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 Dalam transaksi jual beli banyak yang dilakukan untuk memperoleh 

kemudahan dan belum diketahui secara jelas mengenai hukumnya apakah 

sudah sesuai dengan konsep fiqh  ataukah bertentangan. Seperti halnya 

dalam jual beli di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan 

adalah jual beli ayam potong. Di mana praktik jual beli tersebut ada 

pemotongan timbangan, bahkan disini terjadi dua kali pemtongan dan ada 

juga pengembalian ayam setelah penimbangan karena cacat atau mati 

setelah penimbangan. Pemotongan timbangan ½ kilo gram setaip sekali 

penimbangan dan pemotongan timbangan seberat keranjang yang 

digunakan untuk menimbang dilakukan setelah semua penimbangan 

selesai. Sedangkan pengembalian ayam karena cacat atau mati dilakukan 

setelah penimbangan selesai. Dengan alasan untuk mengantisifikasi jika 

ada susut di kemudian hari dan untuk memperoleh berat bersih. Berangkat 

dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian 

lebih lanjut mengenai; perspektif fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli 

ayam potong, fokus permasalahan: 1. Bagaimana prespektif fiqh 

muamalah Terhadap Kuantitas Timbangan Pada Jual Beli ayam potong di 

Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. 2. Bagaimana 

prespektif fiqh muamalah Terhadap Pengembalian ayam potong setelah 

penimbangan karena cacat/ mati  pada Jual Beli ayam potong di Desa 

Ginuk Kecamatan Karas  Kabupaten Magetan . 

 

 Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan tehnik 

pengumpulan data wawancara. Pendekatan yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil pembahasan dan 

analisis berdasarkan konsep jual beli dapat diperoleh kesimpulan bahwa, 

(1) pemotongan timbangan ½ kilo gram dan pemotongan timbangan 

seberat keranjang yang digunakan pada jual beli ayam potong di Desa 

Ginuk Kecamatan Karas  Kabupaten Magetan adalah sah menurut fiqh 

muamalah, karena kedua belah pihak telah setuju dan suka sama suka 

untuk melakukan jual beli di antara kedua pihak tidak ada yang merasa 

dirugikan. Selanjutnya kesimpulan (2) pengembalian ayam setelah 

penimbangan karena cacat atau mati, sah menurut fiqh muamalah. Karena 
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hal ini sudah menjadi adat kebiasaan di antara kedua belah pihak dan 

dilakukan atas dasar saka sama suka. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sejak manusia hidup di dunia tumbuhlah suatu masalah yang 

harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia 

memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, karena kebutuhan seseorang 

tidak mungkin dapat dipenuhi oleh diri sendirinya. 

Istilah zaman Yunani mengatakan bahwa manusia ”Makluk yang 

bergaul”(zonn politikon). Istilah itu menggambarkan bagaimana eratnya 

hubungan antara seseorang manusia dengan manusia lainnya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya.
1
 

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia (muamalah) 

kegiatan ekonomi yaitu kegiatan jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari 

manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan ( bermuamalah)  yaitu kegiatan 

jual beli. Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang biasa 

dialami oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. 

Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat 

diperoleh, bahkan dengan jual beli ini pula manusia dapat memperoleh 

keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian 

mereka. 

                                                           

 
1
 Abdul Zaki al-Kaaf ,  Ekonomi Dalam Islam,(Bandung : Pustaka Setia, 200), 336. 
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Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak,”yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak 

pemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan 

sejumlah uang yang telah ditentukan”. Menurut Sayyid Sabi>q, jual beli 

adalah penukaran harta atas dasar saling rela dan memindahkan hak milik 

dengan ganti yang diperbolehkan oleh syara‟.2 Pada hakikatnya semua 

kegiatan bermuamalah dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak 

bertentangan dengan syara‟. Sebagaimana kaidah Usul fiqih yang berbunyi: 

  اا صل  ااشيا ء اا با حة
”pokok hukum dalam perkara muamalah adalah kebolehan”. 

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi dan salah satu bentuk 

usaha yang dihalalkan oleh Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam 

firman Allah SWT  dalam al Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat  29 yang berbunyi 

sebagai berikut: 

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

                                                           
2
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung; PT. al-Ma‟arif, 1987), 45. 
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antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”3
. 

Dari ayat ini dijelaskan bahwa perniagaan yang dilakukan dengan 

saling rela itu diperbolehkan oleh syara‟ sebab dipertentangkan dengan 

larangan yang tegas, dan lebih ditegaskan lagi dalam firman Allah surat 

Baqarah ayat 275 : 

        

Artinyta : ”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba”.  (Q.S al- Baqarah ayat 275).
4
 

Berdasarkan ayat di atas agama Islam melarang memakan harta 

yang diperoleh dengan jalan bathil, serta menyuruh mencari harta dengan 

cara yang halal, antara lain cara jual beli. Karena jual beli merupakan 

perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana 

telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik 

tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Jual beli 

dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak. 

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam 

masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam mu‟amalah. Seorang 

muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab 

                                                           

      
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Semarang: Toha Putra, 1989), 

423. 
4
  Ibid.,36. 
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keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha 

duniawi.
5
 

Di dalam jual-beli ada hal yang penting dan perlu diperhatikan 

yaitu timbangan. Timbangan adalah alat yang selalau digunakan untuk 

mengukur berat agar didapatkan keseimbangan dan keadilan. Dalam 

kegiatan ekonomi timbangan atau juga disebut dengan neraca, diperlukan 

dalam aktivitas bisnis. Sehingga keakuratannya sebagai alat ukur selalu di 

kontrol dan dijaga. Dalam al Qur‟an timbangan disebut dengan al-wazn. Al 

Qur‟an menjelaskan dalam surat al-Muthafifin ayat 1-3 disebutkan : 

                    

Artinya : “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang 

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang 

lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”6
. 

 Dalam ayat di atas yang dimaksud dengan orang-orang yang 

curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan 

menimbang. Ayat di atas menerangkan bagaimana menjaga keseimbangan 

timbangan dan takaran yang diatur oleh agama. Bahwa dalam agama 

dijelaskan mengurangi atau menambahkan takaran dari timbangan. 

                                                           
5
  Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam,Terj : HM. Mu'ammal  

Hamidy, (Surabaya :  PT. Bina Ilmu, 1980), 359. 

 
6
 Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan terjemahan, (Semarang: Toha Putra, 1989), 

587. 
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Selain timbangan yang harus diperhatikan ada lagi hal lain yaitu 

dalam hal khiyar. Khiyar menurut Sayyid Sabi>q adalah mencari kebaikan 

dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli.
7
 Seperti 

dalam hadist dari Imam Bukhori dan Imam Muslim yang berbunyi: 

إذا تبايع : وعن ابن عمر عن رسول اه صلى اه علي وسلم قال
ر  يار مام يتفرقا آوكان ميعا، أو هما با الرجان، فكل واحد م

أحدما اآخر، فإن خر أحدما اآ فتبا يعا على ذلك فقد وجب البيع، 
ها البيع فقد وجب البيع متفق . وإن تفرقا بعد أن تبايعا وم يرك واحد م

سلم ، واللفظ   . علي

Atinya : “Dari Ibnu Umar Ra, dari Rasulullah Saw bersabda, 

“Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing 

dari keduanya mempunyai hak khiyar (memilih antara 

membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum 

berpisah atau masih bersama; atau jika salah seorang diantara 

keduanya menentukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah 

seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual 

beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka 

berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing dari 

keduanya tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli 

itu.” (Muttafaq  Alaih, dan lafadz hadis ini menurut riwayat 

Muslim).
8
 

Walaupun semua itu sudah ditentukan dalam Islam, masih banyak 

juga manusia dalam kegiatan bermuamalah tidak sesuai dengan ketentuan 

yang disyariatkan oleh Islam, di mana masih banyak penyimpangan yang 

berupa kesalahan yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli. 

                                                           
7
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 164. 

8
Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari, (Jakarta: Maktabah Ar Razin,2011), 56. 
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Perilaku seperti itu masih sering dijumpai di dalam jaul beli, 

misalnya jual beli yang penulis jumpai di Desa Ginuk Kecamatan Karas 

Kabupaten Magetan yaitu jual beli ayam potong. Dalam jual beli ayam 

potong tersebut penulis menemukan  adanya tidak kesesuaian antara jual 

beli menurut hukum fiqh dengan jual beli yang dilakukan masyarakat di 

Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Dalam transaksinya 

jual belinya ada pengurangan timbangan yang dilakukan dan adanya 

pengembalian ayam potong setelah penimbangan dikarenakan mati ataupun 

cacat . 

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang 

penimbangan dan pengembalian ayam potong karena cacat atau mati 

setelah ditimbang dalam jual-beli ayam potong di Desa Ginuk, Kecamatan 

Karas, Kabupaten Magetan. Dalam praktek jual beli ayam potong di Desa 

Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan tresebut, penulis melihat ada 

ketidaksesuaian antara takaran dalam penimbangan ayam potong, dalam 

penimbangannya ada 2 kali pengurangan, yaitu: 

1. Pengurangan ½ kilo gram, pengurangan tersebut dilakukan pada setiap 

kali penimbangan. Misalkan dalam penimbangan ayam dengan berat 

10 kilo gram, maka berat ayam tersebut menjadi 9 ½ kilo gram karena 

dikurangi ½ kilo gram. Dan itu dilakukan pada penimbangan 

berikutnya sampai penimbangan ayam semua selesai. 

2. Pengurangan berat keranjang, pengurangan tersebut ini dilakukan 

setelah semua ayam ditimbang. Misalkan penimbangan ayam dengan 
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berat 10.000 kilo gram, dan terjadi 20 kali penimbangan dengan berat 

keranjang 10 kilo gram. Maka berat ayam tersebut menjadi 10.000 kilo 

gram dikurangi dengan 10 kilo gram dikalikan 20 penimbangan yaitu 

10.000 kilo gram dikurangi 200 kilo gram menjadi 9.800 kilo gram. 

Tidak hanya itu saja, penulis juga melihat adanya kejanggalan 

yaitu pengembalian ayam yang cacat dan mati setelah penimbangan, 

padahal dalam jual beli tersebut uang sudah dilunasi di muka. Misalkan 

dalam penimbangan  300 ekor ribu ayam, setelah ditimbang dibawa dengan 

keranjang dan dimasukan ke dalam truk, jika pada waktu proses  

pemasukan ayam ke dalam truk itu ada ayam yang cacat atau mati, 

misalkan dalam proses itu ada 10 ekor ayam yang mati, setelah 

penimbangan semua selesai 10 ekor ayam tersebut akan ditimbang lagi 

berapa beratnya,misalkan beratnya 20 kilo gram, maka peternak juga harus 

mengganti 20 kilo gram, bahkan kadang juga tidak ditimbang kembali 

langsung diganti bedasarkan jumlah berapa ekor yang cacat atau mati tadi. 

Dengan adanya perbedaan timbangan itu penulis melihat adanya 

kesalahfahaman antara penjual dan pembeli dalam memperjualbelikan 

barang yang sudah dibelinya. Di sini sangat terlihat pelaksanaan 

penimbangan ayam potong ada kecurangannya, yaitu untuk memperoleh 

keuntungan yang lebih besar dari berat ayam potong tersebut. Di samping 

itu juga adanya pengembalian ayam yang cacat dan mati setelah 

penimbangan. Contoh, setelah ditimbang ayam dibawa dengan keranjang 

dan dimasukan kedalam truk , jika pada waktu pemasukan ayam ke truk itu 
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ada ayam yang cacat atau mati, maka setelah semua selesai ayam tersebut 

dikumpulkan dan ditimbang kembali untuk dikembalikan kepada peternak 

ayam untuk menggantinya. 

Di dalam fiqh muamalah sudah diterangkan bahwa dalam 

bermuamalah (jual-beli) harus ada kejelasan dan jauh dari unsur penipuan 

atau yang dikenal dengan gharar. Maka dengan uraian dan penjelasan di 

atas penulis ingin melihat dan membahas masalah ini dalam bentuk karya 

ilmiah yang berjudul “Praktik jual beli ayam potong perspektif fiqh 

muamalah (Di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan). 

B. PENEGASAN ISTILAH 

  Untuk memberikan gambaran yang jelas dan untuk mengindari 

kesalahan tentang apa yang dimaksud dalam penelitian ini, maka akan 

diuraikan beberapa istilah terkait judul dalam penelitin ini : 

Perspektif   :  sudut pandang, pandangan  

Fiqih muamalah      : hukum yang berkaitan dengan harta, hak milik,  

perjanjian, jual beli, utang piutang, sewa 

menyewa, pinjam meminjam, juga hukum yang 

mengatur tentang keuangan serta segala hal yang 

merupakan hubungan manusia dengan sesama 

baik secara individu maupun kelompok atau 

masyarakat, tujuannya adalah agar terciptanya 

suatu kehidupan yang tentram, bahagia dan 

sejahtera. 
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C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan dalam latar 

belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah pemahaman dalam 

pembahasan karya ilmiah ini, penulis perlu merumuskan permasalahannya, 

yaitu:  

1. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap sistem pemotongan 

timbangan pada jual beli ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas 

Kabupaten Magetan? 

2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap sistem pengembalian 

ayam cacat atau mati setelah penimbangan pada jual beli ayam potong di 

Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan?  

 

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai penelitian ini adalah : 

a) Mengetahui bagaimana prespektif fiqih muamalah terhadap sistem 

pemotongan timbangan pada jual beli ayam potong di Desa Ginuk 

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. 

b) Mengetahui bagaimana perspektif fiqih muamalah terhadap sistem 

pengembalian ayam cacat atau mati setelah penimbangan pada jual 

beli ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten 

Magetan. 
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2. Kegunaan penelitian 

a) Kegunaan Ilmiah:  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bentuk sumbangsih 

dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan terutama yang 

berkaitan dengan masalah mu‟amalah. Selain itu, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai pijakan bagi penelitian lebih lanjut dan pihak-

pihak yang konsen terhadap perkembangan yang berkaitan dengan 

jual beli. 

b) Kegunaan Praktis: 

a. Bagi Pedagang  

Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada 

pedagang mengenai praktik jual beli  yang sesuai dengan syari‟at 

Islam 

b. Bagi pembeli 

Sebagai upaya untuk memberikan informasi agar lebih teliti dan 

berhati-hati dalam melaksanakan transaksi jual beli. 

 

E. KAJIAN PUSTAKA 

Mengenai tentang jual beli telah banyak dibahas oleh para ulama, 

maupun para peneliti tentang jual beli, baik secara teori, manajemen 

maupun secara praktis. Kajian terhadap jual beli ini bukanlah pertama kali 

dilakukan. Akan tetapi sebelumnya telah ada yang menulis skripsi 

mengenai tentang  jual beli. 
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Diantaranya adalah skripsi yang disusun oleh Ircham Junaidi, 

STAIN Ponorogo dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 

Jual Beli  Gabah  Di Desa Tanjungrejo Kecamtan Kebonsari Kabupaten 

Madiun. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah aqad jual beli gabah 

dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli gabah 

di Desa Tanjungrejo Kecamtan Kebonsari Kabupaten Madiun. Hasil dari 

pembahasan tersebut menyatakan bahwa aqad jual beli tersebut sah. Dan 

hasil dari pembahasan  tentang  tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan 

jual beli gabah menyatakan bahwa diperbolehkan oleh hukum karena 

sistem pengurangan timbangan tersebut dapat diqiyaskan dengan praktek 

jual beli tanpa menyebutkan lafadz yang sudah dimaklumi oleh kedua belah 

pihak, atau yang lebih popular disebut dengan bay‟ al-mu‟atah.9 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jeruk 

Borongan Di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo”, menjelaskan tentang praktik jual beli yang belum diketahui 

secara jelas mengenai banyaknya barang. Dimana praktik jual beli tersebut, 

jeruk yang dijadikan obyek masih berada di pohon atau belum dipetik. 

Namun penjual dan pembeli telah sepakat mengenai harga barang yang 

diperjualbelikan  dengan cara menaksir terlebih dahulu seluruh jeruk yang 

dijual dengan keadaan jeruk masih berada di pohon. Kemudian setelah 

harga disepakati maka akad pun terjadi dan pihak pemborong yang akan 

memetik sendiri jeruknya dengan cara bertahap. Akan tetapi dalam 

                                                           
9
Ircham Junaidi , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli  Gabah, Di Desa 

Tanjungrejo, Kecamtan Kebonsari , Kabupaten Madiun, (Skripsi: STAIN, Ponorogo, 2011). 
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penaksiran tersebut jika dilakukan penimbangan bisa jadi kuantitasnya 

kurang atau melebihi taksiran yang tidak sesuai dengan harga yang telah 

disepakati, yang itu semua akan merugikan salah satu pihak. Jika kuantitas 

jeruk kurang dari harga yang telah disepakati maka pihak penjual yang 

akan diuntungkan dan pembeli dirugikan. Hasil di dalam penelitian ini akad 

dalam jual beli jeruk borongan tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam 

karena syarat dan rukun jual beli terpenuhi. Dan kemudian cara penetapan 

harga akhir juga sudah sesuai dengan hukum Islam, karena di antara kedua 

belah pihak tersebut sudah saling merelakan  suka sama suka di antara 

pihak pemborong dan penjual buah jeruk terebut.
10

 

 Selanjutnya penelitian yang yang di lakukan oleh Muhammad 

Hamam yang  berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan 

Lele di Ds. Gendingan Kec. Kedungwaru Kab.Tulungagung”. Dalam hal 

ini akad yang menggunakan borongan yang disyaratkan air dalam kolam 

bening sehingga ikan kelihatan, dan apakah hal ini sudah sesuai dengan 

Syari‟at Islam, sedangkan akad dengan cara penyaringan sesuai dengan 

syari‟at Islam karena ikannya jelas dan kelihatan. Dalam segi penawaran 

ikan belum sesuai dengan syari‟at Islam karena penawaran dilakukan tanpa 

menunjukkan ikannya secara langsung, tetapi hanya mengatakan ukuran 

berdasarkan kepercayaan. Dalam pembatasan waktu pengambilan ikan 

tersebut termasuk adanya unsur pemaksaan, hal ini terjadi dalam situasi dan 

                                                           
10

 Lilik Indarti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan, 

Di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorog, (Skripsi, STAIN, 

Ponorogo,2010). 
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kondisi yang dialami oleh pihak konsumen. Oleh sebab itu apa yang 

dilakukan kurang sesuai dengan ajaran syari‟at Islam pihak konsumen 

punya kebebasan dan hak untuk melakukan jual beli.
11

 

Dari beberapa kajian pustaka di atas, penulis belum menemukan 

penelitian yang secara khusus membahas tentang: Praktik Jual Beli Ayam 

Potong Prespektif Fiqh Muamalah (di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, 

Kabupaten Magetan). Maka, penulis di dalam  penelitian ini  membahas 

tentang bagaimana Prespektif Fiqh Muamalah terhadap akad jual beli ayam 

potong di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan,  serta 

kuantitas timbangan obyek jual beli ayam potong dan pengembalian ayam 

potong setalah penimbangan di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten 

Magetan. 

F. METODE PENELITIAN 

1) Pendekatan  

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek proses suatu tindakan di lihat secara 

menyeluruh. Di mana atau cara proses penelitian dilakukan, keadaan, 

dan waktu yang berkaitan penelitian yang dilakukan, dengan memakai 

metode survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan 

                                                           
11

 Muhammad Hamam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele di 

Ds. Gendingan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, (Ponorogo: Skripsi, 2000). 
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dari sampel untuk mewakili  keseluruhan obyek.
12

 Dalam hal ini adalah 

praktik jual beli ayam potong di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, 

Kabupaten Magetan 

2) Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), 

dalam penelitian ini menghasilkan data dreskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati
13

. Yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan menggali 

secara luas proses timbang-menimbang di ternak ayam potong di Desa 

Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. 

3) Data dan Sumber Data  

1. Data  

Untuk mengetahui aturan-aturan jaul beli yang telah digariskan oleh 

Islam, maka penulis berupaya mengumpulkan data yang bertkaitan 

dengan, tentang di mana, kapan dan bagaimana pelaksanaan jual beli 

ayam potong tersebut di lakukan. Untuk itu penulis akan 

menggambarkan wilayah penelitian, dilanjutkan dengan pelaksanaan 

jual beli ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten 

Magetan. 

 

                                                           

 
12

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu‟amalah, (Ponorogo: STAIN Po Press, 

2010), 10. 
13

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,1995), 3. 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa sumber 

data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa informan yaitu 

yang akan diperoleh dengan cara mengunjungi langsung peternak ayam 

di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan untuk melakukan 

observasi, wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan data dan 

informasi  yang terkait dengan tujuan penelitian. Pihak yang terkait 

meliputi peternak ayam yang menjual kepada pedagang besar/agen 

ayam, pedagang besar/agen ayam yang menjual kepada pembeli, serta 

pembeli yang mengecer kepada masyarakat. 

4) Teknik pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung di lapangan yang 

ditujukan kepada pihak yang terkait yaitu masyarakat. Di mana 

dilakukan peneliti dengan langsung terjun ke lapangan atau ke 

masyarakat yaitu para peternak ayam potong di Desa Ginuk 

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan pandangan, bertatap muka 

mendengar langsung dari keterangan keterangan
14

. Di mana 

seorang peneliti  menggunakan pedoman wawancara yang telah 

                                                           

            
14

 Cholid Nurbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian,(Jakarta: Bumi 

Aksara,2004), 83. 
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tersusun dengan matang dan secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya.
15

 Wawancara ini merupakan 

berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak terkait, 

metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung  

praktik jual beli ayam potong dengan fenomena yang sedang 

diteliti yang berhubungan dengan praktik jual beli ayam potong di 

Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. 

c. Dokumentasi 

Perolehan data-data dari dokumen-dokumen dan lain-

lain.
16

. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan 

data-data atau laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data mengenai 

tentang adanya transaksi jual beli ayam potong di Desa Ginuk 

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Dokumen-dokumen yang 

diperoleh berupa data-data dari kantor Desa Ginuk, PNPM 

Mandiri, data-data dari lapangan atua dari peternak ayam, foto-

foto dan lain-lain 

5) Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam menyusun 

skripsi ini adalah: 

a) Editing, yaitu  pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh 

dari lapangan atau masyarakat yaitu peternak ayam di Desa 

                                                           

       
15

  Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2005), 72. 

       
16

 Suharsumi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1998), 146. 
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Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, secara cermat dari 

kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keserasian makna 

satu sama lain, relevansi dan keseragaman. 

b) Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data-data secara 

sistematis dalam kerangka yang sudah ditentukan, yaitu sesuai 

dengan permasalahannya. 

c) Hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil 

pengorganisasian data, dengan menggunakan kaidah, teori, 

dalil-dalil serta hukum fiqh mengenai jual beli ayam potong di 

Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, sehingga 

diperoleh kesimpulan tertentu. 

6) Teknik analisa data 

Setelah data dikumpulkan dari lapangan sudah lengkap 

kemudian data tersebut  diolah, ditata dan dianalisa dengan cara  

berfikir induktif, metode ini digunakan untuk menganalisis data 

kualitatif, bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.
17

 Sedangkan dalam 

menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir induktif yaitu: 

berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti untuk 

diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
18

   

  

                                                           

     
17

 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000),  3. 

               
18

  Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 70. 
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G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan diteliti, maka 

pembahasannya akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan 

dari permasalahan yang ada antara lain: 

Bab satu merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran 

bagi seseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab kedua, pada bab kedua ini akan diuraikan tentang ketentuan 

umum jual beli dalam fiqh dimulai dengan pengertian, dan dasar hukum 

jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. 

Bab ketiga, pada bab tiga ini akan diuraikan tentang di mana, 

kapan dan bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ayam potong di Desa 

Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Untuk itu penulis akan 

menggambarkan wilayah penelitian, dilanjutkan dengan bagaimana 

perspektif fiqh muamalah terhadap kuantitas obyek jual beli ayam potong 

serta perspektif fiqh muamalah terhadap pengembalian ayam setalah 

penimbangan karena cacat atau mati pada jual beli ayam potong di Desa 

Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. 

Bab keempat merupakan analisa perspektif fiqh terhadap praktik  

jual beli ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten 

Magetan, yang meliputi analisis perspektif fiqh terhadap kuantitas 
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timbangan obyek jual beli ayam potong, dan bagaimana terhadap 

pengembalian ayam potong cacat atau mati setelah di timbang di Desa 

Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tersebut.  

Bab kelima merupakan bab yang terakhir, meliputi kesimpulan 

dan saran-saran. 
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BAB II 

JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH 

A. Pengertian Jual Beli 

Jual beli atau perdangan dalam istilah fiqh disebut al-ba‟i yang 

menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Lafal al-ba‟i dalam 

bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata 

asy-syi>ra’ (beli). Dengan demikian, kata al-ba‟i berarti jual, tetapi 

sekaligus berarti beli.
19

 

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli 

adalah sebagai berikut:
20

 

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang 

dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada 

yang lain atas dasar saling merelakan. 

b.                      مليك عن مالية معاوضة باذن شرعي          
    

Artinya :“Pemilikan harta benda debngan jalan tukar menukar yang sesuai 

dengan aturan syara‟.” 

c. أذون في اب وقبول على وج ا  مقابالة مال قابلن لتصرف بإ
Artinya:“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharuf) 

dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat.” 

d.    صوص        مقابالة مال مال على وج 

Artinya :“Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang 

khusus (dibolehkan).” 

                                                           
19

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111. 
20

 Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66. 
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e.  مبادلة مال مال على سبيل الراضى أونقل ملك بعوض على
أذون في                                                                      الوجها

Artinya :“Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan 

atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang 

dibolehkan.” 

f.  لكيا ت ال ليفيد تبادل ا ال با عقد يقوم على أساس مبادلة ا
 على الدوام 

Artinya :“Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka 

jadilah penukaran hak milik secara tetap.” 

 

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami 

bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, 

transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi 

kedua belah pihak, barang yang diperjualbelikan itu halal, dan kedua belah 

pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.
21

 Selain itu, 

inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang 

mempunyai nilai secara sukarela diantara ke dua belah pihak. Pihak yang 

satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan 

perjajian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara‟ 

sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, 

rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jaul beli, 

sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak 

sesuai dengan kehendak syara‟. 

  

                                                           
21

 Ibid., 66. 
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B. Dasar Hukum Jual Beli 

1. Dasar Hukum Dari al-Qur‟an 

                                                        
Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”. (Q.S. al-Baqarah: 275)
22

 

                            
Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah 

penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang 

demikian) maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 

dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. al-Baqarah: 282)”.23
 

 

        
 Artinya: ”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu”. (Q.S. al-Baqarah: 198)
24

 

                   

                                                           
22

 Departemen Agama RI, al-Qur‟an, 2: 275. 
23

  Ibid., 2: 282 
24

  Ibid., 2: 198. 
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 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”. (Q.S. 

an-Nisaa‟ ayat 29)25
 

  

                                                           
25

  Ibid., 4: 29. 
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2. Dasar Hukum Berdasarkan Sunah Rasulullah Saw 

ّ صلى ااه علي و سلم عمل : اّي الكسب أ طيب؟ فقا ل: سئل الّ
ا كم). الّر جل بيد وكّل بيع مرور (روا ابزّار وا   

Artinya: “Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai 

pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah saw. Menjawab: 

Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” 
(HR.Al-Bazzar dan Al-Hakim).

26
 

 

َا اْلبَ ْيُع َعْن تَ َراٍض   (وابن ماج روا البيهقى)َوِإَم
Atinya: “Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai”.(HR. Baihaqi 

dan Ibnu Majjah)
27

 

بن والصديقن والشهداء   التاجرالصدوق اامن        (روا الرمذ ى)ل
Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di 

surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada”.(HR. Tirmizdi)
28

 
 

3. Dasar Hukum menurut Ijma‟ 

      Dari kandungan ayat-ayat al-Qur‟an dan sabda-sabda Rasul di 

atas, para ulama Fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jaul beli 

yaitu mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut 

Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar Fiqh Maliki, hukumnya boleh 

menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberikan contoh ketika terjadi 

praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar 

dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan 

mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan 

                                                           
26

 Ghufron Ihsan, Fiqh Muamallah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grouf, 

2010), 69. 
27

 Abu Abdullah Ibn Yazid Qazwini, Sunan Ibnu Majah Jilid I, (Berut: Darul 

Fikri, 1995),   687. 
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 Ghufron Ihsan, Fiqh Muamallah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grouf, 
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disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa 

pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum 

terjadi pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu 

wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini 

sesuai dengan prinsip  al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila 

ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. 

Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau 

menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk 

berdagang dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian 

pula, pada kondisi-kondisi lainnya.
29

  

    Berdasarkan dari sumber hukum fiqh di atas baik di dalam Al 

Qur‟an maupun sunah Rasulullah Saw dan ijma‟, bahwa semuanya 

menunjukan jual beli adalah pekerjaan yang diakui di dalam syariat 

Islam. Bahkan dipandang sebagai salah satu perkerjaan yang sangat 

mulia. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang 

dilakukan oleh kedua pihak. Jual beli tidak hanya saja dilakukan 

sebatas memenuhi keinginan untuk mendapatkan keuntungan, akan 

tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridla Allah 

swt.
30
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C. Rukun Dan Syarat Jual Beli 

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, 

sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. Karena rukun dan 

syarat jual beli itu sangat penting dalam jual beli, keterkaitannya dengan 

sah atau tidak sahnya jual beli tersebut menurut syara‟, maka penulis 

memaparkan tentang rukun dan syarat jual beli. 

1. Rukun Jual Beli 

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan 

pendapat ulama H}}}anafi>yah dengan jumhur ulama. 

Rukun jual beli menurut ulama H}anafi>yah hanya satu yaitu 

ija>b (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabu>l (ungkapan menjual 

dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu 

hanyalah kerelaan (rida/tadarudhi) kedua belah pihak untuk 

melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu 

merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak 

kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan 

kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka 

boleh tergambar dalam ija>b dan qabu>l, atau melalui cara saling 

memberikan barang dan harga barang (ta‟athi).31
 

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4 macam 

yaitu:
32

 

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 
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 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 75. 
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 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, 57. 
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b.  Ada shighat (lafal ija>b dan qabu>l ) 

c. Ada barang yang dibeli 

d. Ada nilai tukar pengganti barang 

2. Syarat Jual Beli 

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat 

terjadinya akad (in‟iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya 

akad (nafadz), dan syarat luj>umun (mengikat).
33

 

Secara umum tujuan  adanya semua syarat tersebut antara lain 

untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga 

kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar 

(terdapat unsur penipuan). 

Jika jual beli yang tidak memenuhi syarat terjadinya akad, 

akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama 

H}anafi>yah, akad tersebut fa>sid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, 

akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama 

Maliki>yah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat 

luj>umun, akad tersebut mukhayar (pilih-pilih), baik khiyar untuk 

menetapkan atau membatalkan. 

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan 

jual beli, yang akan ditulis oleh penulis dibawah ini: 

a. Menurut Madzhab H{anafi>yah34
 

a. Syarat Terjadinya Akad (In‟iqad) 
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 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 76. 
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Adalah syarat syarat yang ditetapkan oleh syara‟. 

Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. 

a) Syarat Akid (orang yang berakat) 

1. Berakal dan mumayyiz 

Ulama H}anafi>yah tidak mensyaratkan harus baliqh. 

Tasharruf  yang boleh dilakukan oleh anak mumayyiz 

dan berakal secara umum terbagi menjadi tiga:  

a) Tasharruf  yang bermanfaat secara murni, seperti 

hibah. 

b) Tasharruf yang tidak bermanfaat secara murni, 

seperti tidak sah talak bagi anak kecil. 

c) Tasharruf yang berada diantara kemanfaatan dan 

kemudharatan, yaitu aktivitas yang boleh 

dilakukan, tetapi atas izin wali. 

b) Syarat dalam akad 

1. Ahli akad 

Menurut ulama H}anafi>yah, seseorang anak 

yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, 

tetapi belum baliqh) dapat menjadi ahli akad.
35

 Ulama 

Maliki>yah dan H}anafi>yah berpendapat bahwa akad 

mumayyiz bergantung pada izin orang walinya. 

Adapun menurut ulama Sha>fi’i >yah, anak mumayyiz 
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 Al-Kasani,Fiqh Muamalah,juz v, 135. 
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yang belum baliqh tidak bolehkan melakukan akad, 

sebab ia masih belum dapat menjaga agama dan 

hartanya (masih bodoh). 

             
Artinya; ”dan janganlah kamu serahkan kepada orang-

orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka 

yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 

sebagai pokok kehidupan.”(QS.An-Nisa‟: 5)36
 

   Sebagian ulama ada yang berpendapat 

bahwa yang disebut orang-orang yang belum 

sempurna akalnya pada ayat di atas adalah anak yatim 

yang masih kecil atau orang dewasa yang tidak 

mampu mengurus hartanya. 

2. Qabu>l harus sesuai dengan ija>b 

3. Ija>b dan qabu>l harus bersatu, yakni berhubungan 

antara ija>b dan qabu>l walaupun tempatnya tidak 

bersatu. 

c) Tempat akad, harus bersatu atau berhubungan antara ija>b 

dan qabu>l. 

d) Ma’qud ‘alai >h (Obyek Akad) 

Ma’qud ‘alai >h harus  memenuhi empat syarat:
37

 

1. Ma’qud ‘alai >h harus ada atau jelas barangnya. 
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2. Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda 

yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan. 

3. Benda tersebut milik sendiri 

4. Dapat diserahkan 

b. Syarat Pelaksanaan Akad 

1. Benda yang dimiliki akid atau berkuasa untuk akid 

2. Pada benda tidak tedapat milik orang lain 

c. Syarat Sah Akad
38

 

Syarat sah akad terbagi dua bagian, yaitu umum dan khusus: 

a) Syarat umum 

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua 

bentuk jual-beli yang telah ditetapkan syara‟. Diantaranya 

adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga 

harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, 

keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (tuaqit), 

penipuan (gharar), kemudharatan, dan persyaratan yang 

merusak lainnya. 

b) Syarat khusus 

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang 

tertentu. Jaul beli harus memenuhi persyaratan berikut: 
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1. Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, 

yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab 

apabila dilepas akan rusak dan hilang. 

2. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli 

amanat. 

3. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, 

yaitu pada jual beli yang bendanya ada ditempat. 

4. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu 

dalam jaul beli yang memakai ukuran atau 

timbangan. 

5. Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi 

tanggungjawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh 

menjual barang yang masih ditangan penjual. 

d. Syarat Luju>m (kepastian). 

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau 

terbebas dari khiyar  (pilihan) yang berkaitan dengan kedua 

pihak yang berakad dan akan menyebabkan batalnya akad. 

b. Menurut Madzhab Maliki>yah 

Syarat-syarat yang dikemukan oleh ulama Maliki>yah yang 

berkanaan dengan aqid (orang yang berakad), shighat, dan 

Ma’qud ‘alai >h (barang) ssebagai berikut:
39

 

1. Syarat aqid 
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a) Penjaul dan pembeli harus mumayyiz 

b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang 

dijadiakan wakil 

c) Keduanya dalam keadaan sukarela 

d) Penjual harus sadar dan dewasa 

2. Syarat dalam shighat 

a) Tempat akad harus bersatu 

b)  Pengucapan ija>b dan qabu>l tidak terpisah 

3. Syarat harga dan yang dihargakan 

a) Bukan barang yang dilarang syara‟ 

b) Harus suci 

c) Bermanfaat menurut syara‟ 

d) Dapat diketahui oleh kedua aqid 

e) Dapat diserahakan 

c. Menurut Madzhab Sha>fi’i >yah40
 

1. Syarat aqid 

a) Dewasa atau sadar 

b) Tidak dipaksa atau tanpa hak 

c) Islam 

d) Pembeli bukan musuh 

 

2. Syarat shighat 
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a. Berhadap hadapan 

b. Ditujukan pada seluruh badan yang akad 

c. Qabu>l diucapkan oleh orang yang dituju dalam ija>b 

d. Harus menyebutkan barang atua harga 

e. Ketika pengucapan shighat harus disertai niat 

f. Pengucapan ija>b dan qabu>l harus sempurna 

g. Ija>b dan qabu>l tidak terpisah 

h. Antara ija>b dan qabu>l tidak terpisah dengan perkataan lain 

i. Tidak berubah lafazd 

j. Bersesuain antara ija>b dan qabu>l secara sempurna 

k. Tidak terkait dengan sesuatu 

l. Tidak terkait dengan waktu 

3. Syarat Ma’qud ‘alai >h 

a. Suci 

b. Bermanfaat 

c. Dapat diserahkan 

d. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain 

e. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad 

d. Menurut Madzhab H}ambali>41
 

1. Syarat Aqid 

a) Dewasa (baligh dan berakal) 

b) Ada keridlaan 
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c) Syarat Shigat 

d) Berada di tempat yang sama 

e) Ija>b dan qabu>l tidak terpisah 

f) Tidak dikaitkan sesuatu 

2. Syarat Ma’qud ‘alai >h 

a. Harus berupa harta 

b. Milik penjual secara sempurna 

c. Barang dapat diserahkan ketika akad 

d. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli 

e. Harga diketahui oleh kedua belah pihak yang akad 

f. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak 

sah. 

D. Macam-Macam Jual Beli  

Bentuk jual beli menurut Imam Sha>fi’i >  ada dua macam:  

1. Jual beli yang shahi>h, yaitu jual beli yang telah terpenuhi syarat dan  

rukunya. 

2. Jual beli yang fa>sit, yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya 

tidak terpenuhi.  

Dan adapun kedua macam jual beli di atas terbagi dua bagian: 

1. Jual beli yang diharamkan 

2. Jual beli yang diperbolehkan 

Di dalam jual beli yang shahi>h yang diharamkan disini contohnya 

adalah mencegat para pedagang sebelum sampai ke tempat pasar. 



37 

 

 

Sedangkan jual beli fa>sit yang diharamkan yaitu jual beli habli>l ha>balah. 

Menurut Sha>fi’i > jual beli habli>l ha>balah adalah menjual daging unta 

dengan harga tempo sampai unta tersebut melahirkan anak unta.
42

 

 

E. Khiyar dalam Jual Beli 

Secara bahasa khiyar merupakan pilihan, yaitu pilihan antara 

meneruskan  membatalkan jual beli, sedangkan menurut ulama fiqh khiyar 

adalah:
43

 

يار  ّق  امضا ء العقد او فسخ ان كان ا أن يكون للمتعاقد ا
يار تعيين تار احد البيعن ان كان ا  سوط اورؤسة اوعيب اوان 

  

Artinya: ”Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk 

memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika 

khiyar tersebut berupa khiyar syarat, ‟aib atau ru‟yah, atau 
hendaklah memilih dua barang jika khiyar ta‟yin”. 

Hak khiyar  sangatlah beragam, akan tetapi terdapat empat macam 

hak khiyar  yang sangat mashur di kalangan ulama fiqh yaitu:
44

 

1. Khiyar Ta‟yin  

Khiyar Ta‟yin merupakan hasil kesepakatan di antara penjual dan pembeli 

untuk mengakhirkan penentuan pilihan obyek transaksi dalam jangka 

waktu tertentu. Hak tersebut hanya dimiliki dari salah satu pihak saja.  
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2. Khiyar majlis 

Khiyar majlis adalah hak pilih untuk melanjutkan transaksi yang telah 

dilakukan antara meneruskannya atau membatalkannya selama masih 

berada di dalam majlis/tempat melakukan akad. 

يار ما م يتفرق                                                                          هما با إذا تبايع الرجان فكل واحد م
Artinya: ”Bila telah berlangsung jual beli antara dua orang, maka masing-

masing punya hak khiyar selama keduanya belum berpisah”. 
3. Khiyar Syarat  

Secara terminologi khiyar syarat memiliki definisi berbeda yang 

dipaparkan oleh para ahli. Menurut Abdurrazaq As-Sanhuri, khiyar 

syarat adalah khiyar (hak pilih) yang telah disepakati oleh salah satu 

pihak atau kedua belah pihak dalam akad bahwa mereka mempunyai 

hak untuk membatalkan akad dalam waktu yang telah ditentukan dan 

jika tidak dibatalkan selama waktu itu, maka akad yang telah disepakati 

sejak akad tidak akan batal.[6] 

Ahli fiqh mendefinisikan khiyar syarat adalah: 

ق فسخ العقد او  م ا ون ا حد العا قدين او لكليهما او لغر  ان يك
 امضا ئ حا ل مدة مغلو مة

“Suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad atau 
masing-masing yang berakad atau selain pihak yang berakad memiliki 

hak membatalkan akad atau menetapkan (meneruskannya) selama 

waktu tertentu.[7] 
Abdul Adhim bin Badawi Al-Khalfi mengatakan dalam kitab 

Al-wanjiz bahwasanya khiyar syarat adalah dua belah pihak yang 

melakukan jual beli dalam transaksitelah menentukan kesepakatan 

untuk mendapatkan syarat yang pasti yang telah disepakati, atau salah 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9220085715390618107#_ftn6
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9220085715390618107#_ftn7
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satu pihak menentukan hak pilih sampai waktu tertentu, maka ini 

dibolekan. Meskipun rentan waktu berlakunya hak khiyar tersebut 

cukup lama.[8] 

Berdasarkan definisi ini beliau menyandarkan pada hadits yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Umar  Ra yang berbunyi: 

ي ابن سعد قال  معت نا فعا عن ابن عمر رضي اه ع عن : عن 
يار بيعهما مام :  ال صلي اه علي و سل بعبا يعن با  ان ا

(روا البحا ري  ).يتفرقا او يكون البيع خيار  

Artinya: Dari Yahya Bin Said, ia berkata aku mendengar Nafi‟, dari 
Ibnu Umar  Ra dari nabi SAW. Beliau bersabda: Sesungguhnya 

penjual dan pembeli berhak memilih dalam jual beli mereka 

selama belum berpisah atau dijadikan jual beli sebagaiakad 

khiyar. (HR. Bukhari).[9] 

Sayid sabit mengatakan bahwa khiyar syarat adalah salah satu 

pihak yang melakukan transakasi jual beli dengan syarat ia boleh 

menentukan masa khiyar dalam jangka waktu tertentu atau pada 

kesempatan lain.[10] 

Menurut Ghufron A. Ma‟sadi khiyar syarat adalah hak dua 

orang yang melakukan akad untuk melangsungkan atau membatalkanya 

salama batas waktu tertentu yang telah ditentukan selama akad 

berlangsung. Seperti seorang pembeli mengatakan:”saya beli barang ini 

selama sehari “.[11] Denngan adanya khiyar  ini bertujuan untuk 

melindungi pihak yang berakad dari unsur gharar dalam melakukan 

akad. 

4. Khiyar „Aib 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9220085715390618107#_ftn8
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9220085715390618107#_ftn9
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9220085715390618107#_ftn10
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9220085715390618107#_ftn11
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Khiyar „Aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli 

bagi kedua pihak sedang melaksanakan akad, dan apabila terdapat suatu 

cacat pada obyek yang sedang diperjualbelikan, cacat tersebut tidak 

diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung.
45

 

 

 

سلم سلم أخو اا سلم باع من أخي بيعا وفي عيب, ا ل    إابن ا 
Artinya: ”Orang muslim itu adalah saudara orang mulim. Oleh karena itu 

tidak boleh seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, yang 

padanya ada cacat kecuali dia menjelaskan cacat tersebut”. 
 

Adapun syarat-syarat dari pada khiyar „Aib adalah sebagai berikut:
46

 

a. Dari pihak pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang yang 

sedang dibeli ketika akad berlangsung terdapat cacat. 

b. Ketika akad berlangsung penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila 

ada cacat tidak bisa untuk dikembalikan.  

c. Cacat tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Di 

maksudkan disini adalah cacat yang ada pada benda yang akan 

dibeli bukan akibat dari tindakan si pembeli. 

Di dalam khiyar„Aib pengembalian barang bisa terhalangi jika:
47

 

a. Pemilik hak khiyar rela dengan cacat yang ada pada barang tersebut. 

Artinya jika seorang pembeli sejak awal telah mengetahui dengan 

adanya cacat, dan atas sebab kecacatan tersebut si pembeli telah 
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merelakan. Maka, si pembeli tidak dapat untuk mengembalikan atas 

barang tersebut. 

b. Hak khiyar digugurkan oleh pemiliknya. Di sini dimaksudkan jika 

sejak awal pemilik barang sudah memberitahukan kepada pembeli 

untuk tidak mau menerima risiko cacat yang ada pada barang, maka 

barang tersebut tidak dapat dikembelikan. 

c. Benda yang menjadi obyek telah hilang, atau muncul cacat baru 

karena akibat dari perbuatan pemilik khiyar.  

F. Larangan dalam Jual Beli 

Jual beli di dalam fiqh sangat banyak. Beberapa jual beli yang 

dilarang di dalam fiqh yaitu:  

1) Jual beli yang tidak diperbolehkan yakni zatnya haram, najis.  

Barang yang najis atau haram untuk dimakan haram juga untuk 

diperjualbelikan, seperti halnya, babi, bangkai, dan khamar. 

َْْمَر َوَعاِصَرَا َوُمْعَتِصَرَا َوبَائَِعَها َوُمْبَتاَعَها َوَشارِبَ َها َوآِكَل  َ َلَعَن ا إن اللم
ِ َوَساِقيَ َها ََِها َوَحاِمَلَها َواْلَمْحُموَلُة ِإلَْي ََ 

Artinya: “Sesungguhnya Allah melaknat khamar, pemerasnya, yang minta 

diperaskan, penjualnya, pembelinya, peminum, pemakan hasil 

penjualannya pembawanya orang yang minta dibawakan serta 

penuangnya”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).
48 

 

2) Jual beli dua barang dalam satu akad. 

Seseorang muslim tidak diperbolehkan melangsungkan jual 

beli dalam satu akad, namun harus melangsungkan keduanya secara 
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sendiri-sendiri. Di dalam jual beli dua akad banyak sekali bentuknya, 

misalnya penjual mengatakan kepada pembeli, saya jual barang ini 

kepadamu seharga sepuluh ribu kontan atau lima belas ribu sampai 

waktu tertentu (kredit). Setelah akad jual beli dilangsungkan, pihak 

penjual tidak menjelaskan jual beli manakah (kontan atau kredit) yang 

kehendaki.
49

  

a. Jual beli najasy 

Najasy juga merupakan termasuk dalam kategori ghubun. Yaitu 

menambah harga barang melalui orang lain yang sudah berkerja 

sama sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan harga 

barang padahal ia hanya pura-pura mau membeli barang. Ia hanya 

ingin menipu pembeli yang sedang menawar agar membeli dengan 

harga yang ditambahkan tersebut.  

b. Jual beli orang yang masih dalam tawar-menawar. 

Di maksudkan jika ada dua orang muslim yang sedang melaksanakan 

transaksi atas barang jual beli masih dalam keadaan tawar-menawar 

antara penjual dan pembeli, maka tidak diperbolehkan bagi orang 

lain untuk menbeli barang tersebut. 

c. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar pasar  

Yang  dimaksudkan telah menguasi barang sebelum sampai pasar atau 

kota, agar dapat membeli dengan harga murah, karena dia belum 

mengetahui harga sebenarnya di pasar, dan sehingga menjual 
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kembali di pasar  dengan harga lebih mahal.
50

 Tindakan seperti ini 

dapat merugikan para pedagang lainnya, terutama yang belum 

mengetahui harga pasar. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh 

Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw, melarang 

menghadang  pedagang di jalan dan beliau bersabda: 

ِْي ُ فَِاَذااََتى الُسْوَق فَ َهَوبِا ََلَب َفَمْن تَ َلقما ُه فَا ْشتَ َرى ِمْ ْ                                   اراَتُ ْلُقواا

Artinya: “Janganlah kamu mencegat kafilah yang membawa 

dagangan di jalan, siapa yang melakukan itu dan membeli darinya, 

jika (kafilah) tersebut tiba di pasar, ia boleh berkhiar”.
51

 

 

d. Membeli barang untuk ditimbun. 

Penimbunan adalah membeli untuk disimpan agar barang yang beli 

tersebut berkurang dari masyarakat, kemudian akan dijual kembali 

ketika harga sudah naik, karena disebabkan oleh kelangkaan barang 

tersebut.
52

 Dengan adanya jual beli ini sangat tidak diperbolehkan 

karena dapat mempersulit dan menyiksa pihak-pihak pembeli, yang 

sedang membutukan. Rasulullah Saw, bersabda: 

 َمِن اْحَتَكَرفَ ُهَوَخا ِطىٌء   
 

Artinya: “Siapa yang melakukan penimbunan, ia dianggap 

bersalah”.
53       

 

e. Jual beli barang rampasan atau curian. 
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Jika apabila seorang muslim telah mengetahui bahwa barang tersebut 

adalah barang hasil dari curian ataupun rampasan, maka keduanya 

telah berkerja sama dalam perbuatan dosa.
54
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f. Pemotongan dan timbangan. 

Landasan perdagangan mengedepankan nilai dari kejujuran dengan 

cara memenuhi timbangan dengan baik dan sempurna, 

sesungguhnya telah menunjukan bahwa fiqh menetapkan dan 

menempatkan perilaku jual beli dalam kerangka yang terhormat.
55

 

Kondisi ideal di dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli 

sama-sama mempunyai informasi tentang barang yang akan 

diperjualbelikan. Jika di antara salah satu pihak tidak mempunyai 

informasi, seperti yang dimiliki oleh pihak-pihak lain, maka salah 

satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau 

penipuan.
56

 Sebagaimana Firman Allah swt, dalam surat al- Israa‟: 

35: 

                            
                                                       

Artinya: ”Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. al- Israa‟: 35).57
 

Dari ayat di atas jika seseorang yang telah bertransaksi di dalam 

jual beli berlaku jujur, akan mendapatkan kepuasan lebih besar 
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dibandingkan dengan berlaku yang tidak jujur. Beberapa penafsiran  dari 

ayat diatas sebagai berikut; 

Dari buku tafsir al-azhar , ayat tersebut ditafsirkan sebagai 

berikut: “Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat”. Kita 

artikan saja dengan sukatan. Menurut yang lazim di negeri melayu satu 

sukatan adalah empat gantang, dan satu ketiding adalah 10 sukat. Tetapi 

pemerintah RI melanjutkan pemerintah belanda yang lama tidak lagi 

memakai sukat dan gantang sebagia ukuran resmi melainkan memakai 

liter. “ dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.” Dalam hal 

timbangan yang besar, kita di zaman sekarang memakai kilogram. Maka 

ditegaskan di dalam ayat ini supaya seorang mukmin hendaklah secara 

jujur menggunakan suakatan dan timbangan. Jangan ada kecoh dan tipu, 

sehingga ada gantang atau liter pembelian lain pula gantang atau liter 

penjual. Anak timbangan demikian pula, jangan sampai merugikan: 

“itulah yang baik, dan itulah seelok-elok kesudahan”.
58

 

Itulah yang baik, Sebab dengan begitu ada rasa tentram pada 

kedua belah pihak, baik menjual ataupun membeli, keuntungan yang di 

dapati ialah dengan kejujuran. Dan kejujuran itulah inti kekayaan yang 

sejati. Yang membawa kemakmuran. Ahli-ahli ekonomi modern pun 

sampai kepada kesimpulan bahwa yang sehat itu ialah yang tegak diatas 

kejujuran. Namun uang hasil dari hasil kecurangan adalah uang panas. 
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lekas dapat, lekas musnah. Seelok-elok kesudahan adalah kemakmuran 

yng merata. Itulah tujuan masyarakat yang dikehendaki islam. 

Dengan ayat ini dapatlah kita mengambil kesan bahwasanya 

memakai cupak dan gantang, sukat dan ketiding, liter dan kilogram 

adalah bagian yang terbesar dalam hidup kita. Negeri mekkah sendiri 

tempatnya ayat-ayat ini diturunkan, didiami oleh orang-orang kaya yang 

hidup dari perniagaan. Membawa barang dengan kafilah dimusim panas 

ke Thaif untuk perhubungan ke selatan dan dimusim dingin ke Syam 

untuk hubungan ke sebelah utara. Nabi kita sendiri saw.,  adalah seorang 

saudagar menjalankan barang kepunyaan istrinya Khadijah, dalam 

usianya 25 tahun, sampai janda kaya itu meminangnya karena terbukti 

jujurnya, padahal waktu itu beliau belum menjadi rasul.  

Kemudian dari buku tafsir yang kedua yaitu Tafsir fi Zhilalil 

Qur‟an , tafsiran ayat tersebut berbunyi sebagai berikut: 

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 

dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya.” (al-Isra‟: 35).59
 

Korelasi dan kaitan antara melaksanakan tanggung jawab dan 

menyempurnakan takaran timbangan sungguhlah jelas, baik dari segi 

tekstual maupun kontekstualnya. Karena itu, perpindahan perintah dari 
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yang pertama kepada yang kedua di sini tampak simetris dan harmonis 

sekali. 

Menyempurnakan takaran dan jujur dalam timbangan merupakan 

amanat dalam pergaulan dan bukti kesucian dalam hati nurani. Dengan 

amanat dan kebersihan hati inilah, pergaulan ditengah masyarakat 

menjadi baik dan akan tumbuh rasa saling percaya diantara mereka, 

sehingga akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan, “itulah yang 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” Kehidupan yang baik di 

dunia dan tempat yang mulia di akhirat. 

Rasulullah bersabda:“Siapapun orang yang mampu melakukan 

perkara yang haram, tetapi ia meninggalkannya hanya karena takut 

kepada Allah, maka Allah akan mengganti untuknya pada kehidupan 

dunia ini, sebelum akhirat, dengan sesuatu yang lebih baik daripada 

yang haram tersebut.” 

Sifat rakus dan mengurangi takaran dan timbangan adalah bukti 

adanya moralitas yang kotor dan hina, selain merupakan penipuan dan 

penghianatan dalam pergaulan, yang akan merong-rong rasa saling 

mempercayai. Lalu, berlanjut dengan kebangkrutan ekonomi dan 

minimnya keberkahan pada masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini 

terjadi karena berasal dari perilaku individu, karena mereka mengira 

bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan mengurangi takaran 

atau timbangan. Padahal, keuntungan itu hanya padatampak luarnya saja 
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dan bersifat sementara. Sedangkan, kerugian yang lebih besar ditengah 

masyarakat akan menimpa semua orang sesudah jangka waktu tertentu. 

Kenyataan ini sangat dipahami oleh pengamat yang jeli di dunia 

bisnis dan mereka mau mempraktekan pemahamannya itu. Sekalipun 

bukan karena dorongan moral dan bukan juga atas dasar motivasi agama 

mereka memahami hal itu, tetapi mereka memahaminya atas dasar 

pengalaman pasar dan dunia bisnis semata. Sungguh sangat berbeda 

antara orang yang komitmen dengan memenuhi takaran dan timbangan 

atas dasar pertimbangan bisnis belaka, dengan orang yang melakukannya 

atas dasar keyakinan ideologis. 

Orang yang melakukannya atas dasar keyakinan ideologis, ia akan 

mendapatkan keuntungan dibidang bisnis. Dan, lebih dari itu ia akan 

mendapatkan kejernihan hati sekaligus ia berhasil mengantarkan kegiatan 

bisnisnya kepada horizon yang lebih tinggi dari sekedar keduniaan 

belaka. Ia juga sukses mempresepsikan secara lebih luas tentang urusan 

kehidupan ini. Dan mampu merasakan nikmatnya hidup dibawah 

nuannsa akidah yang benar. 

Begitulah islam didalam mengantarkan seseorang kepada target-

target kehidupan praktis.  Ia selalu berjalan di bawah ufuk yang penuh 

dengan gemerlapnya cahaya., dan dengan nuansa pandang yang lebih 

jauh ke masa depan serta ruang lingkup yang jauh lebih luas. 
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Dari kedua buku tafsir yang menafsirkan ayat ke 35 dari surat al-Isra‟ itu 

saya lebih memahami dan mengerti maksud dari ayat 35 surat al-Isra‟ itu pada buku 

tafsir yang kedua yaitu Tafsir fi Zhilalil Qur‟an oleh Sayid Quthb, karena 

buku yang pertama terdapat beberapa istilah-istilah melayu yang tidak 

saya mengerti sedangkan pada buku kedua penjelasan tentang setiap 

kalimat dalam ayat tersebut sangat jelas juga disertakan bukti hikmah 

dari kejujuran itu. Walaupun saya telah menyimpulkan bahwa kedua 

buku tafsir itu intinya sama dalam penafsiran ayat tersebut 

yaitu kejujuran dalam takaran dan timbangan sangatlah penting dalam 

pergaulan sosial khususnya pada masalah ekonomi karena kejujuran itu 

dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak dan lebih hakiki 

dibandingkan keuntungan (tambahan sedikit uang) yang diperoleh dari 

praktek curang tersebut. Dan juga, orang yang mampu berbuat haram 

tetapi meninggalkannya karena takut kepada Allah akan mendapatkan 

ganti yang lebih baik dibandingkan perbuatan haram yang akan ia 

lakukan tersebut dan gantinya itu selain disegerakan dibalas di dunia juga 

akan ia dapatkan pula di akhirat kelak. 

Maka banyaklah peringatan tentang perniagaan dengan kejujuran 

itu dalam al-Qur‟an, yang salah satunya adalah surat al- Muthaffifiin, 

Surat 1-3 yang berbunyi; 
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   Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang 

lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (Q.S. al- 

Muthaffifiin. 1-3).
60

  

Tegas disini bahwa Islam menghendaki majunya Iqtishad, 

ekonomi. Dan Iqtishad atau ekonomi itu barulah mencapai yang 

sebenarnya kalau didasarkan atas kejujuran. Dan kejujuran itu mestilah 

timbul dari iman. 

Menurut sabda Rasulullah saw., yang disampaikan oleh al-Hasan 

al-Bishri :“Tidaklah sanggup seseorang laki-laki berbuat yang haram 

(curang), tetapi ditinggalkannya, tidak hanya karena takutnya 

ditinggalkannya, tidak lain hanya karena takutnya kepada Allah, 

melainkan pastilah akan diganti Allah segera di dunia ini sebelum 

akhirat. Dengan yang lebih baik daripada keuntungan yang nyaris 

diharapkannya dari yang haram itu.”. 

 Dari sini dapat disimpulkan bahwa pilihan terbaik bagi penjual 

adalah bersikap “jujur”. Muamalah seperti inilah suatu contoh harus 

dilaksanakan setiap muslim di dalam kehidupan, pergaulan, dan 

muamalah, mereka tidaklah diperkenankan untuk menakar dengan dua 

takaran atau menimbang  dengan dua timbangan, yakni timbangan 

pribadi untuk umum, yang timbangan untuk menguntungkan dirinya 
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sendiri serta khusus bagi orang-orang yang telah disenanginya dan 

timbangan untuk orang lain, kalau untuk dirinya sendiri dan serta bagi 

para pengikutnya dia memenuhinya, akan tetapi untuk orang lain mereka 

mengurangi.
61

 Bagi perilaku penjual yang tidak jujur disamping 

merugikan diri sendiri juga tentu akan merugikan bagi pihak konsumen 

(pembeli).  

Berdasarkan ayat-ayat Al Quran dan hadis di atas, penulis dapat 

memahami bahwa fiqh sangat  menganjurkan  sikap jujur di dalam 

transaksi praktik jual beli yang telah dilakukan oleh pedagang. Salah satu 

bentuk sikap jujur dalam jual beli adalah berlaku jujur dalam  timbangan 

dan menakar. Hal demikian harus di fahami bahwa betapa Islam ingin 

menghindari ketidak adilan terjadi dalam jual beli. Jika transaksi ketidak 

jujuran dalam hal takaran dan timbangan ini akan berakibat dalam jual 

beli yang mengandung unsur penipuan, dan tentu  akan merugikan dari 

satu pihak yakni konsumen (pembeli). Jual beli demikian dapat 

dikategorikan sebagai jual beli yang sah tapi dilarang untuk dilakukan, 

bahkan orang yang melakukannya  jelas akan mendapat dosa.  

G. Manfaat dan Hikmah Jual Beli
62

 

1. Manfaat jual beli 

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat 

yang menghargai hak mililk orang lain. 
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2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar 

kerelaan atau suka sama suka. 

3. Masing-masing pihak merasa puas. 

4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang 

haram (batil). 

5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt. 

6. Menumbuhkan ketrentraman dan kebahagiaan. 

2. Hikmah jual beli 

Allah swt, mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan 

keleluasaan pada hamba-hambaNya, karena semua manusia secara 

pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. 

Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. 

Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu 

manusia itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam 

hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling 

tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk 

kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai 

dengan kebutuhannya masing-masing. 

H. Pengertian Al -‘Urf 

1) Pengertian 

Secara etimologi „urf berarti sesuatu yang dipandang baik dan 

diterima oleh akal sehat. Secara terminologi adalah sesuatu yang 

menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk 

setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata 
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yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam 

pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak 

memahaminya dalam pengertian lain.
63

 

Istilah „urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian 

istilah al-„adah (adat istiadat). Adat adalah sesuatu yang telah mantap 

di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan 

watak yang benar. Adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang 

menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam 

tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu, atau 

permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang 

berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. Tetapi 

para ulama‟ ushul fiqih membedakan antara adat dengan „urf dalam 

membahas kedudukannyasebagai salah satu dalil untuk menetapkan 

hukum syara‟. Menurut musthafa ahmad al-zarqa‟ ( guru besar fiqh 

islam di universitas „amman, jordania), mengatakan bahwa „urf 

merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari „urf.
64

 

2) Macam- macam „urf65
  

Para ulama‟ ushul fiqih membagi „urf kepada tiga macam : 

1.      Dari segi objeknya dibagi menjadi dua : 

a.    Al-„urf al-lafdzi ( kebiasaan yang menyangkut ungkapan ) 

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan 

lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, 
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sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas 

dalam pikiran masyarakat.  

b.    Al-„urf al-„amali ( kebiasaan yang berbentuk perbuatan ) 

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan 

biasa atau mu‟amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan 

biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan 

mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti 

kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, 

kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau 

meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam 

memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. 

2.      Dari segi cakupan nya „urf di bagi menjadi dua yaitu : 

a.    Al-„urf al-„am ( kebiasaan yang bersifat umum ) 

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh 

masyarakat dan di seluruh daerah. 

Contoh : kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi 

setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram. 

b.    Al-„urf al-khas ( kebiasaan yang bersifat khusus ) 

Adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. 

Contoh :dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu 

pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat 

yang lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat 

mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai 

penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. 

3.      Dari segi keabsahannya dari pandangan syara‟ „urf di bagi menjadi 

dua yaitu : 

a.   Al-„urf al-shoh>ih ( kebiasaan yang dianggap sah ) 

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang 

tidak bertentangan nash ( ayat atau hadist ), tidak 

menghilangkan kemaslakhatan mereka, dan tidak pula 

membawa mudarat kepada mereka. 
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Contoh : dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan 

hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap 

sebagai mas kawin. 

b.    Al-„urf al-fa>sid ( kebiasaan yang dianggap rusak ) 

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara‟ dan 

kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara‟. 

Contoh : dalam “penyuapan “ untuk memenangkan perkaranya, 

seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada hakim, atau 

untuk kelancaran urusan yang dilakukan seseorang, ia 

memberikan sejumlah uang kepada orang yang mengenai 

urusannya. 
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI AYAM POTONG DI DESA GINUK 

KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN 

A. Gambaran Umum Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan 

1. Keadaan Geografis Desa Ginuk 

 Desa Ginuk merupakan salah satu Desa yang terletak di 

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, yang secara 

geografis terletak terletak  pada 7˚ 38" 30" lintang selatan dan 11˚ 20" 30" 

bujur timur. Suhu udara antara 20˚- 26˚ C, dan terletak pada ketinggian 74 

sampai dengan 195 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah desa Ginuk 

± 525 Ha, yang terdiri dari persawahan, permukiman, perkebunan dan 

perkarangan. Desa Ginuk terbagi menjadi menjadi 3 Dusun yaitu Ginuk 

Krajan, Sidowayah dan Sumberrejo, dan ada 25 Rt dan 3 Rw. Sedangkan 

jumlah penduduk Desa Ginuk adalah 5.810 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 

3.367 jiwa  dan perempuan 1.723 jiwa, yang terbagi dalam 1.578 kepala 

keluarga (KK).
66

 

Dan demikianlah batas-batas Desa Ginuk Kecamatan Karas 

Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:
67

 

Sebelah Utara : Desa Randusongo Kecamatan Ngerih 

Sebelah Timur : Desa Taji Kecamatan Karas 

Sebelah Selatan : Desa Botok Kecamatan Karas 
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Sebelah Barat : Desa Majasem Kecamatan Kendal 

Dilihat dari perbatasan Desa tersebut, Desa  Ginuk merupakan 

Desa bagian paling utara dari Kabupaten Magetan, di mana Desa tersebut 

sudah berbatasan dengan daerah Kabupaten Ngawi. 

Peta Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan  
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2. Keadaan Para Peternak Ayam Di Desa Ginuk 

Para peternak ayam di Desa Ginuk Kecamatan Karas Magetan 

beraneka ragam, ada yang ternak ayam potong dan ada juga yang bertenak 

ayam petelur, berbeda-beda dalam kapasitas kandangnya, ada yang 

kapasitasnya besar dan ada yang kecil, kapasitas  dimulai dari 1500 ekor 

sampai 6000 ekor, dan keadaan kandangnya ada yang bersifat permanen 

dan ada juga yang bersifat tidak permanen. Para peternak ayam di Desa 

Ginuk Kecamatan Karas Magetan dalam usahanya bekerja sama dengan 

kemitraan, dan antar peternak berbeda dalam kerja sama dengan 

kemitraan, karena terdapat banyak kemitraan, diantaranya PT MTA, PT 

SATRIA, PT ARJUNA, PT SWA dan lain-lain. Dimana kebanyakan dari 

kemitraan berada di daerah Madiun. Dengan kerja sama dengan kemitraan 

peternak hanya menyediakan tempat/kandang, alat-alat peternakan, air, 

litrik  dan tenaga. Semua biaya dari kemitraan, seperti DOC/bibit, pakan, 

obat-obatan dan vitamin. Dan dari kerja sama itu peternak akan 

memperoleh bagi hasil, seperti apa yang telah diakadkan/ sesuai kontrak. 

Besar kecilnya perolehan bagi hasil itu tergantung pada hasil panen, 

tingkat kematian ayam dan berat ayam juga mempengaruhi panen ayam.
68

 

3. Keadaan penduduk di Desa Ginuk 

Penduduk di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan 

tidak hanya bermata pencarian sebagai peternak saja, ada yang petani, 

pedagang dan ada yang jadi TKI di luar negeri, tetapi  sebagian besar dari 
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penduduk merupakan bermata pencaharian petani. Bagi masyarakat yang 

petani, yaitu mereka menanam padi dan palawija (jagung, kedelai, kacang 

dll). Bagi masyarakat pedagang ada yang berjualan kebutuhan pokok, 

pakaian, alat-alat persawahan dll. Dan bagi masyarakat yang menjadi TKI, 

mereka bekerja di Malaysia, Hongkong, Taiwan, Brunei dll. Sedangkan 

yang bekerja sebagai peternak, ternaknya hanya sebagai sampingan, 

mereka setiap hari tetap sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya.
69

 

4. Keadaan Sosial ke Ekonomi Penduduk Desa Ginuk 

 Desa Ginuk yang berpenduduk kurang lebih  5.810  jiwa, terdapat 

beberapa potensi yang dapat dikembangkan wilayah Desa Ginuk terbagi 

menjadi tiga bagian yaitu lahan kering, lahan sawah dan pemukiman. 

Yang berpotensi di Desa Ginuk saat ini adalah:
70

 

1. Usaha mracang. 

2. Usaha pertokoan. 

3. Usaha ternak  

4. Usaha pertanian. 

1. Usaha mracang  

Wilayah Desa Ginuk terbagi menjadi tiga bagian yaitu Ginuk Krajan, 

Sidowayah dan Sumberrejo. Tersebar di Ginuk Krajan, Sidowayah dan 

Sumberrejo terdapat usaha mracang. Itu semua sangat membantu 
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kehidupan dan perekonomian masyarakat Ginuk serta memperbaiki 

kehidupan masyarakat miskin. 

2. Usaha pertokoan 

Wilayah Desa Ginuk juga terdapat pasar tradisional. Itu sangat membantu dan 

memicu masyarakat Desa Ginuk untuk mendirikan usaha pertokoan dan 

usaha mracang disepanjang jalur pasar. Dengan adanya ini semua bias 

memperbaiki perekonomian dan taraf hidup masyarakat Desa Ginuk.   

3. Usaha ternak  

Wilayah Desa Ginuk terdapat pula usaha ternak ayam. Beberapa masyarakat 

Desa Ginuk telah membuka ternak ayam. Ternak ayam terdapat diwilayah 

Dusun Ginuk Krajan, Sidowayah dan Sumberrejo. Pemasaran telur hasil 

dan daging ternaknya sangat lancar. Peternak tidak perlu memasarkan 

hasilnya namun para pembeli sudah datang sendiri untuk menampung dan 

membeli ayam hasil ternak ayamnya. Semua itu menambah dan 

memperbaiki kesejahteraan masyarakat Desa Ginuk, sesuai dengan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. 

4.   Usaha pertanian  

Desa Ginuk merupakan wilayah pertanian jadi sebagian besar penduduknya 

merupakan petani. Dari luas Desa Ginuk  merupakan lahan pertanian 

selebihnya merupakan daerah pemukiman penduduk. Hasil pertanian Desa 

Ginuk antara lain : pertanian tebu, pertanian padi dan palawija. Jadi 
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pertanian di Desa Ginuk merupakan pengendali utama roda perekonomian 

di wilayah Desa Ginuk. 

Perekonomian masyarakat Desa Ginuk Kecamatan Karas 

Kabupaten Magetan, sampai saat ini masih bertumpu pada sektor 

pertanian. Dari potensi Desa di atas  mayoritas masyarakat Desa Ginuk 

paling banyak sebagai petani sebagai pemilik sawah. Sedangkan 

peternakan merupakan pekerjaan sampingan, bagi para peternak kotoran 

ayamnya bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman padi dan palawija, tidak 

hanya ternak ayam saja, bahkan hampir setiap keluarga di Desa Ginuk 

mempunyai sapi/kambing. Dari situlah masyarakat Desa Ginuk bisa 

memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan membiayai anak-anaknya 

untuk sekolah.   

Tingkat  kesejahteraan masyarakat Desa Ginuk bisa dikatakan 

sejahtera, walaupun sebagian  masyarakat Desa Ginuk  hidupnya ada yang 

di bawah standar kurang mampu. Meskipun dikatakan masyarakat yang 

kurang mampu mereka masih bisa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil 

berburuh tani.
71
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KLASIFIKASI  KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT
72

 

Desa : Ginuk 

Kecamatan :  Karas 
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pan. 

3 PEKERJAAN 
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. 
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ah 
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6
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5. Keadaan Sosial Keagamaan di Desa Ginuk 

Keadaan sosial keagamaan masyarakat di Desa Ginuk 

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, semuanya memeluk agama Islam. 

Di Desa Ginuk kesadaran warga dalam keaagama islam sangat baik, 

kepedulian masyarakatnya terhadap keagamaan besar, terbukti dengan 

banyaknya terdapat 6 Madrasah Diniyah, 10 masjid, 37 mushola dan ada 2 

pondok pesantren yang berada di Desa Ginuk, yaitu pondok pesantren Al 

Hidayat dan pondok pesantren Al Barohishy.
73

 Tetapi di sini ada 

perbedaan aliran atau golongan dalam masyarakat Desa Ginuk, walaupun 

ada  sedikit perbedaan pendapat tentang golongan agama bagi masyarakat 

Desa Ginuk tidaklah menjadikan putus dalam hubungan silaturahmi. 

Silatuhrahmi antar warga saling terjalin baik, di Desa Ginuk juga banyak 

mengadakan kegiatan gotong-royong membangun masjid-masjid bahkan 

rumah penduduk. 
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B. Praktik Penimbangan pada Jual Beli Ayam di Desa Ginuk Kecamatan 

Karas Kabupaten Magetan 

Dalam  mengetahui seberapa banyak jual beli ayam  yang dijual di 

Desa Ginuk, dengan penimbangan maka akan lebih jelas jual beli ayam dalam 

setiap penimbangan tersebut sebarapa banyak yang diperjualbelikan. Akan 

tetapi praktik ayam Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan antara 

pihak peternak dan pembeli daging ayam tersebut sangat berbeda cara 

penentuan kuantitasnya. Penetapan kuantitas pemotongan timbangan obyek 

ayam seberat ½ kilo gram setiap penimbangan, sudah ditetapkan untuk 

sebelumnya guna untuk menghindari susutnya daging ayam tersebut, entah di 

dalam kuantitas setiap penimbangan nanti sebesar,  100 kilo gram atau 200 

kilo gram semua sudah mendapatkan penetapan potongan timbangan seberat 

½ kilo gram di dalam setiap kali penimbangan dari jual beli ayam. Bapak 

Sofwan mengatakan bahwa: 

“Sistem yang digunakan dalam jual-beli ayam potong di Desa Ginuk 

yaitu menggunakan sistem keranjang, dimana ayam yang mau dijual 

dimasukan dalam keranjang dalam jumlah tertentu, kemudian setelah 

ditimbang berat tersebut akan dikurangi berat keranjang dan 

dikurangi ½ kilo gram. Untuk pengurangan ½ kilo gram dilakukan 

setiap kali penimbangan dan pengurangan timbangan sesuai berat 

keranjang dilakukan setelah semua ayam dalam kandang ditimbang, 

dan dikurangi sesui berapa kali penimbangan. Pengurangan itu 

dilakukan untuk memperoleh berat bersih dan menghindari susutnya 

daging ayam”.74
 

 

Diperjelas oleh Bapak Supono : 

„„Peternak ayam adalah peternak ayam yang berkerja sama dengan 

kemitraan dan ada pula yang usahanya mandiri atau dengan modal 

sendiri, tetapi dari sekian banyak peternak yang ada di desa Ginuk, 
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semuanya berkerja sama dengan kemitraan. Sedangkan pembeli 

biasanya orang yang membeli dengan jumlah yang cukup besar 

untuk dijual kembali kepada pengecer masyarakat yang ada di 

sekitarnya. Saya pernah menjual ayam 2.500 ekor dengan berat 

4.762 kilo gram, dan terjadi 25 kali penimbangan pada setiap 

penimbangan dikurangi ½ kilo gram. Pemotongan timbangan bukan 

hanya sekali itu saja, setelah penimbangan selesai berat yang kotor 

tadi dikurangi dengan berat keranjang dan dikalikan berapa kali 

penimbangan, dari 4.762 kilo gram dikurangi 10 kilo gram (berat 

keranjang) x 25 (penimbangan) menjadi 4.499 ½ kilo gram”.75
 

 

Diperjelas oleh Ibu Suwarti mengakatan bahwa :”Sistem penimbangan 

yang digunakan pembeli ayam adalah sama di mana dalam 

menimbang setiap kali penimbangan hasilnya dikurangi ½ kilo gram 

dan berat tersebut akan dikurangi lagi sesuai dengan berat keranjang 

yang digunakan”.76
 

 

Penulis dapat mengambil kesimpulan menurut Bapak Sofwan, 

bahwa dari setiap kali penimbangan ayam yang ada di dalam keranjang 

penimbangan akan mendapatkan pemotongan timbangan seberat ½ kilo gram. 

Kemudian  berat akan dikurangi lagi sesuai dengan berat keranjang yang 

digunakan dan dikalikan berapa kali penimbangan. 

Di dalam praktik jual beli ayam yang ada di Desa Ginuk, hal ini 

sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Nur Ghozi: “Proses 
menjual ayam  menggunakan keranjang dilakukan dengan sistem 

seperti ini sangat mudah, dan agar supaya lebih cepat dalam 

penimbangannya dan dapat lebih efisien menghemat waktu, 

walaupun di dalam penimbangannya akan mendapatkan potongan 

seberat keranjang yang digunakan dan ½ kilo gram”.
77

 

 

Dapat disimpulkan bahwa jika setiap kali penimbangan atau 

penentuan kuantitas jumlah dalam penimbangan jual beli ayam potong  akan 

mendapatkan pemotongan seberat keranjang yang digunakan dalam 

penimbangan dan akan dikurangi lagi seberat ½ kilo gram, sebagai gantinya 
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jika daging ayam nanti mengalami susut dan untuk memperoleh berat bersih 

dari penimbangan, dan transaksi di antara Bapak Tarjo dengan Bapak 

Sofwan: 

“Bapak Sofwan menjual ayam potong dengan berat 3000 kilo gram, 

kepada Bapak Tarjo berat ayam tersebut akan dikurangi ½ kilo gram 

setiap kali penimbangan dan setelah semuanya ditimbang  dari berat 

tersebut akan mendapatkan pemotongan timbangan sesuai dengan 

berat keranjang yang digunakan yaitu 10 kilo gram, dan disitu tadi 

terjadi 20 kali penimbangan, berat yang telah dihargai adalah 3.000 

kilo gram dikurangi kilo gram 10 (½ kilo gram kali 20) dan 200 kilo 

gram (10 kilo gram kali 20)  menjadi 2.790 kilo gram ”.
78

 

 

Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Ibu Suwarti :  

“Saya senang melakukan jual beli ayam potong penimbangan dengan 

cara menggunakan keranjang, meskipun mendapatkan pemotongan 

timbangan seberat ½ kilo gram dan dipotong lagi seberat keranjang 

yang digunakan untuk menimbang, tidak cukup lumayan banyak 

saya tetap biasa saja, katanya  untuk memperoleh berat bersih dan 

sebagai ganti bila nanti ada susutnya”.
79

 

 

Terkait dengan hal ini Bapak Mualif selaku peternak ayam potong juga 

mengaku bahwa: 

“Adanya penetapan pemotongan timbangan pada jual beli ayam potong 

yang ada di keranjang seberat ½ kilo gram, ini memang benar karena 

pada saat ini saya sendiri selaku peternak ayam potong sedang 

menjual ayam kepada pedagang, maka berat ayam yang ada dalam 

keranjang, dari masing-masing keranjang akan mendapatkan 

pemotongan timbangan seberat ½ kilo gram dan mendapapat 

pemotongan lagi seberat keranjang yang digunakan, karena alasan 

dari pedagang untuk memperoleh berat bersih dan sebagai ganti jika 

ada susutnya daging ayam”.
80

 

 

Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik obyek jual beli 

ayam potong  yang ada di dalam keranjang di Desa Ginuk Kecamatan Karas 

Kabupaten Magetan, merupakan hal yang maklum dan sering dilakukan oleh 
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para peternak ayam potong di Desa Ginuk , meskipun ayam potong yang ada 

di setiap keranjangnya nanti mendapatkan  pemotongan timbangan seberat ½ 

kilo gram,  sebagai alasan untuk mengantisifikasi jika ada susutnya daging 

ayam di kemudian hari dan untuk memperoleh berat bersih,  namun hal ini 

tidaklah dapat dipungkiri adanya perbedaan masing-masing orang, para 

peternak ayam potong yang ada di Desa Ginuk dapat memakluminya, 

beranggapan bahwa dengan adanya pemotongan timbangan tersebut masih 

pada tingkat yang sewajarnya. 
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C. Praktik pengembalian ayam potong karena cacat atau mati setelah 

penimbangan di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. 

Bentuk usaha ternak yang dilakukan oleh para peternak ayam di Desa 

Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan adalah kemitran, yaitu dengan 

kerja sama dengan kemitraan. Jadi dalam penjualannya hasil panen ayam 

potong melibatkan ketiga belah pihak yaitu pembeli, peternak dan kemitraan. 

Dan cara penjualan hasil panen ayam potongnya, pembeli melakukan 

transaksi tawar menawar harga dengan kemitraan, setelah harga disepakati 

pembeli langsung membayar kontan sesuian harga yang ditentukan dan 

jumlah ayam yang dibeli (dalam bentuk kilo gram), setelah itu pembeli 

datang kepeternak dan peternak melekukan penimbangan dengan pembeli 

sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan atau yang sudah dibayar. 

Dalam jual beli tentu saja ada hak antara dua belah  pihak untuk 

meneruskan atau membatalkan jual belinya atau disebut dengan khiyar. 

Khiyar terdapat berbagai macam, dan dalam jaul beli ayam potong di Desa 

Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ada khiyar yang telah 

diterapkan yaitu khiyar „ayb, di mana ada pengembalian ayam potong yang 

sudah ditimbang karena ada ayam yang cacat dan mati dikarenakan dalam 

proses penimbangan itu menggunakan keranjang dan dalam keranjang itu 

terdapat beberapa ekor ayam potong yang diangkut kemudian dimasukkan 

dalam truk pengangkut ayam. 

 Bapak Supono Mengtakan bahwa : 

“Dalam jual beli ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas 

Kabupaten Magetan menggunakan keranjang, dimana ayam 
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dimasukkan dalam keranjang kemudian ditimbang, setelah ditimbang 

ayam diangkut dan dimasukkan dalam truk pengangkut ayam. Jika 

pada saat ayam itu dimasukkan dalam truk ada ayam yang cacat atau 

mati, maka ayam tersebut dikembalikan kepada peternak untuk 

menggantinya”.81
 

 

Diperjelas oleh Ibu Umi yang mengatakan bahwa : 

“Dalam jual beli tentunya ada hak untuk melanjutkan ataupun 

membatalkan  jual beli tersebut, di Desa Ginuk banyak yang belum 

mengerti apa hak itu disebut apa hak itu dan ada berapa hak itu, 

bagaiman ketentuan dan syarat-syarat hak itu  padahal mereka semua 

telah melalukan hak tersebut. Pada saat saya bertransaksi jual beli  

ayam juga melakukan hak itu, yaitu  pada saat ayam potong yang saya 

jual tadi setelah penimbangan dan kemudian di bawa ke truk dengan 

keranjang yang digunakan untuk menimbang tadi ada ayam potong 

yang cacat atau mati, maka ayam potong tersebut dikembalikan 

kepada saya untuk minta ganti ayam yang tidak cacat atau ayam yang 

masih hidup”.82
 

 

Diperjelas kembali oleh Bapak Mualif yang mengatakan bahwa : 

”Sistem pengembalian ayam yang cacat dan mati setelah penimbangan 

di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan semua sama, 

yaitu ayam yang cacat atau mati setelah penimbangan selesai ayam 

tersebut akan ditimbang kembali dan dikembalikan kepada peternak 

ayam oleh pembeli untuk memintakan ganti kepada peternak ayam”.83
 

 

Di sini penulis dapat mengambil kesimpulan menurut apa yang telah 

disamapaikan oleh Bapak Supono, bahwa dalam jual beli yang dilakukan di 

Desa ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan , jika ada ayam yang cacat 

atau mati setelah penimbangan dikembalikan kepada peternak ayam untuk 

diganti yang tidak cacat atau yang masih hidup. 

Praktik pengembalian ayam potong karena cacat atau mati setelah 

penimbangan dalam jual beli yang ada di Desa Ginuk Kecamatan Karas 
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Kabupaten Magetan itu benar ada atau benar dilakukan, hal ini sebagaimana 

telah disampaikan oleh Bapak Sofwan : 

“saya pernah menjual ayam potong sebanyak 3.000 ekor, dan setelah 

ayam semua selesai ditimbang, pada waktu proses pengangkutan 

ayam dalam keranjang yang digunakan untuk menimbang dan 

mengangkut ayam untuk dimasukan ke dalam truk, ada 10 ekor ayam 

yang cacat dan 6 ekor ayam yang mati. Maka 10 ekor ayam yang cacat 

dan 6 ekor ayam yang mati tadi ditimbang kembali berapa beratnya 

dan dikembalikan lagi kepada peternak  untuk menggantinya”.84
 

 

Diperjelas oleh Ibu Suwarti yang mengatakan bahwa: 

“Saya pernah menjual ayam potong sebanyak 1.000 ekor kepada bapak 

Budi. Semua ayam ditimbang dengan keranjang, setelah penimbangan 

selesai ayam diangkut dan dimasukan ke dalam truk, ada 15 ekor 

ayam yang cacat dan 8 ekor ayam yang mati. Bapak Budi 

mengembalikan ayam tersebut kepada saya untuk menggantinya, 

bahkan disini ayam yang mati dan cacat dikembalikan berdasarkan 

jumlah ekornya tidak ditimbang kembali”.85
 

 

 Terkait dengan hal ini Bapak Nur Ghozi selaku peternak ayam potong 

juga mengaku bahwa:  

“Adanya pengembalian ayam yang cacat atau mati setelah penimbangan 

itu benar, karena saya sendiri sebagai peternak ayam juga pernah 

menjual ayam saya, kemudian semua ayam saya ditimbang dengan 

keranjang. Setelah ditimbang ayam dibawa ke truk, dan dalam proses 

pemasukan ayam ke dalam truk ada ayam yang cacat dan mati, ayam 

tersebut dikembalikan lagi kepada saya untuk menggantinya dengan 

yang tidak cacat atau yang tidak mati”.86
 

 

Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik obyek jual beli 

ayam potong yang ada di dalam keranjang di Desa Ginuk Kecamatan Karas 

Kabupaten Magetan, merupakan hal yang maklum dan sering dilakukan oleh 

para peternak ayam potong di Desa Ginuk , meskipun jual beli ayam potong 

di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yang dalam praktiknya 
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ada ayam yang cacat atau mati yang setelah penimbangan dikembalikan 

kepada peternak , namun hal ini tidaklah dapat dipungkiri adanya perbedaan 

masing-masing orang, para peternak ayam potong yang ada di Desa Ginuk 

dapat memakluminya, para peternak sadar dan beranggapan bahwa dengan 

adanya pengembalian ayam cacat atau mati setelah penimbangan tersebut 

sebenarnya merugikan mereka, tetapi hal tersebut sudah wajar dilakukan 

sejak dahulu dan itu menjadi tradisi masyarakat. 
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BAB IV 

ANALISA PRESPEKTIF FIQH  MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK 

JUAL BELI AYAM POTONG  DI DESA GINUK KECAMATAN 

KARAS KABUPATEN MAGETAN 

A. Analisa Fiqh Muamalah Terhadap Kuantitas Timbangan Pada Jual 

Beli Ayam Potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten 

Magetan. 

 Pada dasarnya perniagaan atau perdagangan bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan atau laba. Barang siapa yang tidak beruntung 

perdagangannya, maka hal itu dikarenakan ia tidak melakukan usaha 

dengan secara baik dalam memilih dagangan atau dalam bermuamalah 

kepada orang lain. Namun apabila keuntungan yang di carinya itu dengan 

jalan yang dilarang hukumnya adalah haram. Islam mengajarkan bahwa 

segala kegiatan muamalah dilakukan atas dasar tolong menolong. Hal ini 

mengandung arti dalam mencari harta untuk kebutuhan hidup jangan 

sampai dilakukan dengan cara-cara yang bathil seperti penipuan 

memotongan timbangan yang dapat merugikan orang lain serta 

bermuamalah dengan ada unsur gharar. 

Pemotongan timbangan ayam potong yang dilakukan di Desa 

Ginuk Kecamtan Karas Kabupaten Magetan berbeda dengan pemotongan 

menurut fiqh muamalah, sebab dalam fiqh muamalah dijelaskan janganlah 
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menakar timbangan dengan mengambil keuntungan dan merugikan para 

pihak. Sebagaiman yang dijelaskan pada surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 : 

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

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.87
 

Adanya timbangan sebagai tolak ukuran dan penyeimbang, di mana 

manusia dalam bermualah harus memperhatikan dan menjaganya. Karena 

itu sangat penting demi kehidupan di dunia dan di akhirat. 

Apabila penjual dan pembeli berselisih dan berebut untuk menakar 

barang,  maka yang harus diterima adalah takaran penjual, kecuali jika 

pembeli menetapkan bahwa dalam takaran penjual terdapat kesalahan. 

Maka hendaklah penjual meminta kepada seseorang yang dianggap baik 

oleh kebanyakan orang atau disepakati kedua belah pihak untuk menakar 

barang tersebut. 

Dalam hukum Islam, hukum penimbangan diatur dalam al-Qur‟an 

dan sunnah Rasulullah SAW. Ada banyak ayat dan hadist yang 

menjelaskan bahwa umat Islam tidak boleh mengurangi timbangan, karena 
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itu merupakan salah satu bentuk penipuan dalam jual beli. Sebagaimna 

yang dijelaskan dalam surat al-Isra‟ ayat 35 yang berbunyi : 

                

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

(bagimu) dan lebuh baik akibatnya”.88
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan timbang 

menimbang harus jelas dan tidak ada yang dirugikan. 

Praktik jual beli ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas 

Kabupaten Magetan dilakukan kedua belah pihak peternak ayam potong 

dan pembeli ayam potong dengan melakukan tawar menawar terlebih 

dahulu yang dilakukan oleh pembeli dengan kemitraan. Setelah terjadi 

tawar menawar maka harga yang dikehendaki disepakati, dari situlah 

penetapan harga terjadi. Di mana antara penjual  yakni peternak dan 

pembeli pedagang di dasari dengan rasa suka sama suka, sebagaimana 

firman Allah dalam surat an-Nisaa ayat 29:  

              

                                                           
88

 Departemen Agama RI, al-Qur‟an, 17: 35. 



77 

 

 

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu.
89

 (an-Nisaa, 29) 

Berdasarkan ayat di atas penulis dapat memahami bahwa dasar sah 

dalam jual beli adalah saling meridhai di antara kedua belah pihak yakni di 

antara penjual dan pembeli dengan tujuan agar tidak adanya pihak yang 

dirugikan. Karena fiqh melarang jual beli dengan jalan memakan harta 

orang lain secara bathil. Dengan begitu Islam menghargai hak penjual dan 

pembeli untuk melindungi hak keduanya.
90

 

Dengan demikian juga dalam  jual beli ayam potong di Desa Ginuk 

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Sebagaimana telah dipaparkan 

pada bab tiga pelaksanaan praktik jual beli ayam potong yang 

penimbangannya menggunakan keranjang, selanjutnya pada saat 

penimbangan untuk setiap sekali penimbangan akan dikenai penetapan 

potongan seberat ½ kilo gram dan mendapat potongan lagi sebarat 

keranjang  yang digunakan untuk menimbang, dan potongan ini sebagai 

ganti jika daginya ayam tersebut mengalami susut dikemudian serta untuk 

memperolah berat bersih dari ayam potong tersebut. 

Pada praktik yang terjadi di lapangan terkait dengan adanya jual 

beli ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, 
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penulis menganggap bahwasannya praktik penimbangan pada jual beli 

ayam potong yang telah mendapatkan penetapan potongan seberat ½ kilo 

gram dan mendapat potongan lagi sebarat keranjang yang digunakan untuk 

menimbang adalah sah menurut fiqh. Karena sudah terpenuhinya syarat 

dan rukun dalam jual beli, itu juga sudah menjadi adat kebiasan atau dalam 

hukum kaidah fiqih disebut (Al-„Urf ). Bunyi dari kaidah tersebut:
91

 

ِ الشمارِعُ  ِ ِ ُكِل ُحْكٍم َحَكَم ِب ُ ِ َدّ , الُعْرُف َواْلَعاَدُة يُ ْرَجُع إِلَْي َُدم وَمَْ   

“ „Urf dan kebiasaan dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam 

syariat yang batasannya tidak ditentukan secara tegas”. 

Kaidah ini mencakup berbagai aspek dalam syariat, baik muamalat, 

penunaikan hak, dan yang lain. Karena penentuan hukum suatu perkara 

dalam syariat dilakukan dengan dua tahapan, yaitu : 

1. Mengetahui batasan dan rincian perkara yang akan dihukumi.  

2. Penentuan hukum terhadap perkara tersebut sesuai ketentuan syar'i. 

Pada suatu masalah hukum yang batasan dan penjelasan detailnya 

tidak disebutkan secara tegas, maka dalam masalah seperti ini, al-'urf 

(adat) dan kebiasan yang telah populer di tengah-tengah masyarakat bisa 

dijadikan pedoman untuk menentukan batasan dan rincian perkara 

tersebut. Dalam kaidah cabang yang berbunyi:
92
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ص شروط شرطا والثابت بالعرف كالثابت بال عروف عرفا كا  ا

Maksud dari kaidah di atas adalah sesuatu perkara yang telah di 

kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai 

kekuatan hukum yang sama dengan nash apabila hal itu dinyatakan 

sebagai syarat yang berlaku diantara mereka. Artinya adat itu mempunyai 

daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana ketetapan nash. 

Maka menurut penulis praktek pemotongan timbangan dalam jual beli 

ayam potong yang ada di Desa Ginuk, pemotongan itu menjadi syarat yang 

ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam jual beli tersebut dan sudah 

menjadi kebiasaan dan dilakukan atas dasar suka sama suka. 

 Jadi dalam praktik jaul beli ayam potong di Desa Ginuk 

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan  itu sah menurut fiqh. Karena sudah 

memenuhi syarat dan rukun jual beli, itu juga sudah menjadi adat 

kebiasaan masyarakat dan dilakukan atas dasar suka sama suka, rela sama 

rela di antara kedua belah pihak yakni pihak peternak ayam potong dan 

pihak pedagang, terhadap obyek jual beli ayam potong . 

B. Analisa Fiqh Muamalah Terhadap Pengembalian Ayam Potong Yang 

Cacat Atau Mati Setelah Penimbangan Pada Jual Beli Ayam Potong 

di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. 

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat barang atau 

transaksi, menyangkut banyak cabang permasalahan fiqih, mulai dari 

prinsip hak dan penggunaannya, prinsip harta prinsip aqad, prinsip sebab 
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perbuatan kejahatan (nazariyyat al-sabab), sampai dengan prinsip 

tanggung jawab (al-mabad}i’ al-mas‟uliyyah) dan prinsip ganti rugi 

(mabda’ al-d}aman). 

Pada umumnya hubungan hukum dalam perdagangan antara 

penjual dan pembeli lazimnya dilakukan antara lain dalam bentuk 

perjanjian jual beli. Perkembangannya  kemudian mengenal dan mengakui 

juga hubungan hukum dalam bentuk lain seperti pengembalian barang 

karena cacat. Dalam hubungan tersebut sudah tentu akan selalu menjadi 

acuan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya 

mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan dalam hubungan penjual dan 

pembeli. 

Dalam praktek pengembalian ayam potong yang dilakukan di Desa 

Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu, apabila ada ayam 

potong yang cacat atau mati setelah penimbangan, ayam tersebut akan 

dikembalikan kepada peternak untuk digantinya. Padahal tawar menawar 

sudah dilakukan diawal yaitu dilakukan oleh pembeli dengan kemitraan 

dan uang sudah di bayar lunas dimuka, karena para peternak ayam di Desa 

Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dalam usahanya kerjasama 

dengan kemitraan. Pengembalian ayam karena cacat atau mati setelah 

penimbangan itu dilakukan bukan hanya pada para peternak yang 

kerjasama dengan kemitraan namun juga bagi peternak yang usahanya 

mandiri. 



81 

 

 

 Dalam fiqh madhab Shafi‟i seperti yang dikutip Muhammad dan 

Alimin, al-Khatib mengatakan apabila suatu barang telah rusak di tangan 

pembeli kemudian ia mengetahui bahwa terdapat cacat pada barang yang 

telah dibeli, pembeli berhak menuntut kerugian senilai cacat yang terjadi, 

dengan cara penghitungan nilai apabila barang tersebut sempurna, 

sedangkan patokan harga diambil dari harga terendah pada hari terjadi 

transaksi.
93

 Pada intinya konsumen yang meminta ganti kerugian kepada 

penjual bukan penjual memberikan beban kerugian kepada pembeli. Fiqh 

Madhab Syafi‟i mengatakan bahwa tujuan adanya khiyar al-„ayb yaitu 

agar orang-orang yang melakukan transaksi jual beli tidak ada yang 

dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan 

yang diinginkan dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.
94

 

Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: 

ذا  ودة قا ل كتب ي رسول اه صلي علي وسلم كتابا  عن العداء نب خا لد بن 
مد رسول اه علي وسلم اشري م عبدا  ودة من  مااشري العداء ابن خلد بن 

سلم  سلم من ا (روا الر مذي  )اوأمة ا داء واغائلة وا خبثة بيع ا      

Artinya: “ Nabi Muhammad SAW, pernah menulis surat kepadaku,” 
ini barang yang telah dibeli oleh „abda‟ ibn Khalid dari Rasulullah 
SAW, ia membeli dari padanya seorang budak pria atau wanita 

yang tidak sakit, tidak buruk, dan tidak pula kotor, jual beli 

seorang muslim dari seorang muslim”. (HR Tirmidhi)
95

  

Dari hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli orang 

muslim adalah jual beli yang terhindar dari penyakit, perbutan buruk dan 
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terhindar dari al-„ayb (cacat) sehingga tidak merugikan kedua belah pihak 

(penjual dan  pembeli) yang melakukan transaksi jual beli, terutama dapat 

menerima barang tersebut dengan selamat dari al-„ayb (cacat). Maka 

menurut penulis praktek khiyar al-„ayb atau praktek pengembalian ayam 

potong yang cacat atau mati setelah penimbangan di Desa Ginuk 

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan bertentangan dengan fiqih, karena 

ada dalam transaksi jual beli ayam tersebut ada pihak yang dirugikan yaitu 

penjual (peternak) yang mana harus menanggung resiko dari ayam potong 

karena cacat atau mati yang disebabkan oleh pembeli. 

Dalam hal ini penulis merasakan tidak adil bagi penjual (peternak). 

Allah SWT berfirman: 

                      

Artinya: ” Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran”.
96

 

Praktek pengembalian ayam potong yang cacat atau mati setelah 

penimbangan yang dilakukan di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten 

Magetan, itu jika melihat dari hukum fiqih muamalah jelas bertentangan 
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dengan hukum fiqih muamalah, kerena di situ sudah ada tawar-menawar 

dan uang sudah dibayar lunas di muka, itu menunjukkan mereka telah 

setuju melakukan transaksi jual beli dalam keadaan apapun. Di sini juga 

ada pihak yang dirugiakn dalam transaksi jual beli ayam potong tersebut 

yaitu piahak penjual (peternak) di nama harus menanggung kerugian, 

karena ayam yang cacat atau mati dikembalikan kepadanya untuk 

digantinya. Namun itu semua dilakukan oleh kedua belah pihak dengan 

dasar suka sama suka tidak ada penekan ataupun ancaman, karena itu juga 

sudah menjadi kebiasan atau adat istiadat masyarakat Desa Ginuk 

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Jaul beli yang dilakukan dengan 

dasar suka sama suka itu hukumnya sah atau diperbolehkan. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisaa ayat 29: 

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu.
97

 (an-Nisaa, 29) 

Dengan demikian transaksi  jual beli dengan pengembalian ayam 

potong karena cacat atau mati setalah penimbangan di Desa Ginuk 

Kecamatan Karas Kabupten Magetan, itu sah menurut hukum  fiqih 
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muamalah. Karena dilakukan atas dasar suka sama suka, rela sama rela 

antara kedua belah pihak  dan itu juga sudah menjadi adat kebiasaan atau 

disebut juga dengan („Urf).  ” Urf adalah sesuatu yang dianggap umum 

oleh manusia dan terus diberlakukan, baik itu berupa perbuatan, ucapan 

atau gerakan dan kemudian disebut adat”.98
 Dari sini dapat diketahui 

bahwa urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat 

karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka 

baik berupa perbuatan atau perkataan bahkan gerakan. „Urf mempunyai 

batasan-batasan dan ketentuan syar‟i, keberadaan 'aib (cacat dalam barang 

dagangan) dalam jual beli di Desa Ginuk itu menjadi batasan yang harus 

dikembalikan kepada 'urf. Kapan saja suatu kondisi dianggap mengandung 

unsur 'aib dalam adat kebiasaan masyarakat, maka berlakulah hukum yang 

terkait dengannya. 

Dalam praktik jual beli ayam potong di Desa Ginuk „aib itu 

menjadi batasan dalam „Urf atau adat kebiasan masyarakat. Jadi 

pengembalian ayam potong setelah penimbangan itu sah menurut hukum 

fiqh muamalah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan itu 

sudah menjadi adat masyarat disitu dam itu dilakukan atas dasar suka sama 

suka sama rela sama rela antara kedua belah pihak.               
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari penelitian tentang praktik  jual beli ayam potong prespektif fiqih 

muamalah yang ada di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pada praktiknya kuantitas penimbangan obyek jual beli ayam potong 

yang sudah ditentukan penetapan pemotongan timbangan seberat ½ kilo 

gram dan di potong kembali sebarat keranjang yang digunakan untuk 

menimbang ayam potong tersebut, sebagia ganti susutnya daging ayam 

potong dikemudian hari dan memperoleh berat bersih, sah menurut 

hukum  fiqh muamalah karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Dan 

itu sudah menjadi adat kebiasaan di antara kedua belah pihak, atau dalam 

kaidah fiqh disebut dengan „Urf. Dalam kaidah cabang sesuatu perkara 

yang telah di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, 

mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan nash apabila hal itu 

dinyatakan sebagai syarat yang berlaku diantara mereka. Artinya adat itu 

mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana 

ketetapan nash. Dimana dalam kasus ini yaitu jual beli ayam potong 

dengan syarat adanya pemotongan timbangan, karena itu sudah menjadi 

kebiasaannya. 

2. Praktek pengembalian ayam potong setelah penimbangan karena cacat 

atau mati pada jual beli ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas 
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Kabupaten Magetan, sah menurut hukum fiqh muamalah, waluapun 

dalam prakteknya ada  khiyar aib yang dilakukan. Karena dilakukan atas 

dasar suka sama suka tanpa ada paksaan antara kedua belah pihak dan hal 

ini sudah menjadi adat kebiasaan di antara kedua belah pihak, atau dalam 

kaidah fiqh disebut dengan „Urf. Batasan dalam masalah ini 

dikembalikan kepada 'urf. Kapan saja suatu kondisi dianggap 

mengandung unsur 'aib dalam adat kebiasaan masyarakat, maka 

berlakulah hukum yang terkait dengannya. 
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B. Saran- Saran 

1. Bagi para pembeli sebaiknya lebih mengutamakan nilai-nilai kejujuran 

dalam praktik jual beli, agar dapat mencapai tujuan yang ingin 

dicapainya dan nilai dalam hartanya pun dapat menjadi berkah, 

sehingga dapat merubah status mereka dari tingkat  yang bawah bisa 

menjadi ketingkat yang lebih tinggi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Bagi masyarakat Desa Ginuk khususnya bagi para penjual (peternak)  

dan pembeli ayam potong untuk dapat mengetahui aturan hukum islam 

tentang timbang-menimbang dan khiyar al-„ayb yang baik dan benar. 

3. Bagi masyarakat Desa Ginuk kususnya bagi para penjual (peternak)  

dan pembeli ayam potong agar berhati-hati dalam melukan transaksi 

jual beli khususnya dalam hal timbang-menimbang dan pengembalian 

barang karena cacat atau mati, khusunya dalam jual beli ayam potong. 

 

 


