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ABSTRAK 

Rachmawati, Irma. 210214242. 2018. Tinjauan Fiqh Madhhab Sha>fi’i> Terhadap 

Jual Beli Media Tanam Organik dan Pupuk Bokhasi di Desa Bringinan 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Muamalah. 

Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.  

Kata Kunci: Madhhab Sha>fi’i>, Jual Beli, Media Tanam Organik, Pupuk Bokhasi  

Jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya, salah satu syarat barang 

yang digunakan sebagai objek transaksi suci dan bermanfaat secara agama. 

Madhhab Sha>fi’i> berpendapat tidak diperbolehkan memperjualbelikan pupuk baik 

itu dari kotoran hewan yang halal dimakan maupun hewan yang haram dimakan 

karena didalamnya terdapat unsur najis. Faktanya UD Star Baruno Organik 

memperjualbelikan media tanam organik dan pupuk bokhasi yang berbahan dasar 

kotoran ternak. Barang tersebut mempunyai banyak manfaat meskipun dzatnya 

mengandung barang najis, yakni sebagai media pembibitan, meningkatkan 

kesuburan, produktivitas tanaman serta berdampak positif bagi kesehatan manusia 

apabila mengkonsumsi hasil pertanian organik. Sehingga kegiatan jual beli pupuk 

marak terjadi di Desa Bringinan. Menurut madhhab Sha>fi’i> jual beli barang najis 

tidak diperbolehkan melainkan mengubah akadnya menjadi upah mengupah.  

Rumusan masalah dalam penelitian: Bagaimana tinjauan fiqih madhhab 

Sha>fi’i> terhadap akad dalam praktik jual beli media tanam organik dan pupuk 

bokhasi di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Bagaimana 

tinjauan fiqih madhhab Sha>fi’i> terhadap ma’qu>d ‘alayh dalam praktik jual beli 

media tanam organik dan pupuk bokhasi ditinjau dari segi bahan, wujud serta 

manfaatnya di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupetan Ponorogo. 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan yang 

menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan 

tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad jual beli yang digunakan 

oleh UD Star Baruno Organik untuk mendapatkan bahan baku dalam pembuatan 

media tanam organik dan pupuk bokhasi tidak diperbolehkan menurut madhhab 

Sha>fi’i> karena berupa barang najis. Sebagaimana pendapat madhhab Sha>fi’i> yang 

menyatakan bahwa jual beli barang najis tidak diperbolehkan, baik itu yang berasal 

dari kotoran hewan yang halal dimakan maupun kotoran hewan yang haram 

dimakan. Ma’qu>d ‘alayh dalam praktik jual beli media tanam organik dan pupuk 

bokhasi yang ada di UD Star Baruno Organik menurut madhhab Sha>fi’i> tidak sah 

diperjualbelikan karena tidak terpenuhi salah satu syarat objek dalam jual beli. 

Sehingga jual beli media tanam organik dan pupuk bokhasi tersebut merupakan jual 

beli yang dilarang dan batal karena sebab ma’qu>d ‘alayh.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Muamalah merupakan aturan yang mengatur hubungan antara 

seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia. Masalah 

mu’a>malah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah 

satu bidang mu’a>malah yang disyariatkan Allah SWT adalah jual beli. 

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275 yang 

berbunyi: 

ِّبَو ْۚا  1ْۚ َْۚي ْۚعَْْۚۚوََحرَّمَْْۚۚٱلر  هْْۚۚٱل  َحلَّْْۚۚٱّللَّ
َ
 َوأ

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.”2 

 

Jual beli menurut bahasa berarti al-bay’, al-tija>rah, dan al-

muba>hadah. Secara terminology, jual beli adalah menukar barang dengan 

barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari 

yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.3 Dari definisi 

tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar 

menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara 

kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain 

menerima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.  

                                                             
1 al-Qur’an, 3:275. 
2 Khazanah, Al-Qur’an dan Terjemahannya Disertai Hadith-Hadith Shahih Penjelas Ayat 

(Jakarta Selatan: PT. Khazanah Mimbar Plus, tt), 275. 
3 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 68-69. 



 

 

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-

syarat yang telah ditentukan. Dengan tegas al-Qur’an menerangkan bahwa 

menjual itu halal, sedang riba diharamkan. Sejalan dengan itu dalam jual 

beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Ada beberapa rukun jual 

beli menurut madhhab Sha>fi’i> yaitu orang-orang yang berakad, yaitu bay’ 

(penjual) dan mushtari> (pembeli), S}i>ghah (lafal ija>b dan qabu>l), ma’qu>d 

‘alayh (benda yang dijadikan obyek jual beli), dan ada nilai tukar pengganti 

barang.4  

Jual beli mempunyai beberapa syarat di antaranya tentang barang 

atau benda yang diperjualbelikan harus suci atau yang dapat disucikan 

dengan cara disamak ataupun dengan cara yang lainnya. Adapun benda 

yang tidak sah diperjualbelikan adalah barang najis atau yang semacamnya 

yaitu benda yang tidak mungkin untuk disucikan.5 Namun kajian fiqi>h dari 

zaman ke zaman terus berkembang sesuai zaman seperti halnya jual beli 

yang banyak mengalami perkembangan baik dari segala cara, bentuk, model 

maupun barang yang diperjualbelikan.  

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, 

muncul berbagai persoalan baru yang sering dilakukan oleh manusia. Hal 

tersebut adalah penggunaan benda-benda najis sebagai salah satu sarana 

bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan solusi dari persoalan 

                                                             
4 Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 

67. 
5 Muhammad bin Qosim al-Ghozy, Fatkhu al-Qori>b al-Muji>b. terj. Ahmad Sunarto 

(Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 338. 



 

 

yang mereka hadapi. Najis merupakan benda yang diharamkan oleh Allah 

SWT, sebab benda najis adalah sesuatu yang kotor. Mengenai barang yang 

diperjualbelikan tercampur dengan barang yang najis (mutanajjis) menurut 

Jumhur Ulama memperjualbelikannya hukumnya sama dengan barang yang 

najis.6 

Namun dalam menyikapi jual beli kotoran hewan yang dijadikan 

sebagai pupuk ulama madhhab berbeda pendapat. Ima>m Sha>fi’i 

mensyaratkan bahwa barang yang dijadikan objek jual beli harus bersih. 

Hendaknya barang bermanfaat secara agama, maka tidak boleh menjual 

barang yang tidak bermanfaat. Jadi dapat dirumuskan bahwa barang yang 

tidak boleh adalah barang yang dilarang agama.7 

Berkaitan dengan hal tersebut Ima>m Sha>fi’i> berpendapat dalam kitab 

al majmu>’ bahwa tidak diperbolehkan memperjualbelikan pupuk baik itu 

dari kotoran hewan yang halal dimakan maupun hewan yang haram 

dimakan karena didalam kotoran tersebut terdapat unsur-unsur najis. Dalam 

firman Allah yang tertuang dalam surat Al-A’raf ayat 157 disebutkan bahwa 

ِّينَْۚٱ وَلْۚٱْۚيَتَّبِّعهونََّْْۚۚلَّ َّْۚٱْۚلرَّسه ْۚٱْۚنلَّبِّ
ه َّْۚل  ِّ ِّيٱْۚم  ونَههَّْْۚۚلَّ م ْْۚۚتهوبًاَمك ْۚۥََْۚيِّده ْْۚۚعِّنَدهه ْۚةَِّْۚرى ْۚتلَّو ْۚٱْۚفِّ

ِّْۚٱوَْۚ
ْْۚۚيِجنِّيلِّْۚل 

 
ميَأ رههه ِّْْۚۚمه َْۚمع ْۚل ْۚٱب وفِّ م َْۚهى َْۚويَن ْْۚۚره نَكرِّْۚل ْۚٱَْۚعنِّْْۚۚهه ل ْْۚۚمه مهَْْۚۚويهحِّ َِّب ْۚٱْۚلَهه ي  ِّمهَْۚويهحَْْۚۚتِّْۚلطَّ ْۚر 

م َْۚعن َْْۚۚويََضعهْْۚۚئَِّثَْۚب ْۚل َْۚٱْۚهِّمهَْۚعلَي ْۚ َْْۚۚهه م ْۚإِّص  ْۚٱوَْْۚۚهه
َ ْۚٱَْۚلَْۚل ْۚغ ْۚل  ْْۚۚلَّتِّ ِّينَْۚٱفَْْۚۚهِّم  َْۚعلَي ََْْۚۚكنَت  َّْۚلَّ

                                                             
6 Sayyid Sabi>q, Fikih Sunnah, jilid XII, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Pustaka 

Percetakan Offset, 1996), 54. 
7 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih al-Isla>mi> wa Adhillatuhu Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), 65-66.  



 

 

ِّهَِّْْۚۚءاَمنهوا ْۚ ْۚب وههْۚۦ ره وههْْۚۚوََعزَّ وا ْۚٱوََْْۚۚونَََصه ِّي ْۚٱْۚنل ورَْۚٱْۚتََّبعه نزَِّلَّْْۚۚلَّ
ه
َْۚمَعههْْۚۚأ َل ْۚۥ  و 

ه
مهْْۚۚئَِّكْۚأ ْۚهه

ف ْۚل ْۚٱ ونَْۚمه  8.ْْۚۚلِّحه

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi 

(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi 

mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang 

mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka 

segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan 

membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada 

mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, 

menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan 

kepadanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.9 

 

Dalam nash tersebut ulama mengatakan bahwa “kita kembalikan 

kepada bangsa Arab. Jika mereka menganggap baik hewan tersebut, maka 

ia halal dan jika dianggap tidak baik (atau menjijikkan) oleh mereka, maka 

ia haram.” Orang-orang yang bisa dijadikan sebagai ukuran dalam penilaian 

baik atau menjijikkannya suatu makanan adalah masyarakat Hijaz.10 

Beliau juga mengambil dalil dari hadith Rasulullah bahwa Allah 

mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung berhala. Ima>m 

Sha>fi’i> mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan 

sebagaimana hukumnya najis menurut ijma>’ (kesepakatan) para ulama maka 

kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan hukumnya najis. Hal ini 

karena seluruh kotoran sama-sama memiliki sifat kotor (jijik) menurut tabiat 

                                                             
8 Al-Qur’an, 9:157. 
9 Khazanah, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 170. 
10 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, S}ah}i>h} Fiqih As-Sunnah wa Adillatuhu wa 

Taud}i>h} Madha>hib al-A’immah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), 

480. 



 

 

manusia yang masih normal, dikarenakan bau yang busuk. Sehingga Sha>fi’i> 

tidak membolehkan semua barang najis karena boleh tidaknya barang 

tersebut. Dengan demikian, semua yang bersih artinya yang diperbolehkan 

oleh agama untuk digunakan maka ia bisa dijual menurut Sha>fi’i>.11 

Fakta yang terjadi di lapangan yaitu Bapak Barno selaku pemilik UD 

Star Baruno Organik membeli kotoran sapi dari peternakan warga Desa 

Bringinan 1 pick up seharga Rp 30.000. Untuk kotoran kambing membeli 

dengan cara pemesanan dari Kabupaten Jombang. Biaya pembelian yang 

dikeluarkan sebanyak Rp 1.200.000 dengan rincian Rp 1.000.000 biaya 

transportasi dan Rp 200.000 biaya bongkar muatan. Bahan baku ini 

diperjualbelikan karena sebagai pupuk tanaman, dan memiliki banyak 

kandungan didalamnya. 

Dalam transaksi jual beli tentunya memerlukan barang yang dapat 

digunakan untuk diperjualbelikan (mabi’). Karena tanpa adanya mabi’ maka 

jual beli tidak akan berlangsung secara sempurna. Dalam kaitannya dengan 

objek yang diperjualbelikan pada UD Star Baruno Organik berupa media 

tanam organik dan pupuk bokhasi. Bahan yang digunakan dalam pembuatan 

media tanam organik maupun pupuk bokhasi berupa kotoran sapi, kotoran 

kambing, kotoran ayam, bioaktifator, kapur gamping (dolomit), bekatul, abu 

sekam dan air secukupnya. Karakteristik produk pupuk bokhasi ini berupa 

butiran halus dan berbentuk granule dengan kadar kelembapan sedang, 

berwarna coklat kehitaman. Sedangkan untuk media tanam organik ini 

                                                             
11 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih al-Isla>mi> ,118. 



 

 

bentuknya halus sama seperti bokhasi dan dicampuri dengan tanah liat serta 

sekam padi mentah.12 

Kegiatan jual beli pupuk bokhasi dan media tanam organik masih 

banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Bringinan Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo. Masyarakat Desa Bringinan beranggapan bahwa 

pemupukan dengan menggunakan pupuk bokhasi sangat mendukung upaya 

melestarikan produktivitas lahan dan menjaga ketersediaan bahan organik 

dalam tanah. Apabila pupuk bokhasi dijual kembali maka dari UD Star 

Baruno Organik diberi harga Rp 15.000. Akan tetapi apabila tidak untuk 

dijual kembali pupuk bokhasi dasar halus diberi harga Rp 17.500 sedangkan 

untuk pupuk bokhasi granule seharga Rp 22.500.13 Jika pupuk bokhasi dasar 

halus maupun granule tersebut dititipkan di BumDes maka dari UD Star 

Baruno Organik diberi harga Rp 20.000. Kemudian dibeli oleh kelompok 

tani seharga Rp 23.000. Selanjutnya oleh kelompok tani dijual kembali 

kepada masyarakat seharga Rp 25.000.14 Pupuk bokhasi banyak diminati 

oleh masyarakat karena bentuknya yang praktis berupa bokhasi halus dan 

bokhasi granule, harga yang relatif murah, mudah campur dengan tanah, 

serta penggunaannya yang lebih mudah.15 

Disisi lain pupuk bokhasi memiliki keunggulan dan manfaat 

dibandingkan pupuk kimia, antara lain untuk menekan perkembangan bibit 

penyakit yang ada di dalam tanah, meningkatkan kegemburan tanah, 

                                                             
12 Agus, Hasil Wawancara, 24 Februari 2018.  
13 Barno, Hasil Wawancara, 27 Februari 2018.  
14 Ibid. 
15 Agus, Hasil Wawancara, 22 Februari 2018.  



 

 

meningkatkan kesuburan dan produksi tanaman. Selain itu, kualitas hasilnya 

sangat baik untuk kesehatan.16 

Hasil riset pertanian membuktikan bahwa hasil pemupukan tanaman 

menggunakan organik dapat membawa dampak positif bagi kesehatan. 

Bapak Giman salah satu warga Desa Bringinan yang mengalami penyakit 

stroke stadium akhir dinyatakan sembuh secara total dikarenakan sering 

mengkonsumsi beras organik. Bahkan dokter di Rumah Sakit Madiun sudah 

memvonis bahwa beliau tidak dapat sembuh secara total. Kemudian dokter 

tersebut juga memberikan saran kepada beliau untuk mengkonsumsi 

makanan yang bebas bahan kimia. Kemudian Ibu Boini istrinya menanam 

padi dengan menggunakan pupuk organik. Alhasil beras organik yang telah 

beliau tanam tersebut terus-menerus beliau konsumsi hingga lambat laun 

penyakit stroke yang Bapak Giman derita sembuh dan kadar gula semakin 

kecil. Bahkan nama Giman tersebut dijadikan sebagai merk beras organik. 

Hal ini dilakukan karena menghargai beliau sudah berjuang untuk melawan 

penyakit stroke.17  

Dari pemaparan di atas, banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut 

tentang permasalahan tersebut yang selanjutnya dianalisis sesuai dengan 

teori fiqih madhhab Sha>fi’i> tentang praktik jual beli. Diantara teori dan 

praktik tersebut masih terdapat kesenjangan yaitu akad jual beli yang 

dilakukan serta kriteria barang yang dijadikan objek jual beli. Padahal 

                                                             
16 Barno, Hasil Wawancara, 22 Februari 2018. 
17 Giman, Hasil Wawancara, 22 Februari 2018.  



 

 

menurut madhhab Sha>fi’i> bahwa jual beli barang najis tidak diperbolehkan 

melainkan mengubah akadnya (naql al-yad) menjadi akad upah mengupah. 

Berangkat dari permasalahan dalam latar belakang di atas, maka 

penulis tertarik untuk mengangkat, meneliti serta menulisnya sebagai karya 

ilmiah berupa skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQIH MADHHAB 

SHA>FI’I> TERHADAP JUAL BELI MEDIA TANAM ORGANIK DAN 

PUPUK BOKHASI DI DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON 

KABUPATEN PONOROGO”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul serta pemaparan latar belakang diatas, maka 

dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan fiqih madhhab Sha>fi’i> terhadap akad dalam praktik 

jual beli media tanam organik dan pupuk bokhasi di Desa Bringinan 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih madhhab Sha>fi’i> terhadap ma’qu>d ‘alayh 

dalam praktik jual beli media tanam organik dan pupuk bokhasi dilihat 

dari segi bahan, wujud serta manfaatnya di Desa Bringinan Kecamatan 

Jambon Kabupetan Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini agar memperoleh hasil 

penelitian yang dapat digunakan secara umum dan dapat memberikan 

pengetahuan kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada 

umumnya. Penelitian yang berbasis field research bertujuan : 



 

 

1. Untuk mendeskripsikan akad dalam praktik jual beli media tanam 

organik dan pupuk bokhasi ditinjau dari fiqih madhhab Sha>fi’i> di Desa 

Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan tinjauan fiqih madhhab Sha>fi’i> terhadap ma’qu>d 

‘alayh dalam praktik jual beli media tanam organik pupuk bokhasi 

ditinjau dari segi bahan, wujud serta manfaatnya di Desa Bringinan 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang 

beragamnya status hukum yang ada di masyarakat khususnya jual 

beli yang obyeknya berupa barang najis seperti pupuk yang berasal 

dari kotoran hewan yang telah diolah menjadi pupuk organik dengan 

campuran bahan lain yang tidak najis, serta wujudnya yang sudah 

berubah bukan lagi berwujud kotoran sapi murni akan tetapi 

berbentuk halus dan granule. Ternyata setelah kita pelajari lebih 

mendalam masih menjadi khilafiyyah di kalangan para ulama 

madhhab, salah satunya yaitu pendapat Ima>m Sha>fi’i>> tentang jual 

beli media tanam organik dan pupuk bokhasi yang berasal dari 

fermentasi kompos serta kotoran hewan.  



 

 

b. Untuk mengaplikasikan khazanah ilmu pengetahuan yang didapat 

oleh penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syari’ah 

Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo. Sudahkan teori-teori tentang 

fiqih muamalah yang kita dapatkan telah sesuai dengan praktik di 

lapangan ataukah sebaliknya. Jika menyimpang dari teori yang kita 

dapatkan maka kita dapat memberikan solusi kepada masyarakat 

pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi masyarakat, agar dalam ber-agrobisnis 

hendaklah memperhatikan obyek jual belinya, sudah sesuai dengan 

kaidah dalam hukum Islam ataukah belum. Selanjutnya agar 

masyarakat juga mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di muka 

bumi ini telah diatur dalam Al-Qur’an maupun al-Hadith. Namun 

ketika kita dihadapkan dengan berbagai masalah yang aktual maka 

disini penulis akan menjelaskan mengenai pemahaman baru yang 

berkaitan dengan teori-teori fiqih muamalah madhhab Sha>fi’i>. Yang 

kemungkinan masalah aktual tersebut tidak dijelaskan secara 

eksplisit dalam Al-Qur’an maupun al-Hadith. 

b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat dijadikan 

sebagai sumber rujukan dalam penelitian selanjutnya. 

 

 



 

 

E. Telaah Pustaka 

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang secara spesifik 

membahas mengenai tinjauan fiqih madhhab Sha>fi’i> tentang jual beli 

barang najis yang sudah diolah menjadi wujud yang berbeda dari aslinya 

dengan campuran bahan baku lainnya yang tidak najis, serta memiliki 

banyak manfaat. Namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang jual 

beli barang najis dalam konteks yang berbeda dengan penelitian saat ini. 

Skripsi yang dimaksud diantaranya : 

Pertama, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pengolahan dan Jual Beli Pupuk Organik di 

Pesantren Putri Al-Mawaddah Putri Coper Jetis Ponorogo” yang dikaji 

oleh Fetty Fiqihana tahun 2005. Adapun yang menjadi rumusan masalah 

dalam karya tulis tersebut antara lain: Bagaimanakah tinjauan hukum Islam 

terhadap pengolahan kotoran sapi pupuk organik di pesantren putri Al-

Mawaddah Coper Jetis Ponorogo?, Bagaimanakah tinjauan hukum Islam 

terhadap transaksi jual beli pupuk organik yang dilakukan oleh Pesantren 

Putri Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo?. Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Inti dari skripsi ini adalah pengolahan kotoran sapi menjadi 

pupuk organik di Pesantren Putri Al-Mawaddah Putri Coper Jetis Ponorogo 

sah menurut hukum Islam, karena tidak ada satupun dalil yang melarang 

terhadap hal tersebut. Tujuan pengolahannya lebih dititikberatkan pada 

masla>ha>h mursalah dan menolak kerusakan. Selain itu, pengolahan pupuk 



 

 

organik sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanah, mengurangi tingkat 

pengangguran, dan menambah kesejahteraan.18 

Kedua, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktik Jual Beli Biogas (Studi Kasus di MCK Sanimas, 

Kampung Bustaman, Kel. Purwodinatan, Semarang)” yang dikaji oleh Atik 

Sofiati tahun 2010. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam karya 

tulis tersebut antara lain: Bagaimanakah praktik jual beli biogas di MCK 

Sanimas, Kampung Bustaman, Kel. Semarang? Bagaimana pandangan 

hukum Islam terhadap praktik jual beli biogas?. Jenis penelitian yang 

dilakukan yaitu penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan 

metode deskriptif analitis. Inti dari skripsi ini adalah praktik jual beli biogas 

di MCK Sanimas telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli yaitu 

dari segi akad, S}i>ghah, dan ma’qu>d ‘alayh. Meskipun dalam pelaksanaan 

akad penjual dan pembeli tidak mengucapkan akad secara jelas namun jual 

beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan muathah 

diperbolehkan yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul 

atau adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah 

saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukum. 

Meskipun bahan dasar biogas adalah barang najis dan menjijikkan yaitu 

tinja namun dalam praktiknya biogas sudah mengalami perubahan wujud 

yaitu dari benda padat berupa tinja menjadi bahan bakar/biogas. Perubahan 

                                                             
18 Fetty Fiqihana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengolahan dan Jual Beli Pupuk 

Organik di Pesantren Putri Al-Mawaddah Putri Coper Jetis Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo: STAIN 

Ponorogo, 2005), vii. 



 

 

benda ini menjadi bermanfaat bagi manusia untuk memasak karena biogas 

mengandung kalor/panas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar 

disini jual beli diperbolehkan.19 

Ketiga, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Jual Beli Urine Kelinci di Desa Tegalrejo Kec. Argomulyo 

Kodya Salatiga (Suatu Tinjauan Istih}sa>n)” yang dikaji oleh Kristin 

Werdiati, tahun 2010. Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian 

lapangan (field research). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam 

karya tulis tersebut antara lain: Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli 

urine kelinci di Desa Tegalrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga? 

Bagaimana tinjauan istih}sa>n terhadap praktik jual beli urine kelinci di Desa 

Tegalrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga tersebut?. Penelitian ini bersifat 

deskriptif analitik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

menggambarkan fakta untuk diteliti secara baik dan tepat sehingga lebih 

mudah untuk dipahami, kemudian dianalisis dan disimpulkan. Pendekatan 

penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan penelitian yang 

dilandaskan oleh metode istih}sa>n terhadap transaksi jual beli urine kelinci. 

Inti dari penelitian ini adalah praktik jual beli urine kelinci di Desa Tegalrejo 

Kec. Argomulyo Kodya Salatiga dibawah naungan Paguyuban Peternakan 

kelinci mencoba mengembangkan urine kelinci untuk pupuk cair. Mengenai 

benda-benda najis selain dinyatakan didalam hadith diatas fuqoha berselisih 

                                                             
19 Atik Sofiati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Biogas (Studi Kasus di 

MCK Sanimas, Kampung Bustaman, Kel. Purwodinatan, Semarang),” Skripsi (Semarang: IAIN 

Walisongo, 2010), 12 dan 60. 



 

 

pandangan. Menurut madhhab Hanafiyah dan Zahiriyah, benda najis yang 

bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadith diatas, boleh 

diperjualbelikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan, 

seperti kotoran ternak. Segala sesuatu yang mengandung manfaat yang 

dihalalkan oleh syara’ boleh diperjualbelikan madhhab Hanafi menegaskan 

boleh menjualbelikan minyak terkena najis dan memanfaatkannya dan 

kotoran binatang atau pupuk meskipun dia najis barangnya.20 

Keempat, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Pandangan 

Para Kyai Terhadap Jual Beli Kotoran Sapi di Desa Karas Kabupaten 

Magetan” yang dikaji oleh Tri Mulyani, tahun 2011. Adapun yang menjadi 

rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain: Bagaimana 

pandangan kyai terhadap akad jual beli kotoran sapi yang masih asli (murni) 

dan yang sudah bercampur dengan bahan lain yang tidak najis di Kec. Karas 

Kab. Magetan? Bagaimana dasar hukum yang dipakai para kyai terkait jual 

beli kotoran sapi di Kec.Karas?. Pada penelitian ini merupakan jenis 

penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu 

menjelaskan kondisi-kondisi aktual dari prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis dari orang-

orang yang diamati. Hasil penelitian ini di analisis dengan metode deduktif. 

Inti dari skripsi ini adalah pandangan para kyai terhadap jual beli kotoran 

sapi yang masih asli maupun yang sudah bercampur dengan bahan lain yang 

                                                             
20 Kristin Werdiati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Urine Kelinci di Desa 

Tegalrejo Kec. Argomulyo Kodya Salatiga (Suatu Tinjauan Istih}sa>n),” Skripsi (Yogyakarta: 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), 7, 14 dan 69-70. 



 

 

tidak najis di Kabupaten Magetan ini diperbolehkan. Akan tetapi kyai yang 

awalnya memandang tidak memperbolehkan jual beli tersebut, pada 

akhirnya mereka memperbolehkan. Hal ini dikarenakan ia berpersepsi 

bahwa tujuan utamanya digunakan sebagai pupuk dan bukan untuk 

dikonsumsi secara langsung. Dasar hukum yang dipakai oleh para kyai 

berbeda-beda akan tetapi tujuannya sama yaitu boleh memanfaatkan 

kotoran sapi dengan akad yang berbeda-beda sesuai dalil yang mereka 

gunakan dan dijadikan rujukan.21 

Kelima, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Analisa Hukum 

Islam Terhadap Jual Beli Pupuk (Studi Kasus di Desa Gajah Sambit 

Ponorogo)” yang dikaji oleh Rascintia Ayu Margareta tahun 2015. Adapun 

yang menjadi rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain: 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pupuk di Desa 

Gajah Sambit Ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

mekanisme pembayaran pada jual beli pupuk di Desa Gajah Sambit 

Ponorogo?. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan 

dengan menggunakan metode pendekatan diskriptif kualitatif. Inti dari 

skripsi ini adalah praktik jual beli pupuk di Desa Gajah Sambit Ponorogo 

telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam, karena telah 

ada i>ja>b qabu>l, penjual dan pembeli telah mumayyiz, dan objeknya suci. 

Untuk penetapan harganya tidak sesuai dengan hukum Islam karena 

                                                             
21 Tri Mulyani, “Pandangan Para Kyai Terhadap Jual Beli Kotoran Sapi di Kecamatan 

Karas Kabupaten Magetan”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011), 7 dan 66. 



 

 

termasuk riba, sedangkan untuk sistem pembayaran yang ditangguhkan 

telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat 

dalam jual beli.22 

Dari beberapa karya ilmiah tersebut, maka penelitian yang penulis 

lakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan karya-karya 

sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli 

yang berobjek barang najis. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang 

sebelumnya membahas tentang pengolahan dan transaksi jual kotoran sapi 

pupuk organik ditinjau dari hukum Islam, praktik jual beli biogas yang 

sudah mengalami perubahan wujud berdasarkan pandangan hukum Islam, 

meninjau/melihat hukum jual beli urine kelinci menggunakan istinbat 

hukum berupa istihsa>n, meninjau pandangan kyai setempat terhadap jual 

beli kotoran sapi baik akad yang dilakukan maupun dasar hukumnya, akad 

jual beli serta mekanisme pembayaran pada jual beli pupuk ditinjau dari 

hukum Islam. Akan tetapi penulis akan mengerucutkan pembahasan dalam 

penelitian skripsi ini yang berisi tentang tinjauan fiqih madhhab Sha>fi’i> >. 

Penulis akan melakukan analisis terhadap problematika kontemporer yang 

berkaitan dengan kotoran hewan berupa pupuk bokhasi (pupuk fermentasi) 

sebagai media tanam yang diperjualbelikan menggunakan tinjauan fiqih 

madhhab Sha>fi’i>. Selain itu juga akan menganalisis status hukum jual beli 

media tanam pupuk bokhasi yang sudah diolah menjadi pupuk kemasan 
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di Desa Gajah Sambit Ponorogo)”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), vii. 



 

 

dengan bentuk yang berbeda dan lebih praktis, dan dicampuri dengan bahan 

lain yang tidak najis serta memiliki banyak manfaat.  

F. Metode Penelitian 

Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan pokok permasalahan 

diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian, 

yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama 

untuk mencapai suatu tujuan.23 

Dengan metode penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, 

merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai 

suatu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan 

(field research) dan penelitian kualitatif. Penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian di bidang ilmu sosial dan kemanusiaan 

dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk 

menyimpulkan, menganalisis fakta-fakta hubungan antara fakta-

fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia.24 

Sedangkan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model 

                                                             
23 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Pustaka, 2013), 1. 
24 Imron Arifin, Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan (Malang: 

Kalimasahada Press, 1996), 12. 



 

 

secara kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan 

pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari 

prespektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih 

dahulu tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan 

sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut 

kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang 

sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan. Penelitian kualitatif 

lebih mementingkan proses daripada hasil. Hal ini terjadi karena, 

hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas 

apabila diamati dalam proses.25 

Dikatakan penelitian kualitatif karena penelitian ini 

dilakukan dalam kancah kehidupan yang alamiah yaitu kondisi yang 

terjadi di UD Star Baruno Organik di Desa Bringinan Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo. Dengan kata lain, penelitian lapangan 

ini pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah 

praktis dalam kehidupan sehari-hari.26 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan fikih (normatif) yang memandang masalah dari 

sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah 

hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, sah atau tidak 

                                                             
25 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

11, dan 20-23. 
26 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 

2010), 6. 



 

 

sah dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran 

yang terkandung dalam nash.27  

Dikatakan pendekatan normatif dikarenakan fakta yang 

terjadi di lapangan yaitu di Desa Bringinan Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo khususnya UD Star Baruno bahwa pupuk 

bokhasi dan media tanam organik dijadikan sebagai objek jual beli. 

Padahal bahan dasar pembuatannya berupa kotoran sapi, kambing 

dan ayam murni yang kemudian diolah menjadi pupuk organik 

dengan menggunakan berbagai bahan campuran yang tidak najis. 

Hal tersebut dianalisis dengan menggunakan norma-norma dalam 

ajaran Islam sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadith. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai 

instrument sekaligus pengumpulan data. Kehadiran peneliti mutlak 

diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai 

pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam 

pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran 

peneliti dalam penelitian ini sebagai partisipan/berperan serta, artinya 

dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan 

mendengarkan secermat mungkin.28 
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28 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2005), 117.  



 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang 

berhubungan secara langsung dengan kasus dan situasi masalah yang 

akan diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh peneliti 

dalam penulisan untuk menyusun skripsi yaitu penelitian dilakukan di 

UD Star Baruno Organik Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena merupakan pengolah kotoran sapi 

untuk dijadikan sebagai pupuk bokhasi dan media tanam organik, selain 

itu juga memproduksi dalam skala yang besar, berkualitas baik, dan 

banyak diminati oleh masyarakat. 

4. Data dan Sumber Data  

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data dan sumber data yang 

relevan dengan permasalahan yang ada, sehingga hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

a. Data Penelitian 

Data secara umum dapat diartikan sebagai fakta atau keterangan 

dari obyek yang akan diteliti. Adapun data yang diperlukan oleh 

penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1) Data tentang akad dalam praktik jual beli pupuk bokhasi dan media 

tanam organik di UD Star Baruno Organik Desa Bringinan 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

2) Data tentang ma’qu >d ‘alayh dalam praktik jual beli pupuk bokhasi 

dan media tanam organik dilihat dari sisi bahan, wujud serta 



 

 

manfaat di UD Star Baruno Organik Desa Bringinan Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo. 

b. Sumber Data  

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. 

Adapun sumber data yang diperlukan penulis yaitu: 

1) Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau 

informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer 

adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer 

diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.29 

Informan yang diwawancarai antara lain Bapak Barno (pemilik 

UD Star Baruno Organik), Bapak Agus (pengolah), Bapak Giman 

(pembeli), dan Ibu Boini (pembeli). 

2) Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang 

umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi 

kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data 

sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu 

penelitian.30 Data sekunder merupakan data yang berasal dari 

orang kedua bukan data yang datang secara langsung atau semua 

publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, namun data-

data ini mendukung pembahasan penelitian. Antara lain buku-

                                                             
29 Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171. 
30 Ibid., 172.  



 

 

buku mengenai jual beli dalam fiqih madhhab Sha>fi’i>, kaidah-

kaidah us}u>l al-fiqh¸ beberapa artikel ilmiah, ensiklopedia, jurnal 

dan yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penulisan 

skripsi ini, antara lain: 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan 

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang 

melakukan observasi disebut pengobservasi (observer) dan pihak 

yang diobservasi disebut terobservasi (observe).31 Dari segi proses 

pelaksanaannya, observasi yang dilakukan oleh penulis di UD Star 

Baruno Organik Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo dengan menggunakan observasi nonpartisipan. Dalam 

observasi nonpartisipan ini penulis tidak terlibat langsung namun 

hanya sebagai pengamat independen.32 Misalnya penulis mengamati 

bagaimana proses pengolahan kotoran sapi yang dijadikan sebagai 

pupuk bokhasi (pupuk fermentasi) dan minat beli masyarakat 

terhadap pupuk bokhasi yang disediakan oleh UD Star Baruno 

Organik Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 
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Rineka Cipta, 2006), 104. 
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b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang memperoleh informasi dari seseorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan 

tujuan tertentu.33 Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal 

ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.34 Di dalam teknik 

wawancara ini, penulis akan bertanya langsung kepada penjual, 

pengolah serta pembeli media tanam organik dan pupuk bokhasi di 

UD Star Baruno Organik Desa Bringinan Kecamatan Jambon 

Kabupaten Ponorogo serta masyarakat yang terlibat. 

c. Dokumentasi 

Suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan.35 Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang. 
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34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2013), 232. 
35 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 158.  



 

 

6. Analisa Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis digunakan untuk memahami 

hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat 

dikembangkan dan dievaluasi.36 Analisis data dalam penelitian kualitatif, 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yang 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh.37 Data jenuh artinya kapan dan dimana 

pun pertanyaan pada informan, dan pada siapa pun pertanyaan sama 

diajukan, hasil jawaban yang diperoleh tetap konsisten sama.  

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri dari tiga 

alur yaitu kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.38  

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data diartikan sebagai suatu proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan 

                                                             
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2013), 

332. 
37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 246. 
38 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 339. 



 

 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus, dan selama 

proses pengumpulan berlangsung maka terjadi tahapan reduksi.39 

Pada penelitian ini reduksi data dilakukan untuk memfokuskan data 

mengenai praktik jual beli media tanam organik dan pupuk bokhasi 

yang terjadi di UD Star Baruno Organik Desa Bringinan Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo. Semua data yang didapatkan dari 

observasi dan wawancara dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai 

dengan kategorinya. Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga 

mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh 

apabila diperlukan.  

b. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data yaitu sebagai suatu sekumpulan informasi yang 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan.40 Menurut Sugiyono, yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif.41 Dalam penelitian ini penyajian 

data berupa teks naratif yang memaparkan praktik jual beli media 

tanam organik dan pupuk bokhasi serta objek jual beli yang ditinjau 

dari bahan, wujud dan manfaat di UD Star Baruno Organik Desa 

                                                             
39 Ibid., 340-341.  
40 Ibid., 340-341. 
41 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 249. 



 

 

Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Tujuan dari 

penyajian data adalah untuk memudahkan membaca dan menarik 

kesimpulan.42 

c. Conclusion Drawing&Verification (Menarik Kesimpulan dan 

Verifikasi) 

Langkah terakhir dalam analisis data menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif.43 

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji 

kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.44 Proses 

verifikasi hasil pada temuan ini dapat berlangsung singkat yaitu 

dilakukan secara selintas dengan mengingat hasil temuan terdahulu 

dan melakukan cek silang (cross check) dengan temuan yang 

                                                             
42 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 209.  
43 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 252-253. 
44 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 210. 



 

 

lainnya.45 Peneliti kualitatif melakukan verifikasi agar dapat 

mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil 

temuannya, sehingga kesimpulan penelitian bersifat kokoh. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui 

dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).46 Dalam 

penelitian ini akan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data 

dengan teknik triangulasi yaitu peneliti akan menguji kredibilitas dengan 

cara mengecak data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Peneliti melakukan pemilahan yaitu dengan cara membandingkan 

data hasil pengamatan langsung di UD Star Baruno Organik dengan hasil 

interview dengan pembeli media tanam organik dan pupuk bokhasi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk menjawab permasalahan dan menghasilkan temuan yang 

bersifat teoritis maupun praktis, maka penelitian in dikerangkankan sebagai 

berikut: 

Bab I, merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang 

masalah, untuk mendeskripsikan academic problem (problem akademik) 

yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan 

                                                             
45 Muhammad Idris, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitaf 

(Jakarta: Erlangga, 2009), 151. 
46 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42.  



 

 

dengan rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat penting, karena 

posisinya secara tidak langsung memandu peneliti dalam mengarahkan 

fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat 

penelitian, untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini 

menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. 

Sub berikutnya adalah telaah pustaka, untuk menentukan posisi penelitian 

ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. Metode penelitian ini penulis 

diungkap secara apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang 

menjadi sumber data dan analisa data, selanjutnya pengembangannya dapat 

dipaparkan pada sub bab sistematika pembahasan. 

Bab II, dalam bab ini memaparkan tentang landasan teori yang 

nantinya akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini. Landasan teori yang digunakan meliputi definisi jual 

beli dalam prespektif fiqih madhhab Sha>fi’i>, dasar hukum jual beli dalam 

prespektif fiqih madhhab Sha>fi’i>>, rukun dan syarat jual beli menurut fiqih 

madhhab Sha>fi’i>. Dalam rukun dan syarat jual beli juga dipaparkan 

mengenai pendapat madhhab Sha>fi’i> tentang jual beli barang najis.   

Bab III, dalam bab ini merupakan penyajian data hasil penelitian 

yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi letak 

geografis Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 

keadaan pendidikan dan keagamaan, keadaan sosial ekonomi masyarakat, 

dan profil UD Star Baruno Organik Ponorogo. Kemudian sub selanjutnya 



 

 

berupa praktik akad jual beli media tanam organik dan pupuk bokhasi di 

Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya 

media tanam organik dan pupuk bokhasi dijadikan sebagai ma’qu>d ‘alayh 

di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ditinjau dari 

bahan, wujud, serta manfaatnya. 

Bab IV, merupakan inti pembahasan yang meliputi analisa data 

terhadap akad dalam praktik jual beli media tanam organik dan pupuk 

bokhasi ditinjau dari fiqih madhhab Sha>fi’i> di UD Star Baruno Organik 

Desa Bringinan Kec. Jambon Ponorogo, dan analisa fiqih madhhab Sha>fi’i> 

terhadap ma’qu>d ‘alayh dalam praktik jual beli media tanam organik dan 

pupuk bokhasi ditinjau dari segi bahan, wujud serta manfaatnya di UD Star 

Baruno Organik Desa Bringinan Kec. Jambon Ponorogo.  

Bab V, merupakan penutup dari hasil penelitian. Yang berisi tentang 

kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian, serta saran-

saran bagi semua kalangan terhadap skripsi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

JUAL BELI  PRESPEKTIF FIQH MADHHAB SHA>FI’I> 

 

A. Pengertian Jual Beli 

Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, al-bay’ merupakan 

pertukaran harta dengan harta lain yang dapat dimanfaatkan dengan ija>b dan 

qa>bu>l sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syarak.47 Menurut 

Ibnu Hajar al-Asqalani, jual beli merupakan transaksi perpindahan kepemilikan 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syara’ dengan didasari kerelaan 

antara kedua belah pihak.48 Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuh}ayly¸ jual beli 

merupakan suatu pertukaran barang dengan barang.  

Dalam madhhab Sha>fi’i> jual beli berarti menukarkan barang dengan 

barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari 

seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.49 

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa>’ ayat 29: 

َهاَي ْۚ ي 
َ
ِّينَْۚٱْۚأ َْْۚۚلَْْۚۚءاَمنهوا َّْْۚۚلَّ

 
لهو ْۚتَأ م ْْۚۚا ْۚكه

َ
مَو ْۚأ مبَي ْْۚۚلَكه َِّْْۚۚنكه نْۚإِّلَّ ْْۚۚطِّلَِّْۚب ْۚل ْۚٱب

َ
ونَْْۚۚأ َِّج ْْۚۚتَكه َْۚرةًْۚت

َْْۚۚعن م  ْْۚۚتََراض  ِّنكه م  ْْۚۚا ْۚتهلهو َْۚتق َْْۚۚوَلْْۚۚم  َسكه نفه
َ
َْۚٱْۚإِّنَّْْۚۚأ م ََْْۚۚكنَّْْۚۚللَّ يم ْْۚۚبِّكه 50ْْْۚۚۚارَحِّ

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

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan 

                                                             
47 Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kifa>yatul al-Akhyar, terj. Achmad Zaidun 

dan A. Ma’ruf Asrori (Surabaya: PT Bina Ilmu, tt), 1. 
48 Muhammad bin Ismail as-Shun’ani, Subulus Salam Jilid 3, terj. A. Syifa’ul Qulub 

(Surabaya: Amelia, 2015), 17. 
49 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’I Buku 2 Muamalat, 

Munakahat, Jinayat (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22. 
50 al-Qur’an, 5:29. 



 

 

yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu.”51 

 

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan 

barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang 

menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa 

menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat 

dikatakan perdagangan.52 Dalam melakukan jual beli, hal yang penting untuk 

diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. 

Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan 

dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak 

jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain. 

Jika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang tersebut 

diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan 

barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan 

haram dimakan sebab tergolong perbuatan ba>til (tidak sah). Yang termasuk 

perbuatan ba>til adalah pencurian, penipuan, perampasan, makan riba, 

pengkhianatan, perjudian, suap, dan berdusta. Semua hasil yang diperoleh 

dengan kedelapan cara tersebut, haram dimakan, dipakai, digunakan, dan 

dipergunakan.53 

                                                             
51 Khazanah, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 83.  
52 Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’I ,4. 
53 Ibid.,24. 



 

 

Menurut madhhab Sha>fi’i> jenis jual beli ada tiga macam, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli tanah atau 

mobil. Hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan ulama. 

2. Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan. Yang 

disebut dengan akad salam (pemesanan), dihukumi boleh menurut ijma>’ 

ulama.  

3. Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan langsung, jual beli demikian 

tidak sah. Karena barangnya masih samar antara ada dan tidak ada.54 

B. Dasar Hukum 

Para ulama sepakat bahwa jual beli (al-bay’) adalah suatu kegiatan 

perekonomian yang dihalalkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Jual beli 

hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Qur’an dan hadith, serta ijma>’ 

karena merupakan suatu sarana tolong-menolong sesama umat manusia dan 

merupakan tindakan transaksi yang telah disyariatkan.  

Pada dasarnya hukum jual beli adalah ja>iz (boleh), dan akan berubah 

menjadi hukum wajib, haram, sunnah, dan makruh sesuai dengan keadaan 

pelaku jual beli itu sendiri, keadaan barang yang diperdagangkan, dan kondisi 

dimana jual beli dilaksanakan. Hukum jual beli antara lain sebagai berikut: 

1. Mubah merupakan hukum asli.  

2. Wajib, ketika seseorang dalam kondisi mendesak atau darurat, dimana ia 

harus membeli makanan atau minuman untuk menjaga kelangsungan hidup 

                                                             
54 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih al-Isla>mi>, 21. 



 

 

dirinya agar tidak sampai mati atau rusaknya anggota badan. Begitu juga 

wajib bagi seseorang untuk menjual sesuatu yang ia miliki dengan kondisi 

mendesak. 55 

3. Sunnah, ketika seseorang bersumpah untuk menjual suatu barang miliknya 

yang tidak sampai menimbulkan bahaya baginya ketika barang tersebut 

dijual. Hukum sunnah ini didasarkan untuk melestarikan sumpahnya. 

4. Makruh, ketika jual beli terjadi pada barang yang hukumnya makruh, seperti 

jual beli rokok. 

5. Haram, ketika jual beli terjadi pada barang yang diharamkan, seperti jual 

beli minuman keras.56 

Dalam kitab Al-Umm karya Ima>m Sha>fi’i> dijelaskan bahwa Allah telah 

menyebutkan kata jual beli dalam kitab suci-Nya bukan hanya pada satu tempat 

yang menunjukkan diperbolehkannya jual beli.57 Adapun dasar hukumnya, 

sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an 

Dasar hukum jual beli al-Qur’an yang pertama terdapat dalam surat Al-

Baqarah ayat 275 yaitu: 

ِّينَْۚٱ َّْْۚۚلَّ
 
لهونَْۚيَأ ِّبَو ْۚٱْۚكه ونََْْۚۚلْْۚۚا ْۚلر  ومه َْْۚۚيقه ومهَْْۚۚكَماْۚإِّلَّ ِّيٱَْۚيقه ههَّْْۚۚلَّ ي ْۚٱَْۚيَتَخبَّطه ْۚنَْۚمِّْْۚۚنهَْۚط ْۚلشَّ

ِّ ْۚل ْۚٱ َِّكَْۚذ َْْۚۚمس  م ْْۚۚل هه نَّ
َ
ِّأ هو ْْۚۚب َماْۚا ْۚقَال َْۚٱْۚإِّنَّ ِّبَو ْۚٱْۚلهْۚمِّث ْْۚۚعهْۚي ْۚل  ْْۚۚا  ْۚلر  َحلَّ

َ
هْۚٱَْۚوأ َْۚٱّْۚللَّ ِّبَْۚٱْۚوََحرَّمَْْۚۚعَْۚي ْۚل  َْۚفَمنْۚا  ْۚو ْۚلر 

                                                             
55 Abdul Mannan, Fiqih Lintas Madzhab Vol. 06 Muamalah (Kediri: PP Al-Falah, 2013), 

12.  
56 Ibid. 
57 Ima>m Asy-Sha>fi’i>, Al-Umm “Kitab Induk”, terj. Ismail Ya’qub, Jilid IV (Jakarta: Faizan, 

1982), 1.  



 

 

ِّنْۚعَِّظة َْۚمو َْْۚۚءههَْۚجا ْۚ ِّهِّْْۚۚم  ب  م َْْۚۚسلََفَْْۚۚماْۚفَلَههْْۚۚنتََه ْۚٱفَْْۚۚرَّ
َ
ههَْۚوأ ِّهْۚٱْۚإَِّلْۚۥ ْۚره َل ََْْۚۚعدََْْۚۚوَمن ّْْۚۚللَّ و 

ه
ْۚكَْۚئِّْۚفَأ

ص ْۚ
َ
َْۚح ْۚأ م ْْۚۚنلَّارِّ ْۚٱْۚبه ونََْۚخ ْْۚۚفِّيَهاْۚهه ه 58ِْْْۚۚۚلِّ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa 

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya 

(terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”59 

 

Ayat tersebut merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. 

Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang 

disyariatkannya jual beli dalam al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui 

konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Qur’an dan 

menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam 

ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, 

serta menolak dan melarang konsep ribawi.60 

2. Hadith 

Hukum jual beli juga dijelaskan dalam hadith Rasulullah Saw 

diantaranya adalah: 

                                                             
58 al-Qur’an, 3:275.  
59 Khazanah, Al-Qur’an dan Terjemahnya,47. 
60 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 
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َيُب  َعْن رَِفاَعَة ْبِن رَاِفٍع َرِضَي هللاُ َعْنُه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِئَل: َأيُّ اْلَكْسِب َأطْ 

َحُه اْْلَاِكُم.61 ُرْوٍر( َرَواُه اْلبَ زَّاُر, َوَصحَّ  َقاَل: )َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه, وَُكلُّ بَ ْيٍع َمب ْ

Artinya: “Rifa>’ah bin Ra>fi’i bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya orang”. 
Apakah usaha yang paling baik? Jawab beliau: “usaha seseorang dengan 

tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal”. (HR. Al-Bazzar dan Al-

Hakim)62 

 

3. Ijma>’  

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan 

bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 

bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain 

yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.63 

Pada prinsipnya dasar hukum jual beli adalah boleh. Ima>m Sha>fi’i> 

mengatakan, “semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh 

dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan 

transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya 

maka termasuk dalam kategori dilarang.”64 

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual 

beli dapat dikatakan sah menurut shara’. Rukun secara bahasa adalah yang 

harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah 
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ketentuan baik itu berupa petunjuk maupun peraturan yang harus diindahkan 

dan dilakukan.65 

Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli menurut ulama 

madhhab. Namun menurut ulama’ Sha>fi’i>yah rukun jual beli ada 3 (tiga), yaitu: 

1. ‘A>qidain yaitu dua orang yang berakad yakni penjual dan pembeli.  

2. Ma’qu>d ‘alayh yaitu barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti 

barang, 

3. S}i>ghah i>ja>b dan qabu>l.66 

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli menurut 

ulama’ Sha>fi’i>yah yaitu Wahbah Al-Zuh}ayly, diantaranya: 

1. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad yakni ‘a>qidain 

yakni penjual dan pembeli. yaitu: 

a. Rusyd, yaitu pelaku transaksi harus baligh dan berakal, serta bisa 

mengatur harta dan agamanya dengan baik. Dengan demikian, tidak sah 

jual beli yang dilakukan oleh seorang anak kecil meskipun dengan 

tujuan mengujinya, tidak pula orang gila dan orang yang dipelihara 

hartanya karena kebodohannya.67 

b. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya 

kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. 
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Jika terdapat paksaan, maka akadnya tidak sah atau batal menurut 

jumhur ulama.68  

Menurut ulama madhhab Sha>fi’i> berpendapat bahwa jual beli 

yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dianggap tidak sah. Namun 

menurut mereka, jenis paksaan menjual barang dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

1) Paksaan tanpa suatu hak, artinya seseorang memaksa orang lain 

padahal dia tidak punya hak untuk memaksa,  

2) Paksaan karena suatu hak, seperti hakim atau pihak yang 

mempunyai wewenang memaksa orang lain untuk menjual 

barangnya guna membayar hutangnya. Paksaan seperti ini tidak 

mencacatkan akad jual beli dan hukum akad tersebut adalah sah.69 

c. Keislamannya orang yang membeli Al-Qur’an atau semacamnya, 

seperti buku hadith, perkataan-perkataan salaf, dan buku fiqih yang 

mengandung ayat-ayat Al-Qur’an, hadith, dan kata-kata salaf. Sebab, 

jika tidak, maka akan terjadi penghinaan atas hal-hal yang disebutkan 

diatas.  

d. Seorang muharib (orang yang memusuhi Islam) tidak boleh melakukan 

transaksi jual beli barang atau alat perang, seperti pedang, tombak, dan 

sejenisnya, karena dapat digunakan oleh musuh Islam untuk 

memperkuat dirinya dalam memerangi umat Islam.70 
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2. Syarat-syarat yang berhubungan dengan ma’qu>d ‘alayh (objek akad).  

Ma’qu>d ‘alayh secara umum bermakna harta yang dikeluarkan dari 

kedua pelaku akad, salah satu harta tersebut dinamakan barang dagangan 

dan yang lainnya disebut harga.71 Adapun syarat-syarat benda yang menjadi 

objek akad menurut madhhab Sha>fi’i>, yaitu: 

a. Hendaknya barang harus bersih.72 Karena itu, tidak sah menjual anjing, 

minuman keras, dan barang yang tidak bisa dibersihkan seperti cuka, 

susu, minyak dan cat menurut pendapat yang shahih.  

 Dalam hadith diterangkan haram menjual anjing.  

َوَعْن َاِبْ َمْسُعْوٍد ُعْقَبَة ْبَن َعْمٍرو قَاَل: نَ َهى َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 َعْن ََثَِن اْلَكْلِب, َوَمْهرِاْلَبغِ ّيِ, َوُحْلَواِن اْلَكاِهِن.73 ﴿رواه اجلماعة﴾

Artinya: “Dan dari Abi Mas’ud-Uqbah bin Amr, ia berkata: Rasulullah 

Saw, melarang hasil penjualan anjing, hasil melacur, dan upah tukang 

tenung.”(HR. Jamaah)74 

 

Adapun sebuah hadith yang menjelaskan mengenai pengharaman 

jual beli barang najis yaitu hadith dari Jabir bin Abdullah Radiyallahu 

Anhu yang tertuang dalam sebuah kitab Bulu>gh al-Mara>m yang ditulis 

oleh Ibnu H}ajar Al-‘Asqala>ni> sebagai berikut: 
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ُهَما أَنَّ  َع َرُسْوَل هللِا َصلَّ َوَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللِا َرِضى هللاُ َعن ْ ى هللاُ َعَلْيِه ُه َسَِ

تَ  َة: )ِإنَّ هللَا َوَرُسْولَُه َحرََّم بَ ْيَع اْْلَْمِر َواْلَمي ْ ِة َوَسلََّم يَ ُقْوُل َعاَم اْلَفْتِح َوُهَو ِبَكَّ

تَ  َا ةِ َواْْلِْنزِْيِر َواْْلَْصَناِم( َفِقْيَل: ََيَرُسْوَل هللِا,أَرَأَْيَت ُشُحْوَم اْلَمي ْ ِِ َْْلى  ,فَِِن ََّها ُي

َا النَّاُس  فَ َقاَل:)ََل,ُهَو َحرَاٌم(ُُثَّ قَالَ  ِِ َا اجْلُُلْوَد,َوَيْسَتْصِبُح  ِِ ُفُن َوُتْد َهُن   السُّ

ا  َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنَد َذِلَك:)قَاَتَل هللاُ اْليَ ُهْوَد, ِإنَّ هللَا تَ َعاَل  َلمَّ

َفٌق َعَلْيهِ 75  حَ رََّم َعَلْيِهْم ُشُحْوَمَها ََجَُلْوُه ُُثَّ ََبُعْوُه َفَأَكُلْوا ََثََنُه( ُمت َّ

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah Radiyallahu Anhuma, bahwa dia 

mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam bersabda pada saat 

penaklukan (Makkah), ‘Sesungguhnya Allah Swt dan Rasul-Nya 

mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi, dan patung’. Ada yang 

bertanya, ‘Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang lemak 

bangkai, karena ia ingin digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki 

kulit dan manusia menjadikannya sebagai pelita?’ Beliau menjawab, 

“Tidak, menjualnya adalah haram’. Kemudian Rasulullah Shallallahu 

Alaihi wa Salam bersabda pada saat itu, ‘Allah melaknat orang-orang 

Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah Swt, mengharamkan lemak 

bangkai, maka mereka mencairkannya, kemudian mereka menjualnya 

dan memakan harganya.” (HR. Bukhari – Muslim)76 

 

Menurut madhhab Sha>fi’i>, penyebab diharamkannya jual beli arak, 

bangkai, babi dan anjing adalah najis (rijs, keji), sebagaimana yang 

telah dijelaskan dalam hadith Nabi Saw di atas. Adapun mengenai 

berhala pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata 

tidak ada manfaatnya. Apabila dipecah-pecah menjadi batu biasa, 

berhala tersebut boleh diperjualbelikan sebab dapat dipergunakan untuk 
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bahan bangunan, dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa yang menjadi 

illat dalam persoalan haram menjual tiga macam yang pertama yakni 

arak, bangkai dan babi adalah najis. Demikian pula najis bangkai dan 

babi. Barang siapa yang menjadikan najis sebagai illat larangan itu, 

berlaku pula hukum itu pada haramnya. 77  

Di Indonesia kegiatan tersebut sering dilakukan oleh masyarakat, 

akan tetapi dalam menyikapi hal tersebut ulama berbeda pendapat. 

Menurut Ima>m Sha>fi’i> hukum jual beli barang najis (dzatnya) seperti 

hewan anjing, babi, minuman keras, bangkai, darah, dan lainnya adalah 

tidak sah dan tidak boleh. Begitu juga menjualbelikan harta benda yang 

tercampur dengan barang najis, karena barang tersebut hukumnya sama 

dengan barang yang najis (dzatnya). Seperti kotoran hewan ternak, 

kotoran manusia dan lain-lain. Karena semua itu tidak bermanfaat 

menurut ukuran shara>’. Ima>m Sha>fi’i> juga berpendapat bahwa harta 

yang memiliki manfaat sah untuk diperjualbelikan adalah harta yang 

memiliki nilai uang (dzatu qi>mah) dan bermanfaat menurut ukuran 

shara>’. 78  

Kotoran ternak sangat berguna bagi para petani untuk 

menyuburkan tanah. Kotoran ternak termasuk najis hukumnya, maka 

tidak boleh diperjualbelikan. Para petani tidak boleh melakukan jual 

beli kotoran ternak kepada petani lain yang membutuhkan untuk pupuk. 
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Alasannya karena pihak petani pemilik kotoran ternak hanya 

menanggung biaya penampungan kotoran, pengumpulan, pembersihan, 

dan pengangkutannya. Biaya semua itu bukan harga kotoran hewan, 

sehingga tidak bisa dikatakan jual beli. Kotoran ternak hanya pantas 

diberikan tanpa akad jual beli.79 

Namun menurut pendapat Ima>m Sha>fi’i> bahwa tidak 

membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya dijual 

suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang tersebut. Dengan 

demikian, semua barang yang bersih artinya barang yang dibolehkan 

oleh agama untuk digunakan maka ia bisa dijual, menurut Sha>fi’i>. 

Dalam buku yang berjudul Bay’ al-A’yam Al-Muharramat fi Al-Fiqh 

Al-Isla>mi wa Qa>nun Al-Wadh’i yang ditulis oleh ulama Mesir yaitu 

Muhammad Wafa’ mengemukakan pendapat Ima>m Sha>fi’i>, yaitu 

menurut ulama Sha>fi’i>yah, penjualan kotoran manusia dan kotoran 

hewan tidak dibolehkan, karena keduanya termasuk najis, sebagaimana 

sudah dijelaskan sebelumnya karena larangan Nabi Muhammad Saw 

(terhadap umatnya) yang mengharamkan penjualan khamr, bangkai, 

dan babi sebagaimana telah dijelaskan benda yang najis dianalogikan 

kepadanya.80 

Sementara sebagian ulama yang berpendapat yang sebaliknya 

yakni suci secara mutlak. Sebagian ulama lain lagi berpendapat, hukum 
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air kencing dan kotoran binatang adalah sesuai dengan hukum 

dagingnya. Artinya, kalau daging binatang tersebut haram dimakan 

maka air kencing dan kotorannya najis. Akan tetapi apabila dagingnya 

halal dimakan maka air kencing dan kotorannya suci. Kecuali kalau 

binatang itu biasa memakan benda-benda najis sehingga dagingnya 

makruh dimakan, maka air kencing dan kotorannya juga makruh.81 

Ulama madhhab Sha>fi’i> berkata bahwa air kencing, muntah dan 

juga tahi binatang ataupun manusia adalah najis, karena terdapat 

perintah dari Nabi Muhammad Saw supaya air dicurahkan ke atas air 

kencing orang Badui yang kencing dalam masjid, dan juga sabda rasul 

dalam hadith yang berkaitan dengan dua buah kubur:82 

رَْيَن ف َ َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َمرَّالنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَليْ  ََبِن ِه َوَسلََّم بَِقب ْ ََ َقاَل اِن َُّهَما لَيُ َع

ااْْلَخرَُفَكاَن يَْ  ا َاَحُدُُهَاَفَكاَن ََل َيْسَتِتُ ِمَن اْلبَ ْوِل َواَمَّ ًر اَمَّ ََبِن ِف َكبِي ْ ََّ ِِشى َوَمايُ َع

َها ِنْصَفْْيِ فَ َغرَ َزِف   ُكلِّ قَ ْْبٍَواِحَدًةقَاُلْواََيَرُسْوَل  ََ َجرِْيَدًة َرْطَبًة َفَِشقَّ َِبلنَِّمْيَمِة ُُثَّ  َأَخ

 هللِا ََلْ فَ َعْلتَ 83

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi Saw, berjalan melalui dua 

buah kubur, lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya orang yang ada di 

dalam kubur ini disiksa tetapi bukannya disiksa karena mengerjakan 

dosa besar. Adapun yang seorang dari pada keduanya itu tidak 

beristinja’ dengan sebersih-bersihnya dari kencingnya, sedang yang 

lain ini suka berjalan dengan menyampaikan kata-kata yang berupa adu 
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domba. Kemudian beliau mengambil setangkai pelepah daun kurma 

yang masih basah, lalu membelahnya menjadi dua bagian, kemudian 

setiap belahan tadi dipancangkan pada setiap kubur (yakni masing-

masing dari dua buah kubur itu diberi separuh belahannya). Para 

sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan 

ini?” Beliau besrabda: “Mudah-mudahan keduanya diringankan selama 

dua belahan itu belum kering.”84 

 

Pendapat Ima>m Sha>fi’i> tentang jual beli barang najis yaitu tidak 

diperbolehkan. Madhhab Sha>fi’i> tidak membolehkan jual beli kotoran 

untuk digunakan sebagai pupuk, baik kotoran tersebut dari hewan yang 

halal dimakan maupun tidak. Selain itu, madhhab Sha>fi’i> 

menambahkan harus adanya faktor manfaat dalam jual beli, selain 

faktor suci, sehingga setiap barang yang diperjualbelikan harus suci dan 

memiliki manfaat.  

Apa saja yang pada umumnya membawa kepada kemaksiatan yang 

dilarang Islam atau maksud kemanfaatan oleh manusia adalah untuk 

suatu macam maksiat maka menjual dan memperdagangkannya adalah 

haram seperti babi, khamr, berhala, salib dan lain sebagainya akan 

tetapi diperbolehkan dengan mengganti kepemilikan. 

Dalam kitab H}asyiyah Syaikh Ibra>hi>m al-Bayju>ri>  dijelaskan: 

ْسِتَحالَ  َوََل َيِصحُّ بَ ْيُع َعْْيٍ َّنَََّسةِ  ) رَُها َِبْْلِ ِْْهي ْ ِة  َكاْْلَْمِر ( َأْي َسَواٌء ِإْمَكُن َت

ْرِجْْيِ َأْو الَكْلِب َوَلْو ُمَعلًَّما  َكالسِّ َتِة أَْم َل َ ْقُل اْلَيدِّ َعِن َوََيُْوُز ن َ   َوِجْلِد اْلَمي ْ
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رَاِهِم َكَما ِفْ  ُل اْلُمْسَتِحقُّ َوطَرِيْ َقُة َأْن يَ ُقوْ   النُ ُزْوِل َعِن اْلَوظَاِثفِ النَّْجِس َِبلدَّ

ا فَ يَ ُقْوُل اْلَخُر : قَِبْلتُ 85  ََ ا ِبَك ََ ُْْت َحٌقى ِمْن َه  لَُه : َأْسُق
Artinya: “Dan tidak sah jual beli perkara najis. Sama juga kemungkinan 

menjadikan sucinya barang dengan cara (istih}a>lah) seperti arak dan 
kulit bangkai atau tidak seperti sirjin dan anjing. Dan diperbolehkan 

dengan cara memindahkan kekuasaan barang najis dengan 

menggunakan mata uang. Adapun caranya: Orang yang memiliki hak 

barang tersebut mengatakan, “Hak saya telah gugur atas barang ini. 

Maka orang lain mengatakan: “Saya menerimanya.”86 

 

Disamping itu adanya anjuran untuk selalu menghindari najis dan 

tidak mendekatinya. Sementara menjual najis adalah salah satu cara 

mendekatinya. Menurut Sha>fi’i>, ada cara khusus dalam hal tukar-

menukar barang najis yang bisa dimanfaatkan yaitu dengan istilah “naql 

al-yad”. Naql al-yad merupakan suatu cara mengubah akad berupa upah 

mengupah.87 Begitu juga dengan kotoran sapi yang merupakan barang 

najis maka barang najis tersebut bisa menjadi sah dalam jual beli 

apabila dipindah tangankan. Selain itu jual beli darah misalnya, karena 

jual beli darah itu tidak boleh dikarenakan merupakan barang najis, 

maka solusinya dengan cara memakai akad selain akad jual beli, seperti 

pindah tangan atau dihibahkan.88 

Dalam permasalahan jual beli (bay’) yang mengharuskan komoditi 

berupa barang suci, ketika tidak ada alternatif konsep naql al-yad, maka 
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praktis akan memberatkan umat dalam melakukan peralihan hak milik 

berupa barang-barang najis, sementara kebutuhan sangat mendesak 

untuk dilakukan. Oleh karena itulah peralihan hak milik barang-barang 

yang tidak bisa dilakukan melalui jual beli (bay’), bisa dilakukan 

dengan naql al-yad, karena dalam sistem ini tidak terjadi praktik 

mu’a>wadloh (barter) yang mengharuskan adanya iwadl sebagai harga 

(tsaman) dari barang-barang najis melainkan iwadl dalam naql al-yad 

diproporsikan sebagai pengganti dari peralihan hak.89 

Sehingga dapat dirumuskan bahwa yang dijadikan tendensi fuqoha> 

dalam merumuskan konsep naql al-yad adalah al-Qur’an dan ha>jah 

(kebutuhan umum). Sedangkan peralihan hak barang-barang najis juga 

bisa terjadi melalui shi>ghot naql al-yad sebagaimana shi>ghot bay’, 

karena naql al-yad tidak mengharuskan ma’qu>d ‘alayh suci. Sehingga 

perbedaan tidak hanya pada shi>ghot tetapi juga pada substansinya. 

b. Hendaknya barang bermanfaat secara agama. Artinya barang tersebut 

tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan dan 

merugikan bagi manusia.90 Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak 

dikategorikan sebagai harta.91 Maka tidak boleh menjual serangga yang 

tidak ada manfaatnya, binatang buas dan burung yang tidak bermanfaat, 
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seperti singa, macan, burung rajawali, dan burung gagak yang tidak 

boleh dimakan.92 

Harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil 

kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain. Namun tidak 

sah apabila digunakan untuk permainan karena menurut syara’ tidak 

ada manfaatnya. Begitu pula alat-alat permainan yang digunakan untuk 

melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban 

kepada Allah. Perbuatan itu digolongkan mubadhir (sia-sia) dan 

dilarang keras oleh agama.93 Demikian firman Allah SWT dalam surat 

Al-Isra’ ayat 27 yaitu: 

رِّينَْۚل ْۚٱْۚإِّنَّْۚ ِّ َبذ  َي ْۚٱْۚنََْۚو ْۚإِّخ ْْۚۚا ََْۚكنهو ْْۚۚمه ي ْۚٱَْۚوََكنَْْۚۚطِّيِّ ْۚلشَّ ِّهِّْْۚۚنهَْۚط ْۚلشَّ َِّرب  ور ْۚۦْۚل 94ْْْۚۚۚاَكفه
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah 

saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”95 

 

Boleh menjual burung kakak tua, merak dan burung yang indah 

bentuknya, meskipun tidak bisa dimakan. Karena dapat menghibur 

dengan suaranya dan memandang bentuknya yang merupakan tujuan 

utamanya.96 

Para ulama Sha>fi’i> juga mengharamkan benda-benda yang 

disebut alatul lahwi,97 yaitu alat-alat musik, seperti gitar, seruling, 
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simbal, gambus, patung, dan gambar meskipun terbuat dari mata uang. 

Karena itu semua tidak bermanfaat secara agama dan karena semuanya 

barang haram. Begitu pula, tidak sah menjual dua biji gandum karena 

tidak bernilai. 98 

Syarat tersebut bisa dirumuskan ulama menjadi barang yang tidak 

boleh adalah barang yang dilarang agama. Dibolehkan menjual air yang 

tersimpan di tepi sungai, batu yang tersimpan di gunung, dan tanah di 

padang pasir bila seseorang memilikinya, karena manfaat barang-

barang ini jelas.99 

c. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak 

sah menjual mobil yang hilang, burung di angkasa, karena kesemuanya 

itu tidak dapat diserahterimakan.100  

Rasulullah Saw telah melarang memperjualbelikan barang yang 

mengandung keraguan salah satu pihak. Dalam hadith disebutkan: 

 َعْن َأِبْ ُهرَيْ رََة َرِضَي هللُا َعْنُه قَاَل: نَ َهَي َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعنْ 

 بَ ْيِع اْلََْصاِة َوَعْن بَ ْيِع اْلَغَرِر. ﴿رواه مسلم﴾101
Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, “Rasulullah Saw, telah 

melarang jual beli secara melempar dengan batu (lempar melempar) 

dan jual beli yang mengandung tipuan.” 
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d. Hendaknya barang yang dijual merupakan milik penjual atau 

setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya. Atas dasar ini, transaksi 

fudhuli (orang yang menjual barang orang lain tanpa seizin empunya 

atau tanpa hak kuasa atasnya) dianggap batal.102 

Dalam pendapat hadith, Al-Ima>m Sha>fi’i> memperbolehkan jual 

beli yang dilakukan oleh bukan pemiliknya, tetapi hukumnya mauquf 

karena akan dikembalikan kepada persetujuan pemilik aslinya. 

Misalnya jika akad jual beli dilakukan oleh bukan pemilik asli misalnya 

wali atau wakil kemudian pemilik asli barang ternyata tidak setuju, 

dengan sendirinya jual beli itu menjadi batal. Tapi bila pemilik setuju 

maka jual beli dianggap sah.103 

e. Hendaknya barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua 

belah pihak. Atas dasar ini, menjual salah satu dari dua kain atau 

semacamnya dianggap batal, karena adanya ketidakjelasan mengenai 

barang yang dijual. Akan tetapi, sah bila menjual satu sha’ makanan, 

karena ukurannya sama. Karena itu, ketidakjelasan barang, yaitu satu 

takaran yang tidak jelas tidak dianggap mempengaruhi transaksi. Akan 

tetapi, menjual barang yang tergabung dalam jenis barang yang 

berbeda-beda, seperti menjual salah satu kambing yang tergabung 

dalam segerombolan kambing tidak sah, karena setiap kambing dari 

gerombolan kambing tentu berbeda.104 
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3. Syarat-syarat yang berhubungan dengan s}i>ghah ija>b dan qabu>l.  

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ija>b dan qabu>l dilakukan. 

Hal ini karena ija>b dan qabu>l menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. 

Pada dasarnya ija>b dan qabu>l itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, 

kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau 

penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan surat-menyurat yang 

mengandung arti ija>b dan qabu>l.105 

Hadith Rasulullah Saw, menyatakan: 

نَّ إِتناِن َعْن َأِبْ ُهرَيْ رََة َرِضَي هللُا َعْنُه َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ََليَ ْغَِتِ قَ 

  ِإَلَّ َعْن تَ رَاٍض. )رواه أبوداود والِتمَى(
Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Dua 

orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka 

berkerelaan.” 

 

Menurut fatwa ulama Sha>fi’i>yah, pada jual beli yang kecil pun harus 

disebutkan lafal ija>b qabu>l, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang 

sebenarnya ialah tukar-menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, 

sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadith. Karena itu tersembunyi 

di dalam hati, kerelaan harus diketahui dengan tanda-tanda, yang 

sebagiannya ialah dengan ija>b qabu>l.106  

Adapun syarat sahnya ija>b qabu>l , antara lain: 
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a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam 

saja setelah si penjual menyatakan ija>b, atau sebaliknya.  

b. Tidak diselingi oleh kata-kata lain. 

c. Tidak dita’likkan. Umpamanya, “jika Bapakku telah mati, barang ini 

akan kujual kepadamu”, dan lain-lain. 

d. Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, “Aku jual barang ini kepadamu 

untuk sebulan ini saja”, dan lain-lain.107 

Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, rukun dan syarat dalam 

akad jual beli ada tiga, yaitu 

1. ‘A>qid, yaitu orang yang melakukan akad, meliputi penjual dan pembeli. 

Adapun syarat-syaratnya meliputi: 

a. Orang yang melakukan transaksi jual beli memiliki kemampuan. Jual beli 

yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila maupun orang bodoh 

hukumnya tidak sah.  

b. Jual beli tidak boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa.108 

2. S}i>ghah ija>b dan qabu>l. Apabila ija>b dan qabu>l tidak diucapkan, tapi hanya 

dengan saling memberi, seperti kebiasaan saat ini misalnya pembeli 

memberikan uang kepada penjual kemudian penjual memberikan barang 

kepada pembeli seharga dengan yang dikatakan pembeli maka hukumnya 

tidak sah, karena dianggap tidak ada s}i>ghah. Akad menggunakan s}i>ghah 
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dilakukan dengan tujuan menghindarkan seseorang dari makan harta orang 

lain, karena s}i>ghah menunjukkan adanya suatu kerelaan.109 

3. Ma’qu>d ‘alayh merupakan barang yang dipergunakan dalam transaksi jual 

beli . Adapun syarat yang terkait dalam objek jual beli antara lain: 

a. Harus suci, berarti barang yang digunakan untuk jual beli bukan 

merupakan barang najis. Sebagaimana jual beli arak, bangkai, babi, 

anjing dan berhala hukumnya tidak sah.  

 Berbeda dengan barang yang mutanajis (terkena najis) seperti baju 

maka jual belinya sah, sebab bahan bakunya suci. Jika barang tersebut 

tidak mungkin untuk disucikan, seperti sirup dan susu yang terkena najis 

maka tidak sah, karena adanya najis apabila disiram maka najisnya akan 

tercampur. 

b. Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat. Barang yang 

tidak mempunyai manfaat maka tidak sah untuk diperjualbelikan. Uang 

yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut sama dengan memakan 

milik orang lain dengan jalan yang bathil.110 

c. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus menjadi milik orang 

yang melakukan akad. Syarat kepemilikan ini harus secara langsung 

menjadi hak pembeli sejak terjadinya akad. Apabila seseorang menjual 

barang anak kecil kemudian setelah baligh baru diserahkan maka tidak 

diperbolehkan. 
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d. Barang harus dapat diserahterimakan. Tidak diperbolehkan hukumnya 

menjual burung yang ada di udara atau ikan yang masih ada di dalam 

kolam, karena masih samar. 

e. Barang harus diketahui. Untuk mengetahui suatu barang yang dijadikan 

sebagai objek jual beli yaitu dari bendanya, ukuran, dan sifat-sifatnya.111 

D. Jual Beli Yang Dilarang Karena Ma’qu>d ‘Alayh 

Jual beli ada yang diperbolehkan dan ada pula yang dilarang, tetapi ada 

yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal 

hukumnya menurut Wahbah Al-Zuh}ayly antara lain: 

1. Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko hilang. Seperti jual beli (mani) 

sperma hewan, yaitu mengawinkan seekor domba jantan dengan domba 

betina agar dapat memperoleh keturunan. 

2. Jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan. Seperti menjual barang 

yang hilang dan burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.112 

3. Jual beli hutang yaitu jual beli hutang dengan hutang. Jual beli ini biasanya 

dilakukan dengan orang yang memiliki beba hutang. Transaksi ini identik 

dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan 

pembayaran. 

4. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan 

menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.  
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5. Jual beli sesuatu yang najis dan terkena najis. Menurut Sha>fi’i>yah tidak 

diperbolehkan menjual babi, bangkai, darah, khamrdan barang najis 

lainnya, begitu juga seekor anjing, walaupun ia sudah terlatih. Tidak 

diperbolehkan menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti hewan 

melata, serigala yang tidak cakap untuk berburu.113 

6. Jual beli air. Dianjurkan memberi air tanpa imbalan uang meskipun air itu 

dimiliki. Tetapi tidak boleh memaksa pemilik air untuk memberikan airnya 

kecuali dalam kondisi terpaksa.  

7. Jual beli sesuatu yang tidak diketahui. Jual beli yang mengandung unsur 

ketidakpastian atau ketidakjelasan yang besar baik dalam barang dagangan, 

harga, waktu, jenis yang digadaikan maupun kafil adalah batil menurut 

jumhur ulama. 

8. Jual beli sesuatu yang tidak ada dalam tempat transaksi atau tidak terlihat. 

Menurut ulama Sha>fi’i>yah dalam pendapat yang kuat, jual beli ini tidak sah 

secara mutlak.114 

9. Jual beli sesuatu sebelum ada serah terima. Menurut ulama Sha>fi’i>yah, hal 

itu tidak boleh secara mutlak, karena keumuman larangan yang terdapat 

dalam hadith bahwa Nabi SAW melarang menjual barang dagangan di 

tempat barang itu dibeli sampai dibawa oleh para pedagang ke kafilah 

mereka. 
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10. Jual beli buah-buahan atau tanaman adalah tidak sah menurut kesepakatan 

ulama jika terjadi sebelum tercipta, karena ia berarti tidak ada. Adapun 

setelah tercipta, maka jika terjadi sebelum muncul kemanfaatannya dengan 

syarat meninggalkannya, maka tidak sah berdasarkan ijma>’.115 

Ulama Sha>fi’i>yah juga mengelompokkan jual beli yang diharamkan 

tetapi tidak batil ada delapan, yaitu: 

1. Jual beli musharra>h, yaitu binatang yang air susunya dengan sengaja 

dibiarkan (tidak diperah) selama beberapa hari agar susunya mengumpul 

dalam puntingnya. Pembeli akan mengira binatang tersebut banyak air 

susunya, sehingga dia mau membelinya. Jual beli seperti ini adalah jual beli 

haram tetapi sah. 

2. Jual beli orang yang tinggal di perkotaan untuk orang yang tinggal di 

pedalaman, yaitu seseorang dari penduduk suatu negeri menghalangi orang 

dari pedalaman untuk menjual barang dagangannya atau yang lainya. Ia 

berkata kepadanya “Jangan kamu jual barang ini dan tunggu sampai saya 

menjualkannya untukmu secara bertahap (sedikit demi sedikit),” dan 

penduduk negeri tersebut sedang membutuhkan barang tersebut.  

3. Menemui orang-orang yang berkendaraan, yaitu menyambut orang-orang 

yang datang dari luar daerah yang membawa barang-barang dagangan untuk 

membelinya dari mereka dengan yang lebih rendah dari harga pasar umum. 
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4. Ih}tikar (monopoli), yaitu menyimpan barang-barang dagangan yang 

merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menunggu harga-harga naik, 

padahal masyarakat membutuhkannya.116 

5. Jual beli najasy¸ yaitu seseorang menambah harga barang dagangan tanpa 

bermaksud membelinya, untuk membujuk yang lainnya agar menambah 

harganya. 

6. Menawar atas penawaran orang lain, menjual atas jual beli orang lain, dan 

membeli atas pembelian orang lain. Diharamkan menawar atas penawaran 

orang lain setelah ada ketetapan harga. Diharamkan pula menjual atas jual 

beli orang lain pada masa khiyar majlis atau khiyar syarat sebelum ada 

kepastian membeli, karena ada kemungkinan pembatalannya, dengan 

menyuruhnya untuk membatalkannya dan menjual padanya barang yang 

sejenis dengan harga yang lebih rendah dari harga ini, atau barang yang 

lebih baik darinya dengan harga yang sama atau lebih rendah. Juga 

diharamkan membeli diatas pembelian orang lain pada masa khiyar, dengan 

menyuruh penjual untuk membatalkan penjualannya agar bisa membelinya 

dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dibeli oleh orang lain 

tersebut. 

7. Jual beli dengan orang yang diketahui bahwa seluruh hartanya haram, 

seperti penjual mengetahui bahwa harta pembeli adalah hasil penjualan 

khamr, babi, bangkai, atau anjing. Atau pendapatannya tidak sesuai dengan 

shara’, seperti hasil suap, uang lottere, uang judi, atau upah dari pekerjaan 
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haram seperti meratapi mayit, menari, dan upah zina. Jika hartanya tidak 

seluruhnya haram, tetapi bercampur antara yang haram dan yang halal, 

maka berinteraksi dengannya adalah makruh. 

8. Menjual kurma basah dan anggur kepada pembuat khamr. Diharamkan 

menjual kurma basah, anggur dan sejenisnya seperti kurma kering dan 

kismis kepada pembuat khamr, dan penjual mengetahui atau menduga 

dengan dugaan kuat mengenai hal itu.117 
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BAB III 

JUAL BELI MEDIA TANAM ORGANIK DAN PUPUK BOKHASI  

DI DESA BRINGINAN KECAMATAN JAMBON KABUPATEN 

PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo 

Bringinan adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Jambon. 

Dulunya desa Bringinan masih berada di kecamatan Sumoroto. Karena 

wilayah kecamatan Sumoroto yang sangat luas maka dipecahlah dan dibentuk 

satu kecamatan baru di kabupaten Ponorogo yaitu kecamatan Jambon, dan 

dimasukkanlah Desa Bringinan di kecamatan Jambon. Adapun batas-batas 

wilayah Desa Bringinan adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Desa Sendang Kecamatan Jambon,  

b. Sebelah Selatan : Desa Ngumpul Kecamatan Balong,  

c. Sebelah Timur : Desa Sedarat Kecamatan Balong 

d. Sebelah Barat : Desa Poko Kecamatan JSambon.118 

Desa Bringinan terdiri dari 3 (tiga) dusun antara lain: 

a. Dusun Kedung,  

b. Dusun Ngasem, 

c. Dusun Dondong.  
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Luas wilayah Desa Bringinan yaitu 138,6 ha, yang terdiri dari 13 RT 

dan 444 KK (Kepala Keluarga). Dengan jumlah penduduk 1285 jiwa yang 

terdiri dari 665 jiwa penduduk perempuan dan 620 jiwa penduduk laki-laki.119 

2. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan 

Dalam hal tingkat pendidikan, Desa Bringinan termasuk dalam 

kategori yang sedang-sedang saja seperti dengan desa-desa tetangga. Tamat 

sekolah dasar (SD) berjumlah 121 jiwa, tamat sekolah menengah pertama 

(SMP) berjumlah 109 jiwa, tamat sekolah menengah atas (SMA) berjumlah 

70 jiwa, dan tamat perguruan tinggi (PT) berjumlah 3 jiwa. Jadi rata-rata 

pendidikan warga Desa Bringinan yaitu tingkat sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama (SMP). 

Sedangkan dilihat dari segi keagamaan, warga masyarakat Desa 

Bringinan mayoritas 99,8 % pemeluk agama Islam dan sebagian ada 2 orang 

non muslim. Desa Bringinan memiliki fasilitas ibadah yaitu 1 masjid dan 8 

mushola. Masing-masing agama bebas mengadakan dan mengembangkan 

agamanya tanpa ada gangguan dari pihak lain. Kegiatan keagamaan yang 

biasa dilakukan oleh warga masyarakat Desa Bringinan khususnya orang 

Islam yaitu yasinan, manaqib, pengajian, berjanji, dan samroh bagi ibu-ibu. 

Akan tetapi, dalam rangka meningkatkan pendidikan di bidang keagamaan 

khususnya bagi anak-anak diadakan kegiatan TPQ (Taman Pendidikan al-

Qur’an) dan madrasah diniyah.120 
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3. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat 

Untuk kegiatan ekonomi ataupun mata pencaharian masyarakat Desa 

Bringinan mayoritas sebagai petani dengan jumlah 166 jiwa, buruh petani 

dengan jumlah 100 jiwa, TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dengan jumlah 348 

jiwa, dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 2 jiwa.  

Namun penduduk Desa Bringinan sebagian besar juga bekerja sebagai 

TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Alasan yang mendorong mereka untuk 

bekerja menjadi seorang TKI dikarenakan faktor ekonomi, masalah keluarga, 

gaya hidup, pergaulan serta persaingan hidup. Dengan adanya warga yang 

bekerja menjadi TKI tersebut maka dapat membawa dampak negatif dan 

positif bagi Desa Bringinan. Adapun dampak negatifnya antara lain jumlah 

penduduk yang tinggal di Desa Bringinan semakin berkurang, hubungan 

sosial kemasyarakatan terhambat, berkurangnya sumber daya manusia 

dikarenakan mereka ke luar negeri, hubungan keluarga yang kurang harmonis 

sehingga terjadi perceraian. Namun disisi lain dengan adanya TKI juga 

membawa dampak positif bagi Desa Bringinan, yaitu pengangguran 

berkurang, angka kemiskinan berkurang, pertumbuhan ekonomi masyarakat 

menjadi baik, perumahan masyarakat menjadi bagus, sarana prasarana 

meningkat, pendidikan anak-anak tercukupi, dan tersedianya kemampuan 

atau kompetensi.121 

Selain itu, juga membuat masyarakat Desa Bringinan yang dulunya 

seorang TKI sekarang mampu mendirikan usaha sendiri, seperti usaha 
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produksi organik, jasa pembibitan, penyediaan maytal, toko, penyedia 

gorong-gorong dan batako, bengkel las, servis elektro, warung, budidaya lele, 

dan ayam kampung, peternakan bebek, selep padi keliling, toko pertanian 

persewaan perlengkapan resepsi, dan servis sepeda motor. Dengan adanya 

wirausaha tersebut dapat membawa keadaan ekonomi di Desa Bringinan saat 

ini berkembang jauh lebih baik.122  

4. Profil UD Star Baruno Organik Ponorogo 

Pada awalnya Bapak Barno adalah seorang eks-TKI yang berasal dari 

Malaysia. Lama kelamaan beliau mulai berfikir apakah selamanya beliau 

hanya menjadi seorang TKI, paling tidak ketika pulang nanti beliau harus 

membangun sebuah usaha sebagai pondasi ekonomi untuk menghidupi 

keluarga. Ketika itu beliau mulai terinspirasi untuk membuat pupuk organik. 

Tahun 2003 beliau mengikuti pelatihan pembuatan pupuk organik di Bogor. 

Setelah mengikuti pelatihan tersebut kemudian mulai beliau praktikkan, 

namun sayang usaha yang telah beliau lakukan tersebut tidak direspon sama 

sekali oleh masyarakat. Selama tahun 2003 sampai 2004 pembuatan pupuk 

organik tersebut hanya tahap uji coba. Berkat niat, tekad, keuletan serta sikap 

yang tidak mudah putus asa akhirnya kegiatan tersebut berhasil beliau 

lakukan hingga tahun 2007. Meskipun disetiap perjalanannya terdapat sebuah 

kegagalan, namun bagi beliau kegagalan merupakan sebuah pengalaman 
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yang sangat berharga yang dapat menjadikan pribadi beliau tidak mudah 

putus asa.123 

Tahun 2010 Bapak Barno melakukan pengurusan perizinan usaha 

pada Dinas Industri Perdagangan dan Koperasi untuk mendapatkan lisensi 

izin UD (Usaha Dagang). Usaha dagang tersebut berupa home industry 

dengan nama UD Star Baruno Organik Ponorogo. Nama Baruno diambil dari 

nama beliau sendiri yakni Barno. Maksud dari UD Star Baruno Organik 

adalah usaha dagang tersebut milik sendiri yang merupakan usaha baru 

berupa pengolahan pupuk organik yang ada di Kabupaten Ponorogo.124 

Alasan yang mendorong beliau untuk mendirikan UD Star Baruno 

Organik ini adalah keterkaitannya dengan organik. Setelah beliau 

mempelajari banyak hal tentang pertanian ternyata apabila menggunakan 

organik dalam pemupukannya maka hasilnya cukup efektif. Selain hasil juga 

manfaat yang didapatkan sangat baik terutama bagi kesehatan.125 

Tahun 2007 Bapak Barno melakukan uji coba hasil pertanian yang 

dipupuk menggunakan organik kepada manusia. Salah satu warga Desa 

Bringinan yang dijadikan sampel adalah Bapak Giman. Bapak Giman adalah 

penderita stroke stadium akhir. Kemudian dokter menyarankan kepada beliau 

untuk mengkonsumsi makanan yang bebas dari unsur kimia, salah satunya 

yaitu beras organik yang pemupukannya menggunakan pupuk organik. 

Setelah beliau rutin mengkonsumsi beras organik tersebut akhirnya sekarang 
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penyakit yang dideritanya sembuh. Bahkan sebagai penghargaan karena 

beliau sudah menggunakan pupuk bokhasi dari Bapak Barno dan sudah 

berjuang melawan penyakit stroke maka nama Giman dijadikan sebagai merk 

beras organik. Bahkan sampai saat ini beras organik merk Giman sangat laku 

di pasaran meskipun beras tersebut harganya mahal. 126  

Contoh lain yaitu produk-produk hasil pertanian yang diproduksi dari 

Cina rata-rata awet dan tidak mudah busuk meskipun melalui proses 

pengangkutan yang cukup panjang. Hal tersebut dikarenakan di Cina lebih 

mengutamakan pemakaian pupuk organik sehingga hasil dan kualitasnya 

menyenangkan. Berbeda dengan di Indonesia, produk-produk hasil pertanian 

yang dihasilkan tidak tahan lama dan mudah busuk apabila digunakan dalam 

waktu lama. Hal ini dikarenakan pertanian di Indonesia dominan 

menggunakan pupuk kimia, dan para petani hanya berfikir terhadap 

banyaknya hasil bukan kualitasnya. Karena manfaat pupuk organik sangat 

baik untuk pertanian dan kesehatan maka dari situlah beliau mempunyai niat 

untuk membuat usaha berupa pengolahan pupuk organik.127 

Adapun visi dan misi yang dimiliki UD Star Baruno Organik 

Ponorogo adalah “maju bersama petani demi terciptanya kemandirian 

ekonomi bangsa”. Maksudnya petani merupakan tulang punggung dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga tanpa kehadiran petani negara 

ini tidak akan kuat, karena hal ini berkaitan dengan persoalan kebutuhan 
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pangan. Beliau berkeinginan untuk mengembangkan petani sehingga para 

petani mampu bersaing dalam dunia perdagangan seperti Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA). Menurut beliau yang dapat diandalkan dalam 

persaingan di pasar tidak hanya kuantitas melainkan kualitas hasil 

produksinya.128 

B. Praktik Akad Jual Beli Media Tanam Organik dan Pupuk Bokhasi di 

Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Bringinan adalah petani 

dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Selain itu masyarakat Desa Bringinan 

mayoritas juga mempunyai peternakan baik itu sapi, kambing, maupun ayam. 

Karena banyaknya peternakan di Desa Bringinan tersebut maka Bapak Barno 

tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan baku pengolahan pupuk bokhasi. 

Bahkan karena produksi pupuk bokhasi yang cukup banyak, sehingga beliau 

juga mengambil kotoran ternak dari desa tetangga. Beliau sering mendapatkan 

kotoran sapi dari Desa Sendang, Desa Poko, Desa Ngumpul dan Desa Sedarat. 

Sedangkan untuk kotoran kambing pada awalnya UD Star Baruno Organik 

berlangganan dari Desa Bancar dan Desa Ngampel. Karena perolehan dari desa 

tersebut hanya sedikit, maka Bapak Barno melakukan pemesanan untuk 

mengambil kotoran kambing (tike) dari Kabupaten Jombang. Jumlah kotoran 

kambing yang Bapak Barno pesan sebanyak 50 ton.129 
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Akad yang Bapak Barno gunakan dalam pengambilan bahan baku pupuk 

bokhasi tersebut menggunakan akad jual beli. Untuk mendapatkan bahan baku 

terutama kotoran sapi tersebut oleh peternak sudah dipatok harga bahwa satu 

pick up Rp 30.000. Bahkan sebelum Bapak Barno mengambil ke peternakan 

warga Desa Bringinan, masyarakat terlebih dahulu sudah menawarkan agar 

kotoran sapi tersebut diambil dengan tujuan agar peternakan mereka bersih dan 

dapat digunakan kembali.130  

Sedangkan untuk pembelian kotoran kambing apabila di tempat yakni di 

Kabupaten Jombang per karung seharga Rp 5.000. Karena dalam 

pemesanannya Bapak Barno menginginkan untuk di antarkan sampai ke Desa 

Bringinan maka harganya berbeda. Sebab berdasarkan berbagai pertimbangan, 

antara lain biaya transport dan biaya bongkar muatan. Adapun biaya pembelian 

yang harus Bapak Barno keluarkan sejumlah Rp 1.200.000 dengan rincian 

biaya transport 1 truk dengan muatan kotoran kambing sebanyak 250 karung 

Rp 1.000.000 dan biaya bongkar muatan Rp 200.000.131 Akad antara peternak 

dengan UD Star Baruno Organik maupun antara pembeli dengan UD Star 

Baruno Organik yaitu jual beli dan dilakukan secara lisan. 

Namun dengan akad jual beli tersebut antara peternak dengan Bapak 

Barno saling diuntungkan. Bapak Barno mendapatkan bahan baku untuk 

pengolahan pupuk organik, sedangkan masyarakat mendapatkan uang. Tetapi 

apabila masyarakat tidak mau dibayar dengan sejumlah uang, masyarakat Desa 
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Bringinan dari awal sudah mengatakan kepada Bapak Barno untuk diganti 

dengan pupuk. Bapak Barno memberikan pupuk sebagai ganti kotoran sapi 

tersebut setiap satu pick up sebanyak 2 karung. Padahal apabila kotoran ternak 

tersebut dijual, menurut nenek moyang zaman dahulu tidak baik. Tetapi 

mereka tahunya bahwa kotoran itu dijual dan tetap dilakukan sampai 

sekarang.132 

Bapak Barno melakukan penjualan pupuk bokhasi hanya sekitar wilayah 

Ponorogo. Paling banyak Desa Bringinan dan desa sekitar seperti Desa Poko, 

Desa Ngumpul, Desa Sedarat, Desa Sendang. Itu saja produknya masih kantu 

atau produksinya tidak mencukupi. Manajemen pemasaran yang beliau 

lakukan bersifat mulut ke mulut. Beliau melakukan pemasaran produk pupuk 

bokhasi ini melalui perorangan, yakni dari mulut ke mulut tanpa melalui media 

sosial. Dengan cara demikian saja, pembeli yang datang ke UD Star Baruno 

Organik sangat banyak.133 

Pupuk bokhasi diberi harga Rp 15.000 jika langsung membeli di UD Star 

Baruno Organik. Akan tetapi apabila pupuk bokhasi dasar halus diberi harga 

Rp 17.500 sedangkan untuk pupuk bokhasi granule seharga Rp 22.500. Apabila 

untuk BumDes baik itu jenis bokhasi dasar halus maupun bokhasi granule 

maka dari UD Star Baruno Organik diberi harga Rp 20.000 kemudian dibeli 

oleh kelompok tani seharga Rp 23.000. Selanjutnya dijual kembali oleh 
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kelompok tani seharga Rp 25.000. Jadi kelompok tani mendapatkan 

keuntungan sebesar Rp 2.000. 

Pupuk bokhasi dan media tanam organik sangat banyak diminati oleh 

masyarakat karena harganya yang relatif murah, mudah bercampur dengan 

tanah. Selain itu juga karena bentuknya yang praktis sehingga menambah daya 

tarik para petani untuk menggunakannya. Hasil pemupukan menggunakan 

pupuk bokhasi juga tak kalah bagusnya dibandingkan dengan pupuk kimia. 

Namun untuk pengembangan yang menggunakan pola organik dapat 

berupa fungisida dan insektisida organik. Dua hasil pengembangan pola 

organik tersebut tidak diperjualbelikan namun hanya diberikan secara cuma-

cuma kepada para pelanggan UD Star Baruno Organik. Bapak Barno tidak 

merasa dirugikan apabila fungisida dan insektisida organik tersebut hanya 

diberikan kepada pelanggan UD Star Baruno Organik. Hal ini beliau lakukan 

karena Bapak Barno merasa diuntungkan karena masyarakat sudah 

berlangganan untuk membeli dan menggunakan produk pupuk bokhasi yang 

diproduksi oleh UD Star Baruno Organik. Selain itu juga memberikan kesan 

yang baik kepada pelanggan apabila menggunakan pupuk bokhasi produksi 

UD Star Baruno Organik milik Bapak Barno pertumbuhan tanaman cepat dan 

hasilnya berkualitas. Menurut beliau keuntungan itu tidak harus diperoleh 

sesaat tetapi juga dalam jangka panjang.134 
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C. Media Tanam Organik dan Pupuk Bokhasi Dijadikan Sebagai Ma’qu >d 

‘Alayh di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 

Media tanam adalah suatu media yang digunakan untuk bercocok 

tanam. Media tanam organik dapat berupa kompos, pupuk kandang, arang 

sekam, cocopeat, tanah, pasir dan dolomit. Sedangkan pupuk bokhasi adalah 

pupuk organik yang berasal dari fermentasi material organik tanpa 

menggunakan senyawa kimia sintetik dalam produksinya yang mengandung 

unsur makro maupun mikro mineral organik dan mikroba yang sangat baik 

untuk kesuburan tanah serta tanaman.  

Dalam pembuatan media tanam organik dan pupuk bokhasi di UD Star 

Baruno Organik ini menggunakan bahan dasar pupuk kandang. Pupuk kandang 

adalah olahan kotoran hewan, biasanya ternak yang diberikan pada lahan 

pertanian untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Pupuk kandang 

adalah pupuk organik, sebagaimana kompos dan pupuk hijau.135  Pupuk 

kandang sangat kaya akan unsur hara serta kandungan unsur makro dan mikro, 

sehingga pupuk kandang sangat baik dan cocok apabila dijadikan sebagai 

bahan dasar organik padat. Adapun kandungan unsur hara pada kotoran ayam, 

sapi, kambing dan domba yaitu 

Jenis 

hewan 

Unsur Makro (%) Unsur Mikro (%) 

N P K Ca Mn Fe Cu Zn 

Ayam 1,72 1,82 2,18 9,23 610 3475 160 501 

Sapi 2,04 0,76 0,82 1,29 528 2597 56 239 

Kambing 2,43 0,73 1,35 1,95 468 2891 42 291 
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Domba 2,03 1,42 1,61 2,45 490 2188 23 225136 

 

Kesuburan tanah akan sangat ditentukan oleh keberadaan unsur hara 

dalam tanah, baik unsur hara makro, unsur hara sekunder maupun unsur hara 

mikro. Untuk meningkatkan kadar unsur hara makro dalam tanah sudah biasa 

dilakukan dengan pemberian pupuk buatan. Tetapi untuk unsur hara mikro 

karena dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan harus ada untuk pertumbuhan 

tanaman, maka penambahannya harus hati-hati karena jika kelebihan dapat 

bersifat racun bagi tanaman. Secara umum fungsi unsur hara mikro sebagai 

penyusun jaringan tanaman, sebagai katalisator (stimulant), mempengaruhi 

proses oksidasi dan reduksi tanaman, membantu mengatur kadar asam, 

mempengaruhi nilai osmotic tanaman, dan membantu pertumbuhan 

tanaman.137 

Unsur hara makro meliputi nitrogen (N), phosphor (P), kalium (K). 

Nitrogen adalah salah satu unsur makro utama yang sangat penting untuk 

pertumbuhan tanaman. Nitrogen diserap dalam bentuk ion NO3 (-) atau NH4 

(+) dari tanah. Adapun fungsi dari unsur nitrogen pada tanaman adalah  

1. Meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman, 

2. Meningkatkan kadar protein dalam tanah,  

3. Meningkatkan tanaman penghasil dedaunan seperti sayuran dan rerumputan 

ternak, 
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4. Meningkatkan perkembangbiakan mikroorganisme dalam tanah, dan 

5. Berfungsi untuk sintesa asam amino dan protein dalam tanaman.138 

Phosphor (P) merupakan unsur hara makro primer sehingga diperlukan 

tanaman dalam jumlah banyak untuk tumbuh dan berproduksi. Tanaman 

mengambil unsur P dari dalam tanah dalam bentuk ion H2PO4 (-). Konsentrasi 

unsur P dalam tanaman berkisar antara 0,1 sampai 0,5% lebih rendah daripada 

unsur N dan K. Keberadaan unsur P berfungsi sebagai penyimpan dan transfer 

energi untuk seluruh aktivitas metabolisme tanaman, sehingga dengan adanya 

unsur P maka tanaman akan merasakan manfaat sebagai berikut: 

1. Memacu pertumbuhan akar dan membentuk sistem perakaran yang baik, 

2. Menggiatkan pertumbuhan jaringan tanaman yang membentuk titik tumbuh 

tanaman, 

3. Memacu pembentukan bunga dan pematangan buah/biji, sehingga 

mempercepat masa panen, 

4. Memperbesar prosentase terbentuknya bunga menjadi buah, 

5. Menyusun dan menstabilkan dinding sel, sehingga menambah daya tahan 

tanaman terhadap serangan hama penyakit.139  

Kalium (K) merupakan unsur makro primer selain N dan P yang 

dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Unsur K diserap tanaman dari dalam 
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tanah dalam bentuk ion K+. Kandungan unsur K pada tanaman sekitar 0,5 

sampai 6% dari berat kering. Manfaat unsur K bagi tanaman antara lain sebagai 

aktivator enzim. Sekitar 80 jenis enzim yang aktivitasnya memerlukan unsur K 

membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah oleh tanaman, serta 

membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke jaringan tanaman.140 

Kalsium (Ca) merupakan unsur yang paling berperan untuk 

pertumbuhan sel. Ia merupakan komponen yang menguatkan, mengatur daya 

tembus, serta merawat dinding sel. Perannya sangat penting pada titik tumbuh 

akar. Bahkan bila terjadi defiensi Ca, pembentukan dan pertumbuhan akar 

terganggu, dan berakibat penyerapan hara terhambat. Ca berperan dalam proses 

pembelahan dan perpanjangan sel, dan mengatur distribusi hasil fotosintesis.141 

Sedangkan unsur hara mikro meliputi unsur mangan (Mn), besi (Fe), 

tembaga (Cu), dan seng (Zn). Unsur mangan (Mn) sangat berperan dalam 

sintesa klorofil selain itu juga berperan sebagai koenzim, sebagai aktivator 

beberapa enzim respirasi, dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintesis. 

Mangan juga diperlukan untuk mengaktifkan nitrat reduktase sehingga 

tumbuhan yang mengalami kekurangan mangan memerlukan sumber N dalam 

bentuk NH4+. Peranan mangan dalam fotosintesis berkaitan dengan pelepasan 

elektron dari air dalam pemecahannya menjadi hidrogen dan oksigen. Fungsi 

unsur hara mangan bagi tanaman antara lain untuk pembentukan protein dan 

vitamin terutama vitamin C, mempertahankan kondisi hijau daun pada daun 
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yang tua, sebagai enzim feroksidase dan sebagai aktifator macam-macam 

enzim, dan sebagai komponen penting untuk lancarnya proses asimilasi.142 

Unsur besi (Fe) berfungsi sebagai sintetis klorofil, penyusun penting 

dari enzim, sebagai akseptor oksigen dalam perubahan Fe2+ menjadi F3+, dan 

berperan dalam sistem redok metabolisme N dan S. Unsur tembaga (Cu) 

berperanan sebagai enzim dalam tanaman, meliputi asam askorbik oksidase, 

fenolase, lokase dan lain-lain. Meningkatkan pembentukan vitamin A dalam 

tumbuh-tumbuhan dan sangat diperlukan pada tahap awal perkembangan 

tumbuh-tumbuhan. Sedangkan unsur seng (Zn) berperan membantu 

pembentukan klorofil dan penting dalam perbaikan tanah akali, sebagai 

kofaktor berbagai enzim. Apabila kekurangan unsur seng menyebabkan 

pertumbuhan secara drastis terganggu, daun mengecil dan pucuk membentuk 

roset serta timbul warna-warna tidak normal pada tanaman.143 

Bapak Barno mendapatkan kotoran sapi dari para peternak Desa 

Bringinan, karena mayoritas penduduk desa memiliki peternakan sendiri. 

Apabila hanya dari peternakan Desa Bringinan saja maka masih kurang, karena 

produksi yang dilakukan dalam jumlah besar. Sehingga untuk mengantisipasi 

kekurangan tersebut beliau juga mengambil kotoran sapi dari desa tetangga, 

seperti Desa Sendang, Desa Poko, Desa Ngumpul, dan Desa Sedarat. 

Sedangkan untuk kotoran kambing awalnya berlangganan dari Desa Bancar dan 

Desa Ngampel. Karena perolehan yang cukup sedikit, maka beliau mengambil 
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kotoran kambing dari Kabupaten Jombang. Kemudian Bapak Barno mengambil 

dengan cara membeli kotoran ternak tersebut dengan harga yang umum berlaku 

pada saat itu.144  

Cara pengumpulan kotoran sapi dengan menggunakan cangkul dan 

arko. Pekerja UD Star Baruno Organik datang langsung ke kandang peternakan 

warga. Kemudian mengambil kotoran sapi menggunakan cangkul. Setelah 

kotoran tersebut diambil dengan cangkul lalu dimasukkan ke dalam arko dan 

diangkut ke pengolahan menggunakan pick up. Satu musim dalam pengambilan 

kotoran sapi mendapatkan sekitar 100 pick up. Itupun sudah mencukupi sampai 

musim penghujan. 145 Apabila kandangnya dekat dengan jalan maka 

pengambilannya mudah dan cepat bahkan dapat menghasilkan kotoran sapi 

dalam jumlah yang banyak. Tetapi yang menjadi kendala dalam pengambilan 

kotoran sapi ketika kandang ternak tersebut jauh dari rumah dengan medan yang 

cukup sulit, maka memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga perolehan 

yang didapatkan sehari hanya mencapai 4 sampai 5 pick up. 

Peralatan yang dibutuhkan dalam proses pengolahan kotoran sapi 

menjadi media tanam organik dan pupuk bokhasi antara lain pisau atau sabit, 

timbo, bak atau tong, cangkul, cikrak, ayakan, mesin pencacah atau AVO, 

mesin granulator atau molen, dan layar atau terpal. Sedangkan untuk media 

tanam organik peralatan yang dibutuhkan sama dengan pupuk bokhasi, karena 
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yang dijadikan sebagai media tanam organik adalah bokhasi yang kemudian 

dicampur dengan tanah liat dan sekam padi mentah.146 

Bahan-bahan yang digunakan untuk pengolahan pupuk bokhasi yaitu 

kotoran sapi sebanyak 85%. Ini merupakan bahan yang paling dominan, karena 

rata-rata masyarakat Desa Bringinan banyak yang memiliki peternakan sapi. 

Selain itu juga harganya yang relatif murah, juga mudah didapatkan. Kotoran 

kambing atau domba (200 kg). Pupuk kandang kambing mempunyai sifat 

memperbaiki aerasi tanah, menambah kemampuan tanah menahan unsur hara, 

meningkatkan kapasitas menahan air, meningkatkan daya sangga tanah, 

sumber energi bagi mikroorganisme tanah sebagai sumber unsur hara.147 

Kotoran ayam, mengandung unsur hara lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman 

untuk pertumbuhannya seperti nitrogen (N), phosphor (P) dan kalium (K), 

kalsium (Ca), magnesium (Mg) dan sulfur (S).148 Bioaktifator 0,5 liter, kapur 

atau gamping (dolomit) 2 kg. Dolomit berasal dari endapan mineral sekunder 

yang banyak mengandung unsur kalsium (Ca) dan magnesium (Mg). 

Kandungan Ca dan Mg dalam media dolomit dapat memperbaiki keasaman 

media serta meningkatkan ketersediaan unsur yang lain seperti Mo dan P. 

Unsur magnesium yang terdapat dalam dolomit merupakan mineral makro 

yang berfungsi sebagai activator berbagai enzim yang berkaitan dalam 
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metabolisme protein dan karbohidrat.149 Bekatul 5 kg, abu sekam yang sudah 

dibakar sebanyak 1 karung dan air secukupnya.  

Adapun proses pengolahannya yaitu kotoran hewan dihaluskan atau 

dihancurkan terlebih dahulu menggunakan mesin AVO atau mesin pencacah. 

Bisa juga dengan cara disisir menggunakan cangkul. Setelah kotoran hewan 

tersebut halus, lalu diletakkan di tempat yang teduh. Kemudian semua bahan 

dicampur, seperti abu sekam bakar, bekatul, gamping (dolomit). Setelah 

semuanya sudah dicampur dengan rata, maka langkah selanjutnya disiram 

dengan bioaktifator yang sudah dilarutkan dengan air secukupnya. Lalu 

diaduk-aduk dengan cangkul hingga semuanya merata dengan keadaan yang 

agak-agak kumal dan yakin bahwa air dan bio tersebut sudah merata. Setelah 

itu ditutupi dengan layar atau terpal yang telah disediakan. Hal ini bertujuan 

agar proses fermentasi berjalan sempurna. Dalam proses fermentasi terjadi 

proses radiasi panas dari bahan-bahan campuran tersebut. Proses fermentasi 

dapat dilakukan kurang lebih 2 minggu, setelah 2 minggu maka fermentasi siap 

digunakan. Apabila proses fermentasi tersebut semakin lama maka hasilnya 

pun semakin baik.150 

Bahan utama yang dijadikan sebagai pemicu awal terjadinya fermentasi 

adalah bioaktifator atau stater. Di UD Star Baruno Organik ini bioaktifator atau 

stater dibuat secara mandiri oleh pekerja disini. Kalaupun membeli di toko 

pertanian namanya EM4 (Effective Microorganisme) yang berfungsi sebagai 
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sumber mikroba dan pengurang aroma menyengat sehingga pupuk organik cair 

menjadi harum.151 

Fermentasi atau pengomposan minimal 7 hari atau 1 minggu dengan 

menggunakan bioaktifator atau stater agar mempunyai kandungan dengan nilai 

sebagai berikut: 

Nisbah 

C/N 
N P K 

Kadar 

Air 

18,60% 2,73% 0,74% 2,17% 43,08% 

 

Adapun alat yang diperlukan untuk membuat bioaktifator yaitu pisau 

atau gunting, timbo, bak atau tong, tongkat pengaduk, dan penimbang. 

Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan yaitu tempe ¼ kg, tape singkong 1 

kg, susu 1 kaleng atau yakult, molase 2 liter, air kelapa 2 buah, air cucian beras 

atau tepung beras ½ kg, pohon pisang 5 kg, dan air sumur 10 liter.  

Cara pembuatan bioaktifator yaitu tempe, tape singkong, pohon pisang 

dipotong-potong. Setelah ketiga bahan tersebut dipotong-potong baru 

kemudian kita mencampur bahan lain terlebih dahulu. Tetes, susu, air cucian 

beras, air kelapa dijadikan satu dicampur terlebih dahulu baru kemudian 

apabila sudah campur semua bahan dimasukkan dalam tong yang telah 

disiapkan. Kemudian disusul bahan lain termasuk tempe, tape dan pohon 

pisang baru terakhir air sumur dimasukkan dalam tong. Untuk air 

menyesuaikan bahan apakah sudah basah semua atau belum istilahnya kaclop. 

Selanjutnya aduk hingga merata. Tutup tong rapat-rapat dan jangan lupa 

sesekali dibuka untuk menghilangkan gas amoniaknya. Dua minggu kemudian 
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bioaktifator dapat digunakan. Tanda-tanda sukses dan tidaknya adalah baunya 

seperti tape dan air dipermukaan agak keputihan.152 

Dari bahan-bahan yang digunakan untuk bioaktifator memiliki banyak 

kandungan di dalamnya. Adapun kandungan dari bakteri pada pohon pisang, 

bahwa pohon pisang dapat dijadikan agen hayati dalam memperbaiki 

pertumbuhan dan ketahanan tanaman dalam menghadapi serangan penyakit 

dan kandungan yang terdapat dalam pohon pisang adalah kalium, phosphor dan 

zat besi. Bakteri di pohon pisang berupa endofit dan rizofer adalah bakteri yang 

dapat hidup dalam jaringan tanaman tanpa menimbulkan penyakit dalam 

tanaman lainnya dan hidup dalam perakaran berperan menekan serangan 

bakteri jahat seperti patogen dan lain-lain.153 

Air kelapa mempunyai banyak kandungan yang kaya akan mineral dan 

tidak hanya unsur makro tetapi juga mikro. Unsur makro yang terdapat pada 

air kelapa antara lain karbon dan nitrogen. Unsur karbon dalam air kelapa 

adalah karbohidrat sederhana seperti glukosa, sukrosa, fruktosa, sorbitol dan 

inositol. Unsur nitrogen berupa protein yang tersusun dari asam amino. Air 

kelapa kaya akan unsur potassium (kalium) dan macam-macam vitamin seperti 

asam sitrat, asam nikotinat, asam folat, niacin, tianin, dan lain-lain. Bakteri 

yang baik adalah lactobacillus. Bakteri ini berkembang baik pada media yang 

mengandung gula sederhana dan sedikit unsur nitrogen.154 
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Air cucian beras kaya akan nutrisi dan karbohidrat, gula, protein, 

selulosa, serta vitamin B. Bakteri dalam air cucian beras pseudomonas 

fluorescens. Bakteri ini mudah beradaptasi serta mampu mengkloning pada 

perakaran tanaman serta mempunyai keunggulan untuk mensintesis metabolit 

untuk menghambat perkembangan patogen. Air cucian beras digunakan 

sebagai bahan pembuatan organik cair.  

Molase atau tetes tebu mengandung gula dan asam-asam organik 

dengan kandungan sukrosa cukup tinggi sebagai pembentuk asam sitrat, msg, 

dan gashol yang mengandung gas-gas seperti Co2 dan alkanol. Molase atau 

tetes sebagai media tumbuh kembangnya bakteri yang didasarkan pada jenis 

karbohidrat yang digunakan sebagai medium. Hal ini bertujuan agar 

mikrobanisme dapat tumbuh cepat dan toleran terhadap konsentrasi gula yang 

tinggi. Molase atau tetes sebagai sumber karbon dan nitrogen yang dihasilkan 

dari bakteri pseudomonas aeruginosa.155 

Tempe banyak mengandung unsur makro dan mikro vitamin A, D, E 

dan K dan juga kaya akan mineral kalsium, zat besi, mangan, zink, fosfor, 

inositol, magnesium, dan anti oksidan. Bakteri asam laktat atau bacillus sp 

bakteri ini sebagai penghambat pertumbuhan patogen. Kalau dilihat dari bahan 

yakni kedelai tentunya tidak lepas dari bakteri cereus (bakteri pembusuk) 

merugikan dan bakteri rhyzopus oryzae. Bakteri di tape berupa saccharomyses 

cereviciae¸dan bacillus sp.156  
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Sedangkan susu mempunyai banyak kandungan seperti kalori, protein, 

lemak, karbohidrat, kalium, kalsium, fosfor, besi dan vitamin. Susu yang masih 

dalam kaleng steril karena produsen susu sudah menggunakan bakteriosin. 

Bakteriosin merupakan antimikroba yang digunakan untuk menonaktifkan 

mikroba. Bakteri pencemar pada susu dapat diklarifikasikan menjadi dua yakni 

patogen dan bakteri pembusuk. Bakteri pembusuk seperti micrococcus sp, 

pseudomonas sp, dan bacillus sp sebagai pengurai protein menjadi asam amino 

dan merombak lemak dengan enzim lipase sehingga susu menjadi asam dan 

berlendir.157 

Dengan menggunakan bioaktifator maka diharapkan proses fermentasi 

dapat terjadi secara sempurna. Produk-produk yang dihasilkan dari proses 

pengolahan kotoran sapi berupa pupuk organik (bokhasi) dan media tanam. 

Tetapi pola organik tersebut dapat dikembangkan menjadi fungisida organik 

dan insektisida organik. Bentuk fisik pupuk bokhasi ada 2 jenis yaitu organik 

fermentasi dasar dinamakan bokhasi (fermentasi halus) dan bokhasi yang 

sudah diolah menjadi butiran dinamakan granule. Dalam sehari satu orang 

pekerja di UD Star Baruno Organik memproduksi pupuk bokhasi sebanyak 50 

karung.158 

Sedangkan media tanam organik berbentuk bokhasi yang berupa 

fermentasi halus yang dicampur dengan tanah liat dan sekam padi mentah. 

Apabila dalam media tanam tersebut hanya bokhasi saja maka pertumbuhan 
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tanaman terjadi sangat lambat. Kelebihan sekam padi mentah sebagai media 

tanam yaitu mudah mengikat air, tidak mudah lapuk, merupakan sumber 

kalium (K) yang dibutuhkan tanaman, dan tidak mudah menggumpal atau 

memadat sehingga akar tanaman dapat tumbuh secara sempurna.159 

Media tanam organik digunakan untuk pembibitan buah-buahan 

maupun tanaman hias. Sedangkan untuk pupuk bokhasi dasar digunakan untuk 

pemupukan tanaman hortikultura seperti pomology/frutikultur berupa 

manggis, apel dan lain-lain. Serta tanaman olerikultura seperti tomat, selada, 

bayam, wortel, kentang, melon dan semangka (termasuk kelompok tanaman 

sayuran yang dipanen buahnya). Tetapi untuk pupuk bokhasi berbentuk 

granule digunakan untuk pemupukan tanaman di ladang perkebunan seperti 

padi, jagung, ketela dan lain-lain.160 

Dalam pengaplikasiannya memerlukan pupuk bokhasi antara 7 sampai 

8 karung. Tidak hanya pupuk bokhasi saja, melainkan dicampur dengan 

kompos kotoran sapi murni. Pertumbuhan tanaman padi yang semakin subur 

hanya menggunakan 4 karung saja. Apabila tidak dipupuk menggunakan 

pupuk bokhasi, tanaman tersebut tetap dapat tumbuh subur. Hal ini 

dikarenakan tanah pertanian tersebut sudah sehat dan tertata unsur haranya 

akibat pemupukan organik tersebut. 161 

Perbedaan yang terlihat apabila tanaman padi tersebut dipupuk 

menggunakan pupuk bokhasi yakni beras yang sudah dimasak menjadi nasi 
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dapat tahan lama kurang lebih 2 hari. Nasi beras organik tidak mudah 

membusuk, nasinya pulen tetapi kalau lebih dari 1 hari nasinya keras. 

Sedangkan padi yang tidak dipupuk dengan pupuk bokhasi maka berasnya 

memiliki rasa yang berbeda, cepat membusuk dan tidak tahan lama.162 

Pupuk bokhasi memiliki manfaat yang sangat baik bagi pertumbuhan 

tanaman serta lahan pertanian. Manfaatnya antara lain menekan perkembangan 

bibit penyakit yang ada di dalam tanah, meningkatkan kegemburan tanah, 

meningkatkan kesuburan dan produksi tanaman. Apabila pertanian dan 

perkebunan dalam pemupukannya menggunakan pupuk bokhasi maka kualitas 

hasilnya sangat baik untuk kesehatan. Bahkan saudara Ibu Boini yang 

menderita penyakit reumatik kemudian mengkonsumsi beras organik, lambat 

laun terjadi perkembangan yang cukup signifikan yakni dapat sembuh secara 

total seperti semula. Penggunaan pupuk organik lebih menguntungkan 

dibandingkan pupuk kimia karena tidak merusak tanah jika pemberiannya 

secara berlebihan. Dapat mengaktifkan mikroorganisme yang menguntungkan 

dalam tanah serta produktivitas tanaman akan tercapai secara optimal.163 

Menurut keterangan yang dipaparkan Bapak Barno bahwa kesadaran 

masyarakat Desa Bringinan dalam pemakaian pupuk bokhasi sudah ada tetapi 

belum 100%, namun hanya berimbang. Maksudnya berimbang yaitu dalam 

pemakaian pupuk bokhasi juga masih dicampur dengan pupuk kimia. Dahulu 

masyarakat mayoritas menggunakan pupuk kimia tetapi sekarang sudah mulai 
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mengaplikasikan menggunakan pupuk bokhasi. Sampai saat ini masyarakat di 

Desa Bringinan yang secara total sudah menggunakan pupuk bokhasi untuk 

pertanian sebanyak 4 orang. Rata-rata yang sudah berani menggunakan pupuk 

bokhasi adalah mereka yang sudah siap mental terhadap perolehan hasil 

pertanian organik. Karena apabila dalam pemupukan secara total langsung 

menggunakan  pupuk bokhasi maka hasil yang didapatkan hanya sedikit 

kurang lebih 2 sampai 3 karung.  Sebagian besar masyarakat berfikiran bahwa 

yang diutamakan banyaknya hasil bukan baiknya kualitas. Kebanyakan 

masyarakat masih ragu untuk menggunakan pupuk yang sehat.164 
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BAB IV 

ANALISA TINJAUAN FIQH MADHHAB SHA>FI’I> TERHADAP JUAL 

BELI MEDIA TANAM ORGANIK DAN PUPUK BOKHASI DI DESA 

BRINGINAN KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Analisa Tinjauan Fiqh Madhhab Sha>fi’i> Terhadap Akad Jual Beli Media 

Tanam Organik dan Pupuk Bokhasi di Desa Bringinan Kecamatan 

Jambon Kabupaten Ponorogo 

Dalam melakukan pengolahan media tanam organik dan pupuk bokhasi 

Bapak Barno selaku pemilik UD Star Baruno Organik menggunakan kotoran 

sapi dan kotoran kambing sebagai bahan baku utama. UD Star Baruno Organik 

mendapatkan kotoran sapi dan kotoran kambing dengan membelinya dari para 

peternak. Kotoran sapi beliau dapatkan dari peternakan masyarakat Desa 

Bringinan. Karena masyarakat Desa Bringinan banyak yang memiliki 

peternakan maka mereka menawarkan untuk mengambil kotoran sapi dengan 

akad jual beli dengan tujuan agar peternakan mereka bersih dan dapat 

digunakan kembali. Dengan menggunakan akad jual beli tersebut maka antara 

peternak dengan Bapak Barno saling diuntungkan. Bapak Barno mendapatkan 

bahan baku sedangkan masyarakat mendapatkan uang. Kotoran kambing 

beliau dapatkan melalui pemesanan dari Kabupaten Jombang. Jumlah kotoran 

kambing yang Bapak Barno pesan sebanyak 50 ton.165 
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Menurut ulama Sha>fi’i>yah, jual beli merupakan akad yang 

mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat- 

syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.166 

Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan 

dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat kepemilikan, 

seperti sewa menyewa. Dengan demikian, harta yang dimaksud adalah harta 

dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.167 

Berkaitan dengan akad, untuk mendapatkan bahan baku pembuatan 

media tanam organik dan pupuk bokhasi terutama kotoran sapi oleh peternak 

sudah dipatok harga bahwa satu pick up seharga Rp 30.000. Tetapi apabila 

masyarakat tidak mau dibayar dengan uang tunai, dari awal akad masyarakat 

sudah mengatakan kepada Bapak Barno untuk diganti dengan pupuk organik. 

UD Star Baruno Organik memberikan pupuk bokhasi sebagai ganti kotoran 

sapi satu pick up sebanyak 2 karung.168  

Untuk kotoran kambing, Bapak Barno melakukan jual beli dengan cara 

pemesanan dari Kabupaten Jombang. Apabila pembelian kotoran kambing 

tersebut dilakukan di tempat pemilik peternakan maka per karung seharga Rp 

5.000. Karena dalam pemesanannya Bapak Barno menginginkan untuk 

diantarkan sampai ke Desa Bringinan maka harganya pun berbeda. Sebab 

berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain biaya transport dan biaya 

bongkar muatan. Adapun biaya pembelian yang harus Bapak Barno keluarkan 
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sejumlah Rp 1.200.000 dengan rincian biaya transport 1 truk dengan muatan 

kotoran kambing sebanyak 250 karung Rp 1.000.000 dan biaya bongkar 

muatan Rp 200.000.169 Hal ini memang tidak dapat dihindari karena memang 

kotoran kambing yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan media tanam 

organik dan pupuk bokhasi tersebut mendatangkan dari luar kota sehingga 

membutuhkan biaya yang dikeluarkan untuk mengganti biaya transportasi.  

Akad merupakan perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan shara’ yang 

menetapkan keridhaan kedua belah pihak.170 Akad adalah salah satu sebab dari 

yang ditetapkan shara’, karena timbulnya beberapa hukum. Akad dapat kita 

katakan sesuatu perbuatan yang di sengaja dibuat oleh dua orang, berdasarkan 

persetujuan masing-masing. Akad dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan 

rukun yang telah ditentukan.  

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun dan syarat akad jual beli. 

Menurut Wahbah al-Zuh}ayly dan Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, 

rukun dan syarat dari akad jual beli antara lain: 

1. ‘Aqidain yaitu orang yang berakad yakni penjual dan pembeli. Syaratnya 

meliputi mampu untuk melakukan transaksi, tidak dalam keadaan terpaksa 

melakukan akad 

2. Ma’qu>d ‘alayh adalah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan. 

Dengan syarat hendaknya barang harus suci, barang bermanfaat secara 

agama, barang yang bisa diserahterimakan, barang yang dijual merupakan 
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milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya, barang 

diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak.171 

3. S}i>ghah i>ja>b dan qabu>l.172 Adapun syaratnya meliputi tidak ada yang 

membatasi (memisahkan), tidak diselingi oleh kata-kata lain, tidak 

dita’likkan, dan tidak dibatasi waktunya.173 

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 dan qa>bul. 

Pernyataan ija>b dan qa>bul di sinilah yang nantinya akan mengikatkan para 

pihak dalam melaksanakan jual beli. 

Akad antara peternak dengan UD Star Baruno Organik maupun antara 

pembeli dengan UD Star Baruno Organik yaitu jual beli dan dilakukan secara 

lisan. Kotoran sapi dan kotoran kambing yang didapatkan dari peternak diolah 

menjadi pupuk bokhasi dan media tanam organik. Apabila pupuk bokhasi 

tersebut untuk dijual kembali maka dari UD Star Baruno Organik diberi harga 

Rp 15.000. Akan tetapi apabila tidak untuk dijual kembali maka pupuk bokhasi 

dasar halus diberi harga Rp 17.500 sedangkan untuk pupuk bokhasi granule 
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seharga Rp 22.500.174 Jika pupuk bokhasi dasar halus maupun granule tersebut 

dititipkan di BumDes maka dari UD Star Baruno Organik diberi harga Rp 

20.000. Kemudian dibeli oleh kelompok tani seharga Rp 23.000. Selanjutnya 

oleh kelompok tani dijual kembali kepada masyarakat seharga Rp 25.000. Jadi 

kelompok tani mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.000.175 

Madhhab Sha>fi’i> tidak membolehkan jual beli kotoran untuk digunakan 

sebagai pupuk, baik kotoran tersebut berasal dari hewan yang halal dimakan 

maupun hewan yang haram dimakan. Ima>m Sha>fi’i> juga tidak membolehkan 

jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya dijual suatu benda 

tergantung pada bersih tidaknya barang tersebut. Dengan demikian, semua 

barang yang bersih artinya barang yang dibolehkan oleh agama untuk 

digunakan maka ia bisa dijual, menurut Sha>fi’i>.176  

Apabila dengan akad jual beli dilarang dan tidak sah maka akan 

mempersulit UD Star Baruno Organik untuk mendapatkan kotoran sapi dan 

kotoran kambing sebagai bahan baku pembuatan media tanam organik dan 

pupuk bokhasi. Selain itu juga akan mempersulit masyarakat Desa Bringinan 

untuk mendapatkan media tanam organik dan pupuk bokhasi. Media tanam 

organik dan pupuk bokhasi memiliki manfaat, kelebihan dan kemudahan untuk 

mendapatkannya karena harganya yang relatif murah, serta bentuknya yang 

praktis sehingga para petani tidak perlu susah-susah untuk membawa kotoran 

sapi dan kambing murni ke sawah sebagai pupuk.  
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Maka dari itu Ima>m Sha>fi’i> memberikan alternatif lain dalam hal tukar-

menukar barang najis yang bisa dimanfaatkan. Cara ini popular dengan istilah 

“naql al-yad,” yaitu seorang penjual mengatakan, “saya angkat tangan dari 

barang ini dengan harga sekian atau dengan harga begini.” Kotoran sapi dan 

kotoran kambing merupakan barang najis maka barang najis tersebut bisa 

menjadi sah dalam jual beli apabila dipindah tangankan. Dalam permasalahan 

jual beli (bay’) madhhab Sha>fi’i> mengharuskan komoditi berupa barang suci. 

Ketika tidak ada alternatif konsep naql al-yad, maka secara praktis akan 

memberatkan umat dalam peralihan hak milik berupa barang-barang najis, 

sementara kebutuhan sangat mendesak untuk dilakukan.177 

Oleh karena itulah peralihan hak milik barang-barang yang tidak bisa 

dilakukan melalui jual beli (bay’), bisa dilakukan dengan naql al-yad. Karena 

dalam sistem ini tidak terjadi praktik mu’a>wadloh (barter) yang mengharuskan 

adanya iwadl sebagai harga (tsaman) dari barang-barang najis melainkan iwadl 

dalam naql al-yad diproporsikan sebagai pengganti dari peralihan hak. Maka 

dari itu solusi yang dapat digunakan agar dalam mendapatkan kotoran sapi dan 

kambing bisa menjadi sah maka memakai akad selain akad jual beli, seperti 

pindah tangan atau dihibahkan.178 

Dari uraian diatas maka penulis dapat memberikan analisa bahwa 

menurut madhhab Sha>fi’i> jual beli barang najis tidak diperbolehkan, baik itu 

yang berasal dari kotoran hewan yang halal dimakan maupun kotoran hewan 
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yang haram dimakan. Selain itu madhhab Sha>fi’i> juga memberikan syarat 

bahwa jual beli itu harus dengan barang yang suci serta memiliki manfaat 

menurut agama. Praktiknya jual beli kotoran sapi dan kotoran kambing masih 

tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Bringinan, karena barang tersebut 

digunakan untuk bahan baku pembuatan media tanam organik dan pupuk 

bokhasi. Kegiatan jual beli bahan baku berupa kotoran sapi dan kambing ini 

tetap dilakukan karena apabila sudah berubah wujud menjadi media tanam 

organik dan pupuk bokhasi banyak diminati oleh masyarakat Desa Bringinan 

khususnya dan masyarakat desa tetangga pada umumnya.  

Oleh karena itu, akad jual beli yang digunakan untuk mendapatkan 

bahan baku dalam pembuatan media tanam organik dan pupuk bokhasi tidak 

diperbolehkan menurut madhhab Sha>fi’i> karena berupa barang najis. Jadi agar 

kegiatan mendapatkan bahan baku dan media tanam organik ini tetap dapat 

dilakukan dan tidak memberatkan umat maka bukan lagi dinamakan akad jual 

beli, tetapi madhhab Sha>fi’i> memberikan alternatif dengan konsep naql al-yad 

(pemindahan kekuasaan).  

B. Analisis Tinjauan Fiqh Madhhab Sha>fi’i> Terhadap Ma’qu>d ‘Alayh Dalam 

Praktik Jual Beli Media Tanam Organik Dan Pupuk Bokhasi Dilihat Dari 

Segi Bahan, Wujud Serta Manfaatnya Di Desa Bringinan Kecamatan 

Jambon Kabupetan Ponorogo 

Objek jual beli yang digunakan antara peternak sapi dan kambing 

dengan pemilik UD Star Baruno Organik adalah kotoran kambing dan sapi 

murni. Namun yang diperjualbelikan di UD Star Baruno Organik kepada petani 



 

 

maupun pekebun bukan lagi kotoran sapi dan kambing murni, akan tetapi 

sudah difermentasikan dan berubah wujud menjadi lebih praktis berupa pupuk 

bokhasi dan media tanam organik.   

Ma’qu>d ‘alayh merupakan barang yang diperjualbelikan (mabi’) dan 

nilai tukar pengganti barang. Menurut madhhab Sha>fi’i>, objek akad jual beli 

sah diperjualbelikan apabila memenuhi syarat-syarat benda yang menjadi 

objek jual beli. Ulama madhhab Sha>fi’i> yaitu Wahbah Al-Zuh}ayly dan Imam 

Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini mengungkapkan syarat-syarat barang yang 

digunakan untuk jual beli, antara lain: 

1. Harus suci, 

2. Barang dapat dimanfaatkan secara agama, 

3. Barang dapat diserahterimakan, 

4. Barang yang dijual merupakan milik penjual, 

5. Barang dapat dapat diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah 

pihak. 

Berkaitan dengan syarat barang yang diperjualbelikan harus suci. 

Artinya barang yang digunakan sebagai transaksi bukan merupakan barang 

najis. Dalam hadith dijelaskan mengenai pengharaman jual beli barang najis 

yaitu hadith dari Jabir bin Abdullah Radiyallahu Anhu yang tertuang dalam 

sebuah kitab Bulu>gh al-Mara>m yang ditulis oleh Ibnu H}ajar Al-‘Asqala>ni> 

sebagai berikut: 



 

 

َع َرُسْوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُهَما أَنَُّه َسَِ َم َوَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللِا َرِضى هللاُ َعن ْ

ةَ  ِة َواْْلِْنزِْيِر ِإنَّ هللَا َوَرُسْولَُه َحرََّم بَ ْيَع اْْلَْمِر َواْلَميْ تَ  : ) يَ ُقْوُل َعاَم اْلَفْتِح َوُهَو ِبَكَّ

َا : ََيَرُسْوَل هللِا , ( َفِقْيلَ  َواْْلَْصَنامِ  ِِ َْْلى  َتِة,فَِِن ََّها ُي ُفُن َوُتْد  أَرَأَْيَت ُشُحْوَم اْلَمي ْ السُّ

َا النَّاسُ  ِِ َا اجْلُُلْوَد,َوَيْسَتْصِبُح  ِِ  قَاَل َرُسْوُل هللِا ُُثَّ  ( : ) ََل,ُهَو َحرَامٌ    فَ َقالَ  َهُن 

ا َحرََّم َعَلْيِهْم )قَاَتَل هللاُ اْليَ ُهْوَد, ِإنَّ هللَا تَ َعاَل َلمَّ  : ْنَد َذِلكَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم عِ 

 ُشُحْوَمَها ََجَُلْوُه ُُثَّ ََبُعْوُه َفَأَكُلْوا ََثََنُه( ُمت ََّفٌق َعَلْيهِ 179

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah Radiyallahu Anhuma, bahwa dia mendengar 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam bersabda pada saat penaklukan 

(Makkah), ‘Sesungguhnya Allah Swt dan Rasul-Nya mengharamkan menjual 

khamr, bangkai, babi, dan patung’. Ada yang bertanya, ‘Wahai Rasulullah, 

beritahukanlah kepadaku tentang lemak bangkai, karena ia ingin digunakan 

untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan manusia menjadikannya sebagai 

pelita?’ Beliau menjawab, “Tidak, menjualnya adalah haram’. Kemudian 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam bersabda pada saat itu, ‘Allah 

melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah Swt, 

mengharamkan lemak bangkai, maka mereka mencairkannya, kemudian 

mereka menjualnya dan memakan harganya.” (HR. Bukhari – Muslim)180 

 

Dalam buku yang berjudul Fiqih Kontemporer Halal Haram Dalam 

Bidang Peternakan menginformasikan salah satu penelitian tentang hukum 

penjualan kotoran yang telah dilakukan oleh ulama Mesir yaitu Muhammad 

Wafa’, yang hasil penelitiannya kemudian ditulis dan diterbitkan dengan judul 

Bay’ al-A’yam Al-Muharramat fi Al-Fiqh Al-Isla>mi wa Qa>nun Al-Wadh’i 

mengemukakan pendapat ulama Sha>fi’i>yah yaitu menurut ulama Sha>fi’i>yah, 
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penjualan kotoran manusia dan kotoran hewan tidak dibolehkan, karena 

keduanya termasuk najis, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya karena 

larangan Nabi Muhammad SAW (terhadap umatnya) yang mengharamkan 

penjualan khamr, bangkai, dan babi sebagaimana telah dijelaskan benda yang 

najis dianalogikan kepadanya.181 

Menurut madhhab Sha>fi’i>, penyebab diharamkannya jual beli arak, 

bangkai, babi dan anjing adalah najis (rijs, keji), sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam hadith Nabi Saw diatas. Dapat dikatakan bahwa yang menjadi 

illat dalam persoalan haram menjual tiga macam yang pertama yakni arak, 

bangkai dan babi adalah najis. Demikian pula najis bangkai dan babi. Barang 

siapa yang menjadikan najis sebagai illat larangan itu, berlaku pula hukum itu 

pada haramnya.182  

Diperbolehkan jual beli pupuk kandang yang najis. Yang demikian ini 

boleh bagi pembeli bukan penjual, karena pembelilah yang membutuhkannya, 

bukan yang menjual. Ini merupakan illat yang cacat. Semua ini menurut 

pandangan orang yang menjadikan najis sebagai illat atas keharaman tersebut. 

Yang demikian ini tidak ada dalil kuat yang menggerakkannya atas alasan yang 

demikian itu.183  

Menurut madhhab Sha>fi’i> mengenai ‘illat keharaman jual beli berhala 

(al-ashnam), karena tidak mengandung kemanfaatan yang diperoleh. Ada yang 
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mengatakan, jika berhala itu dipecah-pecahkan sehingga pecahan-pecahannya 

bisa dimanfaatkan (semisal digunakan bahan bangunan), maka boleh 

menjualnya pecahan-pecahannya. Tetapi yang lebih utama dikatakan tidak 

boleh menjualnya, karena ia adalah berhala yang dilarang. Mengenai bolehnya 

menjual pecahan-pecahannya jika ia sudah tidak lagi dinamakan berhala, maka 

sama sekali tidak ada larangan untuk menjual.184  

Boleh mengambil manfaat dari najis secara mutlak, tetapi haram 

menjualnya. Perkataan ini diperkuat dengan kecaman terhadap sikap kaum 

Yahudi yang memproses lemak bangkai lalu menjual dan memakan hasil 

penjualannya. Ini secara jelas menunjukkan atas keharaman menjualnya yang 

kemudian memakan hasil penjualannya. Jika keharaman itu pada memperjual 

belikan, maka boleh mengambil manfaat lemak bangkai dan minyak mutanajis 

pada segala sesuatu selain makanan dan minyak untuk badan manusia termasuk 

pakaiannya, maka keharaman keduanya seperti keharaman memakan bangkai, 

dan menjadi basah dengan sebab najis. Boleh memberi makan lemak bangkai 

pada anjing dan memberi makan madu mutanajis pada lebah dan 

menjadikannya sebagai makanan binatang. Madhhab Sha>fi’i> memperbolehkan 

semua itu. Bolehnya mengambil manfaat itu dikuatkan apa yang diriwayatkan 

oleh at-Thahawi:185 
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ْو أَنَُّه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِئَل َعْن َفْأرٍَة َوقَ َعْت ِفْ ََسٍْن فَ َقاَل: ِإْن َكاَن َجاِمًدا َفأَْلقُ 

ْصِبُحْوا بِِه َوانْ َتِفُعْوا بِهِ َها َوَما َحْوََلَاَوِإْن َكاَن َمائًِعا فَاْستَ   

Artinya: “Nabi Saw, pernah ditanya mengenai tikus yang terjatuh pada 

makanan samin? Lalu beliau bersabda, “Jika samin itu beku, maka buanglah 

tikus itu beserta samin yang ada disekitarnya. Tetapi jika samin itu cair, maka 

jadikanlah ia sebagai minyak penerang, dan ambillah manfaat dengannya.”186 

 

Ulama madhhab Sha>fi’i> berkata bahwa air kencing, muntah dan juga 

tahi binatang ataupun manusia adalah najis, karena terdapat perintah dari Nabi 

Muhammad Saw supaya air dicurahkan ke atas air kencing orang Badui yang 

kencing dalam masjid, dan juga sabda rasul dalam hadith yang diriwayatkan 

oleh Ibnu Abbas yang berkaitan dengan dua buah kubur: 

ََبنِ  ََ رَْيَن فَ َقاَل اِن َُّهَمالَيُ َع ََبِن َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َمرَّالنَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِقب ْ ََّ  َوَمايُ َع

ااْْلَخرَُفَكاَن َيِِْشى َِبلنَِّمْيَمِة, ُُثَّ  ا َاَحُدُُهَا َفَكاَن ََلَيْسَتِتُ ِمَن اْلبَ ْوِل َواَمَّ ًر اَمَّ  ِف َكِبي ْ

َها ِنْصَفْْيِ فَ َغَرَزِف ُكلِّ قَ ْْبٍَواِحَدًةقَاُلْواََيَرُسْوَل هللِا ََلْ فَ َعلْ تَ 187 َجرِْيَدًةَرْطَبًة َفَِشقَّ ََ  َأَخ
Artinya: “Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi Saw, berjalan melalui dua buah 

kubur, lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya orang yang ada di dalam kubur ini 

disiksa tetapi bukannya disiksa karena mengerjakan dosa besar. Adapun yang 

seorang dari pada keduanya itu tidak beristinja’ dengan sebersih-bersihnya dari 

kencingnya, sedang yang lain ini suka berjalan dengan menyampaikan kata-

kata yang berupa adu domba. Kemudian beliau mengambil setangkai pelepah 

daun kurma yang masih basah, lalu membelahnya menjadi dua bagian, 

kemudian setiap belahan tadi dipancangkan pada setiap kubur (yakni masing-

masing dari dua buah kubur itu diberi separuh belahannya). Para sahabat 

bertanya: “Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini?” Beliau 
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bersabda: “Mudah-mudahan keduanya diringankan selama dua belahan itu 

belum kering.”188 

 

Pendapat Ima>m Sha>fi’i> tentang jual beli barang najis yaitu tidak 

diperbolehkan. Madhhab Sha>fi’i> tidak membolehkan jual beli kotoran untuk 

digunakan sebagai pupuk, baik kotoran tersebut dari hewan yang halal dimakan 

maupun tidak. Selain itu, madhhab Sha>fi’i> menambahkan harus adanya faktor 

manfaat dalam jual beli, selain faktor suci, sehingga setiap barang yang 

diperjualbelikan harus suci dan memiliki manfaat.  

Ima>m Sha>fi’i> dalam kitab Al-Umm juga menjelaskan tentang tahi 

burung yang boleh dimakan dagingnya dan yang tidak boleh dimakan 

dagingnya, yaitu: 

َّ  قَ رَ ذَ (: وَ الَ )قَ   هُ نَّ , ِْلَ هُ سَ َّنََ  اءَ مَ الْ  طَ الَ ا خَ ذَ إِ  هُ مَ ْلَْ  ؤْ  ي ُ اََل مَ , وَ هُ مَ ْلَْ  لُ كُ ْؤ اي َ مَ  هُ لُّ كُ   رُ ي ْ ال

 ي ُ رْ طِ بُ  ي َ رْ  طُ وْ بِ هِ  الْ مَ اءِ 189
Artinya: “Al Imam berkata, tahi burung baik yang boleh dimakan dagingnya 

maupun yang tidak boleh dimakan, jika bercampur dengan air (yang sedikit) 

akan menajiskannya karena ia mengkontaminasi air.”190 

 

Adapun tahi burung yang dagingnya boleh dimakan yang berak di 

udara seperti burung merpati, maka ia adalah bersih. Ulama madhhab Sha>fi’i> 

berkata, tahi burung meskipun banyak adalah dimaafkan karena amat sulit 

untuk menghindarkan diri darinya.  
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Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi 

disebutkan bahwa: 

ُهَما قَاَل: نَ َهَي َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اجلَََْللَ  ِة َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعن ْ

 َواْلَباِِنَا. )رواه أبوداود والِتمَى(

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata Nabi SAW, telah melarang memakan 

daging binatang yang memakan kotoran, dan meminum susunya.”191 

 

Adapun ayam, burung, dan binatang-binatang yang halal dimakan, 

kalau makanannya itu kebanyakan dari kotoran, haram juga memakannya 

sebab dagingnya berasal dari najis. Sebagian ulama berkata, “binatang-

binatang yang halal dimakan, bila makanannya kebanyakan kotoran, 

dagingnya belum halal dimakan, kecuali kalau diandam (dipepet) beberapa hari 

lamanya dengan memberi makanan yang lain, hingga diyakini bahwa isi 

perutnya itu telah berasal dari yang suci, dan telah baik dimakan.192 

Selain syarat mengenai kesucian barang yang diperjualbelikan. Disisi 

lain barang yang diperjualbelikan menurut madhhab Sha>fi’i> harus bermanfaat 

secara agama, barang dapat diserahterimakan, barang yang dijual merupakan 

milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya. Dan hendaknya 

barang diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak.193 

Berkenaan dengan syarat mabi’, bahwa barang yang diperjualbelikan 

berupa media tanam organik dan pupuk bokhasi, dimana barang tersebut dapat 

                                                             
191 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S, Fiqih Madzhab Syafi’I Edisi Lengkap Buku 2 

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 445-446. 
192 Ibid., 446. 
193 Wahbah Az-Zuhaili,Fiqih Islam, 65-66.  



 

 

diserahterimakan pada saat transaksi jual beli baik secara langsung ataupun 

kemudian. Media tanam organik dan pupuk bokhasi tersebut milik penjual 

yakni UD Star Baruno Organik secara penuh, yang diketahui jenis, jumlah, dan 

sifatnya oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. 

Dalam hal ini bagaimanakah hukum menjual pupuk yang berasal dari 

kotoran sapi dan kotoran kambing murni yang najis dan menjijikkan menurut 

tabiat manusia normal. Jika kotoran tersebut diperjualbelikan tanpa ada 

perubahan wujud maka hal tersebut dapat dikatakan seperti hadith di atas 

bahwa menjual barang najis hukumnya haram.  

Sedangkan dalam praktiknya pupuk bokhasi dan media tanam organik 

yang bahan dasarnya kotoran sapi dan kotoran kambing murni sudah 

mengalami perubahan wujud, yaitu dari benda padat atau tinja menjadi pupuk 

bokhasi dan media tanam organik. Objek yang diperjualbelikan di UD Star 

Baruno Organik kepada petani dan pekebun bukanlah kotoran sapi murni tetapi 

sudah difermentasikan dan berubah wujud menjadi lebih praktis berupa pupuk 

bokhasi dan media tanam organik. Bentuk media tanam organik berupa butiran 

halus yang dicampur dengan sekam padi mentah. Sedangkan pupuk bokhasi 

berbentuk butiran halus dan granule.  

Barang yang dijadikan objek jual beli yakni media tanam organik dan 

pupuk bokhasi memiliki banyak manfaat dan keunggulan. Media tanam 

organik dapat digunakan untuk pembibitan buah-buahan dan tanaman hias. 

Pupuk bokhasi memiliki keunggulan dan manfaat yang sangat baik bagi 

pertumbuhan tanaman serta lahan pertanian. Manfaatnya antara lain menekan 



 

 

perkembangan bibit penyakit yang ada di dalam tanah, meningkatkan 

kegemburan tanah, meningkatkan kesuburan dan produksi tanaman.  

Selain itu, apabila pertanian dan perkebunan dalam pemupukannya 

menggunakan pupuk bokhasi maka kualitas hasilnya sangat baik untuk 

kesehatan. Bahkan saudara Ibu Boini yang menderita penyakit reumatik 

kemudian mengkonsumsi beras organik, maka lambat laun terjadi 

perkembangan yang cukup signifikan yakni dapat sembuh secara total seperti 

semula. Penggunaan pupuk organik lebih menguntungkan dibandingkan pupuk 

kimia karena tidak merusak tanah jika pemberiannya secara berlebihan. Selain 

itu juga dapat mengaktifkan mikroorganisme yang menguntungkan dalam 

tanah serta produktivitas tanaman akan tercapai secara optimal.194 

Pada dasarnya setiap barang yang digunakan sebagai objek jual beli 

hendaknya mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria 

kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang 

jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, 

kesusilaan maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan 

bermasyarakat.195 

Barang yang dijadikan objek jual beli merupakan harta yang memiliki 

manfaat yang sah yaitu harta yang memiliki nilai uang (dzatu qimah) dan 

bermanfaat menurut ukuran shara’. Menurut Sha>fi’i> yang boleh 

diperjualbelikan adalah yang boleh menurut agama.  

                                                             
194 Boini, Hasil Wawancara, 24 Februari 2018.  
195 Abdul Ghofar Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia 

(Yogyakarta: Citra Media, 2006), 35. 



 

 

Melihat objek jual beli antara pengolah kotoran sapi dan kotoran 

kambing murni yakni UD Star Baruno Organik dengan petani dan pekebun 

jelas bahwa pupuk bokhasi dan media tanam organik memiliki banyak manfaat. 

Perubahan bentuk dari kotoran kambing dan kotoran sapi murni menjadi pupuk 

bokhasi dan media tanam organik inilah yang menjadikan kotoran kambing dan 

sapi tersebut bermanfaat bagi tanaman, karena sifatnya yang ramah 

lingkungan. Pemanfaatan kotoran sapi dan kotoran kambing murni ini untuk 

menghindari kemubadziran, karena nantinya akan difermentasikan menjadi 

pupuk bokhasi dan media tanam organik. Sekaligus memberikan maslahah 

bagi mereka, dan Allah melarang hal itu dengan tegas sesuai dengan firman 

Allah SWT, yaitu: 

َُْن لِرَبِِّه َكُفْورًا196 ْي ْْيِن وََكاَن الِشَّ ِْ َي َِّرِْيَن َكانُ ْوآِاْخَواَن الِشَّ  ِانَّ اْلُمَب

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-

saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”197 

 

Para pihak melakukan transaksi jual beli pada awalnya dalam keadaan 

tidak suci. Karena memang awalnya yang dijadikan transaksi sebagai objek 

jual beli berupa kotoran kambing dan kotoran sapi murni. Hanya saja dalam 

prosesnya kotoran sapi dan kotoran kambing tersebut diolah dengan 

menggunakan campuran bahan-bahan lain yang tidak najis.  

                                                             
196 al-Qur’an, 15: 27. 
197 Khazanah, Al-Qur’an dan Terjemahnya,284. 



 

 

Pupuk bokhasi dan media tanam organik difermentasikan dengan 

menggunakan bahan campuran organik berupa kotoran ayam, bioaktifator, 

kapur atau gamping (dolomit), bekatul, abu sekam yang sudah dibakar. 

Sedangkan untuk bahan pembuatan bioaktifator berupa tempe, tape singkong, 

susu atau yakult, molase, air kelapa, air cucian beras atau tepung beras, pohon 

pisang dan air sumur.198 

Selain manfaat yang dikandung pupuk bokhasi sangat banyak, akan 

tetapi kandungan unsur hara yang dimuat bahan dasar pembuatan pupuk 

bokhasi dan media tanam organik juga cukup banyak. Kotoran sapi 

mengandung nitrogen (N) 2,04%, phosphor (P) 0,76%, kalium (K) 0,82%, 

kalsium (Ca) 1,29% dan gas-gas lainnya seperti mangan (Mn) 528%, besi (Fe) 

2597%, tembaga (Cu) 56%, dan seng (Zn) 239%. Sedangkan untuk kotoran 

kambing mengandung nitrogen (N) 2,43%, phosphor (P) 0,73%, kalium (K) 

1,35%, kalsium (Ca) 1,95% dan gas-gas lainnya seperti mangan (Mn) 468%, 

besi (Fe) 2891%, tembaga (Cu) 42%, dan seng (Zn) 291%.199 

Dari pendapat madhhab Sha>fi’i> tersebut menyatakan bahwa harus 

adanya faktor manfaat dalam jual beli selain faktor suci, sehingga setiap barang 

yang diperjualbelikan harus suci dan memiliki manfaat.  

Dari uraian diatas maka penulis dapat memberikan analisa bahwa 

ma’qu>d ‘alayh berupa media tanam organik dan pupuk bokhasi menurut 

madhhab Sha>fi’i> tidak sah diperjualbelikan karena  tidak memenuhi syarat-

                                                             
198 Agus, Hasil Wawancara, 24 Februari 2018.  
199 Barno, Hasil Wawancara, 24 Februari 2018. 



 

 

syarat dalam jual beli. Salah satu syarat yang tidak terpenuhi berupa barang 

yang dijadikan sebagai objek jual beli tidak suci. Meskipun ma’qu>d ‘alayh 

tersebut sudah mengalami perubahan wujud namun tetap mengandung unsur 

najis. Barang yang tercampur dengan benda najis, hukumnya sama dengan 

barang yang najis. Sehingga jual beli media tanam organik dan pupuk bokhasi 

tersebut merupakan jual beli yang dilarang dan batal karena sebab ma’qu>d 

‘alayh. Artinya agama tidak menganggapnya terjadi. Jika transaksi ini tetap 

dilakukan maka tidak menciptakan hak kepemilikan. Karena jual beli yang 

batal dianggap tidak memberikan hak kepemilikan ketika barang diterima. 



 

 

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 yang digunakan oleh UD Star Baruno Organik untuk 

mendapatkan bahan baku dalam pembuatan media tanam organik dan pupuk 

bokhasi tidak diperbolehkan menurut madhhab Sha>fi’i> karena berupa 

barang najis. Sebagaimana pendapat madhhab Sha>fi’i> yang menyatakan 

bahwa jual beli barang najis tidak diperbolehkan, baik itu yang berasal dari 

kotoran hewan yang halal dimakan maupun kotoran hewan yang haram 

dimakan.  

2. Ma’qu>d ‘alayh dalam praktik jual beli media tanam organik dan pupuk 

bokhasi yang ada di UD Star Baruno Organik menurut madhhab Sha>fi’i> 

tidak sah diperjualbelikan karena tidak terpenuhi salah syarat objek dalam 

jual beli. Ma’qu>d ‘alayh berupa kotoran sapi dan kambing yang sudah 

difermentasikan menjadi media tanam organik dan pupuk bokhasi tetap 

mengandung unsur najis. Menurut madhhab Sha>fi’i> barang yang tercampur 

dengan benda najis, hukumnya sama dengan barang yang najis. Sehingga 

jual beli media tanam organik dan pupuk bokhasi tersebut merupakan jual 

beli yang dilarang dan batal karena sebab ma’qu>d ‘alayh. 

  



 

 

B. Saran 

1. Kegiatan mengumpulkan kotoran hewan ternak sebagai bahan baku media 

tanam organik dan pupuk bokhasi sebaiknya tidak menggunakan akad jual 

beli akan tetapi dengan mengganti akadnya berupa (naql al-yad) berupa 

upah mengupah karena fee yang diberikan kepada peternak berupa balas 

jasa sudah mengumpulkan kotoran ternak tersebut.  

2. Sebaiknya dalam melaksanakan jual beli memperhatikan objek yang 

digunakan sebagai jual beli. Kegiatan jual beli media tanam organik dan 

pupuk bokhasi di UD Star Baruno Organik tersebut dapat terus dilanjutkan 

kepada masyarakat sekitar, karena untuk menghindari kemubadziran dan 

memanfaatkan barang yang dipandang sudah tidak memiliki nilai jual serta 

mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat setempat.  
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