dengan ija>b. Ija>b qabu>l adalah suatu 

perbuatan atau pernyataan untuk menunjukan suatu keridhaan dalam berakad 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih , sehingga terhindar atau keluar dari 

suatu ikatan yang tidak berdasarkan syarak. Karena itu, dalam Islam tidak 

semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat di kategorikan sebagai akad, 

terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.9 

Sering kita jumpai permasalahan muamalat dalam masyarakat antara 

yang berlebihan dan kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga 

terjadi hubungan timbal balik yang harmonis. Dengan begitu kompleksnya 

permasalahan muamalah, maka kita mempunyai kewajiban untuk saling 

                                                           
8 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 4 Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 

420. 
9 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 25-26. 



 

 

tolong menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  

Allah Swt. berfirman Al-Maidah: 2: 

   …                                 

    10                                                                                

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya.11 

Di era modern ini banyak beberapa macam bentuk jual beli yang 

dilakukan bagi pihak penjual maupun pihak pembeli. Hal ini dilakukan oleh 

kedua belah pihak tidak lain adalah salah satu bentuk strategi pemasaran yang 

dilakukan agar penjualan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan 

mengurangi resiko yang tidak dinginkan oleh kedua belah pihak. Untuk itu 

penjualan yang dilakukan oleh kedua belah pihak banyak macam dan model 

yang dilakukan.  

Salah satu jual beli yang ada saat ini adalah jual beli zarnaqah 

atau jual beli tawarruq. Jual beli tawarruq di sini dipopulerkan oleh 

ulama Hambali sedangkan zarnaqah sendiri dipopulerkan oleh Syafi>’i> akan 

tetapi makna dari kedua jual beli tersebut sama. Yang sampai saat ini jual 

                                                           
10 al-Qur’an, 5: 2. 
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 

349. 



 

 

beli tersebut masih dalam perdebatan dalam kalangan ulama mengenai 

hukumnya.  

Untuk memahami dalam konteks jual beli ada unsur yang kurang tepat 

dari syariat jual beli maka perlu adanya penelitian. Dalam jual beli yang 

dilaksanakan di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri 

terdapat permasalahan yang baik untuk diteliti. Dalam praktik yang dilakukan 

oleh pembeli sembako di Desa Ngaglik yaitu bahwasanya pembeli membeli 

sembako secara njupuk mbayar (dengan cara mengambil barang kemudian 

pembayaran dilakukan ketika akan mengambil barang sembako dikemudian 

hari). Kemudian sembako tersebut dijual kembali kepada pihak lain secara 

kontan pembayarannya dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak pembeli. 

Dalam hal ini pihak penjual sembako tidak mengetahui barang yang diambil 

akan dijual kembali kepada pihak ketiga secara kontan. Dalam akad yang 

terjadi penjual hanya mengatakan ia ingin mengambil barang sembako yang 

diperlukan dengan pembayaran tangguh tanpa mengatakan barang tersebut 

akan dijual kembali kepada pihak ketiga.12  

Dalam penelitian di sini peneliti memilih lokasi di Desa Ngaglik 

Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri karena di Desa tersebut terdapat 

sistem jual beli yang mana secara umum akad jual beli terjadi 2 orang saja 

akan tetapi dalam jual beli sembako di sini terdapat tiga orang bahkan lebih 

ketika melakukan jual beli sembako. Selain itu peneliti mengambil objek 

                                                           
12 Lami, Hasil Wawancara, 18 April 2018. 



 

 

penelitian sembako karena sembako merupakan kebutuhan sehari-hari di 

kalangan masyarakat Desa Ngaglik. Selain itu peneliti mengambil objek 

tersebut sebagai contoh dan acuan bagi peneliti selanjutnya.  

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dipahami bahwasanya jual 

beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri 

tidak hanya melibatkan dua pihak saja akan tetapi jual beli sembako yang 

terjadi melibatkan tiga pihak bahkan lebih ketika terjadinya akad jual beli 

sembako. Hal inilah yang mendorong penulis mengkaji lebih luas lagi untuk 

meneliti tentang praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang sembako 

Desa Ngaglik. Untuk itu peneliti meneliti permasalahan yang berjudul 

“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Di Desa 

Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri”. 

B. Rumusan Masalah   

Dari latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas. Maka peneliti 

menyimpulkan dan merumuskan permasalahan sebagaimana berikut.: 

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap  praktik akad jual beli sembako 

di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Wonogiri? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem pembayaran jual beli 

sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri? 

 

 

 



 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan 

penelitian adalah untuk menjawab atas permasalahan yang telah 

diidentifikasikan di atas yaitu: 

1. Untuk menjelaskan bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad jual 

beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten 

Wonogiri. 

2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap sistem pembayaran 

jual beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten 

Wonogiri. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Dari segi teoretis 

Penelitian ini sebagai sarana pengembangan wacana berfikir umat 

tentang hukum Islam terutama dalam bidang muamalah dan sebagai 

informasi dan wawasan pengetahuan dalam melakukan praktik muamalah 

khususnya dalam jual beli . Serta sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Dari segi praktis 

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

jual beli sembako antara lain; penjual sembako, pembeli sembako. Serta 



 

 

pihak-pihak yang terlibat bisa mencari pemecahan masalah jika 

dikemudian hari antara penjual dan pembeli sembako. 

E. Telaah Pustaka  

Dari penelaah penulis terhadap  sejumlah karya tentang jual beli 

zarnaqah pada dasarnya sudah banyak yang membahas dari karya-karya 

terdahulu. Adapun karya tulis ilmiah yang pernah membahas tentang jual beli 

zarnaqah yaitu, peneliti sebelumnya Lukman Nurhisam yang berjudul “Bay 

At Tawarruq/Zarnaqah Dalam Tinjaun Hukum Islam”, mengatakan bahwa 

mayoritas para ulama memperbolehkan transaksi bay tawarruq. Seperti ulama 

dari madhhab Hanafiyah, madhhab Sya>fi’i>yah, Imam Al Nawa>wi, Imam Bin 

Hambal.13  

Kemudian karya dari Lukman Nurhisam untuk yang kedua kalinya 

juga membahas zarnaqah yang berjudul “Bay At Tawarruq/Zarnaqah 

Perspektif Dewan Syariah Nasional Indonesia dan Shariah Advisory Council 

Malaysia”, mengatakan di Malaysia sudah jauh-jauh hari mengambil ‘start’ 

dalam penggunaan akad tersebut, yaitu diaplikasikan ke dalam salah satu 

produk keuangan mereka, yaitu di Perbankan dalam bentuk pembiayaan 

pribadi, pembiayaan kendaraan, dan lain-lain. Juga diaplikasikan ke dalam 

komoditas muraba>hah (mura>bahah commodity) di Pasar Bursa Malaysia: 

Bursa Suq Al-Sila. Sedangkan di Indonesia sendiri, baru diaplikasikan ke 

                                                           
13 Lukman Nurhisam, “Bay Tawarruq/ zarnaqah Dalam Tinjauan Hukum Islam,” Skripsi 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 67. 



 

 

dalam produk keuangan non bank untuk manajemen likuiditas industri 

keuangan yaitu dalam bentuk perdagangan komoditi berbasis syariah di Bursa 

Berjangka Jakarta, yang mana merujuk pada fatwanya pada tahun 2011, 

dalam fatwa DSN-MUI NO. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan 

Komoditi Syariah. Karena zarnaqah di Perbankan Syariah tidak diperbolehkan 

oleh kalangan ulama di Indonesia yang mana masih menjadi polemik dari 

beberapa ulama yang masih bersifat konservatif, yang hanya berkutat pada 

asas-asas, yang tidak memikirkan tatanan praktis ke depannya.14  

Kemudian dari Indah ‘Arifatul Ulfiyah dalam skripsi yang berjudul 

“Bay At-Tawarruq/Zarnaqah Dalam Fikih Muamalat (Perspektif 

Hermenuetika Hukum)” mengatakan bahwa konsep bay zarnaqah memiliki 

relevansinya dengan konsep Perbankan Syariah di Indonesia yang 

berdasarkan fatwa DSN-MUI NO. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang 

Perdagangan Komoditi Syariah. Hal tersebut dapat dilihat pada alasan-alasan 

atau bahan pertimbangan dalam menggunakannya yakni sifat kehati-hatian. 

Zarnaqah dapat digunakan dalam keadaan adanya suatu kebutuhan.15 

Selanjutnya Asep Dandan Suganda yang dalam jurnalnya  

Islamiconomi Vol. 6 No. 1 berjudul “ Analisis Bay Tawarruq/Zarnaqah 

Dalam Muamalah Maliyah”, dalam jurnalnya tersebut dijelaskan bahwa pada 

                                                           
14 Lukman Nurhisam, “Bay  At Tawarruq/ zarnaqah Perspektif Dewan Syariah Nasional 

Indonesia dan Shariah Advisory Council Malaysia,” Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), 

216. 
15 Indah ‘Arifatul Ulfiyah, “Bay At-Tawarruq/zarnaqah Dalam Fikih Muamalat (Perspektif 

Hermenuetika Hukum),”  Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), 102. 



 

 

dasarnya bay zarnaqah dilakukan pada saat keadaan darurat dalam 

memerlukan uang tunai (likuiditas), dalam muamalah Maliyah apabila 

seseorang mengalami keadaan darurat maka diperbolehkan seseorang tersebut 

untuk memanfaatkan keringanan yang diberikan dalam syariat. Namun harus 

terdapat beberapa aturan yang harus terpenuhi dalam tercapainya keadaan 

darurat.16 

Dalam artikel yang dibuat oleh Ibrahim Fadli Dhabu yang berjudul 

“Tawwaruq/Zarnaqah It’s Reality and Typhes” mengungkapkan bahwa ada 

dua jenis tawarruq yaitu tawarruq haqiqi dan tawarruq munazam. Selain itu 

juga diungkapkan bahwa sebagian ulama klasik dan ulama kontemporer 

memperbolehkan classic zarnaqah karena kenyataanya bebas dari riba dan 

tidak mengandung transaksi ‘i>nah. Adapun organized zarnaqah dilarang oleh 

sebagian  besar ulama kontemporer karena terdapat riba di dalamnya.17  

Dari beberapa penelaahan peneliti terdahulu berupa skripsi dan karya 

ilmiah yang ditulis oleh penulis tidak nampak pembahasan secara khusus yang 

membahas mengenai jual beli secara khusus tentang praktik jual beli sembako 

yang penulis jabarkan di atas. Sehingga dapat dikatakan bahwa karya ilmiah 

yang penulis teliti ini belum pernah dibahas sebelumnya. 

F. Metode Penelitian 

                                                           
16 Asep Dandan Suganda, “Analisis Bay Tawarruq/zarnaqah Dalam Muamalah Maliyah,” 

Jurnal Islamiconomic, Vol. 6 No. 1 (2015), 1. 
17 Ibrahim Fadhil Dhabu, “Tawarruq/zarnaqah It’s Realty and Types,” International Shariah 

Research Academy for Islamic Finace (2010), 4. 



 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan 

kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa 

yang dialami oleh subjek penelitian.18 Menurut Gony, penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting suatu 

barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa 

kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian 

tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan 

konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu 

bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat 

didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, 

kebijakan, masalah-masalah sosial, dan tindakan.19 

Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan penelitian terhadap 

praktik jual beli sembako secara alamiah sebagai sumber data langsung di 

lapangan. Data-data yang akan diambil baik dalam bentuk kata-kata 

maupun gambaran situasi yang menjadi fokus dalam penelitian 

menggambarkan secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan 

penelitian. 

Jenis pendekatan yang akan penulis gunakan adalah lapangan (field 

research), di mana peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat 

                                                           
18 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 5. 
19 M. Djunaidi Ghoni dan & Fauzhan al-Mansyur, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25. 



 

 

mungkin dengan dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna hasil 

penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik 

mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.20 

Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan penelitian 

guna memperoleh data yang valid terhadap praktik jual beli sembako di 

Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. 

2. Kehadiran Peneliti  

Kehadiran peneliti merupakan tolak ukur keberhasilan atau 

pemahaman terhadap beberapa kasus, peneliti bertindak sebagai instrumen 

utama dalam mengumpulkan data. Hal ini dilakukan karena jika 

memanfaatkan alat yang bukan manusia maka sangat tidak mungkin untuk 

mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di 

lapangan. Selain itu hanya manusialah yang mampu memahami kaitan 

kenyataan-kenyataan di lapangan.21  

Jadi dapat dipahami bahwa di dalam penelitian ini peneliti hadir 

langsung dalam rangka menghimpun data, peneliti menemui langsung 

pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian seperti penjual dan 

pembeli sembako. Dalam melakukan penelitian ini peneliti bertindak 

sebagai pengamat penuh dalam keadaan atau status peneliti diketahui oleh 

informan. 

                                                           
20 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52. 
21 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), 50. 



 

 

3. Lokasi Penelitian 

Yang terpenting dari subbab ini adalah bahwa peneliti harus 

memberikan alasan akademik mengapa lokasi tertentu dipilih, seperti 

pertimbangan keunikan, kekhasan, dan kesesuaiannya dengan topik yang 

dipilih.22 

Dalam penyusunan skripsi ini, yang akan menjadi objek studi 

penelitian adalah toko sembako Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri. Hal ini dikarenakan di Desa tersebut banyak praktik 

jual beli dengan permasalahan dan kejanggalan yang penyusun paparkan. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

1) Data-data tentang akad jual beli dalam praktik jual beli sembako di 

Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri.  

2) Data tentang sistem pembayaran jual beli sembako di Desa Ngaglik 

Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. 

b. Sumber Data 

  Sumber data adalah subjek di mana data dapat diperoleh.23 

Sumber data yang sangat pokok dalam penelitian ini adalah informasi 

yang penulis peroleh dari informan. Informan yang dimaksud adalah: 

  Penjual sembako terdiri dari: 

                                                           
22 Tim Penyusun IAIN, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah (Ponorogo: STAIN 

Press, 2017), 12. 
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarata: Rineka Cipta, 2002), 107. 



 

 

1) Ibu Karsi 

2) Ibu Tanti 

3) Ibu Lami  

Dari pihak pembeli sembako terdiri dari: 

1) Ibu Wahyuni 

2) Ibu Ida 

3) Mbah Surip 

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Metode Wawancara (Interview) 

Wanwancara yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau 

lebih yang pertanyaanya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau 

sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.24 Dalam hal ini peneliti 

mewancari dengan pihak penjual sembako dan pembeli sembako yang 

berkaitan tentang jual beli sembako dan penyelesaian sengketa jual beli 

sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. 

b. Metode Observasi 

  Observasi yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek 

penelitian.25 Dalam hal ini peneliti mengamati secara penuh terhadap 

                                                           
24 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85. 
25 Farouk Muhammad, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Restu Agung, 2005), 29.  



 

 

penjual dan pembeli sembako untuk meneliti langsung praktik jual beli 

sembako di Desa Ngaglik Kabupaten Wonogiri. 

c. Dokumentasi  

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data dalam 

penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia 

melalui wawancara dan observasi, namun data dari non manusia seperti 

dokumen, foto dan bahan statistik perlu mendapatkan perhatian 

selayaknya.26 Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan 

dokumen-dokumen berupa Laporan Profil Desa/Kelurahan Ngaglik dan 

Buku Rekapitulasi Desa Ngaglik yang dijadikan sebagai data tambahan 

di dalam penelitian tersebut. 

6. Analisis Data  

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

dapat diinformasikan kepada orang lain.27 Analisis di sini diartikan sebagai 

suatu pencarian, pola-pola dalam data perilaku yang muncul, objek-objek, 

terkait dengan fokus penelitian. Analisis dimulai sejak awal peneliti terjun 

ke lokasi penelitian yakni sejak peneliti merumuskan dan menjelaskan 

                                                           
26 Aji Damanuri, Metodologi PenelitianMu’amalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 151. 
27 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: al-fabeta, 2005), 334. 



 

 

masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai 

penulisan hasil penelitian.28 Adapun metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis data induktif yang berarti metode yang 

menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan 

berdasarkan pengamatan tersebut. 

Dalam skripsi ini, penulis berangkat dari kasus-kasus yang terjadi di 

toko sembako Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. 

Kasus yang terjadi yaitu adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan 

dengan teori hukum Islam yang ada di toko sembako. Dengan alasan latar 

belakang tersebut maka penulis berusaha untuk menganalisis permasalahan 

yang ada,  ditinjau dari hukum Islam. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan 

menggunakan kriteria kredibilitas. Kredibilitas data dapat ditentukan 

dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung 

jawabkan. Data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu 

penelitian kualitatif perlu diuji keabsahanya (kebenarannya) melalui 

teknik-teknik berikut: 

a. Perpanjangan pengamatan 

                                                           
28 M. Djunaidi Ghoni dan & Fauzhan al-Mansyur, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 246-247. 



 

 

Peneliti tinggal di lapangan sampai kejenuhan pengumpulan data 

tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.29 Dengan 

perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data 

yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data 

asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan 

pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data 

yang pasti kebenaranya.30 

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan 

untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar atau masih ada yang 

perlu diperbaiki atau ditambahkan. 

b. Triangulasi 

 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya.31 Peneliti ini menggunakan triangulasi bertujuan agar 

data-data yang ada semakin diperkuat dengan adanya teknik tersebut. 

Triangulasi sumber pilihan peneliti untuk menggunakannya yang 

                                                           
29 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 248. 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2008), 271. 
31 Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 178. 



 

 

bertujuan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh dalam menggunakan metode kualitatif. 

G. Sistematika Pembahasan 

 Skripsi ini disusun dengan menggunakan sistem penulisan sederhana 

agar lebih memudahkan penyusunan di dalam mengarahkan pokok 

permasalahan yang dianalisa. Adapun sistem pembahasan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab pertama merupakan kerangka berfikir yang menjadi arah 

dan acuan untuk menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam 

bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, 

metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  : JUAL BELI  AL-ZARNAQAH  

Bab kedua memuat tentang teori-teori yang mendasari dalam 

penelitian ini dan berhubungan dengan pokok permasalahan 

yaitu tentang definisi jual beli al-zarnaqah, rukun dan syarat 

jual beli al-zarnaqah dan jenis-jenis jual beli zarnaqah, 

pendapat ulama mengenai jual beli al-zarnaqah. 



 

 

BAB III  : PRAKTIK JUAL BELI SEMBAKO DI DESA NGAGLIK 

KECAMATAN BULUKERTO KABUPATEN WONOGIRI 

 Bab Ketiga ini memuat data hasil penelitian yang berisi tentang 

gambaran umum meliputi, letak geografis, sosial ekonomi dan 

kependudukan, serta dalam bentuk data khusus meliputi bentuk 

praktik akad jual beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan 

Bulukerto Kabupaten Wonogiri dan sistem pembayaran jual 

beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri. 

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL 

BELI SEMBAKO DI DESA NGAGLIK KECAMATAN 

BULUKERTO KABUPATEN WONOGIRI 

  Dalam bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap 

praktik jual beli di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri yang meliputi: analisis hukum Islam 

terhadap praktik akad jual beli sembako di Desa Ngaglik 

Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri dan analisis hukum 

Islam terhadap sistem pembayaran jual beli sembako di Desa 

Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab kelima yang berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan 

serta saran yang kiranya diperlukan dan kata penutup. 



 

 

BAB II 

JUAL BELI AL-ZARNAQAH   

A. Definisi Jual Beli Al-Zarnaqah 

Bay at-tawarruq atau zarnaqah merupakan istilah populer yang 

dikemukakan oleh ulama Hanabillah. Sya>fi’i>yah menyebut bay at-tawarruq 

dengan sebutan al-zarnaqah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abu 

Mansyur al-Azhariy yang mendefinisikan al-Zarnaqah dengan:”seseorang 

membeli barang secara kredit, kemudian ia menjualnya kembali kepada selain 

penjual secara kontan”.32 

Dalam Kamus Bisnis Syariah, definisi dari zarnaqah yaitu akad jual 

beli yang melibatkan tiga pihak ketika pemilik barang menjual barangnya, 

kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian 

pembeli pertama barang tersebut menjual kepada pembeli akhir dengan harga 

dan pembayaran tunai.33 Kemudian pengertian tawarruq dalam kamus, kata 

tawarruq diartikan uang kertas. Dalam hal ini artinya adalah memperbanyak 

harta. Jadi, zarnaqah diartikan sebagai kegiatan untuk memperbanyak uang.34 

Menurut Muhammad Nazih Hammad dalam al-fiqh al-Mu’asyirah, 

zarnaqah identik dengan sekuritisasi atau bay al-i>nah ketika menjadikan 

                                                           
32 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 217.  
33 Muhammad Abdhul Karim Mustofa, Kamus Bisnis Syariah (Yogyakarta: Asnalitera, 2012), 

165. 
34 Abdhurrahman as-Sa’adi dkk, Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah, 7. 



 

 

hutang yang tertunda atau tertangguhkan kepada beban orang lain dalam 

waktu ditetapkanya sampai selesai.35 

Jadi pada dasarnya jual beli zarnaqah adalah menukar barang dengan 

uang dengan pembayaran tidak secara tunai atau tertangguhkan antara pihak 

penjual dan pembeli. Kemudian barang yang ada pada pihak pembeli dijual 

kembali kepada pihak baru secara kontan dalam sistem pembayarannya. 

B. Rukun Dan Syarat Jual Beli Al-Zarnaqah 

Manusia tidak akan lepas dengan kegiatan jual beli di mana manusia 

itu berada, bahkan hampir setiap saat manusia selalu bergantung pada 

kegiatan muamalah tersebut. Maka dari itu ketika manusia sudah bergerak 

dalam kegiatan jual beli, maka wajib bagi manusia sendiri mengetahui 

hukum-hukum dan syariat jual beli agar menjadi sah dan menghindarkan dari 

kegiatan riba. Bahkan ketika orang-orang melakukan kegiatan tersebut masih 

banyak di kalangan mereka yang hanya melakukan kegiatan jual beli tanpa 

dilandasi dengan syariat yang sudah ada.  

Perjanjian jual beli merupakan hukum yang mempunyai konsekuensi 

terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak 

pembeli. Maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah 

dipenuhi rukun dan syarat jual beli.36 

 

                                                           
35 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) 145. 
36 Choirun Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, Hukum Perjanjian Islam (Jakarta: Sinar 

Grafinda, 1996), 34. 



 

 

1. Rukun  

Dalam rukun dan syarat jual beli zarnaqah di sini sama halnya 

rukun dan syarat jual beli secara umum. Di mana menurut madhhab 

Hanafi rukun jual beli hanya ija>b dan qabu>l saja. Menurut mereka yang 

menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah 

pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan 

dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator 

(qarinah) yang menunjukan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. 

Dapat dalam bentuk perkataan (ija>b dan qabu>l) atau dalam bentuk 

perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan 

uang).37 

Sementara menurut pendapat ulama Malikiyyah rukun jual beli 

ada tiga, yaitu: 

a. ‘A>qidain (dua orang yag berakad, yaitu penjual dan pembeli). 

b. Ma’qu>d ‘alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar 

pengganti barang).) 

c. S}i>ghat (ija>b dan qabu>l). 

Sedangkan menurut jumhur fuqaha mengenai rukun dalam jual 

beli ada 4 yaitu: 

 

                                                           
37 Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67. 



 

 

a. Pihak penjual 

b. Pihak pembeli 

c. S}i>ghat  

d. Objek.38 

2. Syarat Jual Beli 

Dalam jual beli yang terjadi dikehidupan setiap lapisan 

masyarakat tentunya sudah diatur dalam syariat hukum Islam. Dalam 

hukum Islam terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli 

yang dilaksanakan terhindar dari jual beli yang kurang baik antara 

penjual dan pembeli. 

Para ulama berpendapat tentang syarat sah jual beli antara lain 

yaitu:39 

a. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli), yaitu dengan 

syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Bukan dipaksa (kehendak sendiri). 

2) Sehat akalnya, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. 

3) Sampai umur atau baligh. 

4) Keadaanya tidak muba>dhir (pemboros), karena harta orang yang 

muba>dhir itu ditangan walinya.40 

                                                           
38 Gufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), 121. 
39 R. Abdul Djamil, Hukum Islam: Asas - asas Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 1992), 

141-142. 



 

 

5) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya 

seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus 

pembeli dalam waktu yang bersamaan.  

b. Syarat yang terkait  dengan ija>b qabu>l 

1) Keadaan Ija>b dan qa>bul berhubungan. 

2) Adanya kemufakatan keduanya walaupun lafaz keduanya 

berlainan. 

3) Keadaan keduanya tidak disangkutpautkan dengan urusan yang 

lain. Seperti; kalau saya jadi pergi saya jual ini sekian. 

4) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti 

sebulan atau setahun, tidak sah.41 

c. Syarat yang diperjualbelikan atau objek yang dijual 

 Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun 

tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang 

terdaftar maupun yang tidak terdaftar. 

 Menurut Sayyid Sabiq, syarat objek jual beli, yaitu: 

1) Suci barangnya. Hal ini berdasarkan hadis: “Sesungguhnya Allah 

mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung”.  

2) Barangnya dapat dimanfaatkan. 

                                                                                                                                                                      
40 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 396. 
41 Ibid., 401. 



 

 

3) Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk 

menjualnya oleh pemiliknya. 

4) Barang tersebut dapat diserahterimahkan. Bila barang tersebut 

tidak dapat diserahterimahkan, seperti menjual ikan yang masih 

di air, maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan 

hadis: “Janganlah kamu menjual ikan yang ada di dalam air, 

karena itu mengandung ketidakpastian”. 

5) Barang tersebut dan harganya diketahui. 

6) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli.42 

 Jika dilihat dari keseluruhan syarat jual beli yang ditetapkan oleh 

ulama fikih, kebanyakan adalah bertujuan supaya akad yang terlaksana jelas 

pada pengetahuan pihak-pihak berkontrak tanpa terjebak ke dalam masalah 

gharar atau jaha>lah yang mana ia boelh mencetuskan konflik antara pihak 

yang berkontrak. Oleh karena itu, segala prosedur pelaksanaan pembiayaan 

al-zarnaqah perlulah dicermati dengab sebaik-baiknya. Apa saja unsur yang 

boleh mendatangkan gharar perlu dihindari.43 

C. Jenis-jenis Jual Beli Al-Zarnaqah 

Zarnaqah ialah istilah yang seringkali digunakan dalam kitab-kitab 

madhhab Sya>fiiyah. Manakala madhhab - madhhab lain menyatakan bentuk-

                                                           
42 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 168. 
43 Hussein ‘Azeemi Abdhullah Thaidi, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Pribadi Tawarruq Di 

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB),”Disertasi (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2014), 36. 



 

 

bentuk zarnaqah di bawah cabang bay al-i>nah . Para ulama telah membagikan 

zarnaqah kepada beberapa jenis, antaranya ialah:44 

1. Al-Zarnaqah Al-Fardhi / Fiqh  (Zarnaqah Secara Individu) 

 Akademik fiqh mentakrifkan ia sebagai pembelian komoditi 

yang diperolehi dan dimiliki oleh penjual dengan cara pembayaran 

bertangguh yang mana pembeli akan menjual semula komoditi tersebut 

secara tunai kepada pihak lain yaitu selain daripada penjual asal untuk 

memperoleh tunai. 

2. Al- Zarnaqah Al- Munazzam (Zarnaqah Terancang) 

 Zarnaqah munazzam ialah transaksi apabila penjual membuat 

segala aturan untuk mendapatkan tunai bagi pihak yang memerlukan 

uang tunai dengan menjual komoditi kepadanya secara tertangguh 

kemudian menjual semua komoditi tersebut bagi pihak yang 

memerlukan uang tunai. Hasil dari jualan tersebut akan diberikan 

kepada orang yang memerlukan uang tunai. 

3. Al- Zarnaqah Al- Masrafi (Zarnaqah Dalam Perbankan) 

 Transaksi ini dilakukan oleh pihak Bank dengan mengikut 

prosedur yang telah ditetapkan yaitu komoditi (selain emas atau perak) 

dari pasaran komoditi antar bangsa atau pasaran lain dijual kepada orang 

                                                           
44 Mohd Izuwan Bin Mahyudin, “ Aplikasi Tawarrruq Dalam Sistem Perbankan Islam: 

Kajian Di Bank Muamalat Malaysia Berhad,” Disertasi (Malaysia: Universiti Malaya Kuala Lumpur, 

2015), 42-43. 

 



 

 

yang memerlukan uang tunai dengan bayaran secara tertangguh. 

Berdasarkan syarat-syarat yang mengikat dinyatakan  dalam kontrak 

atau dipahami secara adatnya. Pihak Bank akan mewakili pihak yang 

memerlukan uang tunai untuk menjual komoditi tersebut kepada 

pembeli lain untuk mendapatkan tunai, setelah memperolehi bayaran 

tersebut, ia akan diberikan kepada pihak yang memerlukan uang tunai.45 

  Sedangkan menurut Asep Dandan dalam jurnalnya mengatakan 

bahwa   zarnaqah di sini terdapat tiga mekanisme dalam pelaksanaannya 

yaitu: 

1. Seseorang yang membutuhkan uang tunai (likuiditas), membeli barang 

dari pihak I dengan cara cicilan (credit) dan tempo waktu kredit telah 

ditentukan. Kemudian ia menjual kembali barang tersebut kepada pihak 

III tanpa sepengetahuan pihak I dengan harga lebih rendah secara tunai 

(cash).  

2. Seorang yang membutuhkan uang tunai, kemudian berusaha meminjam, 

tapi orang tersebut menawarkan barang dagangannya untuk dibeli oleh 

seseorang yang memerlukan uang tunai secara kredit. Kemudian 

seseorang tersebut dapat menjual kembali barang kepada orang lain 

dengan harga lebih rendah atau lebih tinggi secara tunai. 

3. Seseorang yang membutuhkan uang tunai kemudian berusaha meminjam 

tapi orang yang dituju tidak ingin meminjamkan uang tunai, dia 

                                                           
45 Ibid., 42-43. 



 

 

menawarkan barang dagangannya dengan harga tinggi oleh orang yang 

membutuhkan likuiditas (secara kredit). Kemudian barang tersebut dapat 

dia jual kembali dengan harga rendah ataupun lebih tinggi secara tunai. 

(Khiya>r yang diberikan penjual adalah khiya>r paksa kepada orang yang 

sangat membutuhkan dana tunai).46 

Dari beberapa macam jual beli zarnaqah yang dijelaskan di atas maka 

dapat disimpulkan zarnaqah terdapat dua macam bagian yaitu zarnaqah yang 

diperbolehkan dan zarnaqah dilarang. Jual beli zarnaqah yang diperbolehkan 

apabila kondisi pihak-pihak yang terlibat hanya untuk memenuhi kebutuhan 

yang mendesak atau benar-benar dibutuhkan. Jika zarnaqah digunakan hanya 

semata-mata untuk mendapatkan uang tunai maka hal ini tidak 

diperbolehkan.  

D. Pendapat Ulama Mengenai Jual Beli Al-Zarnaqah 

Para ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana hukumnya 

transaksi zarnaqah tersebut. Ada dua pendapat di kalangan ulama mengenai 

jual beli zarnaqah yaitu golongan yang melarang dan golongan ulama yang 

memperbolehkan yaitu: 

1. Golongan Yang Memperbolehkan 

 Mengenai hukumnya ada perbedaan pendapat dari berbagai 

kalangan ulama klasik madhhab Hanafi, madhhab Sya>fi’i>, dan madhhab 

                                                           
46 Asep Dadan Suganda, Analisis Teori Bay Tawarruq, 5. 



 

 

Hambali memandang zarnaqah sebagai transaksi yang diperbolehkan 

secara legal. Para ulama kontemporer juga memandang transaksi 

zarnaqah diperbolehkan. Di antara para ulama itu adalah Abdhul Aziz 

Bin Baz dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin. Dewan Akademi 

Fikih dalam fatwanya No. 179 memperbolehkan transaksi zarnaqah, 

dengan syarat pembeli seseorang yang ingin mendapatkan uang secara 

tunai tidak menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada penjual 

pertama dengan harga yang lebih rendah.47 

Pertama hukumnya boleh, pendapat ini dikemukakan oleh 

Hanabilah. Mereka menyebutkanya secara jelas dan luas perihal hukum 

jual beli ini. Sedangkan Jumhur ulama (mayoritas ulama) tidak 

menyebutkannya dan mereka tidak menjelaskan keharamannya tetapi 

menurut mereka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal yaitu 

hukumnya boleh. Selain itu, ada juga ulama kontemporer yang 

memperbolehkannya, seperti Syekh Abdhul Aziz bin Baz (mantan Mufti 

Agung Saudi Arabia).48 

Para mujtahid madhhab asy-Sya>fi’i> telah menegaskan bahwa bay 

al-‘i>nah hukumnya makruh, dan menghukumi makruh semua bentuk 

jual beli yang pensyariatannya masih diperselisihkan. Dalam Tuhfatul 

                                                           
47 Muhammad Nadzratuzzaman Hosen dan Amirah Ahmad Nahrawi, “Comparative Analysis 

of Islamic Banking Products Between Malaysia and Indonesia,” International Jurnal of Academic 

Research in Economics and Management Sciences, VOL.1:2 (2012), 126. 
48 Enang Hidayat, Fikih Jual Beli.,217. 



 

 

Muhtaj karya Ibn Hajar Al Haitami disebutkan, “Praktik jual beli 

kadang dihukumi makruh seperti bay al-‘i>nah dan semua bentuk jual 

beli yang kehalalannya masih diperselisihkan, sama seperti rekayasa 

untuk menghindari praktik riba”.49  

Imam al-Sya>fi’i> menyatakan bahwa siapa saja yang menjual 

barang secara tangguh dan barang tersebut dengan harga yang sama, 

lebih mahal atau lebih murah sama ada secara tunai atau hutang karena 

ia merupakan akad jual beli yang baru dan tidak termasuk dalam akad 

jual beli yang pertama.50 

Hujjah hukum Islam yang memperbolehkan tentang bay Al- 

zarnaqah ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukha>ri dan Muslim yang 

telah mendukung adanya transaksi tersebut. 

ْ َسعيْيَد اْْلُْدريّي َواَبو هُ  َيااّلّلُ َعْنهُ َوَعْن َأِبي هي َأنَّ َرُسْوُل هللا َصَل اّلّلُ َعَليْ :َريْ َرَة َرضي

بَ َر, َفَجاَءُه بيَتمْ  َوَسَلَم ْاْستَ ُعْمَل َرُجالً َعَلى ّلّلُ َصَل ا فَ َقاَل َرُسوُل اّللّ ْيٍب,ٍر َجني َخي ْ

بَ َر َهَكَذا ؟( فَ َقاَل: )َأُكٌل ََتْري َعَلْيهي َوَسَلَم: إيّّن لََنْأ  ‼  َا َرُسْوُل اّلّل اَل, َواّللّي َخي ْ

,ُخُذالصَّ  ْن َهَذا ََبالّصاَعْْيي الثَّالَثَةي, ف َ اَع مي  اّللُّ  َصلَ اَل َرُسوُل اّلّل قَ َوالّصاَعْْيي َبي

                                                           
49 Sami bin Ibrahim As –Sualimi, At- Tawarruq wa At-Tawarruq Al Munazham, (Rabithah 

Alam Al Islami Mekah: T.p, 2003), 17. 
50 Asmak AB Rahman dkk, “Bay Al-Tawarruq dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Pribadi 

di Bank Islam Malaysia Berhad,” Shariah Journal , Vol. 18:2 (November 2010), 340. 



 

 

رَاهي  تَ ْفَعْل, )الَ  َعَلْيهي َوَسلََّم, لدَّ ,بيعياجلَْمَع َبي ًبا( ُُثَّاب ْ  مي مي َجنيي ْ رَاهي لدَّ  في  ُوقَالَ َتْع َبي

ََانُ    51 ي ْ ْثَل َذليَك ُمتَ َفٌق َعَلْيهي, وليُمْسليٍم: وََكَذليكَ   الْ مي ََني  مي ي ْ  اْلمي

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri dan Abu Hurairah 

ra, bahwa Rasulullah Saw mengangkat seseorang sebagai 

pejabat di Khaibar kemudian ia datang menghadap Rasulullah 

Saw dengan membawa kurma yang berkualitas tinggi. 

Rasulullah Saw bertanya: “Apakah semua kurma khaibar 

kualitasnya seperti ini?” ia menjawab: “Demi Allah, tidak ya 

Rasulullah satu sha’ kurma seperti ini dapat kami tukarkan 

dengan dua sha’ kurma jenis lain dan dua sha’ (kurma seperti 

ini) dengan tiga sha’ kurma jenis lain.” Rasulullah Saw 

bersabda: “Jangan lakukan itu, tetapi juallah semuanya 

dengan uang dirham lalu dengan uang itu kamu dapat membeli 

kualitas kurma bagus”.52  

  Suatu akad menjadi haram karena pelaksanaannya tidak sesuai 

dengan apa yang diperintahkan oleh syarak seperti apa yang ditujukan 

hadis di atas. Menurut pendapat pertama, akad dalam zarnaqah telah 

sempurna di antara kedua belah pihak atas dasar membeli barang 

dengan cara tidak kontan. Selama syarat-syarat akad sempurna maka 

hukum jual beli itu sah.53 

                                                           
   51 Al-Hafizh Ibn Hajar al-‘asqa>lani, Bulughu>l Mara>m (Surabaya: Da>rul Jauha>r t.t), 177. 

52 Al-Hafizh Ibn Hajar al-‘asqa>lani, Terjemahan Bulughu>l Mara>m ( Bandung: Pustaka At-

Tibyan,2013), 
53 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 218-219. 



 

 

  Bay al- zarnaqah merupakan jual beli yang sah karena telah 

terpenuhi rukun dan syaratnya dalam jual beli dan tujuannya bukan riba. 

Dengan bay al- zarnaqah itu dapat terpenuhinya kebutuhan manusia 

dalam kehidupan sehari-hari terhadap uang tunai. Karena hukum asal 

dalam muamalah adalah boleh, maka sesuatu itu tidak dikatakan haram 

kecuali terdapat dalil yang menunjukan keharamannya.54 

  Dengan pendapat ulama di atas bahwa zarnaqah diperbolehkan 

dengan landasan hukum bermuamalah adalah boleh selama ada dalil 

yang mengatakan bahwa transaksi jual beli adalah haram, hal ini 

termasuk jual beli zarnaqah. Selain itu selama kedua belah pihak saling 

rida maka jual beli yang dilakukan tetap sah. Selama jual beli yang 

dilakukan sesuai dengan hukum Islam. 

2. GolonganYang Melarang 

  Para ulama madhhab Maliki tidak memperbolehkan adanya 

transaksi zarnaqah. Sebagian dari mereka memandang penjualan barang 

dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar ketika dilakukan oleh 

seseorang yang mengambil keuntungan pinjaman dengan cara yang 

masuk dalam kategori riba, maka transaksi tersebut tidak jauh beda 

dengan ‘i>nah.55 
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  Struktur jual beli zarnaqah dengan al-‘i>nah perbedaannya 

sangatlah sedikit yaitu terletak pada tempat penjualan barang yang 

diperjualkan untuk kedua kalinya. Dalam jual beli zarnaqah barang yang 

dijual tidak kembali kepada pihak penjual tetapi kepada pihak ketiga 

sedangkan, ‘i>nah barang yang dijual kembali kepada pihak pemilik 

barang awal (penjual). Maka dari itu sebagian ulama berpendapat 

bahwasanya jual beli zarnaqah sama saja dengan struktur jual beli ‘i>nah 

dan hukum kedua jual beli tersebut tidak diperbolehkan. 

  Adapun dalil yang dijadikan sandaran dalam larangan jual beli 

zarnaqah yaitu diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah Saw 

Bersabda: 

ََ اَذاتَ َبايَ ْعُتمْ :إي  مَ َرُسوُل اّلّل َصَل اّلّلُ َعَلْيهي َوَسلَّ  قَالَ  ْلعييَنةي َوات َّبَ ْعُتْم أَْذَّن ْلبَ َقري  َبي  
َوتَ رَْكُتْم اجلْيَهاَد في َسبيْيلي اّللّي :أَْرَسَل اّلّلُ َعَلْيكُ ْم ُذاَلاًل يَ ْرفَ ُعُه َعْنُكْم َحَّتَّ ت َ رَاَجُعو 

يْ َنُكْم 56                                                            دي

Artinya:“Rasulullah Saw bersabda: Jika kalian berjual beli dengan 

‘i>nah, berpegang pada ekor sapi, puas dengan pertanian dan 

meninggalkan jihad, maka Allah Swt akan melimpahkan 

kehinaan kepada kalian yang tidak mungkin dicabut sehingga 

kalian kembali ke agama kalian.” (HR. Abu Daud).57 

  Di antara para ulama yang tidak memperbolehkan transaksi 

tersebut adalah Umar bin Abdhul Aziz dan Muhammad Ibn al-Hasan. 

Sedangkan Ibn Taymi>yah dan muridnya Ibn al-Qayyim dari madhhab 
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Hambali memandang bahwa transaksi zarnaqah dilakukan ketika barang 

yang diperjualbelikan hanya sebagai perantara saja untuk mendapatkan 

uang tunai dan kepemilikan terhadap barang tersebut bukan menjadi 

tujuan utama yang sebenarnya.58 

 Ulama yang menolak transaksi zarnaqah beragumentasi bahwa 

adanya niatan untuk mendapatkan uang dengan cara yang sama seperti 

menjual uang demi mendapatkan uang lebih, sementara barang tersebut 

digunakan untuk media transaksi bukan berdasarkan niat kepemilikan 

barang tersebut. Maka terlihat jelas bahwa dalam transaksi ini ada unsur 

manipulasi untuk mendapatkan uang tunai dengan rekayasa dua macam 

pembayaran yang berbeda untuk menghindari riba.59 

  Para ulama yang melarang dengan adanya transaksi zarnaqah 

beranggapan bahwa kegiatan jual beli ini hanya unsur manipulasi saja, 

bukan sebagai transaksi yang berdasarkan niat atau dalam keadaan 

darurat tetapi hanya sebagai badan perantara saja agar mendapatkan 

uang tunai. 
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI SEMBAKO DI DESA NGAGLIK KECAMATAN 

BULUKERTO KABUPATEN WONOGIRI 

A. Gambaran Umum Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten 

Wonogiri 

1. Letak Geografis 

Desa Ngaglik merupakan salah satu Desa yang berada di 

Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Desa Ngaglik mempunyai 4 

Dusun antara lain: Dusun Bendo, Dusun Dagangan, Dusun Dukuh dan 

Dusun Soko. Desa Ngaglik berada di wilayah paling Timur dari beberapa 

Desa se-Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, secara geografis 

Desa Ngaglik dibatasi oleh beberapa daerah antara lain: 

a. Sebelah utara          : Desa Krandegan Kecamatan Bulukerto 

b. Sebelah selatan        : Desa Gondang  Kecamatan Bulukerto 

c. Sebelah timur           : Desa Bulurejo, Ploso Kecamatan Purwantoro 

d. Sebelah barat            : Desa Nadi Kecamatan Bulukerto.60 

Luas wilayah Desa Ngaglik secara keseluruhan ada 281, 9915 

ha/m2. Dan tinggi tempat dari permukaan laut sekisar 400-500mdl. 

Sedangkan suhu rata-rata harian sekitar 20ᵒC sampai dengan 33ᵒC. Luas 

wilayah tersebut menurut penggunaan ialah sebagai berikut:61 
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a. Luas pemukiman   : 12.4800 ha/m2 

b. Luas persawahan   : 122.2715 ha/m2 

c. Luas perkebunan   : - 

d. Luas kuburan    : 1.3100 ha/m2 

e. Luas pekarangan   : 145.1400 ha/m2 

f. Luas taman    : - 

g. Perkantoran    : 0, 0900 ha/m2 

h. Luas prasarana umum lainnya  : 7000 ha/m262 

Dapat dipahami bahwasanya letak geografis di Desa Ngaglik 

cukup luas wilayahnya dengan pemaparanan yang sudah dijelaskan dalam 

data Laporan Profil Desa/Kelurahan Ngaglik Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri.  

2. Sosial Ekonomi 

Penduduk Desa Ngaglik sebagai masyarakat yang klasik atau 

tradisional memiliki rasa solidaritas yang tinggi antara masyarakat yang 

satu dengan yang lain. Rasa saling tolong menolong dan gotong royong 

masih umum di kalangan penduduk tersebut. Sehingga timbul rasa 

harmonis antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Desa 

Ngaglik sendiri berfungsi sebagai pusat perekonomian sebelum menuju 

ke Kabupaten Wonogiri.  
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Desa Ngaglik juga sebagai sarana keluar masuknya hasil potensi 

pendapatan utama yang ditekuni para penduduk Desa Ngaglik yaitu 

sektor pertanian. Dalam pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk Desa 

Ngaglik pada umumnya masih bertumpu pada sektor pertanian mata 

pencahariannya. Hal ini dapat dilihat dari luasnya lahan persawahan yang 

ada di sekitar penduduk. Selain petani penduduk Desa Ngaglik juga ada 

yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, pedagang dan lain 

sebagainya.63 

Dari sektor pertanian sebagian besar penduduk Desa Ngaglik jenis 

tanaman yang mereka tanam adalah padi. Karena padi di sini sangat 

cocok sesuai dengan suhu yang ada  di Desa Ngaglik. Selain padi ada 

yang menanam jagung, bawang merah serta ketela. Di sela-sela bertani 

penduduk Desa Ngaglik juga merantau di luar kota.64 

3. Kependudukan 

a. Keadaan Demografis 

Dilihat dari luas wilayah yang sudah dijabarkan dalam profil 

desa di atas tidak menutup kemungkinan bahwa penduduk Desa 

Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri di sini sangat 

banyak. 
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Jumlah kependudukan desa Ngaglik berdasarkan data yang 

diperoleh adalah 4.432 jiwa dengan rincian laki-laki ada 2.249 dan 

perempuan 2.183 jiwa. Dari jumlah jiwa tersebut terdapat 1.156 KK 

dengan jumlah anggota keluarga 3.276.65 

b. Keadaan Agama 

Dalam kehidupan terkadang banyak sekali perbedaan antara 

manusia. Perbedaan inilah yang nantinya akan menjalin hubungan 

yang semakin erat antara manusia. Seperti dalam kehidupan sosial, 

budaya tidak kemungkinan lain dari perbedaan agama. 

Penduduk Desa Ngaglik mayoritas beragama Islam. Hal tersebut 

dapat dilihat dari kegiatan sehari-hari dari penduduk Desa Ngaglik 

dalam peribadatan seperti yasinan, tahlilan, sholat berjamaah dan 

masih banyak lagi peribadatan yang dilaksanakaan oleh penduduk 

Desa Ngaglik. Dari penduduk Desa Ngaglik tersebut yang sebagian 

besar beragama Islam terdapat 1 KK yang beragama non Islam mereka 

berjumlah 5 jiwa dalam satu keluarga penduduk non Islam tersebut 

bertempat tinggal d Dusun Soko.66 
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B. Praktik Akad Jual Beli Sembako Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri 

Manusia antara yang satu dengan yang lain pada dasarnya saling 

membutuhkan dalam hidup sebagai manusia sosial. Bahkan manusia tidak 

bisa memenuhi segala kebutuhan yang mereka perlukan. Hal ini terlihat jelas 

dalam praktik jual beli yang dilaksanakan di Desa Ngaglik. Dalam hal ini 

masyarakat Desa Ngaglik tidak akan lepas dengan kegiatan jual beli. 

Berangkat dari sebuah pengamatan, penulis mengambil masalah praktik jual 

beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. 

Jual beli sembako yang ada di Desa Ngaglik sudah menjadi kebutuhan 

masyarakat di Desa tersebut. Hal ini terlihat jelas dengan keadaan masyarakat 

Desa Ngaglik yang setiap hari pastinya memerlukan kebutuhan sembako 

untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Ucapan yang digunakan dalam jual 

beli tersebut dilakukan secara lisan tanpa saksi maupun dalam bentuk tertulis. 

Serta tidak ada ketentuan yang mengikat antara penjual sembako dengan 

pembeli. Sehingga penjual bisa menjual sembako kepada siapa saja tanpa 

keadaan mengikat antara pembeli dan penjual. 

Dari pengamatan yang terjadi antara penjual sembako dan pembeli 

terdapat ucapan ketika antara kedua belah pihak melaksanakan transaksi jual 

beli sembako misal “Bu saya beli berasnya ya 12 Kg uangnya minggu depan 

ya jika saya mengambil sembako lagi” kemudian pembeli mengatakan “Iya 

tidak apa-apa uangya minggu depan” . Transaksi pembayaran yang dilakukan 



 

 

antara penjual dan pembeli sembako tidak dilakukan secara langsung akan 

tetapi terdapat penundaan dalam pembayaran yang dilakukan dan sudah 

disepakati oleh kedua belah pihak.67 

Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngaglik 

bermacam-macam bentuknya. Salah seorang penjual sembako yang  sudah 

lama berjualan sembako adalah beliau Ibu Karsi yang sudah melakukan 

kegiatan muamalah yaitu jual beli yang hampir 25 tahun dijalaninya. Tentu 

hal ini sudah tidak asing lagi pengalaman yang didapat dari usahanya dalam 

berjualan sembako. Terkadang Ibu Karsi berjualan sembako dipasar 2 kali 

dalam seminggu. Jadi dapat dilihat bahwa Ibu Karsi lebih sering berjualan di 

rumah, hal ini sama halnya dilakukan oleh Ibu Tanti yang juga berprofesi 

sebagai penjual sembako.  

Dalam pengalaman yang dilakukan oleh pihak penjual tentunya sudah 

hal yang tidak asing lagi bagi penjual sembako dalam melayani para pembeli. 

Penjual memberikan model pelayanan kepada pembeli-pembeli sembako 

tersebut ketika melaksanakan jual beli. Ada beberapa model dalam melayani 

jual beli yang dilakukan oleh penjual sembako antara lain: 

1. Pesan Antar 

Model pelayanan yang dilakukan penjual-penjual sembako yang 

pertama adalah pesan antar, ketika pembeli memesan melalui via suara 
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atau SMS untuk meminta agar barang yang dipesan untuk diantar 

kerumah pembeli, maka penjual sembako dengan siap menghantar 

barang-barang tersebut dengan kendaraan yang dipunyai. Hal ini 

dilakukan oleh penjual sembako agar pembeli merasa nyaman dengan 

pelayanan yang diberikan olehnya.68  

Dalam pelayanan pesan antar ini biasanya para pembeli yang 

membeli barang yang sekiranya banyak dan tidak bisa membawa dengan 

kendaraan motor maka pembeli tersebut meminta tolong agar barang 

yang dibeli bisa dihantar melalui kendaraan mobil dari pemilik penjual 

sembako.  

Dilihat dari pengamatan yang dilakukan oleh penjual sembako 

dapat dilihat model pelayanan pesan antar yang diberikan tidak menutup 

kemungkinan salah satu bentuk strategi pemasaran yang dapat dikatakan 

cukup baik, dengan tujuan agar pembeli-pembeli tersebut mempunyai 

kepuasan yang baik ketika belanja dirumah penjual sembako tersebut. 

2. Pembeli langsung datang ke rumah penjual 

Model pelayanan yang seperti ini biasanya dilakukan oleh pembeli 

yang sekiranya bahan sembako yang ia beli hanya sedikit. Contoh, 

apabila penjual hanya membeli minyak satu kardus maka pembeli 

tersebut datang ke rumah penjual sembako secara langsung tanpa pesan 
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lewat SMS atau melalui via suara. Karena barang yang dibeli sekiranya 

bisa dibawa sendiri tanpa bantuan dari pihak penjual sembako tersebut 

untuk mengantarkan barang tersebut ke rumah pembeli.69 

Dari model pelayanan yang diberikan penjual sembako nampak 

jelas bahwasanya hal ini bertujuan agar pembeli-pembeli sembako 

tersebut merasa terbantu dengan pelayanan yang diberikan melalui 

penjual sembako. Selain itu hal ini sudah menjadi umum di kalangan 

masyarakat Desa Ngaglik dalam model pelayanan jual beli tersebut 

sehingga masyarakat menjadi lebih mudah ketika membeli barang yang 

lumayan banyak tanpa harus bersusah payah mencari kendaran untuk 

menghantarkan barang-barang yang dibeli.  

Adapun barang-barang yang dijual di rumah para penjual adalah 

bahan-bahan sembako yang meliputi beras, minyak  goreng, susu, telur 

dan masih banyak lagi bahan sembako yag dijual oleh penjual sembako. 

Dengan adanya barang sembako yang lengkap di rumah penjual tersebut, 

maka hal ini mempermudah bagi masyarakat desa Ngaglik untuk 

melakukan jual beli sembako. Hal ini terlihat jelas ketika para pembeli-

pembeli tersebut selalu membeli sembako secara rutin di rumah penjual 

sembako. Selain kondisi yang strategis ketika pembeli tersebut belanja 
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dalam pelayanan yang diberikan juga memuaskan dengan harga yang 

relatif murah. 

  Dari jual beli yang dilakukan tersebut banyak pembeli yang 

menjual kembali barang sembako tersebut kepada pihak lain. Akan tetapi 

para pihak-pihak penjual sembako di sini tidak mengetahui jika barang-

barang sembako yang dibeli akan dijual kembali. Hal ini seperti yang 

diutarakan oleh pihak penjual.70 

Ibu Lami yang mengatakan: 

“Saya kurang paham mbak kalau pembeli saya menjual kembali 

barang-barang sembako tersebut atau tidak. Pembeli saya kan 

rumahnya jauh-jauh jadi saya kurang paham mbak barang-barang 

yang mereka beli itu untuk djual kembali atau tidak. Misal dijual 

juga ndak apa-apa mbak kalau saya. Yang terpenting biar sama-

sama jalannya kalau saya. Waktu pas kami bertemu saya juga 

tidak bertanya apakah barang sembako tersebut dijual kembali 

atau tidak, sebaliknya pembeli juga tidak mengatakan apa-apa ke 

saya”71 

 

Menurut keterangan dari pihak pembeli sebenarnya para pihak 

tersebut tidak ingin melakukan pembayaran secara njupuk mbayar. 

Karena faktor ekonomi dan sepinya para pembeli akhirnya mereka 

terpaksa melakukan jual beli secara njupuk mbayar tersebut. Kemudian 

barang-barang yang dibeli tersebut nantinya akan dijual kembali kepada 

pihak ketiga secara kontan. 
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C. Sistem Pembayaran Jual beli Sembako Di Desa Ngaglik Kecamatan 

Bulukerto Kabupaten Wonogiri 

Dalam melakukan jual beli senantiasa berkembang seiring dengan ide-

ide kreatif yang dilakukan oleh pelaku jual beli yaitu penjual dan pembeli. 

perkembangan dalam melakukan jual beli di sini meliputi dari barang yang 

diperjualbelikan sampai pada sistem pembayaran yang dilakukan oleh para 

pihak yang bersangkutan ketika melakukan jual beli. 

Dalam jual beli sembako yang terjadi di Desa Ngaglik selain ada 

beberapa pelayanan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli-sembako, 

terdapat beberapa sistem pembayaran jual beli sembako yang dilakukan 

pembeli. Jual beli yang dilakukan biasanya berada di rumah penjual sembako. 

Ada beberapa bentuk jual beli yang dilakukan oleh pembeli-pembeli tersebut 

yang dilakukan setiap harinya. Bentuk-bentuk jual beli yang dilakukan ialah 

sebagai berikut: 

1. Membeli sembako dengan pembayaran secara kontan 

  Jual beli secara kontan seperti ini sudah menjadi hal yang wajar 

bagi kalangan masyarakat. Jual beli yang dilakukan oleh pembeli 

sembako di Desa Ngaglik ada sebagian kecil pembayarannya dilakukan 

secara kontan. Pembeli datang langsung ke rumah penjual sembako 

kemudian pembeli tersebut meminta bahan sembako sesuai yang 



 

 

diperlukan. Kemudian kedua belah pihak langsung melakukan tawar-

menawar.72 

  Ketika tawar-menawar sudah disepakati antara kedua belah pihak 

pembeli langsung menyerahkan uang kepada penjual dengan pembayaran 

yang sudah disepakati. Terkadang peneliti mengamati dalam jual beli 

sembako tersebut penjual memberikan nota kepada pihak pembeli dan 

terkadang tidak memberikan nota.  

2. Membeli sembako secara njupuk mbayar 

  Jual beli yang dilakukan oleh pembeli Desa Ngaglik biasanya 

pembeli tersebut mengambil barang sembako terlebih dahulu kepada 

penjual sembako, kemudian pembayaran akan dilunasi ketika pembeli 

tersebut akan mengambil barang dikemudian hari. Masyarakat biasanya 

mengatakan jual beli seperti ini adalah jual beli njupuk mbayar. Bentuk 

jual beli seperti ini disediakan oleh penjual sembako demi kenyamanan 

para pembeli-pembeli tersebut dan mempelancar kegiatan jual beli yang 

dilakukan antara penjual dan pembeli. . Dalam pemaparan yang 

disampaikan Ibu Karsi sebagai berikut: 

“Membayarnya ya terkadang ada yang secara kontan, ada juga 

yang cara pengambilannya dilakukan secara ambil dulu trus baru 

membayar ketika mengambil barang lagi (njupuk mbayar). 

Begitulah kebanyakan yang diutarakan oleh pihak pembeli saya. 

Kemudian saya menyetujui perjanjian yang ada dan sudah 

disepakati dari kami (penjual dan pembeli). Misal “Mbak saya beli 
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beras 12 kg” kemudian saya mengambilkan barangnya, pihak 

pembeli mengatakan “uangnya minggu depan ya mbak akan saya 

lunasi kalau saya ngambil barang sembako yang lainnya” dan saya 

mengatakan “iya ndak apa-apa mbak” kepada pembeli tersebut.”73  

 

Dalam jual beli sembako yang terjadi di Desa Ngaglik ketika pembeli 

melakukan jual beli secara njupuk mbayar pembayarannya kepada penjual di 

sini pihak pembeli ketika menjual kembali sembako yang dibawa sistem 

pembayaran yang dilakukan tidak secara njupuk mbayar akan tetapi sistem 

pembayarannya dilakukan secara kontan kepada pihak lain.    

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ida bahwa ia sebenarnya 

tidak ingin melakukan jual beli secara njupuk bayar, tetapi agar jual beli yang 

dilakukan Ibu Ida bisa berjalan dengan lancar maka ia menggunakan jual beli 

secara njupuk mbayar tersebut. Dulu pernah Ibu Ida sempat menggunakan jual 

beli secara tunai pembayarannya, akan tetapi hal itu tidak dapat berlangsung 

lama dan langsung menggunakan bentuk jual beli secara njupuk mbayar. 

Ibu Ida mengatakan “ Ya mau bagaimana lagi yang terpenting bisa 

sama-sama jalannya, saya bisa mengambil sembako tanpa harus 

membayar kontan dan saya juga bisa menjualnya kembali secara 

kontan kepada pihak-pihak pembeli saya, kalau tidak seperti ini 

cara jual beli saya maka saya tidak bisa memanset uang saya”.74 

 

 Selain pemaparaan dari Ibu Ida terdapat pembeli yang lain yaitu Ibu 

Wahyuni yang berprofesi sebagai pedagang sembako. Ketika belanja Ibu 

Wahyuni juga megambil barang di rumah Ibu Karsi. Ibu Wahyuni 

mengatakan bahwa jual beli secara njupuk mbayar sudah menjadi adat istiadat 
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di kalangan masyarakat Desa Ngaglik, jual beli seperti ini banyak ditemui di 

kalangan masyarakat penjual sembako sampai kalangan penjual daging dan 

lain sebagainya. Menurut keterangan dari pembeli mereka mengatakan bahwa 

pembelian yang dilakukan terkadang tidak pasti, terkadang secara kontan dan 

terkadang secara njupuk mbayar. Sesuai dengan masuk dan keluarnya 

keuangan pembeli.75 

Seperti halnya yang di utarakan oleh Mbah Surip. “Ya mau 

gimana lagi mbak terkadang kita hidup bermasyarakat ada saja 

yang harus kita ikuti pokonya harus njowo urip ning masyarakat 

(paham hidup di masyarakat). Terkadang uang saya masih di 

hutang dulu, terus  untuk menjenguk orang sakit, apalagi sekarang 

banyak orang yang melakukan hajat sehingga saya terpaksa mbak 

mbayar belanjaan sembako saya seadanya dulu soalnya belum 

ada. Keadaan ekonomi terkadang juga kendala saya untuk 

membayar lunas bayaran saya walaupun saya juga sebagai penjual 

sembako”.76 

 

Dari pemaparan  yang disampaikan oleh pihak pembeli maka 

dapat dilihat bahwasanya pembeli tersebut beranggapan agar jual beli 

yang dilakukannya bisa berjalan dengan lancar,  maka pihak pembeli 

akhirnya menggunakan sistem pembayaran jual beli secara njupuk 

mbayar. Dengan alasan banyak pembeli yang beranggapan yang 

terpenting adalah dalam pelaksanaan jual beli tersebut bagaimana jual 

beli yang dilakukan bisa lancar.  
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEMBAKO 

DI DESA NGAGLIK KECAMATAN BULUKERTO KABUPATEN 

WONOGIRI 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Di Desa Ngaglik 

Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri 

Setiap manusia yang hidup di dunia ini pastilah mereka ingin 

memperbaiki kesejahteraan ekonomis, salah satunya dengan kegiatan 

berbisnis. Didalam berbisnis pastilah manusia menginginkan sebuah 

keuntungan.77 Keuntungan di sini terletak pada strategi pemasaran yang 

dilakukan. Misal, seperti harga barang, mutu pelayanan, mutu barang, serta 

sistem pelaksanaan dalam berbisnis. 

Dalam praktik jual beli sembako menurut hasil wawancara dari 

penjual sembako terdapat dua sistem dalam pelaksanaan jual beli, yaitu 

dengan cara kontan dan dengan cara tangguh. Jual beli kontan dilakukan 

apabila pembeli datang langsung ke rumah penjual sembako kemudian 

pembeli langsung membeli barang sembako yang diperlukan dan langsung 

membayar secara kontan. Sistem jual beli yang kedua adalah jual beli secara 

tangguh yaitu pembeli mengambil barang di rumah penjual sembako 

kemudian mereka akan membayar barang tersebut ketika akan mengambil 

barang sembako selanjutnya. 
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Jual beli merupakan tindakan yang telah disyariatkan, dalam arti telah 

ada hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum taklifi, 

hukumnya adalah boleh.78 Dalam hal ini jual beli sudah berlaku (dibenarkan) 

sejak zaman Rasulullah Saw, hingga kini. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa hukum jual beli adalah halal (diperbolehkan), namun  hal ini bisa 

dikembangkan menjadi makruh hasan, dan dilarang. Ini tergantung cara yang 

dilakukan atau motivasi jual beli serta terpenuhinya aturan-aturan dan tata 

cara jual beli menurut hukum Islam dan fikih.79 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli menurut pemaparan di 

atas hukum awal adalah boleh, akan tetapi hukum tersebut bisa berubah 

menjadi haram, makruh apabila dalam jual beli yang dilaksanakan tidak bisa 

memenuhi syariat hukum Islam yang sudah diatur baik dalam Alquran, as-

Sunnah dan dari pakar ulama-ulama terdahulu dalam menetapkan hukum jual 

beli. Di mana jual beli salah satu kegiatan yang tidak pernah bisa hilang di 

kalangan masyarakat menengah sampai masyarakat atas, dengan pengertian 

jual beli adalah sarana seseorang untuk saling memenuhi kebutuhan antara 

orang satu dengan yang lain. Dari golongan-golongan ulama sudah membagi 

beberapa bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh Islam. 

Tetapi dalam berkembangnya zaman banyak sekali bentuk jual beli yang perlu 

dikaji agar dapat diketahui hukum jual beli yang dilakukan, apakah hukum 
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jual beli tersebut kembali ke hukum awalnya yaitu boleh atau berubah 

menjadi haram. 

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan antar kedua belah pihak 

(penjual dan pembeli) yang memuat ija>b dan qa>bul dengan ketentuan-

ketentuan sesuai dengan syariat Islam. Dengan akad akan menentukan batal 

atau tidaknya dalam melaksanakan jual beli. Para ulama berbeda pendapat 

mengenai rukun dan syarat akad jual beli. Dari pendapat ulama Hanafiyah 

terhadap dua rukun akad dalam jual beli yaitu ija>b dan qa>bul. Sedangkan 

ulama jumhur fuqaha berpendapat rukun akad jual beli ada 4 yaitu: 

1. Penjual. 

2. Pembeli. 

3. S}i>ghat jual beli 

4. Objek jual beli.80 

Dalam pandangan syarak suatu akad merupakan ikatan yang secara 

hukum harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mengikatkan diri 

antara pihak yang satu dengan yang lain. Kehendak kedua belah pihak atau 

beberapa pihak dalam mengikatkan diri sifatnya tidak bisa diketahui atau 

tersembunyi dalam hati para pihak. Untuk itu untuk mengetahui apabila 

pihak-pihak mengikatkan diri dalam proses jual beli maka perlu adanya ija>b 
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dan qa>bul. Pernyataan ija>b dan qa>bul di sinilah yang nantinya akan 

mengikatkan para pihak dalam melaksanakan jual beli. 

Di zaman modern banyak sekali macam-macam jual beli yang 

dilakukan antara penjual dan pembeli. Seperti jual beli zarnaqah, jual beli 

zarnaqah adalah jual beli di mana seseorang membeli barang secara kredit, 

kemudian ia menjualnya kembali kepada selain penjual secara kontan”.81 

Dalam jual beli zarnaqah di zaman modern ini terdapat berbagai 

pendapat ulama yang berpendapat mengenai jual beli tersebut. Dari kalangan 

ulama klasik madhhab Hanafi, madhhab Sya>fi’i>, dan madhhab Hambali 

memandang zarnaqah sebagai transaksi yang diperbolehkan. Dari kalangan 

ulama kontemporer seperti Abdhul Aziz Bin Baz dan Muhammad Bin Shalih 

Al-Utsaimin mengatakan bahwa jual beli zarnaqah juga diperbolehkan 

dengan syarat pembeli tidak menjual kembali barang yang dibeli tersebut 

kepada pihak penjual pertama.  

Sedangkan ulama yang tidak memperbolehkan jual beli zarnaqah 

adalah dari kalangan madhhab Maliki menurut mereka jual beli seperti ini 

sama halnya dengan jual beli ‘i>nah. Sedangkan jual beli ‘i>nah tersebut tidak 

diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena jual beli ini masuk dalam kategori 

riba yang mengambil keuntungan dengan cara membeli barang secara tangguh 

dan dijual kembali secara kontan.  
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Ibn al-Qayyim (salah seorang murid Ibn Taymi>yah dan termasuk 

ulama yang arang) lebih luas dalam merinci permasalahan bay zarnaqah. 

Orang yang menukarkan 100 dirham dengan 120 dirham pada waktu yang 

telah ditentukan, yang penyerahannya dilakukan secara kredit, kemudian 

ditukarkan lagi kepada orang lain (pihak ketiga) dengan secara kontan. Maka 

hal tersebut termasuk rekayasa yang sudah direncanakan oleh pihak-pihak 

yang terlibat. Serta rekayasa tersebut mengarah kepada riba yang telah 

diharamkan Allah Swt.  

Jadi dapat dimengerti bahwasanya dalam jual beli zarnaqah terdapat 

dua macam. Yang pertama jual beli zarnaqah yang diperbolehkan dengan 

dasar apabila kondisi pihak-pihak yang terlibat hanya untuk memenuhi 

kebutuhan yang mendesak saja. Yang kedua jual beli zarnaqah yang menjadi 

haram atau dilarang dengan sebab pihak-pihak menggunakan jual beli 

zarnaqah hanya digunakan semata-mata untuk mencari dan mendapatkan 

uang secara kontan maka hal ini tidak diperbolehkan seperti yang diutarakan 

menurut para ulama yang melarang jual beli zarnaqah tersebut. 

Dalam jual beli sembako yang terjadi di Desa Ngaglik menggunakan 

jual beli secara tangguh yaitu pembeli membeli barang dengan pembayaran 

secara tangguh dengan perjanjian akan melunasi ketika akan mengambil 

barang sembako lagi dikemudian hari kemudian dalam praktik yang dilakukan 

oleh pihak pembeli yaitu barang yang dibeli dijual kembali secara kontan 



 

 

pembayarannya dengan harga yang lebih tinggi kepada pihak lain tanpa 

sepengetahuan dari penjual. Hal ini dilakukan oleh pembeli karena terdapat 

unsur keterpaksaan yang beralasan keadaan ekonomi yang membuat pihak 

pembeli menjual sembako secara kontan kepada pihak lain. Hal ini sama 

halnya dengan jual beli zarnaqah, akan tetapi jual beli zarnaqah di sini adalah 

jual beli zarnaqah yang diperbolehkan dalam hukum Islam, sebab ada unsur 

keterpaksaan ketika pihak pembeli menjual sembako secara kontan dan hal ini 

tanpa disadari oleh masyarakat Desa Ngaglik jual beli seperti ini sudah lazim 

ditemukan oleh pedagang sembako. Untuk mengetahui sah atau tidaknya 

dalam pelaksanaan akad jual beli menjadi sah  maka diperlukan analisis yang 

mendalam yaitu: 

1. Ditinjau dari segi ‘a>qidain 

Akad jual beli yang di Desa Ngaglik terdapat dua orang yang 

melaksanakannya yaitu pihak penjual sembako dan pembeli sembako. 

Penjual sembako adalah orang yang sah dalam melakukan jual beli, 

karena pemilik sembako tersebut adalah pemilik barang yang sah dalam 

jual beli tersebut. Kemudian para pihak yang terlibat tersebut juga sudah 

memenuhi persyaratannya. Kedua belah pihak bukanlah orang gila, sudah 

dewasa dan sudah baligh. 

Dalam hukum Islam syarat ‘a>qidain secara umum adalah harus 

memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi 



 

 

pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.82 Menurut pendapat Sayyid 

Sabiq mensyaratkan orang yang berakad harus berakal dan dapat 

membedakan (memilih). Akad orang gila, mabuk dan anak kecil yang 

belum dapat membedakan tidak sah, sedangkan akad anak kecil yang 

sudah dapat membedakan dinyatakan sah hanya sahnya tergantung pada 

walinya.83 

Syarat pembeli dan penjual pada intinya ialah mereka telah cakap 

dalam melakukan perbuatan hukum. Para ulama berpendapat mengenai 

syarat a>qidain yaitu pada kesimpulannya dari pendapat Sya>fi>’i, Maliki, 

Hanbali, Hanafi bahwasanya penjual dan pembeli harus baligh dan tidak 

adanya unsur paksaan dalam melaksanakan jual beli termasuk jual beli 

sembako. 

Dari beberapa pendapat ulama mengenai syarat ‘a>qidain dalam jual 

beli yang terjadi lebih baik tidak ada unsur paksaan atau atas kehendak 

sendiri. Bila ada unsur paksaan maka jual beli yang dilakukan terdapat 

cacat hukum karena bukan kehendak bebas dari kedua belah pihak dalam 

melakukan jual beli. 

Akad jual beli di Desa Ngaglik dilakukan oleh penjual dan pembeli 

dengan dasar rida, suka sama suka antara kedua belah pihak serta 

dilakukan para pihak yang sudah dewasa dan tidak gila atau dalam 
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keadaan tidak dipaksa oleh pihak ketiga. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

dalam akad jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngaglik 

subjeknya sudah memenuhi rukun dan persyaratan dalam hukum Islam. 

2. Ditinjau dari Ma’qu>d ‘alaih (barang yang diperjualbelikan). 

Jumhur ulama sudah mengungkapkan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi terhadap barang yang akan diperjualbelikan. Termasuk syarat 

barang yang diperjualbelikan adalah: 

a. Suci barangnya. 

Yang dimaksud suci ialah barang-barang yang dijual bukan 

barang yang tergolong najis atau yang diharamkan seperti 

darah,khamr, kotoran hewan, atau lain sebagainnya. Dalam jual beli 

yang dilakukan barang yang diperjualbelikan yaitu seperti minyak, 

beras, gula dan sejenisnya bukan termasuk barang yang dilarang 

dalam hukum Islam. 

b. Barang dapat dimanfaatkan. 

Syarat barang yang diperjualbelikan yang kedua yaitu dapat 

dimanfaatkan. Hal ini sudah menjadi relatif bagi semua orang pada 

hakekatnya barang yang akan dijual ataupun yang akan dibeli 

sebagian besar dapat dimanfaatkan. Dengan artian besar barang 

tersebut kemanfaatan yang digunakan tidak menyimpang dalam 

syariat hukum Islam. Penulis melihat bahwa barang sembako yang 



 

 

dijual di sini semua bisa dimanfaatkan sesuai dengan syariat hukum 

Islam. 

c. Barang dapat diserahterimahkan 

 Maksudnya pihak penjual mampu menyerahkan barang yang 

dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan kriteria yang 

sudah disepakati.84 Di sini penulis mengamati bahwa kriteria dan 

bentuk barang yang dijual sudah memenuhi yang pembeli inginkan 

dan penjual dapat menyerahkan barang sembako tersebut secara 

langsung kepada pihak pembeli. 

d. Barang dapat diketahui  

 Barang tersebut harus diketahui oleh para pihak yang 

melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Ketika jual beli yang 

dilakukan terdapat unsur yang tidak jelas atau mengandung unsur 

penipuan seperti halnya menjual burung yang masih terbang maka 

jual beli tersebut bisa dikatakan tidak sah. Dalam hal ini peneliti 

dapat melihat barang yang dijual langsung diketahui oleh kedua 

belah pihak. Serta tidak mengandung unsur ketidakpastian dan 

penipuan. 

e. Barang milik asli dari penjual 

  Dalam akad yang dilakukan dari kedua belah pihak, bahwa 

barang yang diperjualbelikan milik sah dari pemilik barang yaitu 
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penjual sembako. Akan tetapi barang tersebut dijual kembali oleh 

pembeli tanpa sepengetahuan pihak penjual. Di sini pihak penjual 

mengutarakan bahwa hal ini tidak dipermasalahkan.  

f. Barang tidak bertentangan dengan syariat 

   Muhammad mengatakan barang yang diperjualbelikan tersebut 

tidak bertentangan dengan anjuran syariat Islam. Memenuhi unsur 

halal dari cara memperolehnya.85 Dalam objek jual beli yang yaitu 

sembako tidak bertentangan dengan hukum Islam. Objek tersebut 

bukan termasuk barang yang makruh, najis, bahkan haram. Tetapi 

barang tersebut suci dan bisa dijamin kehalalannya. 

   Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam persayaratan 

objek jual beli sembako sudah memenuhi rukun dan syarat dalam 

jual beli, sehingga tidak diragukan bahwa barang yang 

diperjualbelikan yang dilakukan tidak ada unsur gharar dan sah jika 

ditinjau dari segi objek yang dijual. 

3. Ditinjau dari s}i>ghat akad 

 Menurut hukum Islam akad yang sesuai dengan syariat hukum 

Islam adalah akad yang ija>b qabu>l nya sesuai. Hal ini dapat dilihat dari 

segi ucapan secara lisan atau tertulis, perbuatan, dan isyarat. Adapun 

syarat s}i>ghat akad adalah sebagai berikut: 
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a. Kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi 

b. Adanya tindakan (memberi dan menerima) 

c. Dilakukan oleh orang yang ahli akad atau mampu. 

d. Qa>bul harus sesuai dengan ija>b. 

e. Ija>b qa>bul tidak terpisah. 

f.   Berhadap-hadapan. 

g. Harus menyebut barang atau harga. 

h. Tidak dikaitkan dengan sesuatu.86 

  Dilihat dari rukun dan syarat yang sudah dipaparkan di atas, jual 

beli yang dilakukan oleh pihak penjual sembako dan pembeli dalam 

hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Dilihat dari transaksi 

yang dilakukan antara penjual dan pembeli sama-sama merelakan dalam 

memberikan barang sembako tersebut.  

   Menurut ulama’ Hanafi>yah dan Mali>ki>yah dalam suatu akad 

sudah sempurna dengan ija>b dan qa>bul dari penjual dan pembeli. Karena 

suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah 

menunjukan kerelaannya, dan kerelaan itu diungkap melalui ija>b dan 

qa>bul.  

  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya akad dalam jual 

beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri 

tersebut sah dan sudah sesuai dengan hukum Islam. Kemudian  dalam 
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akad yang digunakan oleh pihak penjual dan pembeli dalam melakukan 

jual beli sembako tersebut menggunakan akad jual beli zarnaqah yang 

diperbolehkan dalam hukum Islam. Di mana pihak penjual sembako 

menjual barang secara tangguh kepada pihak pembeli, kemudian pembeli 

sembako tersebut menjual barang sembako kepada pihak lain secara 

kontan pembayarannya dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini 

dikarenakan pembeli-pembeli tersebut terpaksa melakukan jual beli 

zarnaqah dengan alasan terdesak kebutuhan ekonomi, untuk itu hal ini 

diperbolehkan dalam melakukan jual beli zarnaqah. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Praktik Jual Beli 

Sembako Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. 

Dalam pelaksanaan jual beli sembako merupakan bentuk perjanjian 

yang sangat diperlukan bagi masyarakat Desa Ngaglik karena dari kegiatan 

jual beli di sini sebagai sarana tolong menolong (ta’awun) antara umat Islam. 

Islam mengajarkan untuk saling tolong-meenolong salah satu wujud 

kewajiban bagi setiap muslim dalam artian tolong-menolong di sini hanya 

untuk dalam perbuatan baik saja .   

Jual beli merupakan bagian dari ta’awun (saling tolong menolong ) 

antara sesama manusia. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan 

uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga brarti menolong pembeli 



 

 

yang sedang membutuhkan barang.87 Hal ini dapat terlihat bahwasannya 

setiap perilaku manusia selalu membutuhkan manusia yang lainya untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Allah Swt. berfirman Al-Maidah: 2: 

   …                                 

    88                                                                                

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya.89 

Sering kita jumpai permasalahan muamalat dalam masyarakat antara 

yang berlebihan dan kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga 

terjadi hubungan timbal balik yang harmonis. Dengan begitu kompleksnya 

permasalahan muamalah, maka kita mempunyai kewajiban untuk saling 

tolong menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

Di Desa Ngaglik terdapat praktik jual beli sembako yang dilakukan 

secara tangguh pembayarannya oleh pembeli kepada pihak penjual seembako. 

Pihak penjual sembako di sini tidak mempermasalahkan perilaku pembeli 

dengan pembayaran dilakukan secara tangguh, karena hal ini sudah menjadi 

                                                           
87 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 69. 
88 al-Qur’an, 5: 2. 
89 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 

349. 



 

 

lazim bagi pihak pembeli dan penjual. Kemudian barang yang di beli secara 

pembayaran secara tangguh tersebut dijual kembali kepada pihak lain atau 

pihak ketiga atau bahkan lebih secara kontan pembayarannya.  

Para pihak pembeli yang melakukan jual beli tersebut pembayaran 

yang dilakukan secara tangguh ketika ia memerlukan barang sembako untuk 

dijual kembali akan tetapi ketika pembeli menjual sembako-sembako tersebut 

kepada pihak lain pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut 

dilakukan secara kontan. Di sini pihak pembeli merasa terpaksa untuk 

melakukannya ketika ia menjual kembali sembako tersebut secara kontan 

pembayarannya karena ia beranggapan harus bisa membagi keuangan yang 

didapatkan.  

Penulis memahami bahwasanya di dalam proses jual beli sembako di 

Desa Ngaglik ini para penjual kebanyakan tidak menerima uang secara 

langsung dalam pembayaran yang terjadi dari penjualan yang dilakukan. Akan 

tetapi hal ini sudah menjadi lazim terjadi tanpa disadari mereka para pihak 

yang melakukan jual beli sudah melakukan kegiatan tolong-menolong dalam 

kegiatan bermuamalah terlebih khususnya pada sektor jual beli sembako. 

Selain itu para pihak antara penjual dan pembeli sudah saling percaya antara 

satu dengan yang lain. Sehingga mereka tidak akan memperdebatkan masalah 

yang terjadi dalam proses jual beli yang dilakukan. 

Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwasannya dalam sistm 

pembayaran jual beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto 



 

 

Kabupaten Wonogiri  sudah sesuai dengan hukum Islam di mana sistem 

pembayaran yang dilakukan pada awalnya secara tangguh dan kemudian 

pihak pembeli menjual sembako secara kontan pembayarannya. Hal ini suatu 

bentuk tolong-menolong (ta’awun) yang tanpa disadari oleh pelaku jual beli 

sembako yaitu pihak penjual kepada pihak pembeli. Di mana pihak penjual 

sembako di sini menerima kesepakatan yang dilakukan dari pembeli untuk 

melakukan pembayaran secara tangguh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap subjek dan objek 

penelitian, penyajian data yang diperoleh. Maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Akad jual beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri sama halnya dengan praktik jual beli zarnaqah yang 

diperbolehkan dalam hukum Islam. Sebagaimana jual beli zarnaqah yang 

dikemukakan oleh kalangan ulama Sya>fi’iyah. Di mana Sya>fi’iyah 

mengemukakan bahwasanya jual beli zarnaqah diperbolehkan dengan 

syarat barang yang dijual kembali tidak kepada selain penjual awal. 

2. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak 

penjual adalah suatu bentuk dengan sistem tunda (muajjal) dan hal ini 

diperbolehkan karena terdapat unsur tolong-menolong (ta’awun) di dalam 

jual beli zarnaqah tersebut. Di mana pihak pembeli sembako membeli 

barang secara tangguh pembayarannya kemudian barang sembako dijual 

kembali kepada pihak lain secara kontan pembayaran yang dilakukan. 

Untuk itu sistem pembayaran jual beli sembako di Desa Ngaglik 

Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri sah dan sesuai dengan hukum 

Islam . 



 

 

B. SARAN 

1. Diharapkan bagi pihak pembeli ketika menjual kembali barang sembako 

sebaiknya harus ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Sehingga 

kedua belah pihak saling mengetahui barang tersbut berniat untuk dijual 

kembali. 

2. Akan lebih baik ketika mengambil barang dilakukan secara tunai 

pembayaran yang terjadi, hal ini agar menghindarkan hal-hal yang kurang 

baik seperti menimbulkan kerugian yang  timbul dari salah satu pihak. 
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