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ABSTRAK 

NUR SAHIDIN, 2018 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah 
Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo”. Skripsi. 
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Luthfi Hadi 
Aminuddin, M. Ag. 

Kata Kunci: Jual Beli (Bai’), Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Nifa>ya>t 
Khatira) 

  Dalam transaksi jual beli rukun dan syarat harus terpenuhi, termasuk di 
dalamnya obyek yang diperjualbelikan harus bermanfaat dan tidak 
membahayakan. Terkadang manusia yang melakukan praktik jual beli tidak 
melihat obyek yang diperjualbelikan, diperbolehkan atau dilarang oleh sha>ra’. 
adapun untuk penetapan timbangan dan harganya menggunakan sistem perkiraan, 
hal tersebut sudah dilakukan sejak lama, sehingga menjadi suatu adat kebiasaan. 
Salah satunya jual beli limbah medis yang dilakukan oleh petugas kebersihan 
Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo. Berangkat dari latar  belakang 
masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut 
mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Medis di Rumah 
Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo”. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini 
adalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap limbah medis sebagai obyek jual 
beli dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan timbangan dan harga dalam 
jual beli limbah medis di Rumah Sakit Umum Harjono Ponorogo.   

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisa 
hukum Islam terhadap limbah medis sebagai obyek jual beli di Rumah Sakit 
Umum Daerah Harjono Ponorogo? (2) Bagaimana analisa hukum Islam terhadap 
penetapan timbangan dan harga dalam jual beli limbah medis di Rumah Sakit 
Umum Daerah Harjono Ponorogo? Dalam penyusunan skripsi ini, penulis 
menggunakan pendekatan kualitatif. Metode analisis data yang digunakan penulis 
adalah dengan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan 
menggunakan dalil-dalil, teori-teori yang bersifat umum dan selanjutnya 
dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus. 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa: 
Obyek jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Rumah Sakit Umum 
Daerah Harjono Ponorogo ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan: 
alasan diperbolehkan karena sampah medis tersebut bisa dimanfaatkan untuk 
mainan anak-anak, produk plastik dan bahan campuran semen. Sedangkan alasan 
yang tidak diperbolehkan karena membahayakan orang lain, Sedangkan untuk 
penetapan timbangan yang menggunakan perkiraan karena praktik tersebut sudah 
dilakukan sejak lama, maka menjadi suatu adat kebiasaan, dalam hukum Islam hal 
tersebut diperbolehkan. Dan untuk penetapan harga yang telah ditetapkan oleh 
penjual ulama berbeda pendapat ada yang setuju dan tidak setuju dalam hal 
tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo merupakan Rumah 

Sakit Terbesar di Ponorogo yang rata-rata banyak menghasilkan limbah 

medis yang cukup banyak dan setiap harinya rata-rata menghasilkan 

limbah yang bersifat toksik, terutama sampah padat seperti botol plastik 

bekas tempat infus, botol kaca bekas obat suntik, selang plastik untuk 

infus, alat suntik bekas tanpa jarum,  baik itu sampah medis maupun 

sampah non medis.1 

Limbah medis tersebut merupakan hasil dari kegiatan rumah sakit 

yang mempunyai potensi yang besar untuk mencemari lingkungan dan 

kemungkinannya menimbulkan kecelakaan serta penularan penyakit 

apabila tidak dilakukan proses pengolahan atau penanganan secara khusus 

oleh petugas. Limbah ini berasal dari tempat sampah medis yang 

kemudian akan melewati proses pengolahan yaitu pemilahan, 

pengumpulan, penampungan, pengangkutan, pemusnahan melalui 

pengendalian pengolahan organisasi yang berwawasan lingkungan. 

Sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan rumah 

sakit. Akan tetapi, terkadang ada petugas yang nakal, mencoba menjual 

limbah medis secara diam-diam karena tergiur dengan harga limbah medis  

                                                           

1Aripin, Hasil Wawancara, 10 Juni 2018. 

1 
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yang cukup mahal bahkan transaksi tersebut dijadikan untuk mencukupi 

penghasilannya.  

Dari proses transaksi tersebut biasanya limbah ini akan diambil 

oleh petugas kebersihan dari tempat sampah yang kemudian dikumpulkan 

kedalam kantong plastik hitam setelah merasa cukup banyak lalu sampah 

medis tersebut disimpan dibelakang gudang untuk dipilah-pilah mana yang 

akan dijual. Dalam kurun waktu 1 minggu biasanya diambil oleh pembeli,  

untuk 1 kg nya petugas tersebut menghargai antara Rp.6.000,00-7.000,00 

per kilo buat botol bekas infus, Rp.20.000,0 per kilo untuk bekas selang, 

Rp.2.000,00-3.000,00 per kilo untuk alat suntik bekas tanpa jarum. Dari 

hasil transaksi sampah tersebut biasanya petugas dapat memperoleh 

keuntungan yang cukup banyak. Dari proses transaksi tersebut sebelumnya 

sampah medis ini perkantongnya tidak ditimbang melainkan hanya dikira-

kira saja menurut berat kantong sebelumnya, Praktik tersebut sudah lama 

dilakukan.2  

Dari pemaparan di atas, ada dua hal yang perlu dikaji lebih lanjut 

tentang permasalahan tersebut, yaitu limbah medis sebagai obyek jual beli, 

penetapan timbangan,dan harga. Pertama limbah medis dijadikan sebagai 

obyek jual beli yang mana limbah tersebut mengandung berbagai jenis 

penyakit dan akan sangat berbahaya apabila diperjualbelikan. Dalam 

hukum Islam obyek jual beli harus memenuhi beberapa syarat diantaranya: 

Barang dagangan secara hukum adalah benda suci, Barang tersebut dapat 

                                                           

2 Ibid,. 
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diserahterimakan saat akad berlangsung, Barang tersebut bisa diketahui 

oleh penjual dan pembeli, Barang tersebut harus ada manfaatnya, Milik 

orang yang menjual, barang yang bernilai, bisa diserahterimakan waktu 

akad.3 

Kedua Tentang penetapan timbangan, Dalam praktiknya  proses 

penimbangan ini hanya menggunakan sistem perkiraan, hal tersebut akan 

memberikan kerugian bagi pembeli, dalam hukum Islam apabila dalam 

menentukan berat harus jelas takarannya. Pada dasarnya dalam sistem jual 

beli, alat timbangan memainkan peranan penting sebagai alat bagi 

keberlangsungan suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam 

perjalanannya, untuk mendukung sistem ini kemudian dikenal ukuran-

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

literan. Pada kenyataannya, tidak sedikit penjual yang menggunakan 

sistem perkiraan, karena bertujuan mencari keuntungan. Praktik tersebut 

sudah dilakukan sejak lama.4  

Dari paparan di atas kajian tentang jual beli limbah medis  yang 

dilakukan oleh rumah sakit sangat menarik untuk diteliti. Dengan 

demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisa 

lebih jauh tentang proses jual beli tersebut dalam bentuk skripsi dengan 

                                                           

3 Adiwarman Karim, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh 
dan Ekonomi  (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015), 211.   

4 Muhammad dan R. Lukman Fauroni, Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis (Jakarta: 
Salemba Diniyah, 2002), 155. 
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judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Medis di 

Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berpijak dari uraian diatas maka secara rinci rumusan masalah 

penelitian ini diuraikan dalam pernyataan sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap limbah medis sebagai objek 

jual beli di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo? 

2. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap penetapan timbangan dan 

harga dalam jual beli limbah medis di Rumah Sakit Umum Daerah 

Harjono Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap limbah medis 

sebagai objek jual beli di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono 

Ponorogo. 

2. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan pandangan hukum Islam 

terhadap penetapan timbangan dan harga dalam jual beli limbah medis 

di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk: 

1. Secara teoritis 

Untuk memberikan informasi dan materi kajian atas khazanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang ilmu fikih dan hukum Islam, terutama yang 
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berkaitan dengan praktik jual beli menurut hukum Islam dalam 

kehidupan sosial dan ekonomi yang sekaligus dapat dijadikan sebagai 

bahan penelitian lebih lanjut. 

2. Secara praktis 

Untuk dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran  bagi para pihak 

yang berkepentingan tentang transaksi jual beli limbah medis dan 

permasalahannya, baik itu secara normatif maupun yuridis formal. 

E. Telaah Pustaka 

Berdasarkan hasil penelaahan penulis terhadap sejumlah karya 

yang berkaitan dengan obyek penelitian yang relevan dengan karya tulis 

ini adalah:  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi’i yang 

berjudul “Studi Komparatif Madhhab Sya>fi’i> Dan Madhhab Ma>liki> 

Tentang Jual Beli Cacing Untuk Obat” tahun 2012. Hasilnya bahwa dari 

segi obyek jual beli cacing untuk obat, Madhhab Sya>fi’i> berpendapat tidak 

sah, karena cacing adalah binatang kotor dan menjijikkan. Sedangkan 

menurut Madhhab Ma>liki> menghukumi sah jual beli cacing untuk obat, 

alasanya bukan dilihat dari obyeknya tetapi adanya manfaat dari obyek 

tersebut yang sesuai syar’i. 5  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Ichsan yang berjudul “ 

Kajian Maqa>sid Al-Syari>’ah Terhadap Jual Beli Ular Di Desa Ngadirojo 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” tahun 2013. Hasilnya dilihat 

                                                           

5 Imam Sha>fi’i, “Studi Komparatif Madhhab Sha>fi’i> dan Madhhab Ma>liki>  tentang Jual 
Beli Cacing Untuk Obat,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012).   
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dari segi maqa>sid syari>’ah terhadap obyek jual beli ular ada dua kelompok 

mengatakan antara boleh dan tidak boleh, kelompok yang membolehkan 

jika ular tersebut dimakan tetapi dimanfaatkan kulitnya untuk karya seni, 

sedangkan kelompok yang tidak memperbolehkan karena ular adalah 

predator dan termasuk dalam hewan yang menjijikkan.6  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ailauwandi yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B-3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup” 

tahun 2012. Hasilnya dilihat dari segi hukum Islam bahwa menjaga 

lingkungan hidup dari kerusakan akibat limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3) adalah wajib. Dalam Islam melakukan kerusakan terhadap 

lingkungan tidaklah dibenarkan karena tidak sejalan dengan tujuan 

pemberlakuan syari’at Islam (maqa>sid al-syari>’ah) yang dikemukakan oleh 

as syathibi. Sedangkan dari segi hukum positif pengaturan hukum 

mengenai limbah B3 meliputi keseluruhan peraturan tentang apa yang 

harus atau boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam 

kaitannya dengan limbah B3, yang pelaksanaanya tersebut dapat 

dipaksakan. Maka tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang limbah 

bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dapat merusak kelestarian 

                                                           

6 Nur Ichsan, “Kajian Maqa>sid Al-Syari>’ah Terhadap Jual Beli di Desa Ngadirojo 
Kecamatan  Sooko Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013).  
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lingkungan hidup adalah wajib, yang keduannya bertujuan untuk 

melindungi jiwa manusia.7  

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sukron Maheru Fata 

yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli 

Kepompong di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” 

tahun 2016. Hasilnya dilihat dari ada beberapa pendapat ulama madhhab 

tentang status hukum kepompong sebagai obyek jual beli. Pertama, 

menurut Madhhab Sha>fi’i>, tidak boleh secara mutlak karena tergolong 

dalam hewan yang menjijikkan, dan tidak ada manfaat didalamnya. 

Kedua, menurut Madhhab Hambali, tidak boleh karena tidak terdapat 

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

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

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

kemanfaatan manusia. Keempat, menurut Madhhab Hanafi, boleh 

hukumnya karena mengandung manfaat tetapi selain untuk dikonsumsi. 

selanjutnya penetapan timbangan dan harga dalam praktik tersebut tidak 

menyimpang dari hukum Islam dan hukumnya sah. Karena telah menjadi 

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

ada yang dirugikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash.8  

                                                           

7 Ailuwandi, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif  Tentang Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun  (B-3) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup,” Skripsi (Yogyakarta: UIN 
Sunan Kalijaga, 2012). 

8 Sukron Maheru Fata,  “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kepompong 
di Desa  Sooko Kecamatan  Sooko Kabupaten  Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 
2016). 
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian pertama dan kedua yang 

dibahas oleh Imam Sha>fi’i> dan Nur Ichsan, dalam penelitian tersebut 

membahas tentang pendapat para madhhab yaitu cacing yang dijadikan 

sebagai obyek jual beli saja yang digunakan untuk obat. Dan ular yang 

diambil kulitnya untuk dimanfaatkan sebagai karya seni. Sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono 

Ponorogo adalah terkait limbah medis sebagai obyek jual beli, penetapan 

harga dan timbangannya. 

Perbedaan yang ketiga terletak pada penelitian yang dibahas oleh 

Ailuwandi, penelitian ini membahas hukum positif yaitu pengaturan 

hukum mengenai limbah B3 meliputi keseluruhan peraturan tentang apa 

yang harus atau boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam 

kaitannya dengan limbah B3, yang pelaksanaanya tersebut dapat 

dipaksakan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Harjono Ponorogo adalah terkait limbah medis sebagai 

obyek jual beli, penetapan harga dan timbangannya. 

Perbedaan yang terakhir terletak pada penelitian yang dibahas oleh 

Sukron Maheru Fata, penelitian ini membahas tentang status hukum 

kempompong yang dijadikan sebagai obyek jual beli di Desa Sooko 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian yang 

penulis lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo adalah 

terkait limbah medis sebagai obyek jual beli, penetapan harga dan 

timbangannya. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang penulis lakukan untuk memperoleh data 

lengkap dalam penelitian ini adalah lapangan (field research), yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dalam lokasi penelitian yang dipilih 

sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi 

tersebut.9 Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian 

kepada para petugas kebersihan dalam praktik jual beli limbah medis 

di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo. 

2. Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan penulisan yang penulis gunakan adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.10 Dalam 

penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi 

dalam masyarakat dengan meneliti bagaimana praktik dalam jual beli 

limbah medis dan penetapan timbangan dan harganya di Rumah Sakit 

Umum Daerah Harjono Ponorogo dalam pandangan hukum Islam. 

3. Kehadiran Peneliti 

 Dalam penelitian kualitatif, penulis bertindak sebagai aktor 

sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran penulis 

berperan sebagai pengamat penuh dan penggali data dengan 

                                                           

9 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi  (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2006), 96.  

10 Lexy  J. Moleong,  Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 
2005), 6. 
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menggunakan instrumen yang statusnya meneliti jalannya proses jual 

beli limbah medis di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo. 

4. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di sebuah tim kerja 

kebersihan rumah sakit yang dilakukan oleh anggota kebersihan yang 

bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo, peneliti 

memilih lokasi penelitian ini dikarenakan letaknya yang strategis dan 

ada keunikan didalamnya karena di Rumah Sakit Umum Daerah 

Harjono Ponorogo bisa memanfaatkan sampah. Peneliti melakukan 

pendekatan dengan beberapa pihak-pihak yang terkait yaitu, tim kerja 

kebersihan sekaligus penjual serta, pembeli.  

5. Data dan Sumber Data Penelitian 

a. Data Penelitian 

  Untuk menyusun skripsi ini, menjadi suatu hasil penelitian 

yang sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis bahas, maka 

diperlukan data-data valid terkait tinjauan hukum Islam terhadap 

jual beli limbah medis. Diantara data-data tersebut ialah data 

tentang limbah medis sebagai obyek jual beli yang dilakukan 

petugas kebersihan, serta proses penetapan timbangan dan harga 

terhadap limbah medis. 

b. Sumber Data 

  Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berupa 

wawancara langsung dengan petugas kebersihan untuk 
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mendapatkan informasi terkait praktik jual beli serta, penetapan 

timbangan dan harganya limbah medis yang dilakukan petugas 

kebersihan dari hasil survey. Sumber data ini peneliti peroleh dari: 

wawancara dengan mas Aripin, mas Adit, mbah Yono selaku 

cleaner  yang berada di tim kerja kebersihan Rumah Sakit Umum 

Daerah Harjono Ponorogo, sekaligus wawancara dengan konsumen 

atau pembeli limbah medis.  

6.  Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa  

teknik untuk memperoleh data. Sesuai dengan sumber data seperti 

yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan 

data dilakukan dengan cara:  

a. Interview (Wawancara): 

 Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis 

yaitu dengan berhadapan secara langsung dengan yang 

diwawancarai tetapi dapat juga diberi daftar pertanyaan dahulu 

untuk di jawab pada kesempatan lain.11 Percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan 

dan wawancara (interview) yang memberi jawaban atas 

pertanyaan.12  Proses interview atau wawancara yang dilakukan 

                                                           

11 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Prenada Media Group,2011), 138.  
12 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2002), 135. 
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oleh peneliti ialah dengan jalan tanya jawab kepada para 

penjual dan pembeli dalam praktik jual beli limbah medis yang 

dilakukan tim kebersihan rumah sakit. Penelitian dengan 

wawancara dilakukan untuk mengetahui penetapan timbangan 

dan harganya yang diterapkan oleh tim kebersihan rumah sakit. 

b. Observasi 

 Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan 

(observasi) merupakan sebuah teknik pengumpulan data 

mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal 

yang berkaitan dengan, ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-

benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.13 Dalam 

penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara 

mengamati secara langsung praktik jual beli limbah medis  

antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, penulis melakukan 

transaksi secara langsung kepada penjual dan menemukan 

kejanggalan pada obyek yang diperjualbelikan tersebut. Penulis 

juga berkunjung ke lokasi secara langsung untuk mengetahui 

data maupun informasi secara lebih lanjut.  

7. Analisis Data 

Metode Analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini 

ialah metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan 

menggunakan dalil-dalil, teori-teori yang bersifat umum dan 

                                                           

13 Djunaidi Ghini & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: AR-
Ruzz  Media, 2012), 165. 
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selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.14 

Dalam hal ini, penulis menggunakan teori-teori umum tentang obyek 

jual beli yang kemudian melakukan analisis data terhadap peristiwa di 

lapangan, yaitu: praktik jual beli limbah medis dan akhirnya ditarik 

suatu kesimpulan. 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan dan kendala.15 Derajat kepercayaan keabsahan data 

dilakukan dengan diadakan pengecekan menggunakan teknik 

pengamatan yang tekun dan triangulasi. 

a). Ketentuan pengamatan ini dilakukan dengan cara: 

Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada 

hubungannya dengan praktik jual beli limbah medis di Rumah 

Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo. 

b). Teknik Triangulasi dapat dicapai peneliti dengan cara: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

                                                           

14 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Vol.2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45. 
15 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2009), 344. 
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3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai dan pandangan orang yang berpendidikan. 

9. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka 

penulis mengelompokkan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab ini 

terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian 

pembahasan yang sistematis berkaitan antara yang satu dengan yang 

lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah: 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran umum yang memuat 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

metode penelitian, dan sistematikan pembahasan. 

BAB II :   KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG JUAL    

BELI 

Bab ini memaparkan landasan teori yang nantinya 

akan digunakan untuk menganalisis permasalahan 

yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam bab ini 

diungkapkan mengenai, syarat obyek jual beli, 

penetapan timbangan dan harganya. 
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BAB III :   PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH MEDIS, 

PENETAPAN TIMBANGAN DAN HARGA DI 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARJONO 

PONOROGO 

Bab ini merupakan data hasil penelitian dari 

penggalian dan pengumpulan data lapangan yang 

ada di dalamnya, gambaran umum lokasi penelitian 

yang meliputi: Profil Rumah Sakit Umum Daerah 

Harjono Ponorogo, Visi misi, Struktur Organisasi 

Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo, 

Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Harjono 

Ponorogo, praktik jual beli limbah medis sebagai 

obyek jual beli, penetapan timbangan dan harganya. 

BAB IV :   ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL 

BELI LIMBAH MEDIS DI RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH HARJONO PONOROGO 

Bab ini merupakan analisis mengenai hukum Islam 

dari limbah medis sebagai obyek jual beli,  

penetapan timbangan dan harganya di Rumah Sakit 

Umum Daerah Harjono Ponorogo. Bab ini akan 

membahas tentang status hukum dari limbah medis 

sebagai obyek jual beli, praktek penetapan 
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timbangan dan harganya di Rumah Sakit Umum 

Daerah Harjono Ponorogo. 

BAB V :  PENUTUP  

Bab ini merupakan hasil analisa yang berisi tentang 

kesimpulan, saran dan penutup. 
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BAB II 

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI 

 

A. Syarat Objek Jual Beli 

 Objek jual beli adalah benda atau barang yang diperjualbelikan, 

adapun objek jual beli syarat-syaratnya diantaranya: 

1. Barang dagangan secara hukum adalah benda suci 

Syarat ini berlaku untuk semua barang dagangan. Adapun 

benda-benda najis dan yang diharamkan, seperti arak, mayat, berhala, 

darah, kotoran, atau anjing adalah tidak sah untuk diperjualbelikan1. 

Suci atau bersih yang dimaksud adalah barang yang dijualbelikan 

bukanlah barang yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau 

digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Dan juga suci atau 

mungkin untuk disucikan. Rasulullah bersabda: 

م قال َأنَّ َهللا َوَرُسْوَلُه َحـرََّم .ِهللا  ص لَ َأنَّ َرُسوْ َعْن َجابِـٍر رض 

 2بَـْيـَع اْلـَخْمِر َواْلـَمْيـِت َواْلـِخـْنـِزيْـِر َوْاآلْصنَـامِ 

Dari Ja>birr.a Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah 
dan Rasulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi 
dan berhala.”3 
 
 

                                                           
1 Mushthafa Al-Bugha, Fikih Manhaji Jilid 2 (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 37. 
2 Ibnu Abdillah Muhammad Bin Al Qorwaini, Sunan Ibnu Majjah Vol 1(Berut-Lebanon: 

Darul Fikri, 1995), 682. 
3 Al-Sha’ani, Subulus Salam III, terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-ikhlas, 

1995), 14. 

17 
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Sehingga dari penjelasan ayat diatas tidak sah penjualan benda-

benda najis seperti anjing, babi, dan khamr.4 Karena benda-benda 

tersebut menurut syari’at tidak dapat digunakan, diantara bangkai 

tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang, dari jenis darah 

juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (lever) dan limpa.  

Menurut riwayat lain dari nabi dinyatakan kecuali anjing untuk 

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

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

najis tetapi karena tidak ada manfaatnya menurut syara’, apabila suatu 

berhala dipecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat 

digunakan untuk membangun gedung atau lainnya.5 Sayyid Sa>biq 

mengemukakan bahwa madhhab H{anafi>>>yah dan madhhab Z}a>hiri> 

mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai 

objek jual beli. Untuk itu mereka mengatakan “diperbolehkan seorang 

penjual kotoran. Kotoran atau tinja dan sampah yang mengandung 

najis. Karena dapat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-

barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan 

pupuk tanaman”. 

 Namun demikian, perlu diingatkan bahwa barang itu (barang-

barang yang mengandung najis, arak dan bangkai) boleh 

diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan 

sebagai bahan makanan. Landasan hukum tentang hal ini dapat 

                                                           
4 Atik Abidah, Fiqh Muamalah (Ponorogo: Stain Po Press, 2006), 59.  
5Abidah, Fiqh Muamalah, 59.  
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dipedomani ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Nabi 

Muhammad SAW.  

ِيبْ ُعَمَر أَ  ثـََنا اِْبنُ َحدَّ : ٍر اْلبَـزَّاُر، قَالَ حبَْ ْمحَِن ْبُن َعْبُد اْلرَّ  �َ بَـرَ َأخْ 

ثـََنا ُسْفَيا: قَالَ  ِينُّ،اْلَعدَ  ْعُت اَلزُّْهرِيُّ : ُن، قَالَ َحدَّ ُحيَدِّ ُث،  مسَِ

: َقاَلتْ  ةَ ُمْونَ َميْ  ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعنْ هللاِ ْبِن َعْبِد  َعْن ُعَبِيِد هللاِ 

َتًة ِمَن اْلصََّدَقِة َميْـ  ِبَشاةٍ : َسلَّمَ َعَلْيِه وَ  َصلَّى هللاِ  َرُسْوُل هللاِ  َمرَّ 

َهااُ  بـَُغْوَها َهابـََها َفدَ إِ َخُذْوا أَ َال أَ : (ٌة ِلَمْيُمْونََة، فـََقالَ الَ َموْ ْعِطيَـتـْ

َتٌة، فَـ هللاِ  لَ َرُسوْ  �َ : فـََقاُلْوا) ِ�َا؟ تَـَفُعْوانْـ َفا َقاَل اْلنَِّيبُّ ، اِنـََّها َميـْ

َا ُحّرَِم إِ (:َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاُ   6).ْكُلَهاأَ منَّ

Abdurrahman bin Bahr Al Bazar telah mengabarkan kepada 
kami, ia berkata, Ibnu Abu Umar Al Adani telah menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada 
kami, ia berkata, aku mendengar Az-Zuhri menceritakan dari 
Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Maymu>nah, ia 
berkata, Rasulullah SAW melewati seekor domba dari harta 
sedekah yang sudah menjadi bangkai dan dulunya diberikan 
oleh hamba sahaya Maymu>nah. Beliau bersabda,“Mengapa 
mereka tidak mengambil kulitnya, lalu menyamaknya dan 
memanfaatkannya?”. Mereka berkata, “Wahai Rasulullah! 
Sungguh, domba itu telah menjadi bangkai.” Nabi SAW 
bersabda,“Sesungguhnya yang diharamkan hanyalah 
memakannya”.7 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
6
 Muhammad Bin Abdillah Malik, Sahih Bukhari Vol 1 (Dar al Hadits - Kairo Mesir, 

1997), 107. 
7 Amir Ala’uddin Ali Bin Balban Al Farisi, Shahih Ibnu Hibban Bi Tartib Ibni Balban 

(Jakarta: Pustaka Azam,  2009), 132. 
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2. Barang tersebut dapat diserahterimakan saat akad berlangsung 

Yaitu penjual (baik sebagai pemilik atau sebagai kuasa) dapat 

menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan 

bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang 

pada pembeli.8 

  Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya 

tidak sah dijual, seperti ikan yang ada didalam air, burung yang masih 

terbang di udara dan sejenisnya.9Imam Sha>fi’i> berkata:  

 10َوِمْن بـَْيِع اْلَغَرِر بـَْيُع اْلسََّمِك ِيفْ اْلَما ءِ 

“Dan membeli ikan didalam air termasuk penipuan”. 

Dari ketentuan hukum di atas dikemukakan bahwa wujud 

barang yang diperjualbelikan itu harus nyata, dapat diketahui 

jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya). 

3. Barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli 

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah 

harganya tidak ketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab 

bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui 

di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan 

baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. 

Sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus 

                                                           
8 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 72.   
9 Shalah Ash Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004), 92.  
10Abi ‘Isa Muhammad Ibnu ‘Isa Ibnu Sauroh Al Matuufi, Sunan At-Tirmidzi Vol 3(Berut-

lebanon: Darul Fikri, 1995), 14. 
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mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu 

pembayaran. 11 

4. Barang tersebut harus ada manfaatnya 

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah 

kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 

Maksudnya pemanfaatan tersebut barang tidak bertentangan dengan 

norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli yang 

tujuannya pemanfaatan untuk berbuat yang bertentangan dengan 

syari’at Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak 

bermanfaat.12 

Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi 

ini adalah manfaat sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, 

bahkan dapat merusak seperti ular dan kala jengking maka tidak dapat 

dijadikan obyek jual beli.Juga tidak sah memperjualbelikan jangkrik, 

ular, semut, binatang buas, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil 

kulitnya untuk dimasak, dijadikan sepatu dan lain-lain, namun tidak 

sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara’ tidak ada 

manfaatnya.13 

 

 

 

                                                           
11 Suharwardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 135. 
12 Djuwaini, Pengantar  Fiqh Muamalah, 76. 
13 Ibnu Mas’ud, Fiqh Madhhab Sya>fi’i> (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, 

Jinayat  (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 31. 
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5. Milik orang yang menjual 

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, maka tidak sah 

menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya atau barang yang 

baru akan dibeli, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam 

tanah, air yang ada di sungai dan lainnya, karena hal tersebut belum 

dimiliki oleh penjual.14 Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, yang 

berbunyi: 

15كَ  ْيَس ِعْندَ لَ  اَ م تَِبعْ  الَ   
“janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu.”16 

Obyek transaksi yang akan diperjualbelikan merupakan milik 

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

wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan 

otoritas untuk mentransaksikannya. Maka tidak sah menjual barang 

yang masih belum berada dalam kekuasaan penjual, barang yang 

tidak mampu diserahkan dan barang yang ada di tangan seseorang 

yang tidak memilikinya.17 

6. Barang yang bernilai 

Maka setiap barang yang tidak dianggap harta seperti bangkai 

atau yang tidak boleh dimanfaatkan seperti khamr itu tidak boleh 

                                                           
14 M, Ali Hasan, Fiqh Muamalah (Raja Grafindo Persada, 2011), 124. 
15

 Abi ‘Isa Muhammad Ibnu ‘Isa Ibnu Sauroh Al Matu>fi, Sunan At-Tirmidzi Vol 3, 
(Berut-lebanon: Darul Fikri, 1995), 17. 

16 Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 madhhab 
(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 8.  

17 Huda, Fiqh Muamalah, 66.  
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menjadi obyek akad. Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan 

berlaku dalam akad bisnis  dan akad sosial. 

7. Bisa diserahterimakan waktu akad 

Maka barang yang tidak bisa diserahterimakan itu tidak boleh 

menjadi objek transaksi walaupun barang tersebut dimiliki penjual. 

Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad bisnis 

dan menurut mayoritas ulama, syarat ini juga berlaku untuk akad 

sosial kecuali malikiyah yang membolehkan harta yang diinfakkan 

itu tidak bisa diserahterimakan, mereka beralasan bahwa karakter 

akad ini adalah sosial (ihsan), dan jika barang itu tidak diinfakkan, 

maka tidak akan merugikan pihak yang penerima tabarru’.18 

8. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang 

dijualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.  

9. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli 

tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.  

10. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.19 

11. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal 

lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu. 20 

12. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada 

tuan selama satu tahun, maka penjual tersebut  tidak sah sebab jual 

                                                           
18 Adiwarman Karim, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh 

dan Ekonomi  (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015), 211.  
19 M, Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  (Jakarta: Kencana, 2009), 34.   
20 Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 69. 
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beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak 

dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara’.21 

Jadi untuk keabsahan jual beli, maka benda yang dijadikan 

obyek jual beli (ma>’qud al>aih) harus memenuhi syarat-syarat 

berikut: barang harus suci atau dapat disucikan, bermanfaat, dapat 

diserahkan, tidak dibatasi waktunya, milik sendiri, dapat diketahui 

jumlahnya maupun takarannya. 

B.  Jual Beli Yang Terlarang 

1. Ghara>r dalam jual beli  

a. Pengertian Ghara>r  

Ghara>r menurut bahasa berarti bahaya atau resiko. Adapun 

menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefiniskan ghara>r 

yaitu sebagai berikut: 

1). Ulama H}anafiyah mendefinisikan tidak diketahui ghara>r adalah 

sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada 

atau tidaknya. 

2). Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa ghara>r adalah sebagai 

sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak. 

3). Ulama Sya>fi>’i>yah mendefinisikan bahwa ghara>r adalah sesuatu 

yang tersembunyi akibatnya. 

                                                           
21 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 72.  
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4). Ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa ghara>r  adalah sesuatu 

yang ragu antara dua hal, salah satu dari keduanya tidak jelas.22 

Para ulama dalam mendefinisikan ghara>r tersebut berputar 

di sekitar tiga makna, yaitu sebagai berikut: 

a). Ghara>r berhubungan dengan ketidakjelasan (jahalah) 

barang yang diperjualbelikan. 

b). Ghara>r berhubungan dengan adanya keragu-raguan. 

c). Ghara>r berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi 

akibatnya. Para ulama kebanyakan mendefinisikan 

ghara>r  hubungannya dengan yang terakhir ini.23 

Dengan demikian, maksudnya ba’i al-ghara>r adalah 

setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya 

kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga 

mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena 

adanya keragu-raguan apakah barang yang diperjualbelikan itu 

mulus atau tidaknya (ada cacat). Salah satu contohnya adalah 

barang yang diperjualbelikan itu tidak bisa diserahterimakan 

pada waktu akad, jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya 

pada waktu akad, jual beli yang belum bisa dipastikan kualitas 

maupun kuantitasnya, jual beli yang tidak diketahui sifat barang 

atau harganya, jual beli yang tidak ada kepastian tentang waktu 

                                                           
22 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 101. 
23 Ibid., 102. 
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penyerahan obyek akad, jual beli yang disertai unsur penipuan, 

dan lain sebagainya.24 

 Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di 

dalamnya terdapat ketidakjelasan (ghara>r). Jadi ia tidak boleh 

menjual ikan di dalam air, atau menjual bulu yang masih di 

punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang 

masih dalam perut induknya, atau buah-buahan yang belum 

masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang yang 

tanpa bisa dilihat.25 

b. Macam-macam Ghara>r 

Para ulama membagi ghara>r menjadi tiga macam, yaitu adalah 

sebagai berikut:  

1. Al-Ghara>r al-Yasi>r, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak 

menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan 

keberadaanya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para 

ulama telah sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan. 

Contohnya, jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena 

tidak terlihat di dalam tanah, jual beli air susu yang masih di 

dalam tetek hewan, jual beli jas yang di dalamnya terdapat busa 

yang sulit dipisahkan, dan kalau busanya dijual secara terpisah 

justru tidak boleh. 

                                                           
24

 Ibid. 
25

 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2012), 79. 
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2. Al-Ghara>r al-Khati>r, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga 

menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan 

keberadaanya tidak dimaafkan dalam akad, karena 

menyebabkan akad jual beli menjadi batal. Sedangkan di antara 

syarat sahnya akad itu ialah obyek akad jual beli (ma’qu>d 

‘alaih) harus diketahui agar terhindar dari perselisihan di 

kemudian hari contohnya, jual beli burung di udara, jual beli 

ikan di air,ba’i al-muza>banah, ba’i al-mudhamin wa al-

malaqih, dan lain sebagainya. 

3. Al-Ghara>r al-Mutawa>ssit, yaitu ghara>r yang keberadaanya 

diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk ke dalam al-

ghara>r al-yasi>r atau al-ghara>r al-khati>r, atau keberadaanya 

berada di bawah al-ghara>r al-khati>r dan berada di atas al-ghara>r 

al-yasi>r. Jika meningkat ghara>r-nya dari yang asalnya sedikit, 

maka dimasukkan kepada al-ghara>r al-khati>r, sedangkan jika 

turun ghara>r-nya dari yang asalnya banyak, maka dimasukkan 

ke dalam al-ghara>r al-yasi>r. Contohnya, jual beli sesuatu tanpa 

menyebutkan harganya, jual beli barang hasil ghasab, jual beli 

buah sebelum tampak baik tidaknya  buah tersebut, dan lain 

sebagainya. 
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Menurut khithabi sebagaimana dikutip Abi Malik Kamal bin al-

Sayyid Salim menyebutkan bahwa hukum asal ghara>r adalah sesuatu 

yang tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. 

 Setiap jual beli yang tujuannya samar, tidak diketahui, tidak 

bisa diukur, disertai unsur penipuan, maka jual beli tersebut disebut 

ba’i al-ghara>r. misalnya jual beli barang yang tidak bisa diserah 

terimakan ketika akad, jual beli barang yang belum menjadi milik si 

penjual, dan lain sebagainya.26 

Menurut An-Nawa>wi> dalam Syarih Shahih Muslim, 

sebagaimana dikutip Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim 

menyebutkan bahwa semua jual beli yang disebutkan di atas 

hukumnya batal, karena sifat ghara>r tanpa ada keperluan yang 

mendesak. Tetapi kalau ada keperluan yang mengharuskan melakukan 

ghara>r, dan tertutup kemungkinan untuk menghindarinya, kecuali 

dengan amat sulit sekali. Lagi pula ghara>r tersebut bersifat sepele, 

maka jual beli tersebut boleh dilakukan. Oleh karena itu para ulama 

sepakat atas kebolehan jual beli jas yang di dalamnya terdapat busa 

yang sulit dipisahkan. Begitu juga dengan samarnya pondasi rumah, 

dan menjual kambing yang sedang hamil, maka sah hukumnya, 

karena pokok mengikuti yang dzahir. Oleh karena itu menurut An-

Nawa>wi> larangan ba’i al-ghara>r merupakan prinsip yang agung dari 

sekian banyak prinsip yang terkandung dalam bab jual beli.  

                                                           
26

 Enang, Fiqh Jual Beli, 104. 
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Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim, sebagaimana dikutip 

Khalid bin Abd al-Aziz al-Batuliy mengungkapkan bahwa, tidak 

semua ghara>r itu menjadi penyebab diharamkannya jual beli, akan 

tetapi terdapat ghara>r yang dimaafkan (diperbolehkan) apabila ghara>r  

itu sedikit dan tidak bisa dihindarkan darinya. Oleh karena itu ghara>r 

seperti ini tidak menghalangi sahnya akad.27 

C. Penetapan Timbangan 

Pada dasarnya dalam sistem jual beli, alat timbangan 

memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu 

transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam perjalanannya, untuk 

mendukung sistem ini kemudian dikenal ukuran-ukuran tertentu seperti 

ukuran berat jenis dari ons hingga ton, dan takaran literan. 

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang 

yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bahkan, beberapa 

barang yang biasanya dimeter atau dihitung satuannya juga 

diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, contohnya kain kiloan, 

telor kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Namun dalam 

kenyataannya tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, 

menakar atau mengukur. Mereka merasa telah mendapat keuntungan 

dengan mengurangi timbangan, takaran atau bilangan, dan ukuran.  

 

                                                           
27

 Ibid. 
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Dalam hal ini yang dirugikan adalah pembeli. Kalau dicermati 

di pasar-pasar tradisional maupun modern hal ini biasa terjadi namun 

potensi terjadinya jauh lebih besar di pasar tradisional. Bahkan, ada 

sebagian pedagang yang mempunyai dua jenis anak timbangan. Yang 

satu murni beratnya dan yang lain kurang dari berat semestinya. Namun, 

begitu mereka yang menjadi pembeli, mereka ingin diberi timbangan 

atau takaran yang benar-benar pas, bahkan tidak segan mereka 

memintanya.28 

Pada kenyataannya, tidak sedikit penjual yang menggunakan 

alat timbang atau takaran, karena bertujuan mencari keuntungan dengan 

cepat.29 Sesungguhnya Allah memerintahkan agar jual beli dengan 

menyempurnakan takaran dan timbangan, seperti dalam QS. Al- An’am 

:152 yang berbunyi: 

                       

                     

                 

        

 

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia 
dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan 

                                                           
28 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar 

(Jakarta: Rajawali Press, 2014), 145-146. 
29 Muhammad dan R. Lukman Fauroni, Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis (Jakarta: 

Salemba Diniyah, 2002), 155. 
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dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada 
seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila 
kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, 
Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji 
Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu 
agar kamu ingat. 

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

berbunyi: 

                     

          

 
Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.30 

 
Ketika datang ke Madinah, Nabi SAW mendapati mereka 

mencurangi takaran dan timbangan, kemudian Allah menurunkan 

ancaman keras perihal orang-orang yang curang itu: 

                  

                   

                         

 
Artinya: (1). kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (2). 

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari 
orang lain mereka minta dipenuhi, (3). dan apabila mereka 
menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 
mengurangi. (4). tidaklah orang-orang itu menyangka, 
bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (5). pada 
suatu hari yang besar, (6). (yaitu) hari (ketika) manusia 
berdiri menghadap Tuhan semesta alam?(Al-Muthaffifi>n: 
1-6) 

                                                           
30 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 285.  
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Di antara kisah-kisah Al-Qur’an, yang kerap kali diulang dan 

dijelaskan tentang nasib akhir para pelakunya adalah kisah Madyan, 

kaum Nabi Syu’aib as, dan tentang bagaimana tersebarnya kerusakan 

hubungan dagang macam ini di kalangan mereka. Kemudian Nabi 

Syu’aib datang menyeru mereka kepada keadilan dan membimbing 

mereka kepada kebenaran. Setelah mengajak mereka untuk 

menyembah Allah semata, tiada Tuhan bagi mereka selain-Nya, Nabi 

Syu’aib memperingatkan mereka akan akibat dari kecurangan ini dan 

menyuruh mereka untuk memenuhi takaran dan timbangan agar tidak 

merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah:  

                

        

 
Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk 

orang- orang yang merugikan dan timbanglah dengan 
timbangan yang lurus. (Asy-Syu’ara>: 181-182).31 

 
Terdapat banyak kekurangan dalam organisasi pemasaran yang 

umum di negara Arab selama masa Rasulullah. Beliau melakukan 

berbagai usaha yang memungkinkan untuk meningkatkan organisasi 

pemasaran dan menghentikan tindak penipuan dalam dunia 

perdagangan dan transaksi yang bersifat komersial lainnya dianggap 

tidak sah dan semua langkah sudah ditempuh untuk mengakhiri 

kegiatan-kegiatan seperti ini di pasar. 

                                                           
31 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam (Jakarta: Robbani 

Press, 2001), 314-315. 
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Kejahatan yang biasa terjadi dalam pasar adalah kecurangan 

dalam takaran dan timbangan. Islam menganggap perlu mengambil 

langkah-langkah untuk menstandarisasikan timbangan-timbangan 

ukur untuk menghentikan praktek-praktek kecurangan yang dilakukan 

oleh para pedagang. Semua langkah-langkah yang digunakan 

kebanyakan di negara-negara industri maju pada abad ke-20 ini 

berpatokan kepada standarisasi ukuran dan timbangan yang 

dikemukakan oleh Islam 1300 tahun yang lalu.32 

Sesungguhnya haram bagi orang-orang yang curang dalam 

takaran tetapi karena keadaanya sebagai urusan yang dituju yaitu 

meninggalkan keadilan, maka ia adalah yang dhali>m di dalam seluruh 

amal, maka pemilik timbangan itu di dalam bahaya kecelakaan.33 

1. Pandangan Ulama Tentang Penetapan Berat Yang Diperkiraan 

 Jual beli yang terjadi pada masyarakat umumnya dikenal 

dengan jual beli jiza>f  dalam bahasa arab yang mempunyai definisi 

sebagai jual beli sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung 

secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah 

menyaksikannya atau melihat barangnya. Arti kata jiza>f  dilihat 

dari asal katanya berarti mengambil sesuatu yang banyak. As-

Syaukani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa 

                                                           
32Afzalur Rahman,  Doktrin Ekonomi Islam Jilid II  (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 

1995), 85-86. 
33Imam Al-Ghaza>li >, Terjemahan Ih}y>a’ Ulu>m al-Di>n Jilid III, Terj. Moh. Zuhri 

(Semarang: Asy Syifa’, 1992), 259-260. 
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saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.34 Hal ini sudah 

biasa terjadi pada masyarakat umum yang membeli barang secara 

borongan atau sistem tebas pohon yang berbuah, tanpa ada takaran 

yang terperinci.  

 Ulama empat madhhab memperbolehkannya yang hendak kami 

rincikan berikut:  

a. Pendapat Madhhab H}anafiyah: jual beli jiza>f diperbolehkan, 

dengan ketentuan barang yang dijual adalah khusus biji-bijian atau 

makanan yang tidak diketahui takaran dan timbangannya oleh 

kedua pihak pelaku jual beli. Serta, barang yang digunakan untuk 

menukar barang tersebut sejenis.35 

b. Pendapat madhhab Malikiyah: jual beli jiza>f diperbolehkan dengan 

sebagaimana yang hendak disebutkan syarat-syaratnya pada 

pembahasan setelah ini.36 

c. Pendapat Madhhab Sya>fi’i>yah: ada dua perkataan dari ulama 

Sya>f>’i>yah. Perkataan pertama adalah bahwasanya jual beli jiza>f 

pada shubrah37tidak makruh, berarti diperbolehkan atau mubah. 

Sedangkan perkataan yang kedua adalah jual beli jiza>f makruh 

dikarenakan apabila menakar atau mengambil barang yang hendak 

                                                           
34 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Wa Adilatuhu,290.  
35 Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-‘Ainani, Al-Bayanah fi Syarhi Al-Hidayah 

Jilid 7 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), 34-35. 
36 Al-Walid bin Rusyd Al-Qurthubi, Al-Bayan wa At-Tahshil jilid 7  (Beirut: Dar Al-

Gharbi Al-Islami, 1988), 144.  
37 DR. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, terj. Abdul Hayie al-Kattani, 

dkk jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2007). 
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dibeli dengan sendirinya dengan melebihkan barangnya maka itu 

termasuk jual beli yang mengandung unsur ghara>r.38 

d. Pendapat Madhhab Hanabilah: diperbolehkan, jika shubrah  yang 

memang tidak diketahui timbangan dan takarannya, jika makanan 

pada hakikatnya ditimbang dan ditakar, maka jual belinya 

dilarang.39 

D. Pengertian ‘Urf 

‘Urf ( Kebiasaan Masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang 

dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani 

oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa 

tertentu saja. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu 

yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan (qauliy) dan hal 

yang bersifat perbuatan  (fi’liy). Ungkapan “masyarakat” mengekslusi 

(menyingkirkan) kebiasaan individual dan kebiasaan sekelompok kecil 

orang.40 Syariat Islam telah mengakui ‘urf sebagai sumber hukum karena 

sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan 

penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di 

kalangan masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai 

hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan 

rasa kesadaran hukum mereka. 

 

                                                           
38

Abu Al-Husain Yahya bin Abi Al-Khair Al-‘imroni Asy-Sya>fi>’iyahAl-Yamani, Al-
Bayan fi Madhhab Al-Iman Asy-Sya>fi>’i Syarh Kitab Al-Muhadzdzab Jilid 5 (Beirut: Dar Al-
Manhaj, 2000), 93. 

39 Ibn Qudamah al-Maqdisi,  Al-Mughni Jilid 6 (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, tth), 71. 
40 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: AMZAH, 2013), 161. 
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1. Macam-macam ‘Urf 

  ‘Urf  terdiri dari dua macam, yaitu ‘urf  sahih dan ‘urf fasid 

(rusak). ‘urf sahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh 

manusia dan tidak bertentangan denga dalil syara’, tidak 

menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. 

Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak 

borongan, pembagian maskawin (mahar) yang didahulukan dan yang 

diakhirkan. Begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya 

kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Juga 

tentang sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) 

kepada calon istri, berupa perhiasan, pakaian, atau apa saja, dianggap 

sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar. 

  Adapun ‘urf  fasid, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal 

manusia, tetapi bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan yang 

haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian 

di antara manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara 

kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.41  

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 128-129. 
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2. Syarat-syarat ‘Urf 

Oleh karena ‘urf  bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, 

melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara’, maka ada sejumlah 

persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan ‘urf tersebut, yaitu:  

a. ‘Urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. 

Maksunya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat 

tidak dapat dikatakan ‘urf.  

b. ‘Urf  tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang 

didasarkan pada ‘urf  tersebut ditetapkan. Jika ‘urf  telah berubah, 

maka hukum tidak dapat dibangun di atas ‘urf  tersebut.42 

c. ‘Urf  bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-

keburukan atau kerusakan. 

d. ‘Urf  tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash 

yang ada.43 

3. Kedudukan ‘Urf 

Para ulama madhhab fiqh, pada dasarnya bersepakat untuk 

menjadikan ‘urf secara global sebagai dalil hukum Islam (hujjah 

syar’iyyah). Perbedaan pendapat di antara mereka terjadi mengenai 

limitasi dan lingkup aplikasi dari ‘urf itu sendiri. 

Dalam kaitan ini, perlu dikemukkakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Perihal kebiasaan (custom) masyarakat Arab terdahulu yang 

kemudian dikonfirmasi secara positif oleh syariat sehingga ia 

                                                           
42 Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 154.   
43 Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 

2010), 163.  
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menjadi hukum syara’. Mengenai hal itu, para ulama bersepakat 

bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syar’i segenap kaum 

muslimin. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh dan valid, tidak 

berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat.44 Seperti 

adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam 

pembagian waris.45 

b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun 

perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.46 

D. Penetapan harga 

Dalam penetapan harga Islam memberikan kebebasan pasar, dan 

menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan 

fungsinya sekarang dengan penawaran dan permintaan, namun tidak 

boleh melakukan ihtikar. Ihtikar yaitu mengambil keuntungan di atas 

keuntungan nominal dengan menjual sedikit barang untuk harga lebih 

tinggi.47  

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah 

pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, 

penjual tidak dha>lim dan tidak menjerumuskan pembeli. Menghargai hak 

penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak 

keduannya. Allah SWT telah memberikan hak tiap orang untuk membeli 

dengan harga yang disenangi. Namun, ketika negara menetapkan untuk 

                                                           
44 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: AMZAH, 2013), 162. 
45 Djalil, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010), 162.  
46 Ibid.,   
47 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: CV, Adipura, 2002), 203. 
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umum, maka Allah telah mengharamkannya untuk membuat penetapan 

harga barang tertentu yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar 

melakukan transaksi jual beli sesuai dengan penetapan harga tersebut. 

Oleh karena itu, penetapan harga tersebut dilarang.48 

ص م  النَِّيبْ  َعَلي َعْهدِ  رُ عْ َغَال السِّ : قَاَل  َما ِلكٍ  ْبنِ  َوَعْن اََنسِ 

ِإنَّ َهللا ُهَو اْلُمَسّعِرُ (( لََنا فـََقاَل  َسّعِرْ ! َرُسْوَل هللاُ �َ  :ْوافـََقالُ   

ْ َولَْيَس َأَحدٌ  ِبُض اْلَبا ِسٌط اْلرَّزَّاُق،اْلَقا ْ َألْرُجْو َأْن أَْلَقى َريبِّ
 َوِإّينِ

49))ِمْنُكْم َيْطُلُبِينْ ِمبَْظَلَمٍة ِيفْ َدٍم  َوَال َمالٍ   
Dari Anas bin Malik r.a ia berkata :”Harga di kota Madinah 
menjadi mahal di masa Rasulullah saw, maka orang-orang berkata: 
“Wahai Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka 
tetapkanlah harga bagi kami, ”Maka Rasulullah bersabda: 
“Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, dialah yang 
menahan, melepaskan harga dan memberi rizki. Sesungguhnya aku 
berharap agar aku dapat bertemu kepada Allah ta’ala dan berharap 
tiada seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran aku berbuat 
dha>lim dalam darah dan harta. “(HR.Imam Lima Kecuali  Nasa’i 
dan Ibnu Hibban menganggapnya shahih/Bulughul Maram: 849)”50 

 

Dalam hal praktik tidak terpuji tersebut, maka Islam yang 

sifatnya rahmatan lil ’alamin mengajarkan interval otoritas resmi dan 

memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan 

pengendalian harga (price fixing). Bila ada kenaikan harga barang di atas 

batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan 

dengan operasi pasar.sedangkan, bila harga terlalu turun sehingga 
                                                           

48 Taqiyuddin An-Nahbani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam, 
Terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 212. 
  

49
Abi ‘Isa Muhammad Ibnu ‘Isa Ibnu Sauroh al Matu>fi, Sunan at-Tirmidzi Vol 3, (Berut-

lebanon: Darul Fikri, 1995), 56. 
50Ahmad Muhammad Yusuf, Ensiklopedia Tematis Ayat al-Qur’an dan Hadist Jilid 6 

(Jakarta: Widya Cahya, 2014), 31-32. 
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merugikan produsen, maka pemerintah meningkatkan pembelian atas 

produk tersebut dari pasar.51 

al-Thaman adalah harga yang berlaku ditengah-tengah 

masyarakat secara aktual. Harga yang dimainkan oleh para pedangang 

adalah al-Thaman. Ulama fiqh mengemukakan syarat al-Thaman sebagai 

berikut: 

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.  

2. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara 

hukum seperti, pembayaran dengan cek dan kartu kredit. 

Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu 

pembayarannya pun harus jelas waktunya. 

3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang 

diharamkan oleh syara’ seperti babi dan khamr, karena kedua 

jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara’.52 

Dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan segala 

aspek yang terkait dengan keberhasilan menciptakan suatu produk, 

seperti biaya produksi, karyawan dan lain-lain. Selain itu juga, ada satu 

aspek yang tidak boleh dilupakan adalah menetapkan harga harus 

berdasarkan rasa keadilan. Artinya dengan ditetapkan harga produk yang 

akan dijual dapat memenuhi kebutuhan konsumen tanpa ada kesenjangan 

ataupun perbedaan antara satu sama lain. Islam memberikan pembahasan 

yang panjang lebar tentang pembahasan keadilan. Keadilan dalam segala 

                                                           
51 Ibid., 206. 
52Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2012), 77. 
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segi kehidupan, termasuk keadilan dalam menetapkan harga. Seperti 

yang telah difirmankan Allah dalam al-Qur’an surah Al-Ma>’idah ayat 8: 

                  

                  

              

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 
Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.53 

Dalam rangkaian ayat tersebut dapat dilihat bahwa keadilan akan 

mengantarkan kepada ketaqwaan dan keadilan itu harus diterapkan 

dalam setiap sendi kehidupan. 

Tas’i>r  (intervensi negara dalam menentukan harga): 

1. Pada dasarnya, penentuan harga berlandaskan atas asas kebebasan. 

Harga yang terbentuk merupakan hasil pertemuan antara 

permintaan dan penawaran. 

2. Dalam kondisi tertentu, pemerintah boleh melakukan intervensi 

harga, yakni ketika terjadi penimbunan, adanya kolusi antar 

penjual dan lain-lain. 

3. Intervensi yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat. 

                                                           
53 Departemen  Agama RI, al-Qur’an  dan Terjemahan (Jakarta: Khasanah Mimbar Plus, 

2011). 
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4. Harga yang ditetapkan harus bersandarkan prinsip keadilan bagi 

semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.54 

Nilai-nilai syari’at mengajak seorang muslim untuk menerapkan 

konsep tas’i>r dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai 

dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek 

transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat. Seyogianya, konsep ini 

diterapkan dalam setiap kondisi ekonomi yang sedang mengalami krisis 

atau pun paceklik. Dengan adanya tas’i>r, maka akan menghilangkan 

beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, 

menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat 

berjalan dengan mudah dan penuh dengan kerelaan hati. 

E. Pendapat Para Ulama Tentang at-Tas’i>r 

1. Pendapat Yang Tidak Setuju Dengan Tas’i>r 

Apabila kenaikan harga barang dipasar disebabkan ulah para 

spekulator dengan cara menimbun barang (ihtikar), sehingga barang 

di pasar menipis dan harga di pasar melonjak dengan tajam, maka 

keadaan seperti ini para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum 

campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditi itu. 

 Ulama Z}a>hiri>yah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama 

sya>f>i’i>yah, sebagian ulama Hanabilah dan Imam as-Syaukan>i 

berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga 

itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. 

                                                           
54 Abdul Sami’ Al-Mishri, Pilar-pilar Ekonomi Islam, Cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2006), 87. 
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Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para 

pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para 

pedagangmaupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para 

pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga 

tidak diperbolehkan.55 Alasan mereka adalah firman Allah SWT 

dalam Surat al-Nisa ayat 29 yang menyatakan bahwa:  

                     

                   

      

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 
dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.56 

Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur dalam 

menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli 

(bahkan oleh para ulama dikatakan sebagai rukun), yaitu kerelaan hati 

kedua belah pihak, telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah 

berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, 

sekaligus pihak penguasa telah berbuat dhali>m kepada pihak penjual. 

Selanjutnya, para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga itu 

menyatakan bahwa dalam suatu transaksi  terdapat dua pertentangan 

                                                           
55

 Ismanto, “Penetapan Harga Oleh Pemerintah,” dalam http://irwantokrc.blogspot.com/at-
tasir-al-jabari-penetapan-harga-oleh-pemerintah/ , (diakses pada tanggal 02 Oktober 2018, jam 
18:34). 

56
 Departemen  Agama RI, al-Qur’an  dan Terjemahan (Jakarta: Khasanah Mimbar Plus, 

2011). 
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kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. 

Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada 

kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. 

Itulah sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta 

Rasulullah SAW untuk mengendalikan harga yang terjadi dipasar, 

beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak 

dibenarkan seseorang ikut campur dalam masalah itu dan jika ada 

yang campur tangan maka ia telah berbuat dhali>m. Di sisi lain, jika 

penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang 

akan enggan menjual barang dagangan dan tidak tertutup  

kemungkinan akan terjadinya menimbun barang oleh para pedagang, 

karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. 

Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau dan berbagai kepentingan akan 

terabaikan.57 

2. Pendapat Yang Setuju Dengan Tas’i>r 

Pendapat ini dikemukakan oleh ulama H}anafiyah, sebagian besar 

ulama Hanabilah, seperti Ibn Qudamah, Ibn Taymi>yah dan Ibn 

Qayyim al-Jauziyah dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah. Ulama 

H}anafiyah yang membolehkan pihak pemerintah bertindak 

menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan 

pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan 

ulah para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syari’at 

                                                           
57

 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani: 1997). 
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Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat 

demi tercapainya kemaslahatan mereka. Oleh sebab itu, jika 

pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan 

manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk 

mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu. 

Ibn Qudamah, Ibn Taymi>yah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 

membagi bentuk penetapan harga itu menjadi dua macam, yaitu: 

penetapan harga yang bersifat dhali>m, dan penetapan harga yang 

bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat dhali>m, menurut mereka 

adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah  tidak sesuai 

dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan 

para pedagang. Menurut mereka, apabila harga suatu komoditi 

melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya 

permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur 

dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut menetapkan  harga 

dalam keadaan seperti ini, maka pihak pemerintah telah melakukan 

kedhali>man terhadap para pedagang. 

Dalam menetapkan harga sebuah barang, harus disesuaikan 

dengan nilai yang terkandung di dalamnya. Suatu hari, Rasulullah 

pernah didatangi seorang pedagang perempuan, ia menceritakan 

praktik jual beli yang dilakukan, ketika ia membeli barang, maka ia 

menginginkan harga yang lebih murah dari harga normal. Namun, 

ketika ia menjual barang tersebut, ia menginginkan harga yang lebih 
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mahal, kemudian Nabi melarang atas praktik jual beli yang 

dijalankan, Nabi menghimbau agar dalam penetapan harga 

disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.58 

Dalam suatu transaksi ekonomi, harga merupakan komoditas 

(barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, 

perubahan yang terjadi pada harga juga ditentukan oleh perubahan 

permintaan dan penawaran, maka dari itu suatu harga harus 

memberikan keadilan bagi pelakunya dan dilakukan secara sukarela 

(‘an-tara>d}in min’kum) dan memberikan keuntungan yang 

proporsional bagi para pelakunya.59 

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah SAW, yang 

kemudian banyak menjadi bahasan dari ulama di masa kemudian, 

secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak 

menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah 

satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.60 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Ibid., 94-95. 
59 Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami  (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285. 
60 Hafidz Al-Mundziry, Terjemahan Sunan Abu Daud Juz IV,  terj. Bey Arifin dan 

Syinqithy Djamaluddin (Semarang: Asy-Syifa’, 1993), 286. 
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Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan 

menurut mereka adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup 

tajam, signifikan dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh 

para spekulan dan pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut 

juga harus dilakukan dalam batas adil, dengan memperhitungkan 

biaya produksi biaya distribusi, transportasi, modal, margin, 

keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.61 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer) (Jakarta: 

Gema Insani, tt), 92. 
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH MEDIS, PENETAPAN TIMBANGAN 

DAN HARGA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARJONO 

PONOROGO 

 

A. Profil Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo 

Kondisi geografis Rumah Sakit Umum Daerah Harjono merupakan 

wilayah Ponorogo. Adapun batas-batas wilayah Rumah Sakit Umum 

Daerah Harjono secara geografis adalah sebagai berikut: sebelah Utara 

berbatasan dengan Desa Kauman, sebelah Selatan berbatasan dengan 

Desa Paju, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sragi, sebelah Timur 

berbatasan dengan Desa Pakunden.1 

B. Gambaran umum Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo 

1. Visi dan Misi 

a. VISI 

1).Terwujudnya RSUD Dr. Harjono S Ponorogo sebagai pilihan 

utama pelayanan kesehatan bagi masyarakat kabupaten 

Ponorogo dan sekitarnya.  

b.MISI 

1). Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit.  

2). Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sumber 

daya rumah sakit baik medis paramedis maupun tenaga yang 

lain.  

                                                           
1 Dokumentasi, Data Statistik Kelurahan Brotonegaran 2018.  
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3). Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana rumah 

sakit baik medis maupun non medis.   

4). Memberikan kontibusi nyata untuk pendidikan dan pelatihan 

yang terintegrasi dengan pelayanan dalam rangka meningkatkan 

SDM dan IPTEK.  

5). Meningkatkan koordinasi karyawan, pemerintah dan lembaga  

masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ibid,   
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2. Struktur Organisasi RSUD Dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo 

Setelah Blud 

 

 

 

 

1. Jabfung 
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C. Sejarah berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo 

RSUD Dr. Harjono S Ponorogo berdiri pada saat pemerintahan 

Belanda pada tahun 1917, pada saat itu masih berupa pos kesehatan 

dengan keadaan yang sangat sederhana yang dipimpin oleh seorang dokter 

dan dibantu oleh 2 orang pembantu yang masing masing bertugas 

membantu pelayanan kesehatan dan membantu dokter apabila sewaktu 

waktu tugas lapangan. Kemudian sejalan dengan usaha peningkatan segi 

pelayanan kesehatan terhadap masyarakat berdasarkan Kepmenkes RI 

Nomor: 51/Menkes/SK /II/1979, RSUD Dr. Harjono S Ponorogo 

ditetapkan menjadi Rumah Sakit pemerintah kelas D dan pada tahun 1988 

berubah status menjadi Rumah Sakit tipe C sesuai Kepmenkes RI Nomor 

105/Menkes/SK/II/1988 tentang penetapan Peningkatan Kelas Beberapa 

Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum 

Pemerintah kelas C.  

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dati II Ponorogo 

ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah berdasarkan Surat mendagri 

Nomor : 445/3952/PUOD tanggal 6 Desember 1994 dan perkembangan 

selanjutnya Mendagri mengeluarkan Keputusan Nomor 445.35.540 

tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Ponorogo Nomor 11 tahun 1992 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum 

Daerah 55 Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 1739 tahun 

1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Ponorogo Nomor 11 tahun 1992 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum 
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Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Ponorogo menjadi Unit Swadana 

Daerah.  

Sesuai dengan keputusan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 

06/PIMP. DPRD/2002 tentang nama Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Ponorogo dan dikuatkan oleh Keputusan Bupati Nomor 176 

tahun 2002 tentang penetapan Prof. Dr. Harjono Soedigdomarto, Sp.OG 

sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ponorogo, 

mengingat pada saat itu rumah sakit belum mempunyai nama khusus.   

Pada tahun 2003 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono 

Ponorogo terakreditasi dalam 5 pelayanan, dan pada tanggal 28 Juli 2004 

terjadi perubahan peningkatan kelas dari kelas C menjadi Kelas B non 

pendidikan melalui Penetapan RSUD Dr. Harjono S Ponorogo menjadi 

RSUD kelas B Non pendidikan yang diikuti dengan penyempurnaan 

organisasi dan tata kerja oleh Bupati Ponorogo No 11 tahun 2008 pada 

tanggal 19 Nopember 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 

2009.  

Berdasarkan UU no 44 tahun 2009 pasal ayat 3 menjelaskan bahwa 

rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus 

berbentuk unit pelaksana teknis daerah dengan pengelolaan Badan 

Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pemberlakuan PPK BLUD (Penerapan Pola Pengelolaan 56 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) RSUD Dr. Harjono S Ponorogo 

mulai tanggal  1 Januari 2012 berdasarkan Peraturan Bupati per 25 April 
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2011 nomor 545 tahun 2011 tentang penerapan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum  Daerah (PPK-BLUD) atau secara 

penuh pada  Rumah Sakit Daerah (RSUD) Dr. Harjono S Ponorogo 

dengan status sebagai PPK-BLUD.  

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S Ponorogo pada tanggal 

15 Desember 2015 telah meraih Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 dari 

KARS dengan predikat paripurna setelah melewati proses persiapan, 

proses pembimbingan, survey simulasi dan yang terakhir penilaian dari 

tim KARS dalam survey akreditasi selama 3 hari.3 

1. Praktik Jual Beli Limbah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah 

Harjono Ponorogo. 

Limbah medis merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang 

mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat atau 

konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung 

dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup manusia serta 

makhluk hidup lain. Pengolahan limbah B3 dimaksudkan agar limbah B3 

yang dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan 

bahkan diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada 

sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi 

kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Jika masih dihasilkan limbah 

B3 maka diupayakan pemanfaatan limbah B3.  

                                                           
3 Dokumentasi, Data Statistik Rumah Sakit 2018. 



51 
 

 
 

Limbah medis bisa menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar, 

sebagian warga memanfaatkannya untuk dijual karena memiliki nilai jual 

yang tinggi, biasanya masyarakat mencarinya dan memilah-milah plastik 

bekas infus, selang plastik untuk infus, alat suntik bekas tanpa jarum. 

Limbah-limbah ini bernilai jual lebih mahal dibanding jenis limbah plastik 

lain, terutama plastik dari infus dan selang karena tergolong polietilena 

berdensitas lemah (LDPE). Plastik jenis LDPE mudah dibentuk ketika 

panas, keras, kuat, tidak bereaksi terhadap zat kimia lain, dan bermutu 

tinggi. 

Suatu transaksi jual beli dilakukan sah apabila memenuhi syarat 

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

diperjualbelikan. Adapun untuk mengetahui transaksi jual beli limbah 

medis sebagai obyek, berikut pemaparan praktiknya:  

a. Profil Informan 

Berikut profil singkat penjual:  

1). Aripin tinggal bersama ibunya yang sudah tua di Desa Sekaran Kec 

Siman. Dia berumur 25 Tahun, Dulu sebelum bekerja sebagai 

petugas kebersihan di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono 

Ponorogo dia hanya bekerja serabutan dengan hasil yang tidak 

menentu. 

2). Aditya tinggal bersama istrinya di Dusun Jepuran Singosaren, tapi 

setelah menikah dia membuat rumah sendiri di Desa Sekayu 

Sukorejo, dia berumur 27 Tahun dan memiliki seorang anak 



52 
 

 
 

perempuan yang masih sekolah, dulu sebelum menjadi petugas 

kebersihan hanya sebagai petani.  

3).  Mbah Yono tinggal bersama keluarganya di Desa Karanglo Lor 

Kec Sukorejo, beliau sudah berumur 45 Tahun. beliau memiliki 4 

anak yang masih sekolah, beliau bekerja sebagai petugas 

kebersihan sudah 4 Tahun, sore harinya beliau berjualan es. 

Berikut profil singkat pembeli : 

1). Khoirul tinggal bersama keluarganya di Desa Ngrandu Kec Jambon, 

irul berumur 26 Tahun. kesehariannya mengumpulkan barang 

bekas. 

2). Mbah Robi berumur 47 Tahun yang tinggal bersama suaminya di 

Desa Keniten Kec Babadan, beliau bekerja sebagai pengumpul 

rosok. 

3). Yuli tinggal bersama keluarganya di Jl. Punto Dewo kec Siman yuli 

berumur 23 Tahun, kesehariannya adalah mengumpulkan barang-

barang bekas. 

Berikut pemaparan Aripin selaku penjual: 

“limbah medis ini biasanya saya peroleh dari tempat 
pembuangan yang berada di sekitar rumah sakit. limbah 
medis tersebut berada di dalam tempat sampah. Kemudian 
saya ambil limbah tersebut, setelah mendapatkan limbah 
yang cukup banyak kemudian akan saya jual sehingga hasil 
dari penjualan tersebut dapat menambah hasil pendapatan 
saya.”4 

 

 

                                                           
4 Lihat Transkip, 01/W/11-6/2018.  
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Adapun pemaparan lain dari Mbah robi selaku pembeli:  

“Karena sampah medis tersebut bernilai jual yang tinggi 
bisa memberikan keuntungan bagi saya, untuk itu saya 
manfaatkan kembali sebagai bahan mainan anak-anak 
seperti cat warna kuku dan semprotan anak. sebelumnya 
sampah medis tersebut saya bersihkan menggunakan 
deterjen. Memang kondisi ini membahayakan, dan 
terkadang sampah tersebut malah dimanfaatkan oleh 
sebagian orang untuk mencari penghasilan tanpa 
memperhatikan bahwa pemanfaatan sampah medis tersebut 
bisa menularkan penyakit.5 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa membeli 

limbah medis tersebut memiliki nilai jual yang tinggi untuk 

dimanfaatkan kembali menjadi mainan anak-anak. terkadang 

sampah tersebut malah dimanfaatkan oleh sebagian orang 

untuk mencari penghasilan tanpa memperhatikan bahwa 

sampah medis tersebut bisa menularkan penyakit. 

b. Obyek jual beli  

Dalam transaksi jual beli rukun dan syaratnya harus 

terpenuhi salah satunya adanya obyek atau barang yang 

diperjualbelikan. Sedangkan di antara syarat barang yang 

dijadikan obyek jual beli tersebut adalah suci dan bersih 

barangnya, harus ada manfaatnya, dan barangnya bernilai. Di 

wilayah sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo, 

pada suatu saat petugas kebersihan mengumpulkan sampah 

medis untuk dimanfaatkan. Adapun pemanfaatannya yang 

                                                           
5 Lihat Transkip, 04/W/16-6/2018. 
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bernilai positif dan negatif yang diungkap oleh beberapa 

narasumber. 

Menurut Adit selaku penjual mengatakan : 

“Limbah medis tersebut saya peroleh dari tempat sampah 
yang berada di sekitar rumah sakit. lalu saya kumpulkan, 
setelah dikira sudah mendapatkan cukup banyak kemudian 
akan saya jual kepada pengepul, biasanya oleh pembeli 
sampah medis tersebut dimanfaatkan menjadi produk 
plastik, sebelumnya dicuci, kemudian digiling, dan 
dijadikan bijih plastik. Barang jadinya berupa produk-
produk plastik seperti ember dan kantong kresek”6 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Adit 

memperoleh sampah medis dari tempat sampah, lalu dijual 

kepada pengepul, dan oleh pembeli sampah medis tersebut 

dimanfaatkan menjadi produk plastik sebelumnya dicuci, 

kemudian digiling dan dijadikan bijih plastik seperti ember dan 

kantong kresek. 

Adapun pendapat Mbah yono selaku pencari dan penjual 

mengatakan: 

“Sebenarnya saya merasa jijik untuk mengambilnya, 
karena bisa saja sampah tersebut menularkan penyakit, 
tetapi mau bagaimana lagi soalnya untuk menambah hasil 
pendapatan.”7 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Mbah 

yono merasa jijik untuk mengambil sampah tersebut, memang 

                                                           
6 Lihat Transkip, 02/W/12-6/2018. 
7 Lihat Transkip, 03/W/13-6/2018. 
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beresiko karena penjualan sampah tersebut untuk menambah 

hasil pendapatan. 

Mbah robi selaku pembeli mengatakan bahwa:  

“limbah ini memiliki nilai jual yang tinggi terutama seperti 
plastik dari infus dan selang karena tergolong kelas plastik 
yang bagus, mudah dibentuk ketika panas, keras, kuat, tidak 
bereaksi terhadap zat kimia lain, dan bermutu tinggi 
sehingga banyak dicari oleh para pembeli biasanya akan 
dimanfaatkan untuk bahan campuran semen.”8 
 
 
Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Mbah 

Robi membeli limbah seperti plastik dari infus dan selang 

karena tergolong kelas plastik yang bagus, mudah dibentuk, 

bermutu tinggi dan banyak peminatnya, limbah tersebut 

digunakan untuk bahan campuran. 

Aripin mengatakan bahwa: 

“Mencari sampah medis ini hanya sampingan, untuk 
mengisi waktu luang setelah bersih-bersih ruangan pasien, 
kamar mandi dan juga untuk menambah hasil pendapatan, 
saya bisa mendapatkan keuntungan dari hasil jualan 
tersebut, untuk harganya Rp6-7 ribu per kilo buat infus, 
Rp20 ribu per kilo untuk selang, Rp2-3 ribu sekilo untuk 
alat suntik bekas tanpa jarum. Sampah medis tersebut 
biasanya saya jual ketempat pengepul. Biasanya pembeli 
menjadikan sampah medis tersebut untuk mainan anak-
anak atau produk-produk plastik.”9 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Aripin 

mencari dan menjual limbah medis hanya sebagai pekerjaan 

sampingan untuk menambah pendapatan dan pembeli 
                                                           

8
Lihat Transkip, 04/W/16-6/2018. 

9 Lihat Transkip, 01/W/11-6/2018. 
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memanfaatkannya secara berbeda-beda, ada yang membelinya 

untuk diolah menjadi mainan anak-anak, dan produk-produk 

plastik. Adapun pendapat Mbah robi adalah: 

“Biasanya setelah saya mendapatkan sampah medis 
tersebut langsung saya bersihkan, untuk pembersihannya 
tidak melalui proses yang rumit. hanya saya cuci dengan 
deterjen saja memang belum bisa dibilang bersih, karena 
tidak memiliki alat khusus untuk melindungi diri dari 
bahaya limbah tersebut seperti sarung tangan dan masker, 
saya menggunakan alat seadanya, memang limbah tersebut 
mudah menularkan penyakit terutama ketika saat daya 
tahan tubuh saya melemah.”10 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Mbah 

Robi mengolah limbah medis tersebut hanya dicuci dengan 

deterjen karena tidak memiliki alat khusus untuk melindungi diri  

mbah robi menggunakan alat seadanya. Memang hal tersebut 

sangat berbahaya apalagi ketika daya tahan tubuh melemah bisa 

saja mudah tertular penyakit. Adapun pendapat Khoirul: 

“sampah medis tersebut saya gunakan sebagai bahan 
campuran semen, karena merasa jijik dengan sampah 
medis tersebut lalu saya olah terlebih dahulu agar tidak 
merugikan pihak konsumen.”11 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Khoirul 

membeli sampah medis untuk digunakan sebagai bahan 

campuran semen, karena agar tidak merugikan pihak konsumen. 

 

                                                           
10 Lihat Transkip, 04/W/16-6/2018. 
11 Lihat Transkip, 05/W/17-6/2018.  
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Adapun pendapat Yuli:  

“Dengan modal uang tidak sedikit untuk membeli limbah 
medis tersebut bisa memberikan saya keuntungan yang 
menjanjikan, memang sampah medis ini sangat 
membahayakan bagi saya, apalagi ketika saya tidak 
menggunakan alat pelindung diri dan pada saat daya tahan 
tubuh saya melemah bisa saja saya tertular penyakit tetapi 
semua itu tidak saya perhatikan karena untuk 
mendapatkan penghasilan tambahan.”12 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Yuli 

membeli sampah medis tersebut karena mendapatkanuntung 

yang menjanjikan, meskipun sangat membahayakan bagi 

dirinya. 

Dari pemaparan informasi di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa sampah medis sebagai obyek jual beli mempunyai beberapa 

manfaat di kalangan masyarakat yang kreatif yaitu sebagai bahan 

plastik dan campuran semen, namun disisi lain oleh sebagian 

masyarakat yang nakal akan dijual demi mendapatkan keuntungan 

tanpa memperhatikan bahwa pemanfaatan botol bekas infus, dan 

suntik bekas tersebut bisa menularkan penyakit, contohnya sajadalam 

proses pembersihannya tanpa menggunakan proses yang rumit  hanya 

dicuci dengan deterjen dan mereka tidak menggunakan alat khusus 

untuk melindungi dirinya, hanya menggunakan alat seadanya  apalagi 

ketika daya tahan tubuh melemah bisa saja mudah tertular penyakit. 

 

                                                           
12 Lihat Transkip, 06/W/26-8/2018. 
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2. Praktik Penetapan Timbangan dan Harga Dalam Jual Beli Sampah 

Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo. 

Pada dasarnya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbang 

atau takaran dan harga memainkan peranan penting sebagai alat 

keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual dan pembeli. Jual beli 

sampah medis di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo tidak 

terlepas dengan sistem penimbangan yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa banyak sampah medis yang diperjualbelikan dan untuk 

mengetahui harga yang harus ditetapkan di akhir transaksi jual beli 

nantinya. Untuk mengetahui bagaimana penetapan timbangan  dan harga 

sampah medis sebagai obyek jual beli di Rumah Sakit Umum Daerah 

Harjono Ponorogo. 

Adit mengatakan:  

“sampah medis ini saya peroleh dari tempat sampah yang berada di 
sekitar rumah sakit, lalu kami kumpulkan dalam suatu plastik. baru 
setelah mendapatkan cukup banyak kemudian saya jual kepada 
pengepul, untuk mengetahui berat sampah medis tersebut biasanya 
hanya saya kira-kira karena untuk mempercepat waktu transaksi, 
dan untuk menentukan harganya saya mematok menurut kualitas 
plastiknya yang berkisar antara Rp.6.000,00-7.000,00 per kilo buat 
botol bekas infus, Rp.20.000,0 per kilo untuk bekas selang, 
Rp.2.000,00-3.000,00 per kilo untuk alat suntik bekas tanpa jarum 
karena sampah medis tersebut tergolong sulit untuk didapatkan dan 
merupakan plastik yang berkualitas bagus untuk diolah.”13 

 

 

 

                                                           
13 Lihat Transkip, 02/W/12-6/2018. 
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Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Adit dalam 

menentukan berat sampah medis tersebut hanya menggunakan perkiraan, 

dan dia mematok harga menurut kualitas plastik yang berkisarantara 

Rp.6.000-7.000 per kilo buat botol bekas infus, Rp.20.000,00 per kilo 

untuk selang, Rp.2.000,00-3.000,00 per kilo untuk alat suntik bekas tanpa 

jarum karena sampah medis tersebut tergolong sulit untuk didapatkan dan 

merupakan plastik yang berkualitas bagus untuk diolah. 

Adapun Aripin mengatakan: 

“Untuk mengetahui beratnya kami hanya menggunakan perkiraan 
karena untuk mempercepat proses transaksi tersebut, limbah medis 
tersebut kami peroleh dari tempat sampah disekitar rumah sakit 
kemudian akan kami jual,untuk harganya kami tetapkan sesuai 
dengan kualitas plastiknya.”14 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil sampah 

medis yang diperoleh akan dijual, untuk menentukan beratnya mereka 

tidak menggunakan alat timbang melainkan hanya memperkirakannya 

saja. Adapun untuk harganya yaitu ditetapkan berdasarkan kualitas 

plastiknya. 

Khoirul mengatakan: 

“ketika membeli sampah medis inikita harus berhati-hati karena 
mengandung zat kimia berbahaya, Untuk penetapan beratnya 
biasanya penjual hanya memperkirakannya sajakarena untuk 
mempersingkat waktu transaksi. dan untuk harga limbah medis 
tersebut telah ditetapkan oleh penjualdengan harga yang berkisar 
Rp. 6.000,-7.000 perkilonya untuk infus,kami membeli sampah 

                                                           
14Lihat Transkip, 01/W/11-6/2018.  
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medis tersebut karena keuntungan yang kami dapatkan sangat 
menjanjikan.”15 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Khoirul sangat 

berhati-hati karena mengandung zat kimia berbahaya biasanya penjual 

hanya memperkirakan berat sampah tersebut dan untuk harga tersebut 

ditetapkan oleh penjual, merekan berani mengambil resiko karena 

keuntungan yang merekadapatkan sangat menjanjikan. 

Mbah Robi mengatakan: 

“untuk limbah medis ini saya membeli dari salah satu petugas 
kebersihan yang ada di rumah sakit, saya mendatangi rumah sakit 
tersebut ketika malam hari danuntuk mempercepat transaksi 
biasanya beratnya hanya dikira-kira. saya membeli sampah tersebut  
dengan kisaran harga Rp.6.000-7.000 perkilonya untuk botol infus 
bekas.”16 

Dari pemaparan informasi di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa dari penetapan timbangan dalam jual beli sampah medis sebagai 

obyek di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono menggunakan sistem 

perkiraan karena praktik tersebut sudah dilakukan sejak lama sedangkan 

untuk penetapan harganya ditetapkan berdasarkan kualitas plastik. 

Menurut Bapak Wito selaku kepala Bagian IPAL di Rumah Sakit 

Umum Daerah Harjono Ponorogo mengenai jual beli limbah medis 

tersebut sangat membahayakan apabila diperjualbelikan apalagi kalau 

berada di tangan yang salah dalam pengolahannya yang tidak 

                                                           
15Lihat Transkip,  03/W/13-6/2018. 
16Lihat Transkip, 04/W/16-6/2018. 
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menggunakan proses yang istimewa. Biasanya mereka tidak 

memperhatikan bahaya yang akan ditimbulkan dari jual beli tersebut bagi 

masyarakat. 

Dari pemaparan informasi di atas penulis dapat menyimpulkan 

bahwa untuk proses penetapan timbangan sampah medis tersebut hanya 

menggunakan perkiraan karena praktik tersebut sudah dilakukan sejak 

lama dan selanjutnya untuk penetapan harganya biasanya ditetapkan 

berdasarkan kualitas plastiknya. Seperti bekas botol infus dihargai Rp 

6.000-7.000 dan untuk selang bekas dihargai Rp 20.000 karena sampah 

medis ini tergolong plastik yang bagus. Menurut bapak wito selaku kepala 

bagian IPAL di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo 

mengatakan bahwa ada seorang masyarakat yang memanfaatkan sampah 

medis tersebut dengan memperjualbelikannya tanpa melalui proses yang 

benar. Mereka tidak memperdulikan bahaya yang akan ditimbulkan bagi 

masyarakat, hal tersebut tentunya akan merugikan pihak lain. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LIMBAH MEDIS SEBAGAI 

OBYEK JUAL BELI, PENETAPAN TIMBANGAN DAN HARGA DI 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARJONO PONOROGO 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Limbah Medis Sebagai Obyek Jual 

Beli di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo. 

Berdasarkan paparan Bab 3 obyek jual beli ada 2 yaitu yang pertama, 

sampah medis yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. dan kedua, 

sampah medis yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Menurut 

paparan data, sampah medis yang diperjualbelikan meliputi: plastik bekas 

infus, selang plastik untuk infus, alat suntik bekas tanpa jarum. Sampah-

sampah ini bernilai jual lebih mahal dibanding jenis sampah plastik lainnya, 

terutama plastik dari infus dan selang. karena tergolong polietilena 

berdensitas lemah, Plastik tersebut mudah dibentuk ketika panas, keras, kuat, 

tidak bereaksi terhadap zat kimia lain, dan bermutu tinggi. Sampah medis ini 

bisa menjadi berkah tersendiri bagi para petugas kebersihan apabila 

diperjualbelikan, sebagian besar petugas kebersihan tersebut menjual sampah 

medis tanpa melalui proses pembersihan yang benar, rata-rata hanya dengan 

menggunakan alat seadanya karena keterbatasan alat yang dimiliki. Sehingga 

dari hal tersebut kemungkinan besar petugas kebersihan dan pembeli sampah 

tersebut mudah untuk diserang penyakit. 
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Seperti yang dipaparkan oleh Adit dan Mbah Robi mengatakan 

bahwa sampah medis tersebut diperoleh dari tempat sampah, lalu dijual 

kepada pengepul, dan oleh pembeli sampah medis tersebut dimanfaatkan 

menjadi produk plastik dan bahan campuran semen. sebelumnya dicuci, 

kemudian digiling dan dijadikan bijih plastik seperti ember dan kantong 

kresek.1 

Dari pemaparan diatas sampah medis tersebut boleh 

diperjualbelikan, karena sampah medis tersebut oleh petugas kebersihan 

telah dimanfaatkan menjadi sebuah produk plastik, mainan anak-anak, dan 

bahan campuran semen. Seperti yang telah dijelaskan oleh Sayyid Sa>biq 

mengemukakan bahwa madhhab H{anafi>>>yah dan madhhab Z}a>hiri> 

mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek 

jual beli. Untuk itu mereka mengatakan “diperbolehkan seorang penjual 

kotoran. Kotoran atau tinja dan sampah yang mengandung najis. Karena 

dapat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman”. 

perlu diingatkan bahwa barang itu (barang-barang yang mengandung najis, 

arak dan bangkai) boleh diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi 

atau dijadikan sebagai bahan makanan. Landasan hukum tentang hal ini 

dapat dipedomani ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Nabi 

Muhammad SAW.  

                                                           
1
Hasil Wawancara dengan Adit ( Lihat Transkip, 02/W/12-6/2018). 
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ِيبْ ُعَمَر أَ  ثـََنا اِْبنُ َحدَّ : ٍر اْلبَـزَّاُر، قَالَ حبَْ َعْبُد اْلرَّْمحَِن ْبُن  �َ بَـرَ َأخْ 

ثـََنا : قَالَ  ِينُّ،اْلَعدَ  ْعُت اَلزُّْهرِيُّ : ُن، قَالَ ُسْفَياَحدَّ ُحيَدِّ ُث،  مسَِ

: َقاَلتْ  ةَ ُمْونَ َميْ  ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعنْ هللاِ ْبِن َعْبِد  َعْن ُعَبِيِد هللاِ 

َتًة ِمَن اْلصََّدَقِة َميْـ  ِبَشاةٍ : َسلَّمَ َعَلْيِه وَ  َصلَّى هللاِ  َرُسْوُل هللاِ  َمرَّ 

َهااُ  َهابـََها َفَدبـَُغْوَها إِ َخُذْوا أَ َال أَ : (ِلَمْيُمْونََة، فـََقالَ ٌة الَ َموْ  ْعِطيَـتـْ

َتٌة، فَـ هللاِ  لَ َرُسوْ  �َ : فـََقاُلْوا) ِ�َا؟ نـْتَـَفُعْواَفا َقاَل اْلنَِّيبُّ ، اِنـََّها َميـْ

َا ُحّرَِم إِ (:َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاُ   2).ْكُلَهاأَ منَّ

Abdurrahman bin Bahr Al Bazar telah mengabarkan kepada kami, ia 
berkata, Ibnu Abu Umar Al Adani telah menceritakan kepada kami, ia 
berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, aku 
mendengar Az-Zuhri menceritakan dari Ubaidillah bin Abdullah dari 
Ibnu Abbas dari Maymu>nah, ia berkata, Rasulullah SAW melewati 
seekor domba dari harta sedekah yang sudah menjadi bangkai dan 
dulunya diberikan oleh hamba sahaya Maymu>nah. Beliau 
bersabda,“Mengapa mereka tidak mengambil kulitnya, lalu 
menyamaknya dan memanfaatkannya?”. Mereka berkata, “Wahai 
Rasulullah! Sungguh, domba itu telah menjadi bangkai.” Nabi SAW 
bersabda,“Sesungguhnya yang diharamkan hanyalah memakannya”.3 
 

  Bahwa mereka memperbolehkan jual beli barang menjijikan yang 

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

memiliki manfaat yang dihalalkan secara shar>’i, boleh diperjualbelikan, 

karena segala sesuatu diciptakan untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia.  

 

 

 

                                                           
2
 Muhammad Bin Abdillah Malik, Sahih Bukhari Vol 1 (Dar al Hadits - Kairo Mesir, 

1997), 107. 
3
 Amir Ala’uddin Ali Bin Balban Al Farisi, Shahih Ibnu Hibban Bi Tartib Ibni Balban 

(Jakarta: Pustaka Azam,  2009), 132. 
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Berikut pemaparan Mbah Robi terkait obyek jual beli yang 

membahayakan. 

Bahwa Mbah Robi mengolah limbah medis tersebut hanya dengan 

dicuci dengan deterjen, karena tidak memiliki alat khusus untuk 

melindungi diri Mbah Robi menggunakan alat seadanya. Memang hal 

tersebut sangat berbahaya, apalagi ketika daya tahan tubuh sedang 

melemah bisa saja mudah tertular penyakit.4 

 Dari paparan diatas menurut penulis, Sampah Medis tersebut 

tidak boleh diperjualbelikan, karena sampah medis tersebut dalam proses 

pembersihannya tidak melalui proses pembersihan  yang benar. Sehingga 

kemungkinan besar bisa menularkan penyakit bagi konsumen apabila 

diperjualbelikan.  

 Sebagaimana dijelaskan, ba’i al-ghara>r adalah setiap akad jual 

beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang 

yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini 

disebabkan karena adanya keragu-raguan apakah barang yang 

diperjualbelikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat). Sebagaimana 

dijelaskan Menurut khithabi sebagaimana dikutip Abi Malik Kamal bin al-

Sayyid Salim menyebutkan bahwa hukum asal ghara>r adalah sesuatu yang 

tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. Setiap jual beli yang 

tujuannya samar, tidak diketahui, tidak bisa diukur, disertai unsur 

                                                           
4
 Hasil Wawancara dengan Mbah Robi (Lihat Transkip, 04/W/16-6/2018). 
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penipuan, maka jual beli tersebut disebut ba’i al-ghara>r.  Orang muslim 

tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan 

(ghara>r). Jadi ia tidak boleh menjual ikan di dalam air, atau menjual bulu 

yang masih di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan 

yang masih dalam perut induknya, atau buah-buahan yang belum masak, 

atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang yang tanpa bisa dilihat.5  

 Menurut penulis dari sampah medis yang diperjualbelikan dengan 

melalui proses pencucian sekedarnya saja, maka akan membahayakan 

orang lain yang membelinya. Sampah medis tersebut tidak semuanya 

ditangani secara benar sehingga berisiko menyebarkan infeksi dan 

berpotensi dipakai lagi.  Karena ada yang menjualnya untuk mainan anak-

anak, mereka yang tidak mengetahui apa-apa tentang sampah medis 

tersebut, tentunya akan mudah untuk terserang penyakit.  

 Dengan demikian dari analisis diatas penulis dapat 

menyimpulkan bahwa sampah medis yang dijadikan sebagai obyek jual 

beli diperbolehkan menurut hukum Islam apabila sampah medis tersebut 

ditangani secara benar atau dimanfaatkan seperti untuk bahan campuran 

semen, produk plastik. sedangkan hukumnya tidak boleh diperjualbelikan 

karena belum memenuhi beberapa syarat dalam obyek jual beli karena 

dalam proses pembersihannya tidak sesuai dengan prosedur sehingga bisa 

membahayakan masyarakat apabila diperjualbelikan. 

                                                           
5
Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 79. 
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan dan 

Penetapan Harga Dalam Jual Beli Limbah Medis di Rumah Sakit 

Umum Daerah Harjono Ponorogo  

Dalam penetapan timbangan dan harga seperti yang dipaparkan 

pada Bab 3, Adapun praktik jual beli sampah medis sebagai obyeknya 

yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo tidak 

terlepas dari sistem penimbangan yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa banyak sampah medis yang diperjualbelikan, dan untuk 

mengetahui harga yang harus ditetapkan di akhir transaksi jual beli 

nantinya.  

Bahwa jual beli sampah medis menggunakan sistem penimbangan 

dengan satuan kilogram. Untuk sistem penimbangannya penjual hanya 

memperkirakan berat sampah medis tersebut, dalam praktiknya 

penetapan timbangan dengan menggunakan perkiraan tersebut sudah 

dilakukan sejak lama dan dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga 

lama-kelamaan akan menjadi suatu adat kebiasaan di tempat tersebut. 

dari proses tersebut pembeli menyetujui berat yang telah ditetapkan oleh 

penjual. Dalam menentukan harganya penjual mematok harga menurut 

kualitas plastiknya yang berkisar antara Rp.6.000,00-7.000,00 per kilo 

buat botol bekas infus, Rp.20.000,0 per kilo untuk bekas selang, 

Rp.2.000,00-3.000,00 per kilo untuk alat suntik bekas tanpa jarum karena 
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sampah medis tersebut tergolong sulit untuk didapatkan dan merupakan 

plastik yang berkualitas bagus untuk diolah”.6  

Menurut penulis dari praktik Jual beli diatas diperbolehkan karena 

dalam praktiknya hal tersebut sudah dilakukan sejak lama oleh petugas 

kebersihan. jual beli jiza>f  dalam bahasa arab yang mempunyai definisi 

sebagai jual beli sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara 

satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikannya atau 

melihat barangnya. Seperti yang dijelaskan oleh ulama empat madhhab 

yang berpendapat sebagai berikut:  

1. Pendapat Madhhab H}anafiyah: jual beli jiza>f diperbolehkan, dengan 

ketentuan barang yang dijual adalah khusus biji-bijian atau makanan 

yang tidak diketahui takaran dan timbangannya oleh kedua pihak 

pelaku jual beli. Serta, barang yang digunakan untuk menukar barang 

tersebut sejenis.7 

2. Pendapat madhhab Malikiyah: jual beli jiza>f diperbolehkan dengan 

sebagaimana yang hendak disebutkan syarat-syaratnya pada 

pembahasan setelah ini.8 

3. Pendapat Madhhab Sya>fi’i>yah: ada dua perkataan dari ulama 

Sya>f>’i>yah. Perkataan pertama adalah bahwasanya jual beli jiza>f pada 

                                                           
6 Hasil Wawancara dengan Adit (Lihat Transkip, 02/W/12-6/2018). 
7 Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-‘Ainani, Al-Bayanah fi Syarhi Al-Hidayah 

Jilid7  (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), 34-35. 
8 Al-Walid bin Rusyd Al-Qurthubi, Al-Bayan wa At-Tahshil jilid 7  (Beirut: Dar Al-

Gharbi Al-Islami, 1988), 144.  
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shubrah9 tidak makruh, berarti diperbolehkan atau mubah. Sedangkan 

perkataan yang kedua adalah jual beli jiza>f makruh dikarenakan 

apabila menakar atau mengambil barang yang hendak dibeli dengan 

sendirinya dengan melebihkan barangnya maka itu termasuk jual beli 

yang mengandung unsur ghara>r.10 

4. Pendapat Madhhab H}anabilah: diperbolehkan, jika shubrah  yang 

memang tidak diketahui timbangan dan takarannya, jika makanan 

pada hakikatnya ditimbang dan ditakar, maka jual belinya dilarang.  

  Sedangkan dalam hal penetapan harga atau Tas’i>r menurut 

penulis dalam hal ini ulama berbeda pendapat ada yang setuju dan 

tidak setuju, berikut pemaparannya. 

1. Pendapat Yang Tidak Setuju Dengan Tas’i>r 

Apabila kenaikan harga barang dipasar disebabkan ulah 

para spekulator dengan cara menimbun barang (ihtikar), sehingga 

barang di pasar menipis dan harga di pasar melonjak dengan tajam, 

maka keadaan seperti ini para ulama fiqh berbeda pendapat tentang 

hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga 

komoditi itu. 

 

                                                           
9 DR. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, terj. Abdul Hayie al-Kattani, 

dkk jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2007).  
10

Abu Al-Husain Yahya bin Abi Al-Khair Al-‘imroni Asy-Sya>fi>’iyahAl-Yamani, Al-
Bayan fi Madhhab Al-Iman Asy-Sya>fi>’i Syarh Kitab Al-Muhadzdzab Jilid 5 (Beirut: Dar Al-
Manhaj, 2000), 93. 
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Ulama Z}a>hiri>yah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama 

sya>f>i’i>yah, sebagian ulama Hanabilah dan Imam as-Syaukan>i 

berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan 

harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga 

hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik 

disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam, 

tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur 

tangan dalam penetapan harga tidak diperbolehkan. Alasan mereka 

adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Nisa ayat 29 yang 

menyatakan bahwa:  

                 

                 

        

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.11 

 

Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur dalam 

menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli 

(bahkan oleh para ulama dikatakan sebagai rukun), yaitu kerelaan hati 

kedua belah pihak, telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah 

                                                           
11

Departemen  Agama RI, al-Qur’an  dan Terjemahan (Jakarta: Khasanah Mimbar Plus, 
2011). 
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berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, 

sekaligus pihak penguasa telah berbuat dhali>m kepada pihak penjual. 

2. Pendapat Yang Setuju Dengan Tas’i>r 

Pendapat ini dikemukakan oleh ulama H}anafiyah, sebagian 

besar ulama Hanabilah, seperti Ibn Qudamah, Ibn Taymi>yah dan 

Ibn Qayyim al-Jauziyah dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah. 

Ulama H}anafiyah yang membolehkan pihak pemerintah bertindak 

menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan 

pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga 

disebabkan ulah para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah 

dalam syari’at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur 

kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. 

Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang 

telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun 

tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga 

komoditi yang naik itu. 

  Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem 

penetapan timbangan dan harga dalam jual beli sampah medis di 

Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo dengan menggunakan 

perkiraan telah menjadi hukum adat setempat karena praktik tersebut 

sudah berlangsung sejak lama, maka tidak menyimpang dari hukum 

Islam dan hukumnya sah. karena hal tersebut dapat dibenarkan pihak-

pihak lain dan tidak ada yang dirugikan serta tidak bertentangan 
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dengan ketentuan nash. Hal tersebut dapat didasarkan pada kaidah 

fiqh, yaitu:  

  اَْلَعاَدُة ُحمَكََّمةُ 

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum” 

 Dan untuk penetapan harga yang telah ditetapkan oleh 

penjual  ulama berbeda pendapat ada yang setuju dan tidak setuju 

dalam hal tersebut. pendapat yang tidak setuju alasan mereka 

adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Nisa ayat 29 yang 

menyatakan bahwa: Menurut mereka, apabila pemerintah ikut 

campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting 

dari jual beli yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang. 

Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang 

bertentangan dengan kehendak ayat di atas. sedangkan untuk 

pendapat yang setuju alasan mereka adalah pemerintah dalam 

syari’at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan 

masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. 
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 BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Obyek jual beli limbah medis yang berada di Rumah Sakit Umum 

Daerah Harjono Ponorogo apabila ditinjau dari hukum Islam yaitu: ada 

2 pendapat, Pertama diperbolehkan karena sampah medis tersebut bisa 

dimanfaatkan untuk mainan anak-anak, produk plastik dan bahan 

campuran semen. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Sa>biq  

bahwa madhhab H{anafi>yah dan madhhab Zahiri mengecualikan 

barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli. 

Kedua, yang tidak boleh diperjualbelikan karena sampah medis tersebut 

membahayakan yang dalam proses pembersihannya tidak melalui 

proses pembersihan  yang benar. Sehingga kemungkinan besar bisa 

menularkan penyakit bagi masyarakat apabila diperjualbelikan.  

2. Penetapan timbangan dan harga dalam praktik jual beli limbah medis di 

Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo yang menggunakan 

sistem perkiraan telah menjadi hukum adat setempat, karena praktik 

tersebut sudah berlangsung sejak lama, maka tidak menyimpang dari 

hukum Islam dan hukumnya sah. karena hal tersebut dapat dibenarkan 
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pihak-pihak lain dan tidak ada yang dirugikan serta tidak bertentangan 

dengan ketentuan nash. 

 Sedangkan  untuk penetapan harga  ulama berbeda pendapat ada 

yang setuju dan tidak setuju dalam hal tersebut. pendapat yang tidak 

setuju alasan mereka adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Nisa 

ayat 29 yang menyatakan bahwa: Menurut mereka, apabila pemerintah 

ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting 

dari jual beli yaitu kerelaan hati kedua belah pihak telah hilang. 

sedangkan untuk pendapat yang setuju alasan mereka adalah 

pemerintah dalam syari’at Islam berperan dan berwenang untuk 

mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan 

mereka. 

 B. Saran-saran 

Setelah selesai menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba 

mengemukakan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat khususnya 

bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca dan seluruh umat islam. 

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan, sebagai berikut: 

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

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

supaya tidak terjadi permasalahan jual beli yang menyimpang dari 

hukum Islam. 
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2. Penulis berharap kepada pelaku jual beli dan masyarakat yang 

melakukan transaksi jual beli untuk selalu menegakkan kebenaran 

yang sesuai dengan hukum Islam, supaya tidak terjadi penipuan yang 

menyebabkan kerugian salah satu pihak, lingkungan hidup semua 

makhluk, dan agar terwujud kesejahteraan bersama. 
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