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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Manusia sebagai makhluk tidak bisa hidup seorang diri. Manusia 

diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama 

lain, karena itu merupakan kodrat manusia. Untuk memenuhi kebutuhan 

hidup setiap hari, setiap manusia pasti melaksanakan suatu transaksi yang 

biasa disebut dengan jual beli. 

Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat 

memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Itu artinya bahwa 

semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan 

selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, hal ini sesuai dengan kaidah 

fikih: 

لِْيُل َعَلى التَّْحرِميِْ  َ�َحُة َحىتَّ َيُدلَّ الدَّ  َاْالَْصُل ِيفْ اْالَْشَياِء َاْإلِ

Artinya: Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan 
keharamannya.1 

 
Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia 

termasuk di dalamnya muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada 

manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, serta tidak 

melanggar  ketentuan-ketentuan shar’. 

Menurut jumhur ulama untuk mencapai keabsahan jual beli, harus 

dipenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Rukun dan syarat jual beli 

                                                           
1 Ridho Rokamah, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), 53. 

 

1 
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adalah adanya pedagang dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, 

dan adanya ija>b dan qabu>l, berbeda menurut ulama H{anafi>yah, ulama 

H{anafi>yah berpendapat bahwa rukun dari jual beli hanyalah ija>b dan qabu>l.2 

Syarat jual beli menurut ulama Sha>fi’i>yah  adalah adanya keridhaan antara 

pedagang dan pembeli, barang yang diperjualbelikan berharga, suci, bisa 

diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh, dan 

merdeka.3  

Salah satu syarat dan rukun jual beli yang dibenarkan oleh shar’ 

adalah ija>b dan qabu>l atau biasa disebut dengan akad. Menurut jumhur ulama 

sebuah akad harus memenuhi rukun akad yang terdiri dari: para pihak yang 

membuat akad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad.4 Rukun akad 

tersebut harus terpenuhi. Karena tidak mungkin terciptanya suatu akad jika 

tidak ada unsur-unsur yang membentuknya. Imam yang empat (H{anafi>, 

Ma>liki>, Sha>fi’i> dan H{amba>>li>) berpendapat bahwa jual beli dinyatakan sah jika 

didalam ija>b dan qabu>l kedua belah pihak merasakan kerelaan (keridhaan).5 

Dalam jual beli tentunya harus ada ma’qu>d ‘alaih (barang), karena 

ma’qu>d ‘alaih merupakan salah satu rukun jual beli menurut jumhur ulama 

kecuali ulama H{anafi>yah, ulama H{anafi>yah berpendapat bahwasanya rukun 

jual beli hanyalah ija>b dan qabu>l, hukum Islam menetapkan bahwasanya 

dalam masalah jual beli ma’qu>d ‘alaih (barang) menjadi tanggung jawab 

                                                           
2 Rachmad Syafi’i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 77. 
3 Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67. 
4 Oni Sahroni, Fikih Muamalah (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), 25. 
5 Sahrani, Fikih Muamalah, 81. 
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penjual sedangkan harga dari ma’qu>d ‘alaih (objek akad) menjadi tanggung 

jawab pembeli.6 

Sedangkan dalam kenyataannya, di pasar hewan Muneng Madiun 

terdapat jual beli kambing yang sedikit berbeda dengan jual beli pada 

umumnya, dimana pemasok (pemilik kambing) dan pedagang kambing 

(orang yang menjualkan kambing pemasok) dalam jual beli ini pedagang 

mengambil kambing dari para pemasok dengan pembayaran di akhir. Ketika 

kambing pertama sudah terjual, kemudian pedagang mengambil lagi kambing 

dari para pemasok dan menjualnya kembali, begitu seterusnya.7 Ada 

kesepakatan antara pedagang dan pemasok, yang sebenarnya syarat itu dibuat 

secara sepihak oleh para pemasok kambing. Persyaratan tersebut 

mengharuskan apabila kambing dari pemasok yang diambil oleh pedagang 

dalam waktu satu hingga tiga hari tidak terjual, kambing tersebut akan 

kembali ke pemasok, dan pedagang dikenakan tambahan biaya atau denda 

tergantung level kambing yang dibawa.8  

Denda yang dipersyaratkan oleh para pemasok sangatlah berfariasi 

antara Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 tergantung besar kecilnya kambing 

yang mereka bawa. Di dalam sistem denda ini, persyaratan diletakan dalam 

situsi yang tidak jelas yaitu terjual tidaknya seekor kambing. Akan tetapi 

seorang pedagang kambing terpaksa menyetujui persyaratan yang dibuat oleh 

para pemasok kambing, sebab apabila pedagang tidak menyetujuinya, 

                                                           
6 Rachmad Syafi’i, Fiqh Muamalah, 88. 
7 Saif, Hasil Wawancara, 23 maret 2018. 
8 Ibid. 
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pedagang akan kesulitan dalam melakukan transaksi jual beli, dikarenakan 

kurangnya modal yang dimiliki oleh sebagian pedagang.9 

Terkadang, tanpa disengaja kambing yang menjadi objek jual beli 

berada pada keadaan yang sangat sulit untuk diperkirakan, yaitu kambing 

tersebut mati ataupun hilang, ini sebenarnya bukan sepenuhnya salah 

pedagang tetapi mau tidak mau para pedagang harus mengganti harga jual 

kambing tersebut sesuai dengan kesepakatan harga diawal.10   

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang jual 

beli kambing di pasar hewan Muneng Madiun, dalam teorinya menurut 

jumhur ulama, agar jual beli itu sah di dalamnya harus terpenuhi syarat dan 

rukun jual beli yaitu ‘aqidayn (subjek dan objek), ma’qu>d ‘alaih (barang) dan 

s}i>ghat (kesepakatan) yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dalam praktik 

jual beli tersebut.11 Terkait s}i>ghat imam yang empat (H{anafi>, Ma>liki>, Sha>fi’i> 

dan Hamba>li>) berpendapat bahwa jual beli dinyatakan sah jika di dalam ija>b 

dan qabu>l kedua belah pihak merasakan kerelaan (keridhaan). Sedangkan 

dalam praktiknya di lapangan terdapat beberapa masalah yang timbul yaitu 

transaksi jual belinya, pedagang kambing seolah-olah terpaksa menyetujui 

persyaratan yang diajukan pemasok, dan persyaratan yang diletakkan pada 

keadaan yang berspekulasi yaitu terjual atau tidaknya seekor kambing. Pada 

saat kambing itu hilang ataupun mati para pedagang harus mengganti kambing 

tersebut dengan harga yang disepakati di awal bersama para pemasok tanpa 

                                                           
               9 Din, Hasil Wawancara, 22 maret 2018. 

10 Ibid. 
11 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 

168. 
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ada potongan sedikitpun. Dari sini penulis akan menjadikan sebuah karya 

ilmiah dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli 

Kambing di Pasar Hewan Muneng Madiun. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan mendasar penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam transaksi jual beli 

kambing antara pemasok dan pedagang di pasar hewan Muneng Madiun? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran denda dalam 

transaksi jual beli kambing antara pemasok dan pedagang di pasar hewan 

Muneng Madiun? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian risiko antara 

pemasok dan pedagang di pasar hewan Muneng Madiun apabila kambing 

hilang dan mati? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban 

kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam pokok 

masalah, Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad yang di dalamnya 

terdapat persyaratan denda dalam transaksi antara pemasok dan pedagang 

di pasar hewan Muneng Madiun. 
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2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap denda yang ada dalam 

transaksi jual beli kambing antara pemasok dan pedagang di pasar hewan 

Muneng Madiun 

3. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian risiko apabila 

kambing hilang dan mati dalam jual beli kambing antara pemasok dan 

pedagang  di pasar hewan Muneng Madiun 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk: 

1. Secara teoritis  

Untuk memberikan informasi dan memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam akad jual beli kambing yang sekaligus 

dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. 

2. Secara praktis 

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat 

mengenai akad dan penyelesaian risiko dalam transaksi jual beli kambing 

yang sesuai dengan hukum Islam. Dan untuk dijadikan sumbangan 

pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan mengenai akad dan 

penyelesaian risiko dalam transaksi jual beli kambing yang sesuai dengan 

hukum Islam   
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E. Telaah Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini penulis telah mengadakan review karya 

ilmiah terdahulu yang mana skripsi tersebut mempunyai kedekatan dengan 

judul penelitian yang penulis lakukan, antara lain : 

Pertama, Skripsi karya Edhi Sarwanto yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Jual Beli Kambing Sistem Bacok’an di Pasar Grindulu 

Tegalombo Pacitan.”, penulis menggunakan dua rumusan masalah dalam 

penelitian, 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli 

kambing sistem bacok’an di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan?, 2. 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar penetapan harga pada jual 

belikambing sistem bacok’an di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan?. Dari 

penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan aqad pada jual beli kambing sistem 

bacok’an di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan bertentangan dengan syariah, 

pelaksanaan akad tidak diperbolehkan oleh syariah. Akad yang digunakan 

merupakan akad bai’ talaq>i rukban. Karena dalam pelaksanaan akad tersebut 

ada tujuan yang merugikan pedagang. Sedangkan dalam hukum Islam tidak 

diperbolehkan suatu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan kerugian 

di antara pihak. Mengenai penetapan harga pada jual beli kambing sistem 

bacok’an juga tidak diperbolehkan karena sama dengan jual beli najasy harga 

hanya ditentukan oleh pembeli kambing sangatlah tinggi di luar batas 
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kewajaran pasar sehingga pembeli lain tidak berani untuk menyeimbanginya. 

Pedagang tidak mencapai titik kepuasan dalam pedagangannya.12 

Kedua, Skripsi karya Setiyo Nugroho yang berjudul “Analisa Fikih 

terhadap Praktik Jual Beli Anyaman Bambu dengan Syarat di Desa 

Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”, penulis 

menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian. 1. Bagaimana analisa 

fikih terhadap akad jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa 

Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?, 2. Bagaimana analisa 

fikih terhadap penentuan harga pada jual beli anyaman bambu dengan syarat 

di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli anyaman bambu dengan syarat di 

Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sudah sesuai 

dengan fikih. Kedua belah pihak dalam melakukan transaksi tidak ada yang 

merasa dirugikan. Demikian juga pada penentuan harga dalam jual beli 

anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan 

Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan fikih. Meskipun tidak terjadi tawar 

menawar harga, akan tetapi kedua belah pihak sudah saling rela dan tidak ada 

yang merasa dirugikan.13 

Ketiga, Skripsi karya Wahyuni Hidayati yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Syarat dalam Jual Beli Sapi Bunting di Dusun 

Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”, penulis 

                                                           
12 Edhi Sarwanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Sistem Bacok‟an 

Di Pasar Grindulu Tegalombo Pacitan”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).   
13

 Setiyo Nugroho, “Analisa Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Anyaman Bambu Dengan 
Syarat Di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”, Skripsi (Ponorogo: 
STAIN Ponorogo, 2015).   
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menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian. 1. Apakah syarat ayam 

merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai adat dalam jual beli sapi bunting 

di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembayan Kabupaten Magetan?, 

2. Bagaimana konsekuensinya apabila syarat ayam dipenuhi atau tidak 

dipenuhi dalam jual beli sapi bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus 

Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan?. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa tradisi jual beli bersyarat (ayam) yang terjadidi Dusun 

Pandeyan dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya dapat dianggap 

sebagai adat atau urf  khusus. Sedangkan dilihat dari segi penilaian baik dan 

buruk, dapat dianggap sebagai adat yang fa>sid (rusak). Konsekuensi apabila 

syarat ayam tersebut tidak dipenuhi, maka jual beli tersebut batal (tidak terjadi 

jual beli).14 

Keempat, Skripsi karya Dimas Adityo Nugroho yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele di Desa 

Nogolaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”, penulis menggunakan 

dua rumusan masalah dalam penelitian. 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap praktek akad jual beli bibit lele di Desa Nologaten, Kec. Ponorogo, 

Kab. Ponorogo?, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap unsur gharar 

pada praktek jual beli bibit lele di Desa Nologaten, Kec. Ponorogo, Kab. 

Ponorogo?. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1. Dalam praktik jual 

beli di desa Nologaten, akad yang dilakukan dalam jual beli tersebut sebagian 

besar telah memenuhi syarat-syarat yang telah. 2. Ditetapkan oleh hukum 
                                                           

14 Wahyuni Hidayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Dalam Jual Beli Sapi 
Bunting Di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”, Skripsi 
(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017). 
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Islam, rukun dari jual beli yang berupa adanya subjek dan objek, ma’qu>d 

‘alaih (barang) dan s}i>ghat (kesepakatan), telah terpenuhi. 2. Terkait unsur 

ghara>r, penulis berkesimpulan prektek jual beli bibit lele di Desa Nologaten, 

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo telah mengandung unsur ketidak 

pastian atau ghara>r dalam masalah penerapan penggunaan takaran dalam jual 

beli.15 

Dari skripsi yang telah ada tersebut, terdapat perbedaan dan kesamaan, 

untuk perbedaannya yaitu: penelitian pertama memfokuskan pada objek 

kambing, dengan permasalah pada dasar penetapan harganya, serta berlokasi 

di pasar Grindulu Tegalombo Pacitan. Penelitian kedua  memfokuskan pada 

objek anyaman bambu, dengan permasalah pada dasar penetapan harganya, 

serta berlokasi di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten 

Magetan. Penelitian ketiga memfokuskan pada objek sapi yang sedang 

mengandung, dengan permasalahan adanya persyaratan ayam pada jual beli 

tersebut, serta berlokasi di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan 

Lembeyan Kabupaten Magetan. Penelitian keempat memfokuskan pada objek 

pedagangan bibit lele, dengan permasalahan pada adanya unsur ghara>r pada 

praktik jual belinya, serta berlokasi di Desa Nologaten, Kec. Ponorogo, Kab. 

Ponorogo.   

Sedangkan penelitian saya ini memfokuskan pada objek kambing, 

walaupun keliatanya sama dengan objek penelitian pertama, tetapi 

                                                           
15 Dimas Adityo Nugroho, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele 

di Desa Nogolaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo: STAIN 
Ponorogo, 2014).  
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perbedaanya terletak pada mekanismenya, dengan permasalahan adanya suatu 

syarat denda didalam akadnya dan adanya penyelesaian risiko apabila 

kambing yang menjadi obyek jual beli tersebut hilang atau mati, serta 

berlokasi di pasar  hewan Muneng Madiun.  

Sedangkan persamaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan 

penelitian saya ini yaitu, memfokuskan objek penelitian pada binatang, 

permasalahan yang diteliti sama-sama seputar akad serta adanya syarat dalam 

akad. 

 

F. Metode Penilitian 

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah strategi umum yang 

dimuat dalam pengumpulan data yang diperlukan guna menjawab persoalan 

yang dihadapi. 

1. Jenis Penelitian 

Dalam menyusun penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam 

kancah kehidupan sebenarnya,16 yang berarti bahwa datanya diambil atau 

didapat dari lapangan atau masyarakat.17 Dalam penelitian ini, data 

lapangan diambil dari para pemasok dan penjual kambing yang ada di 

pasar hewan Muneng Madiun. 

2. Jenis Pendekatan 

                                                           
16Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah  (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),6.  
17 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2012), 21. 
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk 

menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku 

individu atau sekelompok orang.18 Serta melakukan penekanan pada 

lingkungan yang alamiah. Data diperoleh dengan cara berada di tempat di 

mana penelitian itu akan dibuat. Data tersebut diambil secara langsung dari 

tangan pertama,19 yaitu data penelitian ini diambil dari para pedagang dan 

pemasok yang ada di pasar hewan Muneng Madiun. 

3. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti 

melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya 

penelitian, yaitu di pasar hewan Muneng Madiun. Selain itu peneliti juga 

melakukan wawancara langsung kepada para pemasok dan para pedagang 

yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan 

data yang akurat terkait transaksi jual beli kambing. 

4. Lokasi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan di pasar hewan Muneng, Kecamatan 

Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Peneliti tertarik melakukan penelitian 

di tempat ini karena terdapat masalah tentang jual beli kambing, yang 

mana dalam jual beli kambing ini terdapat denda yang dipersyaratkan.  

5. Data dan Sumber Data 

a. Data  

                                                           
18 Lexy J. Meloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2009), 5. 
19 J. R. Raco, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Grasindo, 2010), 56. 
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Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali 

data dari lapangan yang berkaitan dengan jual beli kambing di pasar 

hewan Muneng Madiun, yaitu: 

1) Data tentang akad yang di dalamnya terdapat persyaratan denda 

dalam jual beli kambing antara pemasok dan pedagang di pasar 

hewan Muneng Madiun.   

2) Data tentang pembayaran denda dalam transaksi jual beli kambing 

antara pemasok dan pedagang di pasar hewan Muneng Madiun 

3) Data tentang adanya penyelesaian risiko dalam jual beli kambing 

antara pemasok dan pedagang di pasar hewan Muneng Madiun.   

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini hanya terdiri dari sumber data 

primer: 

1) Sumber Primer  

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber subyek 

penelitian,20 yakni sumber data dari informasi atau wawancara 

dengan pemasok dan pedagang kambing di pasar hewan Muneng 

Madiun, maupun hasil data observasi terhadap prilaku para 

pemasok dan pedagang  kambing di pasar hewan Muneng Madiun. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

                                                           
20 Restu Kartiko Widi, Asas Metodelogi Penelitian  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236. 
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a. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan 

data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 

pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.21 

Wawancara dilakukan langsung kepada pemasok dan pedagang untuk 

memperoleh informasi mengenai mekanisme jual beli di pasar hewan 

Muneng Madiun. 

Peneliti memilih 7 (tujuh) orang sebagai narasumber, 3 (tiga) 

dari pihak pemasok dan 4 (empat) dari pihak pedagang. Peneliti 

memilih orang-orang tersebut karena sudah berpengalaman dalam dunia 

jual beli kambing di  pasar hewan Muneng Madiun tersebut, ketujuh 

narasumber tersebut adalah, Men, Jafar dan Njul, mereka adalah para 

pemasok kambing di pasar Muneng Madiun sedangkan Din, Taji, Saif 

dan Tomi, mereka adalah para pedagang yang ada di pasar hewan 

Muneng Madiun. 

Peneliti menyamarkan nama para narasumber untuk 

meengantisipasi hal-hal yang tidak dinginkan, ini merupakan suatu 

tanggung jawab peneliti melindungi para narasumbernya. 

b. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara 

                                                           
21 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004),` 

67-68. 
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sistematis.22 Observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan secara 

langsung terhadap pemasok dan pedagang dalam proses transaksi jual 

beli kambing di pasar hewan Muneng Madiun. 

7. Teknik pengolahan data  

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini meliputi: 

a. Editing yaitu, memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, 

keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman 

satuan atau kelompok kata.23 

b. Organizing yaitu, menyusun dan mensistematiskan data-data yang 

diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan 

sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.24 

c. Penemuan hasil data yaitu, melakukan analisa berkelanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian data yang dilakukan menggunakan kaidah-

kaidah atas teori-teori dan dalil-dalil serta hukum-hukum tertentu 

sehingga diperoleh suatu kesimpulan.25 

8. Analisis Data 

Motode analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini 

adalah metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan 

                                                           
22 Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), 143. 
23 Aji, Metodologi Penelitian, 153. 
24 Ibid. 
25 Supriyanto, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta:  Hak Cipta, 2009), 133. 
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menggunakan teori-teori yang bersifat umum dan selanjutnya 

dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.26 Dalam hal ini, 

penulis menggunakan teori-teori umum tentang jual beli yang kemudian 

melakukan analisis data terhadap pristiwa di lapangan, yaitu: praktik jual 

beli dan penyelesaian risiko jual beli kambing di pasar hewan Muneng 

Madiun. 

9. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan 

cara: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.27 Dengan perpanjangan 

pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait 

akad, hukum Islam, dan persyaratan dalam jual beli, sudah benar atau 

belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, 

maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan 

mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. 

b. Ketekunan Pengamatan 

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data 

yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan 

ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi baik 

                                                           
26 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Vol.2 (Yogyakarta: Ado Offset, 2004), 45. 
27 Moleong, Metodologi Penelitian, 248. 
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buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang 

terkait dengan jual beli.28 

Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat 

melakukan pengecekan kembali apakah data-data terkait terkait akad, 

hukum Islam, dan persyaratan dalam jual beli sudah benar atau belum. 

Dengan demikian, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang 

akurat dan sistematis terhadap permasalahan yang diamati. 

c. Triangulasi 

Teknik triangulasi dapat dicapai peneliti dengan sumber data, yaitu 

membandingkan instrumen satau dengan instrumen lainya, disini 

penulis membandingkan data yang diperoleh dari Men, Jafar dan Njul, 

mereka adalah para pemasok kambing di pasar Muneng Madiun dan 

data yang diperoleh dari Din, Taji, Saif dan Tomi, mereka adalah para 

pedagang yang ada di pasar hewan Muneng Madiun.  

Setelain itu, triangulasi dengan metode yaitu dengan 

membandingkan hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil 

wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan data 

hasil wawancara dengan Men, Jafar dan Njul sebagai para pemasok 

kambing di pasar Muneng Madiun dan Din, Taji, Saif dan Tomi sebagai 

para pedagang yang ada di pasar hewan Muneng Madiun.    

 

 

                                                           
28 Ibid., 272. 
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10. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti sajikan akan dilakukan 

sesuai dengan rencana atau kegiatan penyusunan skripsi mulai dari awal 

hingga akhir. Rencana atau kegiatan tersebut disusun sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan (Minggu Pertama) : 

1) Memilih tempat penelitian 

2) Melihat keadaan lapangan 

3) Memilih dan memanfaatkan lokasi 

b. Terjun ke Lapangan (Minggu kedua dan ketiga) : 

1) Memahami dan memasuki lapangan 

2) Aktif dalam pengumpulan data 

c. Pengolahan Data (Minggu keempat dan kelima) : 

1) Penulis menganalisi data serta mengambil kesimpulan 

2) Penulis melakukan pengeceklan keabsahan data dengan cara 

perpanjang pengamatan seperti kembali ke lapanagan untuk 

wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang 

pernah ditemui maupun yang baru. 

d. Pengolahan Data (Minggu keenam sampai selesai) : 

Pelaporan hasil penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara 

sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka 
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penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab 

terbagi ke dalam beberapa sub bab.   

Bab I adalah pendahuluan sebagai pola dasar pemikiran penelitian. 

Pendahuluan meliputi latar belakang masalah yaitu informasi yang tersusun 

sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang 

menarik untuk diteliti, selanjutnya rumusan masalah yaitu usaha untuk 

menyatakan secara tersurat pertanyaan peneliti atau apa saja yang perlu 

dijawab dan dicarikan jalan pemecahan masalahnya. Dilanjutkan tujuan 

penelitian yaitu arah dari suatu penelitian yang dalam hal ini harus disesuaikan 

dengan rumusan masalah. Berikutnya manfaat penelitian merupakan dampak 

dari tercapainya tujuan dan rumusan masalah secara akurat harus dibedakan 

antara manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Kemudian telaah pustaka yang 

merupakan suatu acuan mengenai kerangka penelitian. Selanjutnya adalah 

metode penelitian dalam penelitian yang memuat jenis dan pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini diakhiri dengan 

sistematika yang mendeskripsikan keanekaragaman dalam suatu penelitian. 

Bab II merupakan kajian teori. Teori yang dimaksud yaitu teori 

tentang jual beli dalam persepektif hukum Islam, selanjutnya digunakan untuk 

menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk 

memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dan 

penyusunan instrumen penelitian. Teori dalam penelitian ini meliputi jual beli, 

rukun syarat, akad, persyaratan dalam jual beli dan berakhirnya akad dan 

pembahasan mengenai thaman (harga) dan mabi>’ (barang jualan). 
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Bab III merupakan deskripsi data, berisi tentang paparan data yang 

merupakan hasil penelitian di lapangan. Deskripsi data ini terbagi menjadi 2 

(dua) yaitu data umum dan data khusus, data umum meliputi, keadaan pasar 

hewan Muneng Madiun beserta mekanisme jual belinya. Data khusu meliputi 

mekanisme jual beli kambing antara pemasok dan pedagang di pasar hewan 

Muneng Madiun dan mengenai akad yang mengandung persyaratan denda 

serta penyelesaian risiko dalam jual beli di pasar hewan Muneng Madiun. 

Bab IV merupakan analisis. Bab ini berisi paparan hasil analisis data 

peneliti. Analisis dilakukan dengan cara membaca data penelitian dengan 

menggunakan teori-teori yang dipaparkan pada bab II. Pembacaan tersebut 

menghasilkan temuan penelitian tentang tinjauan hukum Islam tentang jual 

beli kambing yang di dalam akadnya mempersyaratkan denda serta tinjauan 

hukum Islam terhadap pembayaran denda dan penyelesaian resiko apabila 

kambing hilang dan mati dalam jual beli kambing yang dilakukan oleh 

pemasok dan pedagang di pasar hewan Muneng Madiun. 

Bab V merupakan penutup. Bab ini merupakan akhir dari penulisan 

laporan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang 

berupa kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

KONSEP JUAL BELI 

A. Pengertian Jual Beli  

Al-bai>’ artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan 

sesuatu yang lain. Kata al-bai>’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk 

pengertian lawanya, yaitu kata al-shira>’ yang berarti beli. Dengan demikian 

kata al-bai>’ berarti jual dan sekaligus juga kata beli.1 Jual beli menurut 

bahasa, artinya suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang 

lain.2 Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat 

dalam mendefinisikannya, antara lain:    

Menurut ulama H{anafi>yah:  

 ُمباََدَلُة مَاٍل ِمبَا ٍل َعَلى َوْجٍه َخمُْصْوصٍ 

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara 
khusus (yang dibolehkan)”. 

 
Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus 

yang dimaksudkan oleh ulama H{anafi>yah adalah melalui i>ja>b (ungkapan 

pembeli) dan qabu>l (pernyataan penjual) dan juga boleh melalui saling 

memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.3 Di samping itu 

harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. 

 

                                                           
1M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004), 113 
2Shaikh Al-Ima>m Al-Ali>m Al-Ala>mmah Shams Al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh{ammad bin 

Qa>sim Al-Sha>fi’i>, Fath{ al-Qori>b, terj. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1983), 228. 
3Nasroh Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111. 

21 
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Menurut ulama Ma>liki>yah, Sha>fi’i>yah, dan H{ana>bilah, jual beli 

adalah: 

 ُمباََدَلُة مَاٍل ِمبَا ٍل َمتِْلْيًكا َوَمتَلًُّكا

Artinya : “Saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan 
pemilikan”.4 

 
Menurut pengertian lain, yang dimaksud dengan jual beli adalah 

pertukaran antara harta atas saling rela atau memindahkan milik dengan ganti 

yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).5 

Pengertian jual beli (al-bai>’) secara definitif yaitu tukar menukar harta 

benda atau sesuatu yang di inginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui 

cara tertentu yang bermanfaat dan diperbolehkan oleh shar’.6 Adapun 

menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai>’ adalah jual 

beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.7 

 

B. Syarat Jual Beli 

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat, diantara ulama 

fikih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli, yaitu: 

1. Ulama H{anafi>yah 

 Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama H{anafi>yah berkaitan 

dengan syarat jual beli adalah: 

 

                                                           
4 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: PT. Remaja Kosdakarya, 2015), 12. 
5 Ibid., 13. 
6 Ibid. 
7Shaikh Al-Ima>m Al-Ali>m Al-Ala>mmah Shams Al-Di>n Abu> ‘Abdilla>h Muh{ammad bin 

Qa>sim Al-Sha>fi’i>, Fath{ al-Qori>b, terj. Imron Abu Amar, 315. 
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a. Syarat terjadinya akad 

 Syarat terjadinya akad merupakan syarat-syarat yang 

ditetapkan shar’. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. 

Tentang syarat ini, ulama H{anafi>yah menetapkan empat syarat, yaitu: 

1) Syarat orang yang berakad 

a) Berakal dan mumayyiz. 

b) Orang yang berakad harus berbilang8 

2) Syarat dalam akad 

 Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai ija>b dan qabu>l. 

Namun, dalam ija>b dan qabu>l terdapat tiga syarat berikut: 

a) Ahli aka 

b) Qabu>l harus sesuai dengan ijab 

c) Ija>b dan qabu>l harus bersatu9 

3) Tempat akad 

4) Objek akad 

Objek akad harus memenuhi empat syarat yaitu: 

a) Objek akad harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang 

tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah 

yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih 

dalam kandungan. 

b) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai yakni benda yang mungkin 

dimanfaatkan dan disimpan. 

                                                           
8 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 17. 
9 Ibid. 
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c) Benda tersebut milik sendiri. 

d) Dapat diserahkan.10 

b. Syarat pelaksanaan akad 

1) Benda dimiliki orang yang berakad atau berkuasa untuk akad. 

2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.11 

c. Syarat sah akad 

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus: 

1) Syarat umum 

  Syarat umum merupakan syarat-syarat yang berhubungan 

dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan shar’.12 Di 

antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga 

harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidak jelasan, 

keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadharatan, 

dan persyaratan yang merusak lainnya.13 

2) Syarat khusus 

  Syarat khusus merupakan syarat-syarat yang hanya ada 

pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi 

persyaratan berikut ini: 

a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada 

jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan 

akan rusak atau hilang. 

                                                           
10 Ibid., 19.  
11 Rachmat Syafi’i, Fiqh Muamalah, 79.  
12 Wah}bah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Isla>mi Wa Adillatuh, vol. V, terj. Abdul Hayyie Al-

Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 60. 
13 Rachmat Syafi’i, Fiqh Muamalah, 80. 
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b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat. 

c) Serah terima benda dilakukan sebelum terpisah, yaitu pada jual 

beli yang bendanya ada ditempat. 

d) Terpenuhinya syarat penerimaan. 

e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli 

yang memakai ukuran dan timbangan. 

f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung 

jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang 

masih berada  ditangan penjual.14 

3) Syarat kemestian 

  Akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari pilihan yang 

berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan 

batalnya akad.15 

2.   Ulama Ma>liki>yah  

 Syarat yang dikemukakan oleh ulama Ma>liki>yah yang berkenaan 

dengan orang yang berakad, ija>b dan qabu>l, benda atau barang berjumlah 

sebelas syarat.16 

a. Syarat orang yang berakad 

  Orang yang berakad merupakan penjual dan pembeli. 

Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual: 

1) Penjual dan pembeli harus mumayyiz. 

                                                           
14 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2015), 169. 
15 Ibid. 
16 Wah}bah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Isla>mi Wa Adillatuh, vol. V, terj. Abdul Hayyie Al-

Kattani, 61. 



26 
 

 

2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil. 

3) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan 

adalah tidak sah. 

4) Penjual harus sadar dan dewasa.17 

b. Syarat dalam ija>b qabu>l 

1) Tempat akad harus bersatu. 

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

c. Syarat harga dan yang dihargakan 

1) Bukan barang yang dilarang shar’. 

2) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr, dll. 

3) Bermanfaat menurut pandangan shar’. 

4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad. 

5) Dapat diserahkan.18 

3. Ulama Sha>fi’i>yah 

Ulama Sha>fi’i>yah mensyaratkan dua puluh dua syarat, yang 

berkaitan dengan orang berakad, ija>b dan qabu>l, dan benda atau barang.19 

Persyaratan tersebut adalah: 

a. Syarat orang yang berakad 

1) Dewasa atau sadar 

2) Tidak dipaksa atau tanpa hak 

3) Islam 

                                                           
17 Imam Mustofa, Fikih Muamalah kontenporer (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), 27.  
18 Ibid. 
19

 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 23. 
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4) Pembeli bukan musuh 

b. Syarat ija>b dan qabu>l 

1) Berhadap-hadapan 

2) Ditunjukkan pada seluruh badan yang berakad 

3) Qabu>l diucapkan oleh orang yang dituju dalam ija>b 

4) Harus menyebutkan barang atau harta 

5) Ketika mengucapkan ija>b dan qabu>l harus disertai niat (maksud) 

6) Pengucapan ijab qabul harus sempurna20 

7) Ija>b dan qabu>l tidak terpisah 

8) Antara ija>b dan qabu>l tidak terpisah dengan pernyataan lain 

9) Tidak berubah lafadh 

10) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna 

11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu 

12) Tidak dikaitkan dengan waktu21 

c. Syarat benda atau barang 

1) Suci 

2) Bermanfaat 

3) Dapat diserahkan 

4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain 

5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad22 

 

                                                           
20 Rachmat Syafi’i, Fiqh Muamalah, 84. 
21 Ibid., 85. 
22 Ibid. 
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4. Ulama H{ana>bilah 

Menurut ulama ulama H{ana>bilah, persyaratan jual beli terdiri atas 

sebelas syarat, baik dalam orang yang berakad, ija>b, qabu>l, dan benda 

atau barang.23 

a. Syarat orang yang berakad 

1) Dewasa atau sadar 

2) Ada keridaan 

b. Syarat ija>b dan qabu>l 

1) Berada di tempat yang sama 

2) Tidak terpisah 

3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu24 

c. Syarat benda atau barang 

1) Harus berupa harta 

  Benda atau barang adalah barang-barang yang bermanfaat 

menurut pandangan shar’. Adapun barang-barang yang tidak 

bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, 

misalnya membeli khamr sebab tidak ada lagi air lainnya. 

Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus. 

  Ulama H{ana>bilah mengharamkan jual beli Al-Qur’a>n, baik 

untuk orang muslim maupun kafir sebab Al-Qur’a>n itu wajib 

diagungkan sedangkan menjualnya berarti menyalahi hal tersebut.25 

                                                           
23 Wah}bah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Isla>mi Wa Adillatuh, vol. V, terj. Abdul Hayyie Al-

Kattani, 67. 
24 Rachmat Syafi’i, Fiqh Muamalah, 84. 
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  Begitu pula mereka melarang jual beli barang barang 

mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya. 

2) Milik penjual secara sempurna 

   Dipandang tidak sah jual beli yang menjual barang tanpa  

seizin pemiliknya. 

3) Barang dapat diserahkan ketika akad 

4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli 

  Benda atau barang harus jelas dan diketahui kedua pihak 

yang melangsungkan akad. Namun demikian, dianggap sah jual 

beli orang buta. 

5) Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad 

6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah 

  Barang, harga, dan orang yang berakad harus terhindar dari 

unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, 

seperti riba> dan ghara>r.26 

 

C. Rukun Jual Beli 

Jual beli dikatakan sah oleh syariat apabila dalam jual beli tersebut 

terdapat rukun yang harus terpenuhi. Dalam menentukan rukun jual beli 

terdapat perbedaan pendapat antar ulama H{anafi>yah dengan jumhur ulama. 

                                                                                                                                                               
25 Wah}bah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Isla>mi Wa Adillatuh, vol. V, terj. Abdul Hayyie Al-

Kattani, 68. 
26 Rachmat Syafi‟i, Fiqh Muamalah, 84. 
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Rukun jual beli menurut ulama H{anafi>yah hanya satu yaitu ija>b (ungkapan 

membeli dari pembeli) dan qabu>l (ungkapan dari penjual).27 

Menurut ulama H{anafi>yah, yang menjadi rukun jual beli hanyalah 

kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.28 Unsur kerelaan itu terlihat 

dalam ija>b dan qabu>l, atau saling memberikan barang dan harga barang, ini 

sama seperti pendapat ulama H{ana>bilah.29 Sedangkan jumhur ulama 

menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: Ada s}i>ghat (ija>b dan 

qabu>l) atau bisa juga disebut dengan akad, orang yang berakad atau al-

muta’a>qidain (pedagang dan pembeli), barang yang dibeli dan nilai tukar 

pengganti barang.  

1. Akad  

a. Dasar Hukum Akad 

                     

                            

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.30 

 
 
 

                                                           
27 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 17. 
28 Wah}bah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Isla>mi Wa Adillatuh, vol. V, terj. Abdul Hayyie Al-

Kattani, 28. 
29 Ibid. 
30

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 
2011), 210.  
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Artinya: sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan 
bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertakwa.31 
 

b. Pengertian Akad 

Akad (transaksi) harus terjadi dalam setiap kegiatan yang ada 

dalam hubunganya dengan muamalah. Adapun pengertian akad adalah 

perikatan, perjanjian, pemufakatan.32Akad adalah suatu perikatan 

antara ija>b dan qabu>l dengan cara yang dibenarkan syara yang 

menetapkan adanya kibat-akibat hukum pada obyeknya. Ija>b 

(pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan) 

dan qabu>l (pernyataan pihak kedua untuk menerimanya).33 

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak 

atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan 

kehendak shar’. 

c. Rukun Akad 

Rukun akad adalah unsur yang harus ada dan merupakan 

esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut 

hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Menurut 

mayoritas ulama, rukun akad terdiri atas tiga unsur: s}i>ghat (ija>b dan 

                                                           
31

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 
2011), 245. 

32
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), 101.  
33 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah  (Yogyakarta: UII Pers, 2004), 65.  
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qabu>l), ’a>qidain (pedagang dan pembeli) dan objek jual beli atau 

kontrak.34 

Sementara itu, menurut ulama H{anafi>yah, rukun dari kontrak 

hanya terdiri atas satu rukun yaitu s}i>ghat (ija>b dan qabu>l).35 

d. Syarat Akad 

Para ulama fikih menetakan, ada beberapa syarat umum yang 

harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad mempunyai 

syarat-syarat khusus tersendiri. Umpamanya, akad jual beli memiliki 

syarat-syarat tersendiri. Demikian juga dengan akad sewa ataupun 

hibah.36 

Syarat-syarat umum suatu akad adalah: 

1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu 

bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu, harus dilakukan 

oleh walinya. 

2) Objek akad harus memenuhi beberapa syarat: 

a) Berbentuk harta. 

b) Harus dimiliki. 

c) Harta bernilai menurut shar’. 

Dengan demikian, yang tidak bernilai menurut shar’, tidak 

sah seperti minuman keras. Disamping itu jumhur ulama selain 

                                                           
34 Oni Sahroni, Fikih Muamalah, 25. 
35 Ibid., 26. 
36 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, 105. 
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ulama H{anafi>yah mengatakan, bahwa barang najis seperti 

anjing, babi, bangkai dan darah tidak bernilai menurut shar’.37  

3) Akad itu tidak dilarang oleh shar’. 

4) Akad yang dilakukan itumemenuhi syarat-syarat khusus dengan 

akad yang bersangkutan. 

5) Akad itu bermanfaat. 

6) Ija>b tetap utuh sampai terjadinya qabu>l. 

7) Ija>b dan qabu>l dilakukan dalam satu majlis. 

Menurut jumhur ulama selain ulama Sha>fi’i>yah, tidak 

mengharuskan qabu>l segera dilaksanakan setelah ija>b. Sedangkan 

menurut ulama Sha>fi’i>yah, qabu>l disyaratkan segera dilaksanakan 

setelah ija>b .   

8) Tujuan akad harus jelas.38 

e. Macam-Macam Akad 

Para ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika 

dilihat dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya 

menurut shar’, maka akad terbagi menjadi dua, yaitu:39 

1) Akad yang s}ah}i>h 

Akad yang s}ah}i>h yaitu akad yang telah memenuhi rukun 

dan syarat. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh 

akibat hukumyang ditimbulkan akad itu dan mengikad bagi pihak-

                                                           
37 Ibid., 106. 
38 Ibid. 
39 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 106. 
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pihak yang berakad. Akad yang sahih ini dibagi lagi oleh ulama 

H{anafi>yah dan Ma>liki>yah menjadi dua macam,  yaitu:40 

a) Akad yang nafi>z (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad 

yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan 

tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. 

b) Akad mauqu>f, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap 

bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk 

melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang 

dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayyiz. 

Selain itu, akad sahih ini juga dibagi menurut segi yang dilihat, yaitu: 

a) Dilihat dari sisi mengikat dan tidaknya, para ulama fiqih 

membaginya menjadi dua macam, yaitu: 

(1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang 

berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh 

membatalkan akad ini tanpa seizin pihak lain, seperti akad 

jual beli dan sewa menyewa. 

(2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang 

melakukan akad, seperti al-wakalah (perwakilan), al-‘ariyah 

(pinjam-meminjam) dan al-wadi’<ah (barang titipan).41 

b) Dilihat dari zatnya, akad dibagi menjadi dua, yaitu: 

(1) ‘Ainiyyah (Akad terhadap benda yang berwujud) 

                                                           
40 Ibid. 
41 Ibid., 107. 
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Suatu akad yang dianggap sah apabila benda atau 

objek akad tersebut telah diserah terimakan.42 Apabila objek 

akad ini tidak atau belum diserahterimakan, maka akad ini 

dianggap keabsahannya belum sempurna. Akad yang 

termasuk akad ‘ainiyah ini adalah hibah, ‘ariyah, wadi’<ah, 

qira>dh, dan rahn. Menurut Al-Zarqa>, sebagaimana dikutip 

oleh Faturrahman Djamil, kelima kontrak ini, kecuali rahn, 

merupakan akad tabarru<’ atau derma.43 

(2) Ghair al-‘ainiyyah (akad terhadap benda yang tidak 

berwujud) 

Suatu akad yang dianggap sah setelah terjadinya ijab 

qabul sekalipun objek akadnya belum diserahterimakan. 

Cakupan akad ini adalah semua akad selain dari yang lima 

akad sebelumnya.44 

c) Dilihat dari tujuannya, maka akad dibagi menjadi lima, yaitu: 

(1) Bertujuan tamli<k, seperti jual beli. 

(2) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian), 

seperti shirkah dan mudha>rabah. 

(3) Bertujuan tauthi>q (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti 

rahn dan kafalah. 

(4) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah. 

                                                           
42 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, 36. 
43 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pres, 2015 ), 158. 
44 Ibid. 
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(5) Bertujuan untuk mengadakan pemeliharaan, seperti 

titipan.45 

d) Dilihat dari segi unsur tempo dalam akad, maka akad dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

(1) Al-‘aqd al-zama>ni> (Akad bertempo) 

Akad yang di dalamnya unsur merupakan unsur 

asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi 

perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, misalnya adalah 

akad sewa menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai dan 

akad pemberian kuasa. Contohnya dalam akad sewa 

menyewa, bagian dari isi perjanjian adalah lamanya masa 

sewa yang menentukan besar kecilnya nilai akad. 

(2) Al-‘aqd al-fauri> (Akad tidak bertempo)   

Akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian 

dari isi perjanjian. Akad jual beli misalnya, dapat terjadi 

seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad 

tersebut.46 

e) Dilihat dari bentuknya, akad dibagi menjadi dua, yaitu: 

(1) Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan saja 

dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana, misalnya: 

kebutuhan konsumsi sehari-hari. 

                                                           
45 Ibid., 159. 
46 Ibid., 160. 
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(2) Akad tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk 

tulisan atau akta, baik akta autentik maupun akta di bawah 

tangan 

f) Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarang oleh sha>ra’, akad 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

(1) Akad mashru>’ 

  Akad yang dibenarkan oleh shara’ untuk dibuat dan 

tidak  ada larangan untuk menutupya, seperti akad yang 

sudah dikenal luas semisal jual beli, sewa menyewa dan 

sebagainya. 

(2) Akad mamnu<’ah 

 Akad yang dilarang oleh shara’ untuk dibuat seperti 

akad jual beli janin, akad donasi harta anak di bawah umur, 

sewa menyewa untuk kejahatan, akad nikah mut}’ah. 

Termasuk juga akad yang dilarang dalam beberapa 

madhhab adalah jual beli kembali (ba’i al-inah).47  

g) Dilihat dari segi waktunya atau dari hubungan hukum dan 

shighatnya, akad dibagi menjadi tiga, yaitu: 

(1) Akad munjiz 

 Akad yang mempunyai akibat hukum seketika 

setelah terjadinya ijab dan qobul. Dengan kata lain, akad 

yang tidak digantungkan pada syarat atau sandaran waktu 

                                                           
47 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 162. 
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yang akan datang. Akad sudah dipandang selesai, seperti 

dalam akad jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.  

(2) Akad mud}a>f  ila>  al-mustaqbal 

 Akad yang didasarkan pada waktu yang akan 

datang. Jika suatu akad tidak dilaksanakan seketika, 

mungkin ada dua kemungkinan yaitu bersandar kepada 

waktu mendatang atau bergantung adanya syarat  

(3) Akad mu’allaq 

 Akad yang digantungkan atas adanya syarat 

tertentu. Akad terjadi dengan bergantung kepada adanya 

syarat tertentu dan syarat tersebut terpenuhi. Misalnya, 

seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membeli 

suatu barang dengan harga tertentu, bila tiba-tiba barang 

yang memenuhi syarat itu ada, wakil dapat membelinya.48 

h) Dilihat dari segi keharusan membayar ganti atau tidak, maka 

kad dibagi menjadi tiga, yaitu: 

(1) Akad tanggungan 

 Akad tanggungan adalah tanggung jawab pihak 

kedua sesudah barang itu diterimanya.49 Seperti jual beli, 

qard, menjadi d}aman pihak yang kedua sesudah barang itu 

diterimannya. Kalau rusak sebelum diserahkan, maka 

                                                           
48 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, 110. 
49

 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 38. 
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tanggung jawab dipikul oleh pihak pertama. Pihak pertama 

harus mengganti kerugian pihak kedua. 

(2) Akad kepercayaan 

Akad kepercayaan adalah tanggung jawab dipikul 

oleh empunya, bukan oleh yang memegang barang. Misalnya, 

shirkah dan wakalah. 

(3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, dari satu segi 

yang mengharuskan tanggungan tetapi disisi lain 

mengharuskan kepercayaan. Misal, ijara>h, rahn dan 

mud}a>rabah.50 

2) Akad yang tidah sahih 

 Akad yang terdapat kekurangan para rukunatau syarat-

syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku 

dan tidak mengikat para pihak yang berakad. Ulama H{anafi>yah 

membagi akad yang tidah sahih menjadi duamacam, yaitu: 

a) Akad yang batil 

 Akad tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada 

larangan langsung dari sha>ra’. Misalnya, obyek jual beli itu 

tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan 

dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap 

bertindak hukum.51 

 

                                                           
50Ibid., 165. 
51 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, 111. 
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b) Akad fasi<d 

 Suatu akad yang pada dasarnya diisyaratkan, tetapi akad 

yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau 

kendaraan yang tidak ditunjukan type, jenis dan bentuk rumah yang 

dijual atau tidak menyebutkan brand kendaraan yang dijual, 

sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.52 

f. Sifat-Sifat Akad 

Segala bentuk tas}arru>f (aktivitas hukum) termasuk akad 

memiliki dua keadaan umum. 

1) Akad Tanpa Syarat (Akad Munjiz) 

Akad munjiz adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa 

memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu 

syarat. Akad seperti ini dihargai syara’ sehingga menimbulkan 

dampak hukum. Contoh, seseoang berkata, “saya membeli rumah 

kepadamu.” Lalu dikabulkan oleh seorang lagi, maka terwujudlah 

akad, serta berakibat pada hukum waktu itu juga, yakni pembeli 

memiliki rumah dan penjual memiliki uang. 

2) Akad Bersyarat (Akad Ghair al-munjiz) 

Akad ghair al-munjiz adalah akad yang diucapkan seseorag 

dan berkaitan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu 

tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu 

tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya. Contohnya, seseorang 

                                                           
52 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, 108. 
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berkata, “saya jual mobil ini dengan harga Rp 40.000.000,- jika 

disetujui oleh atasan saya.” Atau berkata “ Saya jual mobil ini 

dengan syarat saya boleh memakainya selama sebulan, sesudah itu 

saya akan serahkan padamu.”53 

Akad ghair al-munjiz ada tiga macam: 

a) Ta’li>q al-Shart} 

Ta’li>q al-Shart} adalah lawan dari tanji>z, yaitu: 

 َرْبُط ُحُصْوِل أَْمٍر ِحبُُصوِل اَْمٍر َأَخرَ 

Artinya: Menautkan hasil seesuatu urusan degan urusan yang 
lain.54 
 

Yakni terjadi suatu akad tergantung pada urusan lain. Jika 

uusan lain tidak terjadi atau tidak ada, akadpun tidak ada, seperti 

perkataan seseoran “jika orang yang berhutang kepada anda 

pergi, saya menjamin hutagnya.” Orang yang menanggung 

hutang menyangkutkan kesanggupanya untuk melunasi hutang 

pada perginya orang yang berhutang tersebut. 

Ta’li>q al-shart} ini memerlukan dua ungkapan. Ungkapan 

pertama mengharuskan adanya syarat, ungkapan yang kedua 

dinamakan ungkapan balasan.55 

 

 

 

                                                           
53

 Rachmat Syafi‟i, Fiqh Muamalah, 68. 
54

 Ibid., 69. 
55 Ibid. 
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b) Taqyi>d al-Shart} 

Pengertian taqyi>d shart} adalah 

اِْلِتزَاُم ُحْكٍم ِىف التََّصرُِّف اْلَقْوِىل الََيْستَـْلزُِمُه َذاِلَك التََّصرُُّف ِىف َحالَِة 

ْطَالِق   اْإلِ
 

Artinya: pemenuhan hukum dalam tasharruf ucapan yang 

sebenarnya tidak menjadi lazim (wajib) tasharruf dalam keadaan 

mutlak. 

 
yaitu syarat pada suatu akad yang hanya berupa ucapan 

saja sebab pada hakikatnya tidak ada atau tidak mesti dilakukan. 

Contoh taqyi>d syarat seperti orang yang menjual barang dengan 

syarat ongkos pengangkutanya ditanggung penjual. Penjua 

berjanji utuk memenuhi persyaratan tersebut. Yaitu memiliki 

ongkos. Sebenarnya, iltizam tersebut tidak bersyarat karena 

akad yang mutlak tidak mengharuskan ongkos angkutan itu 

dipikul oleh penjual.56 

c) Syarat idha<fah 

Maknanya menyandarkan kepada suatu masa yang akan 

datang, ialah: 

 ٍ ُرُحْكِم أَلتََّصرُِّف أْلَقْوِيلِّ ِإَىل َزَماٍن ُمْستَـْقَبٍل ُمَعنيَّ  َ�ِْخيـْ

 Artinya: melambatkan hukum tasharuf qauli ke masa yang 
   akan datang.  

                                                           
56 Ibid., 70. 
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Seperti dikatakan: “saya menjadikan anda sebagai wakil 

saya mulai awal tahun depan”. Ini contoh syarat yang 

diidhofahkan untuk masa yang akan datang.57 

g. Bebas Mengemukakan Akad 

Para ulama fikih menetapkan, bahwa akad yang telah 

memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad (transaksi).  

Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri 

pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentua 

hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut sebagaimana firman 

Allah:  

 

              .........  

      Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.58  

              Pada saat ini, transaksi itu adakalanya dalam jumlah yang 

sangat besar, puluhan, ratusan, bahkan ribuan ton. Biasanya antara 

pembeli dan penjual membuat persyaratan-persyaratan dalam akad, 

seperti barangnya diterima di tempat penjual atau pembeli.59 

   Menurut ulama Zahiriyah semua syarat yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Al-

Qur’a>n dan Sunnah Rasulullah adalah batal. Sedangkan menurut 

                                                           
57

 Ibid. 
58 Al-qur’an, 5:1. 
59 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, 109. 
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jumhur ulama, selain ulama Zahiri>, pada dasarnya pihak-pihak yang 

berakad itu mempunyai kebebasan menentukan syarat-syarat dalam 

akad tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada 

larangan di dalam Al-Qur’a>n dan Sunnah Rasulullah, sebagaimana 

yang diungkapkan oleh ulama H{ana>bilah dan ulama Ma>liki>yah. 

Sedangkan menurut ulama H{anafi>yah dan ulama Sha>fi’i>yah sekalipun 

pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentuka 

syarat, tapi kebebasannya itu tetap mempunyai batas. Hendaknya 

diperhatikan, bahwa setiap terjadi suatu akad, mempunyai akibat 

hukum, yaitu tercapai suatu sasaran yang ingin dikehendaki bersama, 

seperti pemindahan hak milik dari penjual dan pembeli dan akad 

mengikat kepada kedua belah pihak yang berakad. Akad itu tidak 

dapat dibatalkan, kecuali hal-hal yang dibenarkan syara’. 60   

h. Berakhirnya Akad 

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai 

tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah 

berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan 

harganya telah menjadi milik  penjual.61 Selain telah mencapai 

tujuannya, akad dipandang berakhir apabila telah terjadi fasakh 

(pembatalan) atau telah telah berakhir waktunya.62 

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut: 

                                                           
60 Ibid., 110. 
61Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: UII Press, 2000), 130. 
62Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 152. 
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1) Fasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan shar’, 

misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.63 

2) Fasakh karena khiyar. Pihak yang mempunyai wewenang khiyar 

berhak melakukan fasakh terhadap akad jika menghendaki. 

3) Fasakh berdasarkan iqalah, yaitu terjadinya fasakh akad karena 

adanya kesepakatan dua belah pihak. 

4) Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah 

terealisasi. Jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah 

berakhir, atau tujuan akad telah terealisasi, maka akad dengan 

sendirinya menjadi fasakh.64 

5) Karena kewajiban yang ditimbuulkan oleh adanya akad yang tidak 

dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, dalam 

khiyar pembayaran penjual mengatakan, bahwa ia menjual 

barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo 

seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. 

Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad 

berlangsung. Akan tetapi, apabila ia tidak membayar, akan menjadi 

rusak (batal). 

6) Karena kematian65 

 

 

                                                           
63Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, 130. 
64Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 48. 
65Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 153. 
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2. Para Pihak Yang Melakukan Akad (Al-muta’a<dain) 

a. Pengertian Al-muta’a<dain 

Al-muta’a<dain adalah satu orang atau lebih, bisa pribadi atau 

entitas hukum.66 Secara umum al-muta’a<dain disyaratkan harus ahli 

dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu 

menjadi pengganti orang lain jika dia menjadi wali, dikarenakan 

keberadaannya sangatlah penting karena tidak dapat dikatakan akad 

jika tidak ada al-muta’a<dain.67 

b. Pesyaratan Orang Yang Melakukan Akad 

1) Mumayyiz, ba>ligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, 

orang mabuk, begitu pula akadnya anak kecil, kecuali mendapat 

izin dari walinya ini menurut jumhur ulama.68 Sedangkan ulama 

H{anafi>yah tidak mempersyaratkan ba>ligh, hanya mempersyaratkan 

mumayyiz dan berakal.69 Sehingga sah saja perbuatan seorang 

anak yang telah mumayyiz  yang berumur tujuh tahun.70 Patokan 

atau ukuran seseorang dapat dikatakan ba>ligh, yaitu telah mencapai 

umur tertentu sesuai ketentuan undang-undang, atau ditandai 

dengan datangnya tanda-tanda kedewasaan, seperti menstruasi 

pada wanita dan perupahan suara dan mimpi basah pada laki-laki.71  

                                                           
66 Oni Sahroni, Fikih Muamalah, 33.  
67 Rachmad Syafi’i, Fiqh Muamalah, 53. 
68 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 18. 
69 Ibid. 
70

 Wah}bah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Isla>mi Wa Adillatuh, vol. V, terj. Abdul Hayyie Al-
Kattani, 34. 

71
 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 146. 
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2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak 

dirinya ataupun hak yang lain. Jika terlarang ketika melakukan 

akad, maka akad tidak sah menurut ulama Sha>fi’i>yah. Sedangkan 

menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika mendapat izin dari 

yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka akadnya tidak sah. 

3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena 

adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu 

rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang 

tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut 

ulama H{anafi>yah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika 

diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.72         

3. Objek Akad dan Nilai Tukar Barang  

a. Pengertian Objek Akad Dan Nilai Tukar Barang 

Objek akad adalah benda-benda yang dijadikan akad yang 

bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berberbentuk 

harta benda, seperti barang dagangan,  benda bukan harta, seperti 

dalam akad pernikahan dan dapat pula berbentuk kemanfaatan sepeti 

dalam masalah upah-mengupah.73 Selain itu objek akad juga bisa 

berupa hadiah, barang yang digadaikan dan utang.74  

Sedangkang pengetian dari nilai tukar barang biasanya dipahami 

dengan thaman (harga) dan mabi>’ (barang jualan). Secara umum, 

                                                           
72

 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 18. 
73

 Rachmad Syafi’i, Fiqh Muamalah, 58. 
74

 Oni Sahroni, Fikih Muamalah, 73. 
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mabi>’ adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan). 

Sedangkan pengertian harga perkara yang tidak tentu dengan 

ditentukan. 

Definisi di atas, sebenarnya sangat umum sebab sangat 

bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan, adakalanya 

mabi>’ tidak memerlukan penentu. Sebaliknya, harga memerlukan 

penentuan, seperti penentuan uang muka. 

Ima>m Sha>fi’i dan ima>m Ja’fa>r berpendapat bahwa thaman 

(harga) dan mabi>’ (barang jualan) termasuk dua nama yang berbeda 

bentuknya, tetapi artinya satu, perbedaan diantara keduanya dalam 

hukum Islam dalam penggunaan huruf ba (dengan).75 Berbeda dengan 

mayoritas ulama H{anafi>yah, bahwa thaman (harga) dan mabi>’ (barang 

jualan) termasuk kata benda yang berlawanan yang mempunyai arti 

yang berbeda. Barang biasanya adalah sesuatu yang bisa ditentukan 

wujudnya, sedangkang harga biasanya tidak dapat ditentukan 

wujudnya.76 

b. Syarat Objek Akad dan Nilai Tukar Barang 

1) Ulama H{anafi>yah 

a) Syarat yang berhubungan dengan kokohnya akad ada empat: 

(1) Harta yang menjadi objek akad ada ketika berlangsungnya 

akad 

                                                           
75 Rachmat Syafi’i, Fiqh Muamalah, 86. 
76 Wah}bah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Isla>mi Wa Adillatuh, vol. V, terj. Abdul Hayyie Al-

Kattani, 73. 
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(2) Harta tersebut bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan 

(3) Harta tersebut mempunyai nilai 

(4) Harta tersebut terpelihara ditangan pemiliknya77 

b) Syarat yang berkaitan dengan sahnya akadnya ada empat: 

(1) Objek akad tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli 

(2) Objek akad dapat diserah terimakan ketika terjadi akad 

(3) Harta yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri 

(4) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diserah terimakan dan 

sama jenisnya seperti yang diakadkan. 

c) Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad ada satu, 

yaitu harta yang diperjualbelikan tidak berhubungan dengan hak 

orang lain. Apabila berhubungan dengan orang lain, maka harus 

ada izin darinya.78    

2) Ulama Ma>liki>yah  

  Ulama Ma>liki>yah membagi syarat-syarat yang berkaitan 

dengan ma’qu>d ‘alaih ada lima macam, yakni sebagai berikut:  

a) Harta yang diperjualbelikan harus suci. Maka tidak sah 

memperjualbelikan arak, darah, babi, bangkai dan berhala 

b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaatnya secara 

mutlak. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada 

manfaatnya seperti nyamuk, ular, tikus dll. 

c) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama. 

                                                           
77 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 18. 
78Ibid., 19. 
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d) Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadi akad. 

e) Harta yang diperjualbelikan tidak samar.79 

3) Ulama Sha>fi’i>yah 

Ulama Sha>fi’i>yah membagi syarat-syarat yang berkaitan 

dengan ma’qu>d ‘alaih ada empat macam, yakni sebagai berikut: 

a) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci 

b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan. 

c) Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (dapat diketahui). 

d) Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.80 

4) Ulama H{ana>bilah 

Ulama H{ana>bilah membagi syarat-syarat yang berkaitan 

dengan ma’qu>d ‘alaih ada tujuh macam, yakni sebagai berikut: 

a) Sama-sama rida baik penjual maupun pembeli. 

b) Orang yang melakukan akad termasuk golongan orang yang 

diperbolehkan membelanjakan harta. 

c) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama. 

d)  Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain. 

e) Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika akad 

f) Harta yang diperjualbelikan tidak samar. 

g) Harganya sudah diketahui oleh kedua belah pihak. 

c. Kerusakan Objek Akad 

1) Dasar Hukum 

                                                           
79 Ibid., 20. 
80 Ibid.  
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ْلَعِة َأْويـَتَـَنارََكاِن 
نَـُهَما بـَيَِّنٌة فـَُهَو َما يـَُقْوُل َربُّ الّسِ َعاِن َولَْيَس بـَيـْ إََذاْحتَـَلَف اْلبَـيـْ

)رواه أبوداود(  
 

Artinya: bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya 
tidak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang 
punya barang atau dibatalkan (HR Abu Dawud)81 
 

2) Perbedaan Ulama Mengenai Barang yang Rusak 
 

a) Apabila barang yang dijual rusak dikarenakan hilang ataupun terkena 

bencana alam. 

(1) Ulama H{anafi>yah dan ulama Sha>fi’i>yah berpendapat 

bahwasannya jual belinya batal. 

(2) Ulama Ma>liki>yah dan ulama H{ana>bilah berpendapat apabila 

barang yang dijual itu bukan berupa barang yang ditakar atau 

ditimbang, maka dihitung menjadi tanggung jawab si pembeli. 

b) Apabila barang tersebut dirusak oleh orang lain 

(1) Ulama H{anafi>yah, ulama Ma>liki>yah, ulama Sha>fi’i>yah dan 

ulama H{ana>bilah berpendapat, penjualan tidak batal, tetapi 

pembeli diberi hak untuk memilih antara memaksa orang 

yang merusak barang tersebut untuk membayar kepadanya 

atau membatalkan pembelian, lalu orang yang merusak itu 

dipaksa untuk membayar harga kepada penjual. 
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 Wah}bah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Isla>mi Wa Adillatuh, vol. V, terj. Abdul Hayyie Al-

Kattani, 70. 
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c) Apabila barang dirusak oleh penjual sendiri 

(1) Ulama H{anafi>yah, ulama Ma>liki>yah, ulama Sha>fi’i>yah 

berpendapat, jual beli menjadi batal, seperti barang yang 

terkena bencana alam. 

(2)   Ulama H{ana>bilah berpendapat, jual beli tidak batal, tetapi 

penjual harus mengembalikan harganya, dan jika barang 

yang dirusak itu ada padanannya, hendaknya diberikan.82 

 

D.  Riba 

1. Dasar Hukum Riba 

                  

                          

                           

                       

83
     

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil 
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83

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 
2011), 115. 
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riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya.84 
 

2. Pengertian Riba  

Menurut bahasa riba memiliki beberapa pengertian yaitu:  

a. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta 

tambahan dari suatu yang dihutangkan.  

b. Berkembang atau berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah 

membungakan harta uang atau yang lainya yang dipinjamkan kepada 

orang lain.85  

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan riba menurut ulama:  

a. Menurut ulama H{ana>bilah, riba adalah tambahan pada sesuatu yang 

dikhususkan. yang dimaksud dengan barang yang dikhususkan adalah 

barang yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang 

berbeda.  

b. Menurut ulama Ma>liki>yah, riba adalah setiap penambahan yang 

diambil tanpa ada satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang 

dimaksud yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi 

adanya penambahan tersebut secara adil.  

c. Menurut ulama H{anafi>yah, riba adalah penganti atau imbalan 

maksudnya disini adalah tambahan terhadap barang atau uang yang 

                                                           
84

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 
2011), 205. 

85 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: Al Ma’arif, 1988), 117. 
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timbul dari satu transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh 

berhutang kepada pihak berpiutang pada saat jatuh tempo.86 

3. Macam-Macam Riba 

Diantara para ahli Hukum Islam terdapat perbedaan pendapat 

tentang pembagian riba. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan 

riba jual beli. Termasuk kategori riba utang piutang seperti riba qardh dan 

riba jahiliah sedangkan termasuk riba jual beli seperti riba fadhl dan riba 

nasi’ah.  

a. Riba qardh adalah manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang 

dipersyaratkan dalam utang. Dasar hukum larangan riba ini sama 

dengan riba jahiliah, perbedaanya pengembalian dengan tingkat 

kelebihan tertentu pada riba qardh bersifat pasti.  Atau dengan kata 

lain transakasi pinjam meminjam dengan syarat ada keuntungan lebih 

yang disyaratkan oleh yang berpiutang atau yang meminjamkan, 

kepada yang berhutang atau yang meminjam.87 Semisal seseorang 

meminjam sejumlah uang dengan syarat mengambil keuntungan baik 

berupa materi maupun jasa pada saat pengembalian.88 

b. Riba jahiliah adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok 

pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana 

pijaman pada waktu yang telah ditetapkan. Sebagai misal, pemengang 

kartu kredit yang belum atau tidak melunasi dana pinjaman akan 

                                                           
86 Nur Rianto, Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis (Bandung: CV 

Alfabeta, 2010), 12. 
87 Mardani, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 94. 
88 Nur Rianto, Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis, 25 
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dikenai bunga. Dilihat dari penundaan waktu penyerahan, riba 

jahiliyah dapat digolongkan sebagi riba nasi’ah, tapi jika dilihat dari 

kesamaan objek yang dipertukarkan, riba ini tergolong riba fadhl. 

Riba jahiliyah dilarang karena pelanggaran kaedah: 

Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. 

c. Riba fadhl adalah pertukaran sejenis dengan kadar yang berbeda 

sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi. 

Riba fadhl ini berlaku hanya timbangan atau takaran harta yang 

sejenis. Misalnya emas dengan emas, gandum dengan gandum beras 

dengan beras. Selama pertukaran (barter) keduanya, takaranya 

berbeda walaupun memang kualitasnya berbeda termasuk praktek riba 

fadhl. 

d. Riba nasi’ah disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat 

utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama 

resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini 

mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena 

berjalannya waktu.89 

3.  Sebab-Sebab Diharamkannya Riba 

Sebab-sebab riba diharamkan, di antaranya yaitu: 

a. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan dengan batil. 

b. Memotivasi orang Islam untuk mengivestasikan hartanya pada 

usahausaha yang bersih dari penipuan. 
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c. Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa ke 

memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan 

marah kepada saudaranya.  

d. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan 

kebinasaannya, karena pemakan riba adalah orang-orang yang zhalim 

dan akibat dari kezhaliman adalah kesusahan.  

e. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia 

mencari bekal untuk akhiratnya, misalnya dalam memberikan 

pinjaman ke saudara tanpa memintak uang tambahan pada saat 

pengembalian.90  
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BAB III 

PRAKTEK JUAL BELI KAMBING ANTARA PEMASOK DAN PENJUAL DI 

PASAR HEWAN MUNENG MADIUN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Pasar hewan Muneng terletak di Desa Muneng yang berada di Kecamatan 

Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut: 

Batas Wilayah Pasar Hewan Muneng Madiun1 

No. Batas Wilayah Desa Kecamatan 

1.  Utara  Pule Rejo Pilangkenceng 

2.  Timur  Luworo Pilangkenceng 

3. Selatan  Ngengor Pilangkenceng 

4. Barat  Ngale  Pilangkenceng 

 

Pasar hewan Muneng berdiri sekitar tahun 1965. Pasar hewan Muneng ini 

bersebelahan dengan pasar Muneng, keduan pasar ini berdiri dalam satu lokasi. Dahulu 

hanya sebuah pasar kecil yang di isi oleh beberapa pedagang saja, seperti pedagang 

pakaian, pedagang makanan dan juga terdapat transaksi jual beli kambing dibagian 

belakang pasar. Pasar ini ada karena kebutuhan masarakat di sekitar Muneng, yang 

dulunya mereka belum mempunyai suatu pasar. Letak pasar ini strategis yaitu di jalan 

besar Ngawi-Madiun, bukan hanya itu tetapi pasar ini merupakan pasar yang terletan 

diperbatasan antara kabupaten Ngawi dan kabupaten Madiun.2  

Letak yang strategis itu membuat pasar hewan Muneng ini semakin ramai.3 

Menurut Ibu Sastri salah satu anggota pedagang pasar hewan Muneng menuturkan 

                                                           
1 Saif, Hasil Wawancara, 23 Februari 2018. 
2 Saif, Hasil Wawancara, 23 Februari 2018. 
3 Tomi, Hasil Wawancara, 05 Maret 2018. 
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bahwasannya sejarah tentang pasar hewan Muneng tidak terdokumentasikan secara 

tertulis. Menurut beliau sejak ia lahir pasar ini sudah ada sedangkan Ibu Sastri lahir pada 

tahun 1970. Sejak dahulu nama pasar ini tetap sama yaitu pasar Muneng dan pasar 

hewan Muneng sampain saat ini hanya bangunannya saja yang mengalami renovasi. 

Pada saat di renovasi pada tahun 1990 jumlah bangunan di tambah yakni berjumlah 

kurang lebih sepuluh bangunan, empat bangunan di bagian depan dan sisanya dibagian 

tengah, ini dilakukan untuk menertipkan bangunan liar di depan pasar.4 

Pasar ini berdiri di atas tanah milik desa Muneng yang berukuran kurang lebih 40 x 

35 meter2. Bentuk bangunan terdiri dari dua bagian, bagian depan adalah pasar Muneng 

yang digunakan untuk berjualan kebutuhan sandang dan pangan sedangkan bagian 

belakang adalah pasar hewan Muneng yang merupakan tempat berlangsungnya transaksi 

jual beli kambing dan sapi.5 

Pasar hewan Muneng hanya mempunyai satu pintu yang fungsinya untuk keluar 

masuk pemasok, pedagang, penjual dan barang jualan (kambing dan sapi). Pintu tersebut 

berada disebelah timur pasar. Hari pasaran di pasar hewan Muneng ini setiap 5 hari 

sekali di ambil dari hari pasaran yakni hari wage. Setiap hari wage pasar mulai 

operasional jam 04.00 pagi hingga jam 11.00 siang, para pedagang sudah bubar dan 

pembeli sudah sepi. Jumlah petugas pasar hewan Muneng empat orang yaitu: Bapak 

Mesno, Bapak Winarno dan Ibu Tutik. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda.6 

 

 

                                                           
4 Ibu Sastri, Hasil Wawancara, 13 Feb 2018. 
5 Saif, Hasil Wawancara, 05 Maret 2018. 
6 Saif, Hasil Wawancara, 05 Maret 2018. 
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B. Mekanisme Pembuatan Akad dalam Transaksi Jual Beli Kambing di Pasar Hewan 

Muneng Madiun 

Pemasok kambing adalah orang yang mempunyai kambing banyak dan kambing 

tersebut diambil untuk dijual oleh para pedagang baik pengambilannya dilakukan pada 

saat di pasar ataupun di rumah. Pedagang kambing adalah mereka yang bekerja 

menjualbelikan kambing, baik itu kambing yang dipelihara mereka sendiri ataupun yang 

mereka beli dari perorangan atau dari pemasok kambing.7 

Dalam mekanisme pembuatan akad, pemasok yang kambingnya akan dibawa oleh 

para pedagang mempersyaratkan apabila pedagang tidak dapat menjualkan kambing dari 

pemasok dalam tiga sampai empat hari. Kambing tersebut akan kembali kepada pemasok 

dan pedagang tersebut akan dikenai denda sesuai kesepakatan ataupun adat yang 

berlaku.8    

Setelah melakukan transaksi tawar menawar dengan para pemasok pedagang 

mengambil kambing yyang menjadi obyek jual beli dengan pembayaran di akhir dengan 

waktu yang tidak ditentukan secara jelas dalam akad, tetapi sebelum kambing itu dibawa 

oleh pedagang, pedagang memberikan uang panjer kepada pemasok sebagai tanda 

bahwasanya jual beli kambing sudah mencapai kata sepakat. Panjer yang diberikan 

biasanya senilai Rp. 100 sampai Rp. 500.9 Ketika kambing pertama sudah terjual, 

pedagang mengambil lagi kambing dari para pemasok dan menjualnya kembali begitu 

seterusnya, dan dalam transaksi ini pedagang diberikan persyaratan.10 

 

                                                           
7 Observasi pemasok dan pedagang kambing di pasar hewan Muneng Madiun pada tanggal 13 Februari 

2018, jam 06.15. 
8
 Saif, Hasil Wawancara, 13 Februari 2018. 

9
 Observasi uang panjer di pasar hewan Muneng Madiun pada tanggal 13 Februari 2018, jam 06.30. 

10 Tomi, Hasil Wawancara, 13 Februari 2018. 
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Dari semua transaksi jual beli kambing di pasar hewan Muneng Madiun, 

kebanyakan dalam transaksinya antara para pemasok dan pedagang kambing menetapkan 

persyaratan denda. Dalam pengakuannya para pemasok mengungkapkan berbagai 

macam alasanya mengapa mereka melakukan transaksi jual beli yang di dalamnya 

mengandung persyaratan denda. Seperti pengakuan yang disampaikan oleh Men:  

Saya menetapkan denda pada transaksi jual beli dengan para pedagang, itu saya 
lakukan karena memang dengan cara itu saya bisa mendapatkan untung lebih 
banyak mas kalau para pedagang yang mengambil kambing dari saya tidak dapat 
menjual kambing tersebut selama hari yang telah disepakati selain itu. Hal 
tersebut merupakan salah satu metode yang saya gunakan untuk mendapatkan 
pelanggan mas, karena kambing yang saya jual harganya lebih murah dari harga 
pasar.11 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Men tersebut dapat diketahui bahwa alasan 

utama kenapa dia menetapkan persyatan denda dalam jual beli kambing tersebut 

dikarenakan keuntungan yang bisa didapatkan lebih besar jika para pedagang tidak dapat 

menjual kambing yang mereka bawa selama tenggang waktu yang telah disepakati. 

Berbeda dengan Men, Jafar mengungkapkan bahwa alasannya menetapkan 

denda, dikarenakan adat yang sudah berlaku di lingkungannya. Jafar mengatakan, “saya 

memang menetapkan denda dalam transaksi jual beli kambing saya mas, dikarenakan itu 

yang diajarkan oleh orang tua saya dan menurut saya para pedagang juga tidak keberatan 

dengan denda yang saya berikan mas. Selain itu saya juga bisa mendapatkan uang 

tambahan jika para pedagang tidak dapat menjual kambing yang mereka bawa”.12 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jafar di atas alasan utamanya melakukan 

jual beli dengan adanya persyaratan tersebut dikarenakan adat yang sudah berlaku turun 

temurun dari orang tuanya yang dahulu merupakan pemasok di pasar hewan Muneng 

Madiun. Apa yang disampaikan Jafar tersebut memang benar, penulis menyaksikan 

                                                           
11 Men, Hasil Wawancara, 28 Juni 2018. 
12 Jafar, Hasil Wawancara, 28 Juni 2018. 
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sendiri kalau dalam transaksi jual beli kambing antara pemasok dan pedagang terdapat 

sanksi berupa denda.13  

Njul salah satu dari para pemasok kambing mengungkapkan bahwa dia pernah 

melakuakan hal sama tetapi sekarang Njul sudah tidak melakukannya lagi. Ini adalah 

alasan yang disampaikan oleh Njul, “saya dulu sempat melakukan jual beli jual beli yang 

dipersyaratkan denda mas, tetapi setelah saya pikir-pikir itu menyusahkan para pedagang 

dan yasa merasa kasihan, sebenarnya tanpa adanya denda pun saya sudah untung kok 

mas, tetapi untuk menghilangkan adat yang sudah berjalan sekian lama seperti itu juga 

lumayan sulit mas”.14 Ketika penulis menanyakan kenapa alasan Njul menetapkan jual 

beli yang di dalamnya terdapat persyaratan denda Njul tidak menjawab.   

Selain itu, mayoritas dari para pemasok ini mempunyai peternakan kambing 

sendiri sehingga mereka mudah untuk menetapkan harga dibawah pasaran dengan 

kualitas kambing yang sama. 

Data-data yang sudah dipaparkan di atas menunjukan bahwa mayoritas para 

pemasok kambing di pasar hewan Muneng menetapkan persyaratan denda dalam 

transaksinya dengan para pedagang kambing baik itu karena alasan menambah 

keuntungan ataupun memang sudah menjadi adat yang berlaku di dalam pasar tersebut 

selain itu para pemasok juga memanfaatkan para pedagang yang tidak mempunyai cukup 

modal untuk menyepakati persyaratan denda yang mereka tawarkan, karena mereka bisa 

membawa kambing dari para pemasok dengan hanya membayar uang  panjer sebesar 

Rp. 100 sampai Rp. 500 rupiah. Para pedagang yang memiliki modal tinggi pun tertarik  

dengan kambing yang dijual dengan sistem ini, dikarenakan kambing yang ditawarkan 

harganya di bawah harga pasaran. Tetapi ada juga pemasok yang tidak melakukannya, 

para pemasok yang tidak melakukan mekanisme denda ini beralasan bahwasanya dia 
                                                           

13
 Observasi denda antara pemasok dan pedagang di pasar hewan Muneng Madiun pada tanggal 05 

Maret 2018, jam 06.20. 
14 Njul, Hasil Wawancara, 28 Juni 2018. 
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kasihan dengan para pedagang kalau dalam transaksi jual beli tersebut mempersyaratkan 

denda. 

Hal ini sejalan dengan ungkapan yang disampaikan oleh Tomi selaku pedagang 

kambing bahwasanya para pedagang selain melakukan tawar menawar harga dengan 

para pemasok, mereka juga menyepakati persyaratan yang diajukan oleh para pemasok 

kambing.15 

Selain melakukan wawancara dengan Tomi, penulis juga melakukan wawancara 

dengan Taji terkait dengan akad yang didalamnya terdapat persyaratan denda ini. 

Pengakuan Taji:  

Ya kita awalnya juga melakukan tawar menawar harga mas, dengan para pemasok-
pemasok kambing di sini, tetapi setelah kami sudah sepakat dengan harga kambing 
yang akan kami bawa, para pemasok ini mengungkapkan masalah persyaratan 
tersebut. Persyaratan tersebut mepersyaratkan kami para pedagang kambing harus 
mengembalikan kambing tersebut apabila tidak terjual dalam tiga sampai empat 
hari, selain itu kami juga dikenakan denda.16  
 
Selanjutnya Taji mengungkapkan bahwasanya dia dan kebanyakan pedagang 

kambing menyetujui persyaratan tersebut dengan terpaksa karena kalau dia tidak 

menyetujuinya Taji dan para pedagang tidak akan mendapatkan kambing.17 

Apa yang disampaikan oleh Taji di atas memang benar, karena penulis 

menyaksikan bahwa persyaratan tersebut dibuat oleh salah satu pihak yaitu para pemasok 

kambing dan para pedagang menyetujui persyaratan tersebut dengan terpaksa. 

Persyaratan yang ada dalam transaksi jual beli antara pemasok kambing dan para 

pedagang tersebut hanya diungkapkan secara lisan tanpa ada hitam di atas putih.18    

 

   

                                                           
15

 Tomi, Hasil Wawancara, 13 Februari 2018. 
16

 Taji, Hasil Wawancara, 09 Desember 2018. 
17

 Taji, Hasil Wawancara, 09 Desember 2018. 
18

 Observasi persyaratan antara pemasok dan pedagang di pasar hewan Muneng Madiun pada tanggal 
10  Desember 2018, jam 08.20. 
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C. Pembayaran Denda dalam Akad Jual Beli Kambing di Pasar Hewan Muneng 

Madiun 

Denda merupakan suatu sanksi atau ganti rugi yang diberikan kepada salah satu 

pihak yang berakad, di mana salah satu pihak ini tidak bisa memenuhi kewajiban ataupun 

persyaratan yang sudah mengikat para pihak yang sudah berakad. Jual beli yang di 

dalamnya mengandung denda, yang terjadi di pasar hewan Muneng Madiun merupakan 

suatu mekanisme yang mewajibkan pedagan membayar suatu sanksi ataupun ganti rugi 

kepada pemasok. Ganti rugi antara pemasok dan pedagang kambing ini berupa denda. 

Denda disini antara Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 tergantung harga kambing yang 

diambil, makin besar harga kambingnya makin besar dendanya. Denda tersebut sudah 

disepakati diawal akad ketika keduanya melakukan kesepakatan jual beli. Tetapi denda 

ini hanya diperuntukan kepada pedagang yang tidak dapat menjualkan kambing dari 

pemasok dalam jangka waktu tiga sampai empat hari.19  

Ketika penulis melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara dengan 

beberapa pedagang kambing terkait pembayaran denda dalam transaksi jual beli 

kambing. Penulis melakukan wawancara dengan pedagang yang bernama Saif. Saif 

memaparkan:  

Saya sebenarnya merasa keberatan dengan jual beli yang mengandung dendan 
seperti itu mas karna kita tidak tahu rizki orang setiap harinya, ya kadang seret 
kadang lancar, kalau sedang lancar sih nggak papa ada dendanya, tapi kalau 
sedang seret kita merasa keberatan mas. Tetapi kita juga sedikit diuntungkan mas 
dengan para masok ini, karena kambing yang mereka bawa harganya termasuk 
murah mas, selain itu kita tidak perlu membayar secara penuh jika ingin 
mengambil kambing untuk kita jual. Kita hanya cukup membayar panjer Rp. 100 
sampai Rp. 500 rupiah.20  

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Saif tersebut dapat diketahui bahwa 

sebenarnya, Saif merasa keberatan dengan adanya denda dalam jual beli tersebut. Tetapi 

                                                           
19 Saif, Hasil Wawancara, 13 Februari 2018. 
20 Saif, Hasil Wawancara, 30 Juni 2018. 
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disisi lain dia mengungkapkan adanya keuntungan yang didapatkannya dalam jual beli 

tersebut, yaitu harga kambing yang murah dan uang muka yang hanya Rp. 100 sampai 

Rp. 500 rupiah.    

Hampir sama dengan Saif, din juga memberi pernyataan yang menurut penulis 

cukup menarik, ia berkata:  

Apa daya kami mas, saya ini orang nggak punya, modal jadi pedagang kambing 
hanya modal nekat, karena ketika saya mengambil kambing dari pemasok saya 
tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak, saya hanya perlu membayar panjer 
sebesar Rp. 100 sampai Rp. 500. Untuk masalah dendanya, kalau saya tidak 
menyetujui persyaratan denda yang diberikan tersebut saya tidak bisa 
mendapatkan kambing yang murah, tetapi susahnya kalau tidak laku, saya kan 
harus membayar denda itu mas, kita sendiri kan sebenarnya juga nggak tau 
kambing yang kita bawa itu nantinya terjual atau tidak.21 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Din tersebut dapat diketahui bahwa 

sebenarnya Din menyetujui persyaratan denda tersebut dengan terpaksa selain itu dia 

selalu dibayang-bayangi dengan denda yang disyaratkan tersebut karena denda diletakan 

pada spekulasi yaitu terjual tidaknya suatu kambing.  

Hal yang sama di ungkapkan oleh Taji, ia mengungkapkan, “saya sih setuju-

setuju saja mas, asalkan kambing yang saya bawa itu laku semua, kalau nggak laku ya 

saya nggak setuju sebenarnya, tapi apa boleh buat wong sudah adat ok mas, mau tidak 

setuju nanti malah nggak dapat kambing dari para pemasok. Kalau dapat pun dari sesama 

penjual kambing itu pun harganya juga sudah cukup tinggi”.22 Dari ungkapan Taji di 

atas, penulis bisa menyimpulkan bahwasanya Taji menyetujui persyaratan denda tersebut 

dengan keterpaksaan atau terpaksa dengan alasan keterikatannya adat yang sudah 

mengakar. 

Tomi pun juga memaparkan hal yang sama mengenai jual beli yang 

menggunakan denda, “saya sebenarnya kurang setuju mas, karena kita kan nggak tau 

                                                           
21 Din, Hasil Wawancara, 08 Desember 2018. 
22 Taji, Hasil Wawancara, 29 Juni 2018. 
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kambing yang akan kita bawa itu akan terjual kapan, ya kalau langsung terjual kalau 

tidak kan kita harus membayar dendanya.23 

Dari pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa, denda yang dipersyaratkan 

di awal pada saat melakukan akad jual beli sangatlah merugikan para pedagang kambing, 

dikarenakan denda tersebut dipersyaratkan dalam unsur spekulasi, yaitu terjual tidaknya 

suatu kambing. Tetapi para pedagang kambing tidak dapat menolak persyaratan tersebut, 

dikarenakan jika persyaratan ditolak maka para pedagang tidak akan memperoleh 

kambing dari para pemasok. Para pedagang lebih suka membeli kambing dari para 

pemasok yang mempersyaratkan denda, dikarenakan kambing yang mereka jual lebih 

murah.    

 

D.  Penyelesaian Risiko Apabila Kambing Hilang atau Mati dalam Jual Beli Kambing 

di Pasar Hewan Muneng Madiun 

Penyelesaian masalah merupakan suatu proses atau cara yang diambil oleh para 

pihak, jika diantara para pihak ini mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, ini 

merupakan jalan yang ditempuh agar kedua belah pihak terjadi kerelaan. Di pasar hewan 

Muneng Madiun, Penyelesaian masalah seperti ini dilakukan apabila kambing yang 

dibawa pedagang mengalami hal yang tidak terduga, misalnya mati atau hilang. Pemasok 

tetap meminta uang kepada penjual dengan harga yang telah disepakati di awal tanpa 

memperhitungkan kembali masalah yang sedang terjadi.   

Seperti pengakuan Taji, ia mengungkapkan: 

Saya pernah membawa kambing karena pada waktu itu dalam satu hari kambing 
yang saya bawa belum terjual, kambing tersebut saya bawa pulang mas, keesokan 
harinya kok kambing tersebut hilang dicuri orang, kemudian saya menemui 
pemasok yang memiliki kambing tersebut dan menjelaskan kejadiannya, pemasok 
tersebut mengatakan percaya dengan penjelasan saya, awalnya saya berfikir 
pemasok mau mengerti keadaan yang saya alami dan mengurangi harga kambing 

                                                           
23 Tomi, Hasil Wawancara, 08 Desember 2018. 
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yang telah hilang tersebut, ternyata pemasok tetap meminta uang dari kambing 
tersebut beserta dendannya.24 

Berdasarkan pernyataan Taji yang mengungkapkan bahwa dirinya harus 

membayar harga kambing beserta denda yang telah ditetapkan, Taji merasa terbebani 

dengan penyelesaian yang ditetapkan oleh pemasok. Itu sudah menjadi adat di pasar 

hewan Muneng karena memang dari dulu ada adat kebiasaan yang seperti itu. Apa yang 

disampaikan oleh Taji tersebut memang benar, penulis menyaksikan sendiri pedagang 

membayar harga kambing yang mati beserta denda yang disepakati.25 Hampir sama 

seperti ungkapan Taji di atas, Tomi pun pernah mengalami dan merasakan dalam situasi 

tersebut. 

Tomi mengungkapkan: 

Pernah mas, waktu itu yang saya bawa wedus berok, weduse guedi ya kira-kira 
harga Rp. 3.000.000 an. Pikir saya sudah ada yang membeli dengan harga Rp. 
3.200.000. Yang membeli tetangga desa mas. Pikir saya saya bawa ke rumah dulu 
terus besok saya antar ke sana, la kok pagi saya lihat dibelakang rumah 
kambingnya nggak ada. Setelah itu saya langsung menemui pemasok kambing 
yang kambingnya saya bawa ini dan mengatakan bahwa kambing tersebut mati 
ketika saya bawa pulang. Saya berfikir pemasok berbelas kasih dan mau 
mengurangi harga kambing tersebut. Ternyata hasilnya sama saja pemasok tetap 
meminta harga kambing yang sudah disepakati di awal beserta dendanya.26 

 
Pengalaman berbeda pernah dialami oleh Din, kambing yang dia bawa mati tetapi 

dia tidak diharuskan membayar utuh harga kambing yang dibawanya tersebut, Din hanya 

diwajibkan membayar setengah dari harga kambing yang dia bawa. Seperti pemaparanya 

di bawah ini: 

Waktu itu saya membawa kambing yang harganya Rp. 1.300.000 mas, kan sudah 
saya tawarkan kepada pembeli dan sepakat dengan harga Rp. 1.550.000. Saya 
mau bawa ke rumah sipembeli. Eh belum sampai di rumah pembeli kambing itu 
sakit nggak mau berdiri dan akhirnya saya bawa kerumah saya, berharap 
besoknya sudah seperti sedia kala ternyata keesokan harinya kambing yang saya 
bawa kemaren malah mati. Saya mengembalikan uang dari pembeli dan meminta 
maaf setelah itu menemui pemasok dan menjelaskan apa yang terjadi. Untungnya 

                                                           
24 Taji, Hasil Wawancara, 29 Juni 2018. 
25 Observasi pembayaran harga kambing beserta denda antara pemasok dan pedagang di pasar hewan 

Muneng Madiun pada tanggal 05 Maret 2018, jam 07.07. 
26 Tomi, Hasil Wawancara, 29 Juni 2018. 
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pemasok mau mengerti dan memahami, sehingga pemasok hanya menyuruh saya 
membayar setengahya saja mas.27 

 
Dari data-data diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa ada dua macam cara 

penyelesaian, pertama para pedagang harus mengembalikan harga kambing secara utuh 

beserta denda yang sudah disepakati. Ini merupakan penyelesaian yang merugikan para 

pedagang. Yang kedua adalah penyelesaian yang tidak memberatkan para pedagang, 

dalam penyelesaian ini pedagang hanya diwajibkan membayar separuh dari harga 

kambing yang dia bawa.  

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan para pemasok kambing, 

mengenai penyelesaian risiko ini mereka mengungkapkan alasan-alasan mereka mengapa 

penyelesaiannya bisa terjadi seperti itu. Dalam pengakuannya Men mengatakan: 

Saya kan meminta hak saya mas nggak salah kan, kalau mengenai mengapa saya 
tidak memberi potongan harga kepada mereka jika mereka mengatakan kambing 
yang dibawa mati ataupun hilang. Saya nggak percaya, bisa mereka berbohong. 
Saya nggak tahu ya saya pilih amannya saja. Penah ada pedagang membawa 
kambing yang mati setelah dia bawa baru dua hari ke sini dengan keadaan sudah 
disembelih dan pedagang ini meminta harga awalnya diturunkan karena 
kambingnya mati, ya saya nggak mau.28  

 
Men mengatakan dia tidak ingin bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi 

terhadap hewan yang sudah diambil oleh pedagang, pemasok tetap meminta harga 

kambing yang sudah disepakati pada waktu berakad. 

Jafar juga bercerita, pernah mengalami hal yang serupa dengan Men, tetapi 

kambingnya tidak mati tapi hilang. Menurutnya, “ya kalau saya tetap meminta bayaran 

seperti apa yang sudah disepakati mas beserta denda kambing yang dibawa, kalau saya 

meringankan harga pada satu pedagang dengan alasan yang nyata berupa kambing yang 

dibawa mati ataupun hilang, bisa saja pedagang lain melakukan seolah-olah kambing 

                                                           
27 Din, Hasil Wawancara, 29 Juni 2018. 
28 Men, Hasil Wawancara, 29 Juni 2018. 
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yang dibawa hilang atau mati dan minta keringanan harga kalau itu berkelanjutan, kita 

juga kan yang dirugikan mas.” 

 

Berbeda dengan Men dan Jafar, Njul mengungkapkan:  

ya kalau saya sih, mewajibkan mereka membuktikan perkataannya mas jika 
benar-benar kambing yang mereka bawa mati atau hilang, seperti halnya laporan 
kehilangan dari kantor polisi ataupun orang-orang yang melihat kejadian itu 
(saksi). Untuk masalah pembayarannya sih, kalau benar-benar terbukti kambing 
yang mereka bawa mati atau hilang tanpa kesengajaan harganya akan saya 
kurangi sewajarnya lah mas.29  

 
Dari data-data diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya, para pemasok 

menetapkan harga awal untuk kambing yang hilang ataupun mati, baik hilang atau 

matinya itu karena keteledoran ataupun ketidak sengajaan pedagang, pemasok tetap 

meminta bayaran harga kambing yang sudah disepakati diawal akad tanpa adanya 

pengurangan, tetapi ada juga pemasok yang mau meringankan harga kambingnya jika 

benar-benar kambing tersebut mati atau hilang tanpa kesengajaan pedagang tetapi 

pedagang harus membuktikannya dengan adanya laporan kehilangan dari polisi ataupun 

mendatangkan saksi. 

 

                                                           
29 Njul, Hasil Wawancara, 29 Juni 2018. 
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI 

KAMBING DI PASAR HEWAN MUNENG MADIUN  

A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad dalam Jual Beli Kambing Antara 

Pemasok dan Pedagang di Pasar Hewan Muneng Madiun 

B.                         

                          

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.1 
 

Dari dalil di atas bisa diketahui bahwasanya semua akad 

diperbolehkan kecuali akad-akad yang bertentangan oleh shar’, karena jika 

sudah masuk kedalam ranah jual beli, apabila akad tersebut tidak dijelaskan 

sejak awal ditakutkan akan ada perselisihan sesudahnya.    

Mengenai akad ulama berbeda pendapat mengenai akad dalam rukun 

jual beli, di antaranya yaitu: Menurut ulama H}anafi>yah, syarat sah akad harus 

terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan 

dengan waktu, penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak 

lainnya.2 Menurut ulama Ma>liki>yah, syarat sah orang yang berakad yaitu: 

penjual dan pembeli harus mumayyiz dan keduanya dalam keadaan sukarela. 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 

2011), 210.  
2 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 17. 
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Sedangkan menurut ulama Sha>fi’i>yah, syarat sah akad yaitu: Harus 

menyebutkan barang atau harta, pengucapan ija>b dan qabu>l harus sempurna 

dan tidak dikaitkan dengan waktu. Terakhir menurut ulama H{ana>bilah, syarat 

sah akad yaitu: berada di tempat yang sama, tidak terpisah dan tidak dikaitkan 

dengan sesuatu.3  

Si>ghat akad atau ija>b dan qabu>l harus dinyatakan degan ungkapan 

yang jelas dan pasti maknanya, sehingga dapat dipahami jenis akad yang 

dikehendaki. Tetapi akad juga bisa dilakukan tanpa menggunakan kata-kata 

ataupun ungkapan, seperti orang bisu akad bisa dengan tulisan. Akad hanya 

dengan dibubuhi harga pada barang yang diperjual belikan seperti jual beli 

yang terjadi di supermarket atau swalayan. Hal tersebut untuk mempermudah 

transaksi jual beli baik bagi pihak penjual maupun pembeli. sebagaimana 

yang diterangkan oleh Sayyid Sa>biq dalam Fiqh al-Sunnah bahwasannya: 

“dalam ija>b dan qabu>l tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, 

karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan 

dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.”4 

Seharusnya dalam melakukan suatu akad pemasok haruslah 

mempertimbangkan terlebih dahulu jika memang akan mempersyaratkan 

sesuatu dalam kegiatan jual beli agar para pedagang merasa nyaman dan 

ikhlas dalam melakukan kesepakatan. Di atas para ulama H}anafi>yah, 

Ma>likiyah, Sha>fi’i>yah, dan H{ana>bilah telah menjelaskan dalam rukun dan 

                                                           
3
 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 80-84. 

4
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah XII, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-ma‟arif, 

1988), 49. 
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syarat jual beli yang berkaitan dengan sahnya akad, bahwa akad harus 

dilakukan dalam keadaan sukarela dan tanpa paksaan.5 dan terhindar dari 

unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah. 

Jual beli dalam Islam mengharuskan para pihak yang melakukan 

transaksi jual beli merasa diuntungkan, namun faktanya yang sering dijumpai 

dalam jual beli kambing di pasar hewan Muneng Madiun berdasarkan 

pengakuan pemasok kambing di pasar hewan Muneng Madiun, mereka 

menetapkan persyaratan denda dalam jual beli dengan para pedagang 

kambing. Alasan para penjual melakukan transaksi jual beli dengan sistem 

seperti ini sangatlah bermacam-macam diantaranya agar keuntungan mereka 

bertambah dari para pedagang yang tidak bisa menjualkan kambing yang 

mereka bawa.6 Selain itu alasan lain diungkapkan pemasok kambing, dia 

melakukan mekanisme seperti itu dikarenakan adat yang sudah berlaku turun 

temurun dari orang tuanya yang dahulu merupakan pemasok di pasar hewan 

Muneng Madiun.7 Tetapi ada juga yang berhenti melakukan jual beli yang di 

dalamnya ada dendanya tersebut, dia mengungkapkan alasan utama dia 

berhenti melakukan mekanisme tersebut dikarenakan kasihan kepada para 

pedagang yang tidak dapat menjual kambing.8  

Jual beli yang di dalamnya terdapat persyaratan denda memberikan 

dampak yang besar kepada kedua pihak yaitu: pemasok dan pedagang. Bagi 

pemasok kambing, para pedagang banyak yang tertarik dengan kambing yang 

                                                           
5 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah,80-84.  
6 Men, Hasil Wawancara, 28 Juni 2018. 
7 Jafar, Hasil Wawancara, 28 Juni 2018. 
8 Njul, Hasil Wawancara, 28 Juni 2018. 
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dijual para pemasok dikarenakan harganya dibawah harga pasar dan mereka 

bisa mengambil kambing dengan hanya memberikan panjer.9  

Dilihat dari data di atas jual beli kambing yang didalamnya 

mengandung persyaratan denda dilihat dari zatnya ini merupakan ‘ainiyah 

yaitu suatu akad yang berlaku terhadap benda yang berwujud, sedangkan jika 

dilihat dari segi waktunya atau dari hubungan hukum dan shighatnya jual beli 

seperti ini masuk kedalam akad mudhaf ‘ila>l mustaqbal yaitu akad yang 

didasarkan pada waktu yang akan datang. Jika suatu akad tidak dilaksanakan 

seketika, mungkin ada dua kemungkinan yaitu bersandar kepada waktu 

mendatang atau bergantung adanya syarat.10  

Akad dalam jual beli haruslah terhindar dari ketidak jelasan dalam 

akad selain itu ada satu lagi unsur yang tidak boleh dilupakan yaitu saling rela 

(rid}a) diantara kedua belah pihak.11 Maka jual beli yang mempersyaratkan 

denda di dalamnya tidak diperbolehkan, karena adanya unsur keterpaksaan 

dalam menyepakatinya. 

. Menurut ulama H}anafi>yah, jual beli tersebut tidak diperbolehkan 

dikarenakan adanya ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu 

dan persyaratan yang merusak lainnya. Sedangkan menurut ulama Ma>likiyah, 

jual beli tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan jual beli dilakukan dalam 

keadaan tidak  sukarela atau secara terpaksa dan jual beli berdasarkan 

paksaan adalah tidak sah. Sedangkan menurut ulama Sha>fi’i>yah, jual beli 

                                                           
9 Tomi, Hasil Wawancara, 29 Juni 2018. 
10 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 110. 
11 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah XII, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 49.  
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tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan jual beli dilakukan atas 

keterpaksaan dan persyatan jual beli dikaitkan dengan waktu tertentu. 

Berdasarkan paparan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumhur 

ulama tidak memperbolehkan jual beli tersebut.  

Sehingga jual beli yang didalam akadnya terdapat persyaratan denda 

tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama, karena persyaratan yang 

diakadkan dibuat oleh salah satu pihak dan adanya unsur keterpaksaan dalam 

menyepakatinya dan persyaratan jual beli tersebut disandarkan pada 

spekulasi. 

 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Denda dalam Transaksi 

Jual Beli Kambin Antara Pemasok dan Pedagang di Pasar Hewan 

Muneng Madiun Apabila Kambing Hilang dan Mati 

 

Islam melarang segala transaksi jual beli yang dilakukan oleh umat 

manusia terdapat unsur riba seperti dalil dalam al-Qur’an:  

                  

                      

                        

                       12
     

 
Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

                                                           
12

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 
2011), 115. 
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lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 
(dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya 
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada 
Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.13 

 

Dalam Hukum Islam terdapat perbedaan pendapat tentang pembagian 

riba. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Termasuk 

kategori riba utang piutang seperti riba qardh dan riba jahiliah sedangkan 

termasuk riba jual beli seperti riba fadhl dan riba nasi’ah.  

Riba nasi’ah disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat 

utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko 

dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung 

pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. 14 

Namun dalam faktanya dilapangan para pedagang kambing 

diharuskan membayar denda dan pembayaran denda tersebut didasarkan pada 

keadaan yang belum diketahui, seperti pengakuan yang diungkapkan Din: 

Apa daya kami mas, saya ini orang nggak punya, modal jadi pedagang 
kambing hanya modal nekat, karena ketika saya mengambil kambing dari 
pemasok saya tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak, saya hanya perlu 
membayar panjer sebesar Rp. 100 sampai Rp. 500. Untuk masalah dendanya, 
kalau saya tidak menyetujui persyaratan denda yang diberikan tersebut saya 
tidak bisa mendapatkan kambing yang murah, tetapi susahnya kalau tidak 
laku, saya kan harus membayar denda itu mas, kita sendiri kan sebenarnya 
juga nggak tau kambing yang kita bawa itu nantinya terjual atau tidak.15 

 

                                                           
13

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 
2011), 205. 

14 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2015), 95. 
15 Din, Hasil Wawancara, 08 Desember 2018. 
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Hampir sama dengan uangkapan yang disampaikan oleh Din, Taji 

yang mengungkapkan: 

saya sih setuju-setuju saja mas, asalkan kambing yang saya bawa itu 

laku semua, kalau nggak laku ya saya nggak setuju sebenarnya, tapi apa boleh 

buat wong sudah adat ok mas, mau tidak setuju nanti malah nggak dapat 

kambing dari para pemasok. Kalau dapat pun dari sesama penjual kambing 

itu pun harganya juga sudah cukup tinggi”.16 

Alasan para pedagang mau melakukan transaksi seperti ini 

dikarenakan harga kambing yang dijual oleh para pemasok ini sangatlah 

murah, harga yang ditawarkan dibawah harga pasaran. Namun dengan adanya 

pembayaran denda yang dipersyaratkan tersebut pada hakekatnya, para 

pedagang secara tidak langsung dipaksa untuk menyetujui persyaratan yang 

sebenarnya dibuat oleh para pemasok sendiri tanpa campur tangan para 

pedagang, persyaratan yang mengharuskan para pedagang membayar denda 

apabila mereka tidak dapat menjualkan kambing yang telah dibelinya dari 

para pemasok. 

Berdasarkan analisis di atas, menurut hemat penulis denda tersebut 

dimasukan dalam katagori riba nasi’ah. Pembayaran dendanya dapat 

dimasukan kedalam katagori riba nasi’ah karena dalam praktiknya 

penyelesaian mewajibkan pedagang membayar harga kambing yang dia bawa 

beserta tambahan atau dendanya. Ini sama dengan riba nasi’ah yang mana 

dalam transaksi jual belinya mengandung pertukaran kewajiban menanggung 

                                                           
16 Taji, Hasil Wawancara, 29 Juni 2018. 
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beban, hanya karena berjalannya waktu. Jadi bisa ditarik kesimpulan 

bahwasannya pembayaran denda yang terjadi di pasar hewan Muneng 

Madiun tidak sah dan masuk kedalam katagori riba nasi’ah. 

 

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Risiko Antara Pemasok 

dan Pedagang di Pasar Hewan Muneng Madiun Apabila Kambing 

Hilang dan Mati 

Islam melarang jual beli dengan menggunakan akad mudhaf ‘ila>l 

mustaqbal, dimana akad ini didasarkan pada waktu yang akan datang.17 Jika 

suatu akad tidak dilaksanakan seketika, hal seperti ini dikhawatirkan barang 

yang menjadi obyek jual beli bisa rusak ataupun hilang, jika obyek jual beli 

tersebut adalah hewan dikhawatirkan mati dan sakit. Mengenai obyek jual 

beli yang rusak, berpegang pada dalil 

نَـُهَما  َعاِن َولَْيَس بـَيـْ ْلَعِة أَ إََذاْحتَـَلَف اْلبَـيـْ ْويـَتَـَنارََكانِ بـَيَِّنٌة فـَُهَو َما يـَُقْوُل َربُّ الّسِ  
 

Artinya: bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tidak ada  
saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang punya barang 
atau dibatalkan18 

 
Para ulama berbeda pendapat mengenai obyek jual beli yang rusak. 

Apabila barang yang dijual rusak dikarenakan hilang ataupun terkena bencana 

alam, menurut ulama H{anafi>yah dan ulama Sha>fi’i>yah berpendapat 

bahwasannya jual belinya batal sedangkan menurut ulama Ma>liki>yah dan 

ulama H{ana>bilah berpendapat apabila barang yang dijual itu bukan berupa 

                                                           
17 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 110. 
18

 Wah}bah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Isla>mi Wa Adillatuh, vol. V, terj. Abdul Hayyie Al-
Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 70. 
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barang yang ditakar atau ditimbang, maka dihitung menjadi tanggung jawab 

si pembeli. 

Namun fakta yang ditemukan pada jual beli kambing dipasar hewan 

Muneng Madiun, Para pemasok tidak ingin bertanggung jawab atas apa yang 

telah terjadi terhadap hewan yang sudah diambil oleh pedagang, pemasok 

tetap meminta harga kambing yang sudah disepakati pada waktu berakad.19 

Selain itu para pemasok beralasan bahwa sanya penyelesaian seperti itu 

merupakan suatu adat istiadat dipasar tersebut.20 Tetapi ada juga pemasok 

kambing yang mau mengerti dan memahami musibah yang menimpa 

pedagang dan pemasok ini hanya menganjurkan pedagang membayar 

setengah dari harga kambing yang sudah disepakati.21  

Dampak dari penyelesaian risiko yang menganjurkan para pedagang 

membayar penuh harga kambing sesuai dengan kesepakatan awal, banyak 

para pedagang merasa terbebani dengan penyelesaian yang ditetapkan oleh 

pemasok,22 sebenarnya mereka juga tidak ingin hal seperti itu terjadi. Jika 

seperti itu, transaksi jual beli seperti di atas tidak sah, karena kalau dua belah 

pihak melakukan transaksi jual beli maka objek jual beli tersebut sudah 

menjadi milik penuh pembeli.  

Berdasarkan analisis di atas, penyelesaian risiko antara pemasok dan 

pedagang di pasar Hewan Muneng Madiun apabila kambing hilang dan mati 

                                                           
19 Men, Hasil Wawancara, 29 Juni 2018. 
20 Taji, Hasil Wawancara, 29 Juni 2018. 
21 Din, Hasil Wawancara, 29 Juni 2018. 
22 Taji, Hasil Wawancara, 29 Juni 2018. 
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tidak sah, karena pembeli tidak diwajibkan membayar obyek jual beli yang 

hilang dan tanpa kesengajaan pembeli.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 

pendahuluan, serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akad dalam jual beli haruslah terhindar dari ketidak jelasan dalam akad 

adalah saling rela (rid}a) diantara kedua belah pihak.1 Maka jual beli yang 

mempersyaratkan denda di dalamnya tidak diperbolehkan karena 

merugikan salah satu pihak. Menurut ulama>’ H}anafi>yah, jual beli tersebut 

tidak diperbolehkan dikarenakan adanya ketidakjelasan, keterpaksaan, 

pembatasan dengan waktu dan persyaratan yang merusak lainnya. 

Sedangkan menurut ulama>’ Ma>likiyah, jual beli tersebut tidak 

diperbolehkan dikarenakan jual beli dilakukan dalam keadaan tidak  

sukarela atau secara terpaksa dan jual beli berdasarkan paksaan adalah 

tidak sah. Sedangkan menurut ulama>’ Sha>fi’i>yah, jual beli tersebut tidak 

diperbolehkan dikarenakan jual beli dilakukan atas keterpaksaan dan 

persyatan jual beli dikaitkan dengan waktu tertentu. Sedangkan menurut 

ulama>’ H{ana>bilah, jual beli tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan 

didalam akad jual belinya terdapat ghara>r yaitu spekulasi terjualnya 

kambing. Sehingga jual beli yang didalam akadnya terdapat persyaratan 

denda tidak sah karena persyaratan yang diakadkan dibuat oleh salah satu 

                                                           
1 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah XII, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 49.  
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pihak, adanya unsur keterpaksaan dalam jual belinya dan adanya 

spekulasi di dalamnya. 

2. Dalam Hukum Islam terdapat perbedaan pendapat tentang pembagian 

riba. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. 

Termasuk kategori riba utang piutang seperti riba qardh dan riba jahiliah 

sedangkan termasuk riba jual beli seperti riba fadhl dan riba 

nasi’ah. Riba nasi’ah disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul 

akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul 

bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal 

ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena 

berjalannya waktu. Sehingga denda yang ada dalam persyaratan jual beli 

di pasar hewan Muneng Madiun masuk kedalam katagori riba nasi’ah 

3. Para ulama berbeda pendapat mengenai obyek jual beli yang rusak. 

Apabila barang yang dijual rusak dikarenakan hilang ataupun terkena 

bencana alam, menurut ulama H{anafi>yah dan ulama Sha>fi’i>yah 

berpendapat bahwasannya jual belinya batal sedangkan menurut ulama 

Ma>liki>yah dan ulama H{ana>bilah berpendapat apabila barang yang dijual 

itu bukan berupa barang yang ditakar atau ditimbang, maka dihitung 

menjadi tanggung jawab si pembeli, sehingga penyelesaian risiko antara 

pemasok dan pedagang di pasar Hewan Muneng Madiun apabila 

kambing hilang dan mati tidak sah, karena pembeli tidak diwajibkan 

membayar obyek jual beli yang hilang dan tanpa kesengajaan pembeli. 
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B. Saran-Saran 

1. Pemasok kambing harus lebih mengedepankan pri kemanusiaan dengan 

tidak menetapkan denda dalam akad jual beli dan menyikapi secara 

bijaksana dalam risiko jika ada kambing yang dibawa oleh pedagan 

mengalami musibah berupa pencurian dan kematian. 

2. Pedagang harus memahami bahwa jual beli yang didalam akadnya 

terdapat denda bertentangan dengan hukum Islam, pedagang juga harus 

memahami bahwa penyelesaian risiko dengan membayar uang secara 

penuh seperti yang sudah disepakati di dalam akad merupakan tanggung 

jawab para pedagang, yang dalam kasus ini bertindak sebagai pembeli.  

3. Kalau melihat praktek dilapangan seperti itu. Seharusnya transaksi yang 

lebih pas untuk digunakan bukanlah jual beli tetapi transaksi samsarah.   
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