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ABSTRAK 

 

Maulana, Muhammad Sujud. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Emas Dengan Sistim Bon di Desa Tosanan Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Unun Roudlotul Janah, M.Ag. 

 

Kata kunci : Jual Beli 

 

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau 

barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, 

yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai dengan 

perjanjian atau kesepakatan yang diberlakukan oleh syariat. Jual beli emas 

dengan sistim bon di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo dalam pembayaran cicilannya tergantung kemampuan pembeli 

dan tidak ada batasan waktunya. Kemudian dalam penetapan harga penjual 

(mendring) memberikan harga jauh lebih tinggi dari harga pasaran dan ada 

ketidakjelasan dalam mengambil keuntungan, apabila harga emas pada 

saat pelunasan naik maka maka penjual akan mendapatkan keuntungan 

kembali setelah keuntungan yang ditetapkan di awal transaksi. Adapun 

pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu, 1. Bagaimana analisis hukum 

Islam terhadap jual beli emas dengan sistim bon di Desa Tosanan 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 2. Bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli emas dengan sistim bon di 

Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah field 

research (penelitian lapangan), dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-

data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang 

dapat diamati. Hasil penelitian ini dianalisis dengan metode deduktif, yaitu 

berangkat dari dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diteliti untuk 

diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah jual beli emas di Desa Tosanan 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum 

Islam atau belum. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Jual beli 

emas dengan sistim bon di Desa Tosanan Kecamatan Kabupaten Ponorogo 

tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam karena dalam 

pembayaran cicilannya tidak ada batas waktu yang ditentukan. Padahal 

adanya batasan waktu merupakan salah satu syarat sah dalam jual beli 

kredit (bai‟ al-taqsit}). (2) Penetapan harga pada jual beli emas dengan 

sistim bon di Desa Tosanan sesuai dengan hukum Islam, kecuali adanya 

ketidakjelasan terhadap keuntungan yang diterima penjual, yaitu selain 

keuntungan yang ditetapkan di awal transaksi, apabila di akhir pelunasan 

harga emas naik maka penjual akan menerima keuntungan kembali. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau 

barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, 

yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai dengan 

perjanjian atau kesepakatan yang diberlakukan oleh syari‟at. 

Dalam jual beli harus ada benda yang akan diperjualbelikan. Benda 

dalam jual beli mencakup barang, uang, dan sifat benda tersebut harus 

dapat dinilai, yaitu benda-benda berharga serta dibenarkan penggunaanya 

oleh syara‟. Sedangkan yang dimaksud dengan ketetapan hukum jual beli 

adalah memenuhi syarat dan rukun yang ada kaitannya dengan jual beli 

yang telah dibenarkan oleh syara‟ serta atas dasar rela sama rela.
1
 Hal 

tersebut sesuai dengan firman Alla>h Swt. dalam surat al-Nisa>’ ayat 29 

berikut: 

                         

                    

   

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan 

                                                           
1
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), 69. 
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janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”.
2
 

 Al-Qur’a>n diturunkan untuk memberikan hidayah, petunjuk, dan 

rahmat bagi hamba-Nya, salah satu diantaranya dalam dunia perniagaan. 

Hal ini dimaksudkan agar perniagaan dapat berjalan dengan baik dan tidak 

menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Islam telah mengatur jual 

beli dengan sebaik-baiknya, dan tidak semua jual beli diperbolehkan 

dalam Islam. Dalam pelaksanaan jual beli yang terpenting adalah mencari 

yang halal dengan cara yang halal dengan kata lain mencari barang-barang 

yang diperbolehkan oleh agama Islam dan dengan cara-cara yang 

ditentukan oleh syari‟at.
3
 

 Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat rukunya, 

seperti syarat akad (i>ja>b qabu>l), syarat pelaku akad, dan syarat pada barang 

yang akan diakadkan. I>ja>b qabu>l harus disyaratkan adanya kesesuaian 

antara i>ja>b dan qabu>l terhadap harga barang yang diperjualbelikan. Bagi 

pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. 

Sedangkan syarat barang akad, yaitu harus suci, bermanfaat, milik orang 

yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad,  mengetahui 

status barang, dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang 

melakukan akad.  

 Dalam fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli, antara lain 

yaitu: Jual beli mura>bahah, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan 

                                                           
2
 Al-Qur’a>n, 4: 29. 

3
 Muhammad dan Lukman Farouni, Visi al-Qur‟an Tentang Etika Bisnis 

(Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002), 133. 
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harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang 

diinginkan.
4
 Selain itu, terdapat juga jual beli taqsit}, jual beli taqsit} adalah 

menunda pembayaran utang dengan membagi-baginya kedalam waktu 

tertentu.
5
 Seperti halnya dengan yang akan ditulis dalam penelitian ini, 

dimana pada saat melakukan transaksi pada jual beli emas dengan sistim 

bon yang ada di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo 

penjual menawarkan emas dengan cara memberitahukan harga pokok 

ditambah keuntungan yang akan didapat oleh penjual. Dalam 

pembayarannya dilakukan setiap lima hari sekali yaitu pada hari pasaran 

yang sama sampai pelunasan. 

 Dewasa ini banyak bermunculan beragam jenis dan model bisnis. 

Salah satu bisnis yang marak adalah jual beli emas sistim bon (cicilan). 

Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi. Emas 

menjadi alat tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum 

adanya uang seperti sekarang ini. Emas yang merupakan logam mulia ini 

banyak dicari masyarakat karena emas juga bisa dijadikan investasi, yang 

bisa menguntungkan dan sedikit resiko, karena harga emas yang dominan 

selalu naik. 

Dalam Islam emas dianggap sebagai salah satu jenis barang 

(komoditi) atau harta yang berpotensi riba> (amwal riba>wiyah). Yang 

dimaksud dengan barang ribawi adalah transaksi barang ini mengandung 

unsur riba>. Dan ini merupakan kesepakatan (ijma‟) para ulama fikih bahwa 

                                                           
4
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 77. 

5
 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Penerbit 

Ghalia Indonesia), 99. 
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riba> dapat terjadi pada enam jenis barang (harta) berikut, yaitu emas, 

perak, gandum (qamh), jelai (sya‟ir), kurma dan garam. Banyak sekali 

hadits-hadits shahih yang menerangkan masalah ini diantaranya adalah 

hadits berikut: 

“Dari Ubadah bin Shamith r.a, ia berkata: Rasulullah Salallahu 

„Alaihi wa Sallam bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan 

perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma 

dengan kurma, garam dengan garam. Hendaklah sama 

timbangannya, banyaknya, dan dibayar tunai (cash). Apabila 

berlainan jenisnya maka boleh kamu jual sekehendakmu asalkan 

dengan tunai” (HR. Muslim, No.1548).
6
 

 

Berdasarkan hadits di atas para ulama berpendapat bahwa emas 

adalah salah satu jenis harta riba>wi yang boleh diperjual belikan apabila 

terpenuhinya ketentuan atau syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Jika emas diperjualbelikan dengan komoditi yang sama jenisnya, 

yakni emas dengan emas. Maka harus memenuhi 2 ketentuan berikut: 

pertama, harus adanya kesamaan kuantitas (ukuran) atau sama 

takarannya (mutamatsilan) pada kedua barang yang dipertukarkan itu. 

2. Jika emas itu diperjualbelikan dengan yang tidak sejenis, akan tetapi 

sama illat (sebab hukum)-nya (misalnya emas dijual dengan perak), 

maka para ulama sepakat dibolehkannya melebihkan salah satu jenis 

harta dengan syarat adanya serah terima secara langsung (yadan bi 

yadin) atau kontan ditempat akad (taqabudh). Adapun jika mengambil 

                                                           
6
 Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyaini an-Naisaburi, 

Shahih Muslim, (Beirut Maktabah Darusalam, 1429 H), Cet. Ke-4, 953. 
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emas dan membayar separuh harga atau masih ada pembayaran yang 

tersisa, sekalipun kecil jumlahnya, yang akan diberikan sehari 

setelahnya, atau beberapa hari kemudian (cicilan), maka hukumnya 

adalah haram karena termasuk dari riba>  nasi‟ah. riba>  nasi‟ah yaitu 

berkaitan dengan penangguhan waktu yang di berikan kepada 

pengutang untuk membayar kembali utang  dengan memberikan 

tambahan atau premi.
7
 

Menurut mayoritas ulama jika emas dipertukarkan (diperjual 

belikan) dengan uang kertas, maka juga akan memiliki konsekuensi 

(syarat-syarat) yang sama, yakni boleh tafadhul (kelebihan) akan tetapi 

dilarang adanya nasa‟ (kredit). Artinya harus ada serah terima secara 

kontan (yadan bi yadin) ditempat akad. Maksudnya jual beli tersebut harus 

dibayar secara kontan/ lunas saat berlangsungan akad. Dan ini adalah 

pendapat mayoritas fuqaha‟ dari kalangan sahabat Nabi SAW seperti Ibnu 

Umar, Ubadah bin Shamith.
 8
 

Salah satu transaksi jual beli yang terjadi pada masyarakat Desa 

Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo adalah jual beli emas 

dengan menggunakan sistim bon. Emas merupakan salah satu investasi 

yang mudah dicari dan digemari orang karena nilainya yang semakin 

bertambah. Perhiasan kerap kali digemari oleh perempuan pada umumnya. 

                                                           
7
 M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-dasar Ekonomi Islam, (Solo: PT. Era Adicitra 

Intermedia, 2011), 96. 
8
 Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Mata Uang Islami (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005), 245. 
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Perhiasan tersebut biasanya dibeli di toko emas maupun di tempat lain 

dengan berbagai jenis dan kadarnya. 

Di Desa Tosanan jual beli emas dilakukan oleh mendring. 

Mendring adalah nama lain dari seorang penjual yang menjual suatu 

barang dengan cara menawarkannya keliling rumah warga satu persatu 

dengan sistim bon (cicilan). Barang yang dijual oleh mendring diantaranya 

seperti barang-barang elektronik, peralatan dapur, dan pakaian. Selain 

barang-barang tersebut, mendring juga sering kali menawarkan emas 

kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga. 

Transaksi emas yang dilakukan oleh mendring dengan masyarakat 

Desa Tosanan dilakukan dengan sistim bon (cicilan). Sistim bon adalah 

barang diserahkan terlebih dahulu kemudian dibayar diwaktu yang akan 

datang. Sistim bon digunakan mendring untuk memberi kesempatan 

masyarakat untuk bisa membayar harga emas dengan cara mencicil. Sistim 

bon (cicilan) dalam transaksi jual beli emas tersebut dilakukan setiap hari 

pasaran, misalnya pada saat transaksi bertepatan pada pasaran Wage maka 

akan dilakukan pembayaran cicilan pada hari Wage yang akan datang 

sampai lunas tanpa adanya batasan waktu.
9
 

 Dalam transaksi emas tersebut, pembeli akan diberikan kuitansi 

yang hanya berupa tulisan berat emas yang dibeli dengan harga yang 

disepakati pada awal transaksi. Pembayaran dikatakan selesai jika jumlah 

uang yang dibayarkan sudah terpenuhi, yang harganya disesuaikan dengan 

                                                           
9
 Nur „Aini,  Wawancara, 25 April 2018. 
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harga emas murni pada saat membayar. Sedangkan harga emas murni 

tidak tetap dan berubah-ubah setiap waktu. Jika menggunakan sistim bon, 

mendring tidak memberi batasan waktu sampai pembeli melakukan 

pelunasan. Misalnya, seorang warga membeli perhiasan emas dengan berat 

1 gram. Harga perhiasan emas tersebut pada saat itu adalah Rp 400.000,-

per gram ditambah keuntungan Rp 200.000,- per gram dengan total 

Rp600.000,-. Pembeli membeli emas tersebut dengan menggunakan sistim 

bon/ cicilan, dimana dalam kesepakatannya cicilan dilakukan setiap lima 

hari sekali yaitu pada hari pasaran yang sama pada waktu pertama kali 

transaksi. Jika pembeli membayar Rp 10.000,- setiap lima hari sekali maka 

setiap bulan pembeli akan membayar sebesar Rp 60.000,-. Untuk melunasi 

pembayaran sebesar Rp 600.000,- maka pembeli membutuhkan waktu 

selama sepuluh bulan. Akan tetapi dalam transaksi ini tidak ada batasan 

waktu pembayaran sampai pelunasan. Jika di akhir pelunasan harga emas 

naik menjadi Rp 430.000 per gram, maka total pembayaran di akhir 

pelunasan akan menjadi Rp 600.000,- + Rp 30.000,- = Rp 630.000,-. 

Dengan demikian pembeli akan membayar atau melunasi emas tersebut 

dengan harga emas pada saat itu, yaitu Rp 630.000,-.
10

 

Dengan berlangsungnya transaksi jual beli emas dengan sistim bon 

(cicilan) yang ada di Desa Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten 

Ponorogo tentunya akan memudahkan masyarakat untuk memiliki 

perhiasan. Akan tetapi para ulama sepakat di bolehkannya jual beli emas  

                                                           
10

 Siti, Wawancara, 02 Mei 2018. 
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dengan syarat adanya serah terima secara langsung (yadan bi yadin) atau 

kontan ditempat akad (taqabudh). Adapun jika mengambil emas dan 

membayar separuh harga atau masih ada pembayaran yang tersisa, 

sekalipun kecil jumlahnya, yang akan diberikan sehari setelahnya, atau 

beberapa hari kemudian (cicilan), maka hukumnya adalah haram karena 

termasuk dari riba> nasi‟ah. 

Berpijak dari realita praktik jual beli di atas, ada kesenjangan yang 

terjadi antara teori dan praktik dalam transaksi jual beli emas yang ada di 

desa Tosanan, kecamatan Kauman, kabupaten Ponorogo. Pembeli akan 

diberikan kuitansi yang hanya berupa tulisan berat emas yang dibeli tanpa 

ada ketetapan harga terlebih dahulu, akan tetapi sudah di beri tahu harga 

awal ditambah keuntungan pada saat pertama melakukan transaksi. Dan 

jika pada akhir pembayaran harga emas naik, maka penjual akan menerima 

keuntungan kembali. Dengan demikian penjual akan mendapatkan 

keuntungan dua kali, yaitu keuntungan yang disepakati bersama pada awal 

transaksi dan juga keuntungan jika harga emas naik. 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian  dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang 

berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan 

Sistim Bon Di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

disusun rumusan masalah sebagai berikut:   

1. Bagaimana analisis hukum Islam  terhadap batasan waktu dalam jual 

beli emas dengan sistim bon di Desa Tosanan Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual 

beli emas di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap batasan waktu 

dalam jual beli emas dengan sistim bon di Desa Tosanan Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga 

dalam jual beli emas dengan sistim bon di Desa Tosanan Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara  Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

yang berarti bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu 

ekonomi syariah. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi penjual (mendring) 
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Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh  penjual 

(mendring) sebagai referensi dan pertimbangan dalam 

melaksanakan jual beli emas. 

b. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat 

sebagai referensi dan pertimbangan dalam melaksanakan jual beli 

emas. 

c. Bagi pemerintah 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk 

melaksanakan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat 

terkait ketentuan yang harus dilaksanakan dalam jual beli emas. 

d. Bagi akademisi 

Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan 

tema yang sama. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap 

hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari 

terjadinya duplikasi penelitian. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Khoiruzzayyidah 

pada tahun 2017 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap produk 

cicil emas di Bank Syari‟ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo”. 

Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (field reseach) 

dengan deskriptif  kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah 
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objek akad mrabahah pada produk cicil emas di Bank Syari‟ah Mandiri 

KCP Ponorogo belum sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam fiqh 

muamalah, karena objek murabahah pada produk cicil emas di BSM 

belum dimiliki oleh pihak BSM pada saat terjadinya akad. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Laila Yana Oktalia pada 

tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual 

Beli Perhiasan Emas Pada Penjual Emas Keliling Di Pasar Dolopo 

Kabupaten Madiun” . Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field reseach) dengan deskriptif  kualitatif. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut  adalah transaksi jual beli emas yang ada permatanya 

pada penjual emas keliling tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum 

Islam karena pada saat menjual perhiasan emas yang ada permata, 

permatanya menjadi tidak dihitung, melainkan yang dihitung hanya berat 

emas itu saja. Padahal jual beli perhiasan emas tersebut kepada penjual 

yang sama. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih 

menekankan analisis hukum Islam mengenai jual beli emas dengan sistim 

bon (cicilan). Sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas hukum 

pada praktiknya saja.  

F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini jika dilihat 

dari tempat perolehan data termasuk jenis penelitian lapangan (field 

reseach), yaitu dengan terjun langsung mengamati transaksi jual beli 

emas dengan sistim bon di Desa Tosanan, Kecamatan Kauman, 

Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki karakteristik alami (naturals 

setting) sebagai sumber data langsung, dekriptis, proses lebih 

dipentingkan daripada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif 

cenderung dilakukan secara analisa induktif, dan makna merupakan hal 

yang esensial. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian. Secara garis besar penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami 

oleh subjek penelitian.
11

 Yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

adalah penjual (mendring) dan masyarakat yang melakukan transaksi 

jual beli emas dengan sistim bon di Desa Tosanan, Kecamatan 

Kauman, Kabupaten Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat 

partisipan. Peneliti melakukan penelitian sekaligus ikut langsung 

dalam proses transaksi jual beli emas dengan sistim bon. Selain itu, 

                                                           
11

 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29. 
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dalam rangka melakukan pengamatan peneliti melakukanya secara 

rahasia. Peneliti secara rahasia melakukan pengamatan terhadap 

pelaksanaan jual beli emas dengan sistim bon (cicilan). Pengamatan 

yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap objek jual beli dan 

mekanisme dalam jual beli emas dengan sistim bon (cicilan) di Desa 

Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo.  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Desa Tosanan, Kecamatan 

Kauman, Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih sebagai tempat 

dilaksanakanya penelitian karena, di desa Tosanan terdapat praktik jual 

beli yang menarik, yaitu jual beli emas dengan menggunakan sistim 

bon (cicilan), dimana dalam prakteknya jual beli emas dilakukan tidak  

tunai melainkan dengan cara bon (cicilan). 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Data tentang jual beli emas dengan sistim bon (cicilan) di Desa 

Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo 

2) Data tentang penetapan harga dalam jual beli emas dengan 

sistim bon (cicilan) di Desa Tosanan, Kecamatan Kauman, 

Kabupaten Ponorogo 

b. Sumber Data  
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Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan yang 

meliputi: 

1) Mendring atau penjual, yaitu para mendring atau penjual   yang 

ada di Desa Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten 

Ponorogo. 

2) Pembeli, yaitu warga masyarakat atau pembeli  yang ada di 

Desa Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo 

5. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi:  

a. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan salah satu metode dalam 

pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara 

langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada narasumber, 

dan jawaban-jawaban narasumber dicatat atau direkam dengan alat 

perekam.
12

 Dalam wawancara ini penulis melaksanakan 

wawancara terhadap penjual (mendring) dan pembeli (warga) yang 

bersangkutan terkait jual beli emas dengan sistim bon (cicilan), dan 

mekanisme dalam jual beli emas dengan sistim bon (cicilan). 

b. Observasi 

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta 
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 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2004), 67-68. 
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pencatatan secara sistimatis.
13

 Observasi ini dilakukan dengan cara 

mengamati objek jual beli dan mekanisme jual beli emas dengan 

sistim bon (cicilan). 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data 

yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang 

lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Untuk melengkapi 

data-data yang terkumpul, maka pelaksanaan dokumentasi ini 

sangat penting untuk menguatkan data-data yang ada.
14

 

Dokumentasi yang akan diambil diantaranya berupa arsip dan data-

data mengenai jual beli emas dengan sistim bon di Desa Tosanan, 

Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo serta dokumen lainnya 

yang berguna untuk mendukung penelitian ini. 

6. Tehnik Pengolahan Data 

Tehnik pengolahan data yang digunakan 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 

                                                           
13

 Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif,” Jakarta: Bumi Aksara, 2013, 

143, http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf. (Diakses 

pada tanggal 10 April 2018, jam 14.00 WIB). 
14

 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 

158-160.  
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keseragaman satuan atau kelompok kata.
15

 Dalam tahap ini yang 

dilakukan peneliti adalah dengan memeriksa kelengkapan data-data 

yang diperoleh mengenai jual beli emas dengan sistim bon di Desa 

Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, serta arsip 

yang mendukung penelitian ini. Selain itu keselarasan/keseragaman 

antara data satu dengan data pendukung yang lain. 

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

diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan 

sistimatika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.
16

 

Dalam tahap ini penulis menyusun dan mensistimatiskan data-data 

terkait ketetapan harga dalam jual beli dan analisis hukum islam 

jual beli emas dengan sistim bon (cicilan) di Desa Tosanan, 

Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. 

c. Penemuan Hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan 

dalil-dalil serta hukum-hukum tertentu sehingga diperoleh suatu 

kesimpulan.
17

 Dalam tahap ini penulis melakukan analisa lanjutan 

terhadap data terkait ketetapan harga dalam jual beli dan analisis 

hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistim bon (cicilan) di 

Desa Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. 
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 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu‟amalah (Ponorogo: STAIN Po 

Press, 2010), 153. 
16

 Ibid. 
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 Supriyanto, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Hak Cipta, 2009), 133. 
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Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan penulis 

untuk menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif yakni 

yang diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil dalil yang bersifat 

umum tentang jual beli emas dengan sistim bon (cicilan) untuk 

selanjutnya dikemukakan kenyataan praktik yang bersifat khusus dari 

hasil riset. 

7. Tehnik Analisis Data 

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan 

tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan mengambil 

kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses reduksi 

data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara 

sistimatis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahanya atau yang 

mana dianggap penting. Sedangkan display data merupakan proses 

pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan 

disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat matrik, 

diagram, ataupun grafik.
18

 

Kemudian data yang sudah difokuskan dan ditipologikan 

(dipolakan) akan disusun secara sistimatis untuk disimpulkan sehingga 

makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan 

akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian 

diharapkan akan lebih sempurna.
19
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Melalui tahapan kerja ini peneliti ingin mengungkapkan secara 

jelas permasalahan yang ada yaitu, terkait objek jual beli dan 

mekanisme jual beli emas dengan sistim bon (cicilan). 

8. 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.
20

 Dengan 

perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah 

data-data terkait objek jual beli dan mekanisme jual beli emas 

dengan sistim bon (cicilan). 

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 buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi 

yang terkait dengan jual beli.
21

 

Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat 

melakukan pengecekan kembali apakah data-data terkait objek jual 

beli dan mekanisme jual beli emas dengan sistim bon (cicilan) 

yang terjadi itu salah atau tidak. Dengan demikian, peneliti dapat 
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memberikan deskripsi data yang akurat dan sistimatis terhadap 

permasalahan yang diamati. 

c. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
22

 Pada 

penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang 

terkait dengan objek jual beli dan mekanisme jual beli emas 

dengan sistim bon (cicilan) yang terjadi dengan cara 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai 

bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data 

hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga 

membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang 

kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil 

temuan lapangan. 

G. Sistimatika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam skripsi 

akan dikelompokkan menjadi lima bab. Hubungan bab satu dengan bab 

lainya saling terkait, dan merupakan suatu pembahasan yang utuh. Adapun 

sistimatika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 
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Bab ini memberikan penjelasan umum dan gambaran 

tentang isi skripsi ini. Dimana bab ini terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan 

sistimatika pembahasan.  

BAB II : Konsep Jual Beli Emas dalam Hukum Islam  

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan 

dijadikan sebagai analisa dimana bab ini berisi penjabaran 

teori fiqh tentang jual beli yang terdiri dari: pengertianjual 

beli, dasar hokum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, 

macam-macam jual beli, jual belie mas secara tidak tunai, 

jual beli mura>bahah, penetapan harga. 

BAB III          : Praktek Jual Beli Emas Dengan Sistim Bon (cicilan) di 

Desa Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten 

Ponorogo.  

 Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya 

dibahas tentang gambaran umum desa meliputi keadaan 

geografis, aspek penduduk, aspek ekonomi, dan gambaran 

umum tentang praktik jual Beli emas dengan sistim bon 

yang dilakukan oleh mendring yang meliputi faktor yang 

mempengaruhi mendring untuk menjual emas secara bon, 

sistim kerja mendring dan penetapan harga dalam jual beli 
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emas dengan sistim bon di Desa Tosanan Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo 

BAB IV       : Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan 

Sistim Bon (cicilan) di Desa Tosanan, Kecamatan 

Kauman, Kabupaten Ponorogo.  

Bab ini merupakan analisis hukum islam terhadap jual beli 

emas dengan sistim bon dan tinjauan hukum islam 

terhadap penetapan harga dalam jual beli emas dengan 

sistim bon di desa Tosanan, kecamatan Kauman, 

kabupaten Ponorogo.  

BAB V : Penutup 

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan 

dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari 

hasil penelitian penulis.  
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BAB II 

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Definisi Jual Beli 

Menurut Wahbah Zuhai>li, secara etimologi, jual beli adalah proses 

tukar menukar barang dengan barang.
23

 Sedangkan secara terminologi para 

ulama fiqh berbeda dalam mendefinisikan pengertian jual beli. Menurut 

Imam Nawa>wi> dalam kitab Al-Majmu>’, al-ba‟i adalah pertukaran harta 

dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Quda>mah menyatakan, 

al-ba‟i adalah pertukaran hartak dengan harta dengan maksud untuk 

memiliki dan dimiliki.
24

 

Dalam buku Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sa>biq dijelaskan bahwa 

pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan 

harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian 

lain, jual beli yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain 

berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.
25

 

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli 

adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai 

nilai, atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai 

dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara‟. Yang 

dimaksud dengan ketentuan syara‟ adalah jual beli tersebut dilakukan 
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sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang 

ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak 

terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara‟. Sedangkan yang 

dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan 

uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-

benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut 

syara‟.
26

 

B. Dasar Hukum Jual Beli 

 Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan 

atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’a>n, al-Sunnah ataupun ijma>’ 

ulama. Diantara dalil (landasan syari‟ah) yang memperbolehkan praktik 

akad jual beli adalah sebagai berikut: 

1. Dalil dari al-Qur’a>n 

Allah Swt. berfirman dalam QS. surat al-Nisa>’: 29, sebagaimana 

berikut: 

                       

                   

      

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
27
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Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi 

dalam muamalah yang dilakukan secara ba>t}il. Ayat ini 

mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk 

memakan harta orang lain secara ba>t}il. Secara ba>t}il dalam konteks ini 

memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi 

ekonomi yang bertentangan dengan syara‟, seperti halnya melakukan 

transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif seperti mai>sir, 

judi, ataupun transaksi yang mengandung unsur ghara>r. 

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk 

mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan 

semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan 

pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut 

harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur 

ghara>r di dalamnya. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman 

bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan 

kerelaan bagi semua pihak.
28

 

Adapun dalil lainnya dalam al-Qur’a >n yaitu dalam QS. al-

Baqarah: 275, sebagai berikut: 

..........               +..........     

     Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba”.
29
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Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. 

Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang 

disyari‟atkannya jual beli dalam al-Qur’a>n. Kaum musyrikin tidak 

mengakui konsep jual beli yang telah disyari‟atkan Allah SWT dalam 

al-Qur’a>n dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. 

Untuk itu dalam ayat ini, Allah Swt. mempertegas legalitas dan 

keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep 

ribawi.
30

 

2. Dalil dari al-Sunnah 

 

ٍْذِ  ْبيُ  ْالَعبَّبسُ  ثٌََب َحذَ  لِ َْ ً   ْال َهْغقِ اىُ  َحَذثٌََب, الذِّ َّ ذٍ  ْبيُ  َهْش  َذثٌََبحَ , ُهَحوَّ

ٌْزِ  ذٍ  ْبيُ  َعْبُذاْلَعِز َدْبيِ  َعيْ  ُهَحوَّ ُّ ًِّ  َصبلِحِ  َدا َِ  َعيْ , اْلَوَذًِ ٍْ : قَبلَ , أَبِ

ٍْذٍ  أَبَب َصِوْعتُ  لُ  اْلُخْذِسيّ  َصِع ْْ لُ  قَبلَ : ٌَقُ ْْ َِ  هللا َصلَّى للِ  َسُص ٍْ  َعلَ

َصلَّنْ                                        31.تََشاضٍ  َعيْ  اًََِّوباْلٍَْبعُ :  َّ

              
      Artinya: “Mewartakan kepada kami Al-‘Abba>s bin Al-Wali>d Ad-

dimasyqi>y; mewartakan kepada kami Marwa>n bin Muhammad; 

mewartakan kepada kamim „Abdul ‘A>ziz bin Muhammad, dari 

Da>wud bin S}a>lih Al-Mada>niy, dari ayahnya, dia berkata: Aku 

mendengar Abu Sa’i>d Al-Khudriy berkata: Rasu>lulla>h saw. 

Bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”.
32

 

 

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bai>haqi dan Ibnu Ma>jah ini 

merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut 

Wahbah Zuhai>li, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun 

demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihanya dari Ibnu 
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Hibban. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus 

dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika 

melakukan transaksi. Imam Sya>fi’i menyatakan, secara asal jual beli 

diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan kerelaan atau keridloan 

kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak 

bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syari‟at.
33

  

3. Dalil dari Ijma>’ 

Ibnu Quda>mah menyatakan bahwa kaum muslimin telah 

sepakat tentang diperbolehkanya jual beli karena mengandung hikmah 

yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan 

terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal, orang lain tidak 

akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. 

Dengan disyari‟atkanya jual beli, setiap orang dapat meraih tujuannya 

dan memenuhi kebutuhannya.
34

 

C. Rukun Jual Beli 

Menurut madzhab H>>}ana>fi>yah, rukun yang terdapat dalam jual beli 

hanyalah sighat, yakni peryataan i>ja>b dan qabu>l yang merefleksikan 

keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi.
35

 Dengan kata 

lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang 

menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.
36
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I>ja>b menurut H}ana>fiyah, adalah menetapkan perbuatan khusus 

yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan 

salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata bi’tu > (saya menjual) 

maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat 

“saya ingin membelinya dengan harga sekian”. Sedangkan qabu>l adalah 

apa yang diakadkan kali kedua dari salah satu pihak. Namun i>ja>b menurut 

mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki 

barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara qabu>l adalah 

pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan 

lebih awal.
37

 

Adapun mayoritas ahli fiqih dan jumhur ulama menyatakan bahwa 

rukun jual beli itu ada empat, yaitu: 

1. Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidayn (penjual dan pembeli). 

2. Ada sighat (lafal i>ja>b dan qabu>l). 

3. Ada barang yang dibeli (ma’qu>d ‘alayh). 

4. Ada nilai tukar pengganti barang.
38

 

D. Syarat Jual Beli 

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli 

yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut: 

1. Syarat-syarat yang berakad (al-muta’aqidayn) 
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a. Muta’aqidayn  telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam 

hukum Islam dikenal istilah baligh dan berakal sehat. Berdasarkan 

syarat ini maka jual beli yang dilakukan oleh anak yang di bawah 

umur dan orang yang gila, menurut jumhur ulama, dianggap tidak 

sah. 

b. Muta’aqidayn dalam kondisi berkemauan sendiri atau tidak 

dipaksa untuk melakukan transaksi. Karena itu apabila akad jual 

beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka 

menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.
39

 

c. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya 

seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan 

sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.
40

 

2. Syarat sah i>ja>b dan qabu>l 

Syarat sah i>ja>b qabu>l adalah sebagai berikut: 

a. Sighat  (i>ja>b qabu>l ) harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam 

sighat harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
41

 

b. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah 

penjual menyatakan i>ja>b dan sebaliknya. 

c. Jangan diselingi kata-kata lain antara i>ja>b dan qabu>l.42
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d. I>ja>b dan qabu>l dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah 

pihak kyang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik 

yang sama. 

e. Adanya kesesuaian antara i>ja>b dan qabu>l terhadap harga barang 

yang diperjualbelikan.
43

 

3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (ma’qu >d ‘alayh) 

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan 

sebagai berikut: 

a. Ma’qu >d ‘alayh ada saat terjadi transaksi 

Fuqaha sepakat bahwa tidak sah jual beli barang yang tidak ada 

pada saat transaksi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata 

(belum berbuah dan belum jelas baik buruknya karena masih 

terlalu dini) dan menjual mad}a>min (bunga pohon kurma jantan 

untuk penyerbukan kurma betina yang belum keluar). Demikian 

pula tidak sah menjualbelikan mala>qi>h (janin hewan yang masih 

dalam kandungan induknya). 

b. Ma’qu >d ‘alayh harus dapat diketahui secara jelas oleh 

muta’aqidayn. Hal ini karena memperjualbelikan sesuatu yang 

tidak diketahui dapat mengakibatkan perselisihan dan pertikaian 

karena mengandung ghara>r (penipuan) yang dilarang Islam. Jadi, 

tidak sah memperjualbelikan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau 

sesuatu yang dapat dilihat, tetapi tidak dapat diketahui secara jelas. 
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c. Ma’qu >d ‘alayh berupa harta (mal) yang bermanfaat. 

Harta yang dimaksud disini adalah sesuatu yang menjadi 

kecenderungan (disukai) oleh manusia, dapat diberikan dan 

ditahan, dan bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak 

dikategorikan sebagai harta.
44

 

d. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang 

tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di 

laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum 

dimiliki penjual. 

e. Ma’qu >d ‘alayh berupa barang yang suci (tidak najis).
45

 

f. Ma’qu >d ‘alayh harus dapat diketahui dengan jelas bentuk, zat dan 

kadar ukurannya. Barang yang diperjualbelikan harus dapat 

diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran 

yang lainnya.
46

 

g. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang 

desepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
47

 

h. Ma’qu >d ‘alayh bebas dari unsur penipuan. Hal tersebut  sesuai 

dengan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: 

ثٌََب        بسٍ  ْبيُ  َُِغبمُ  َحذَّ ثٌََب. َعوَّ ْحَوِي،ا َعْبذِ  ْبيِ  اْلَعََلءِ  َعيِ  ُصْفٍَبىُ  َحذَّ  لشَّ

َِ، َعيْ  ٍْ ًْ  َعيْ  أَبِ ٌَْشةَ؛ اَبِ لُ  َهشَّ : قَبلَ  َُُش ْْ َِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َسُص ٍْ  َعلَ
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َصلَّنْ  ٍْعُ  بَِشُجلٍ  َّ َِ، ٌََذٍُ  فَأَْدَخلَ  طََعبًهب، ٌَبِ ٍْ َْ  فَإَِرا فِ ٌط، ُُ ْْ  َهْغُغ

لُ  فَقَبلَ  ْْ َِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َسُص ٍْ َصلَّنْ  َعلَ ٍْشَ : "َّ     48"َغظَّ  َهيْ  ٌَّبهِ  لَ

                                                                                                                                
     Artinya: “Mewartakan kepada kami Hisya>m bin ‘Ammar, 

mewartakan kepada kami Sufya>n, dari Al-‘Ala bin ‘Abdurrahman, 
dari ayahnya, dari Abu Hura>irah, dia berkata: “Raisu>lulla>h saw. 
Lewat pada seorang yang menjual makanan. Lalu beliau 
memasukkan tanganya ke dalam makanan tersebut. Ternyata 
makanan tersebut telah dicampur”. Maka Rasu>lulla>h saw. pun 
bersabda: “Bukan dari (golongan) kami orang yang menipu”. 49 

 
4. Syarat nilai tukar (harga barang) 

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. 

Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama 

fiqih membedakan antara al-thamn ( ُالثََّوي) dan  al-si‟r ( ْعشُ   الضِّ ). 

Menurut mereka al-thamn adalah harga pasar yang berlaku di 

tengah-tengah masyarakat, sedangkan al-si‟r adalah modal barang 

yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada 

konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama 

pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). 

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah al-thamn, bukan 

harga al-si‟r. Ulama fiqih mengemukakan syarat al-thamn sebagai 

berikut: 

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

b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun 

secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. 
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Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu 

pembayarannya pun harus jelas waktunya. 

c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang 

dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara‟ seperti 

babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam 

pandangan syara‟.
50

 

Disamping syarat-syarat yang diatas, para ulama fiqh juga 

mengemukakan syarat lain, yaitu: 

a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang 

diperjualbelikan itu tidak diketahui, kualitas maupun kuantitasnya, 

jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, 

unsur tipuan mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang 

membuat jual beli itu rusak. 

b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka 

barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang 

dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai 

pembeli setelah surat menyuratnya selesai, sesusi dengan „Urf 

setempat.
51

 

E. Jual Beli Taqsit}  

Jual beli taqsit} adalah menunda pembayaran utang dengan 

membagi-baginya kedalam waktu-waktu tertentu. Harga pembayaran yang 

diangsur adalah harga yang pembayarannya disyaratkan terbagi-bagi 
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secara jelas dalam waktu tertentu.
52

 Menurut istilah bai‟ al- taqsit} ialah 

menjual sesuatu dengan pembayaran diangsur dengan cicilan tertentu, 

pada waktu tertentu, dan harga barang lebih mahal daripada pembayaran 

secara kontan. 

Dari pengertian di atas jual beli taqsit} dapat dipahami sebagai 

berikut: 

a. Jual beli taqsit} sama seperti jual beli pada umumnya, dan termasuk 

kedalam bai‟ al-nasiah (pembayaran secara tempo). Akan tetapi jual 

beli ini dibatasi secara tidak kontan (tempo). 

b. Barang yang di beli dalam jual beli taqsit} diserahkan di awal. Adapun 

pembayarannya di serahkan di akhir. 

c. Pembayarannya dilakukan secara di cicil (kredit) pada waktu yang 

telah ditentukan.
 53

 

Bai‟ taqsit} sangat dibutuhkan masyarakat dan mendatangkan 

manfaat bagi pembeli dan penjual. Konsumen bias mendapatkan barang 

yang dibutuhkannya, meskipun ia tidak memiliki uang yang cukup untuk 

memilikinya secara kontan (bayaran penuh).
54

 

Aplikasi bai‟ taqsit} mendatangkan kemudahan bagi masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhannya, karena banyak yang tidak mampu 

menyerahkan harga secara menyeluruh. Tetapi dengan cicilan, ia bisa 

                                                           
52

 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Penerbit 

Ghalia Indonesia, 2012), 99. 
53

 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 

224-225. 
54

 Moh Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2016), 95. 



38 
 

memanfaatkan dan memiliki barang yang dibutuhkan. Jual beli kredit 

dengan penambahan harga (karena cicilan) adalah halal menurut hukum 

syariah. Maka, jika seseorang menjual suatu barang dengan harga yang 

dibayar secara tangguh (cicilan) dimana harganya bertambah dari harga 

cash (sekarang) maka jual beli itu boleh. 

Ada pula pendapat yang menyamakan jual beli kredit dengan riba> 

karena memandang tiap-tiap dari keduanya mendatangkan riba>  

(tambahan). Padahal, yang pertama jual beli adalah keuntungan dari 

barang (iwadh), sedangkan yang kedua riba> adalah tambahan tanpa 

„iwadh. Hal ini merupakan pendapat jumhur ulama, diantaranya imam 

mazhab yang empat, juga pendapat jemaah ulama salaf, seperti Abdullah 

bin Abbas, Sa‟id bin Musayyab, Thawus bin Kaisan, al-Auza‟iy, Atha‟, 

Qatadah, Imam az-Zhuhry, Imam ast-Taury, an-Nakha‟iy, Hakam bin 

„Utaibah, Hammad bin Abi Sulaiman, dan lain-lain. 

Selain itu pada jual beli kredit terdapat kemudahan bagi manusia, 

sekalipun bertambah harganya, karena banyak orang yang tidak sanggup 

membayar harga semuanya sekaligus untuk membeli apa yang ia 

butuhkan. Adapun manfaatnya bagi pembeli ialah dia mendapatkan barang 

yang ia butuhkan dan memanfaatkannya, padahal ia tidak menyerahkan 

harganya sekaligus pada saat itu. Jika ia dibebani untuk menyerahkan 

harga semuanya secara cash, niscaya ia tidak sanggup membeli barang itu 

sepanjang hidupnya. 



39 
 

Dengan demikian, perbedaan harga cicilan dari harga kontan bukan 

termasuk riba>. Ia adalah keuntungan dalam jual beli barang sebagai 

kompensasi tertahannya hak penjual dalm jangka waktu tertentu. Jika 

harga cash sama dengan harga kredit misalnya, sebuah rumah berhara Rp 

300 juta cash dan harga kredit (3 tahun) juga sebesar Rp 300 juta, maka 

hal itu tentu tidak logis, tidak rasional dan tidak adil. Tidak seorangpun 

penjual mau melakukan itu, karena hal itu merugikannya. Jadi perbedaan 

harga cash dan kredit adalah suatu kebolehan dan konsumenpun 

mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya 

meskipun uangnya jauh dari cukup. 

Kebutuhan terkadang menempati posisi dharurah (kebutuhan 

primer). Jual beli rumah/kendaraan secara kredit merupakan kebutuhan 

yang sangat penting, maka ia dibenarkan secara syariah. Jika seseorang 

membayar cash pada saat itu, maka ia tidak akan pernah memiliki rumah 

seumur hidupnya. Sementara jika penjual diharapkan menjual rumah 

dengan harga yang sama antara harga cash dengan harga kredit maka, 

penjual tidak akan mau karena merasa dirugikan.
55

 

Landasan hukum bai‟ al- taqsit} menurut para ulama sebagai berikut: 

......            ...... 

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”
56
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Petunjuk ayat diatas menjelaskan keumuman di syariatkannya jual 

beli secara mutlak, baik berhubungan dengan pembayaran secara kontan 

atau kredit. Kecuali terdapat nash atau dalil yang menjelaskan bahwa jenis 

jual beli tersebut diharamkan. 

…..          …… 

“kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 

suka diantara kamu”
57

 

 

Adanya tambahan dalam harga berhubungan dengan waktu 

termasuk kepada keumuman ayat di atas. Karena aktivitas perniagaan 

dibangun berdasarkan jual beli secara tempo. Dalam keadaan demikian 

para pedagang bisa meraih keuntungan yang diinginkan. Sedangkan 

keuntungan tersebut merupakan hal ang lazim dalam prinsip jual beli dan 

tidak termasuk ke dalam riba. 

                   

      

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kammu bermuamalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu 

menuliskannya”
58

 

 

Jual beli barang dengan pembayaran secara kredit dan adanya 

tambahan harga termasuk dalam kandungan ayat di atas. Karena ayat 

tersebut berhubungan dengan urusan utang piutang yang diperbolehkan 

syariat Islam. 
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“Hai orang-oang yang beriman penuhilah akad-akad itu”
59

 

Menurut jumhur ulama, ayat di atas sebagai landasan Ushul Fiqih 

yang menyatakan bahwa hukum asal masalah muamalah adalah boleh 

(mubah). Ayat tersebut mengandung pemahaman bahwa pada asalnya 

pengajuan syarat dan segala bentuk akad itu diperbolehkan. Maka jika 

kedua belah pihak telah menyepakati syarat ini, yaitu harga kredit, maka 

hal itu diperbolehkan. Perintah untuk memenuhi akad itu berarti perintah 

untuk menunaikan landasan akad ddan sifatnya, dan hokum dari sifat akad 

termasuk kedalam hokum akad itu sendiri, 

Menurut jumhur ulama, sistem kredit ini masih masuk dalam 

lingkup prinsip berkeadilan. Artinya meskipun dalam sistem dalam jual 

beli kredit ada tambahan harga, namun satu sisi, pihak penjual tidak 

menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak bias memutar hasil 

penjualannya secara langsung, sehingga sebuah kewajaran jika ia 

menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.
60

 

Adapun ketika seorang penjual berkata “aku jual handphone ini, 

kontan seharga Rp. 1000.000, kredit seharga Rp. 1.300.000”. kemudian 

penjual dan pembeli berpisah dari majlis akad tanpa ada penentuan, kontan 

atau kredit, maka jual beli ini tidak diperbolehkan. Berbeda ketika pembeli 

menentukan salah satu dari mekanisme yang ditawarkan (kontan atau 

kredit), maka jual beli diperbolehkan. 
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Penentuan salah satu harga dari dua opsi yang ditawarkan, 

merupakan syarat bagi keabsahan keabsahan jual beli kredit. Jika penjual 

menawarkan lebih dari dua opsi harga jual, hal ini juga diperbolehkan. 

Misalnya tunai seharga 80 real, kredit satu bulan seharga100 real, kredit 

dua bulan seharga 120 real. Jika adanya perbedaan harga karena dijual 

secara tunai atau kredit, maka perbedaan harga juga diperbolehkan karena 

adanya perbedaan jangka waktu pembayaran. Hal ini tetap diperbolehkan 

sepanjang terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga 

jual, jumlah installment dan jangka waktu pembayaran. 

Jika seorang penjual berkata, “jika engkau mampu membayar 

dalam jangka waktu satu bulan ke depan, maka barang 10 real, jika dua 

bulan seharga 12 real, dan jika tiga bulan seharga 14 real. Kemudian 

keduanya berpisah tanpa adanya penentuan pilihan dari pembeli atas opsi 

harga yang ditawarkan. Maka hal ini diharamkan secara ijma‟ ulama. 

Pembeli wajib memilih salah satu pilihan dari opsi yang ditawarkan. 

Yang diperbolehkan dalam jual beli kredit adalah adanya 

penambahan nilai harga, bukan suku bunga (interest). Jika penambahan 

nilai harga jual hanya disebabkan karena keterlambatan dalam melakukan 

pembayaran, maka jelas hal ini merupakan riba>. Misalnya, seorang penjual 

berkata, “aku jual barang ini secara kontan seharga 10 real, jika dalam 

jangka waktu sebulan tidak mampu bayar, maka engkau harus membayar 



43 
 

12 real”. Tidak diragukan lagi, ini merupakan transaksi riba>wi, tambahan 

nilai harga merupakan nilai riba>.61 

Berikut ini ada beberapa barang yang tidak diperbolehkan diperjualbelikan 

secara kredit (taqsit}): 

Dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat di kalangan 

ulama terkait hukum jual beli emas secara tidak tunai. Menurut mayoritas 

ulama jika emas dipertukarkan (diperjual belikan) dengan uang kertas, 

maka juga akan memiliki konsekuensi (syarat-syarat) yang sama, yakni 

boleh tafadhul (kelebihan) akan tetapi dilarang adanya nasa‟ (kredit). 

Artinya harus ada serah terima secara kontan (yadan bi yadin) di tempat 

akad. Maksudnya jual beli tersebut harus dibayar secara kontan/ lunas saat 

berlangsungan akad. Dan ini adalah pendapat mayoritas fuqaha‟ dari 

kalangan sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Umar, Ubadah bin Shamith.
62

 

ٌَِْى هللاُ  َسُصْل َصِوْعتُ  ٍْعِ  َعيْ  ٌَ تُ  بِبلزََُّبِ  الزََُّبُ  بَ الفِضَّ تِ  َّ  بِبلفِضَّ

البٌش   الَغِعٍشُ  بِبلبُشِّ  َّ التَّوشُ  ِعٍشِ بِبلغَّ  َّ الِوْلحُ  بِبلتَّوشِ  َّ  ِهْثًَل  بِبلِوْلحِ  َّ

اءً  بِِوْثٍل، َْ اٍء، َص َْ ٍُْعْا ْصٌَبفُ  اْلَ  َُِزٍِ  اْختَلَفَتْ  فَبَِرا بٍٍَِذ، ًٌَذا بَِض  فَبِ

ٍْفَ  . بٍَِذٍ  ًٌَذا اَِراَكبىَ  ِعْئتُنْ  َك  

Artinya: “Aku mendengar Rasulullah Saw melarang emas ditukar 

dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai 

dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam dan harus 

serupa dan sama rata utkurannya serta tunai. Apabila jenisnya 

berbeda, maka silahkan kalian menjualnya semau kalian dengan 

pembayaran kontan”.(HR. Muslim)
63
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Petunjuk dari hadits diatas adalah barang-barang yang enam (emas, 

perak, gandum, jelai, kurma dan garam) tidak diperbolehkan 

memperjualbelikannya atau menukarkannya secara tempo atau kredit. 

Tidak diperbolehkannya menjual atau menukarkan emas dengan emas 

secara tempo. Begitu juga perak dengan perak secara tempo, dan 

seterusnya yang sama jenisnya.
64

 

Agar sahnya bai‟ al- taqsit}, perlu diperhatikan juga kaidah-kaidah 

sebagaimana telah digariskan oleh syariat islam. Kaidah-kaidah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Harga barang ditentukan dan diketahui oleh pihak penjual dan 

pembeli. 

2. Pembayaran cicilan sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan 

rentang waktunya dibatasi. 

3. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan 

lantaran pelunasannya melebihi waktu yang telah ditentukan. 

4. Hendaknya pihak pembeli bertujuan menggunakannya secara pribadi 

atau menjualnya kembali sebagai barang dagangan, bukan bertujuan 

untuk mengeruk keuntungan dengan cara melakukan rekayasa, 

sehingga sehingga tergolong bai‟al-tawaruq yang dilarang oleh Nabi 

SAW. 

5. Seorang pedagang tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli 

dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang 
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berlaku, agar tidak termasuk kategori bai‟ al-mudhtharr (jual beli 

dengan terpaksa) yang dikecam oleh nabi SAW. 

6. Tambahan pada harga itu tidak berlebihan sehingga membebani 

orang-orang yang membutuhkan. 

7. Penjualan secara bertempo atau kredit menjadi sunnah apabila 

ditujukan membantu pembeli, lalu ia tidak menambah pada harga 

karena bertempo. 

8. Penjual tidak boleh mengambil tambahan (bunga) utang kepada 

pembeli karena keterlambatan pembayaran kredit, karena hal tersebut 

termasuk riba yang diharamkan. Akan tetapi ia mempunyai hak 

terhadap barang yang dijual sampai semua utang itu dibayar oleh 

pembeli.
65

 

F. Penetapan Harga (Tas’i>r) 

1. Pengertian Harga dan Penetapan Harga (Tas’i>r) 

Harga adalah suatu nilai yang harus di keluarkan oleh pembeli 

untuk mendapatkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna beserta 

pelayanannya. Sedangkan tas’i>r  adalah penetapan harga tertentu untuk 

barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di 

pasar dengan sejumlah harga tertentu.
66

 

2. Syarat Penetapan Harga 

Penetapan harga adalah pemasangan nilai untuk barang yang akan 

dijual dengan wajar, penjual tidak terdzaliman dan tidak 

                                                           
65

Hidayat, Fiqih Jual Beli, 241. 
66

https://ceramahideologis.wordpress.com/2011/08/12/tas%E2%80%99ir-

kebijakan-penetapan-harga. (Diakses pada tanggal 14 April 2018, jam 15.00 WIB). 



46 
 

menjerumuskan pembeli.
67

 Dalam melakukan penetapan harga 

pemerintah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Tindakan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. 

b. Adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pedagang dalam 

menentukan harga. 

c. Penetapan harga dilakukan berdasarkan penelitian para ahli 

ekonomi. 

d. Penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan keuntungan 

bagi pedagang. 

e. Dilakukan pengawasan secara terus menerus dari pihak penguasa.
68
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI EMAS DENGAN SISTIM BON DI DESA 

TOSANAN KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROG 

A. Gambaran Umum Desa Tosanan 

1. Letak Geografis 

Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo 

terletak di bagian selatan dari pusat Kecamatan Kauman dan dekat 

juga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

a. Bagian timur  : Desa Semanding Kecamatan Kauman 

b. Bagian Selatan : Desa Nongkodono Kecamatan Kauman 

c. Bagian Barat  : Desa Sawahan Kecamatan Jambon 

d. Bagian Utara  : Desa Pulosari Kecamatan Jambon 

Sedangkan keadaan tanahnya merupakan dataran rendah, yang 

sebagian besar merupakan daerah pertanian dengan keadaan geografis 

yang mendukung, maka masyarakat Desa Tosanan bermata 

pencaharian sebagai petani. Tanaman pokok yang dihasilkan berupa 

padi, kedelai, kacang hijau, jagung, dan ketela.
69

 

2. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk di Desa Tosanan Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo adalah 2690 orang, dengan rincian sebagai 

berikut: 
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a. Jumlah laki-laki    : 1334 0rang 

b. Jumlah perempuan    : 1356 orang 

c. Jumlah kepala keluarga   : 998 KK 

d. Kepadatan penduduk (c/luas daerah)  : 114,5 per KM 

Dilihat dari data diatas Jumlah penduduk perempuan di Desa Tosanan 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo lebih banyak dengan 

jumlah 1356 orang daripada jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah 

1334 orang.
70

 

3. Keadaan Pendidikan 

Pendidikan mendapat perhatian yang serius dari masyarakat 

untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan baik ilmu agama 

maupun ilmu umum. Terutama pada anak-anak pada usia sekolah 

dasar sampai lanjutan tingkat pertama. Unit pendidikan yang ada di 

Desa Tosanan antara lain SDN Tosanan, MI Ahmad Dahlan, MTS 

Ahmad Dahlan dan MA Ahmad Dahlan. 

Sebagian besar anak-anak di Desa Tosanan untuk tingkat 

sekolah dasar bersekolah di wilayah desa sendiri karena sudah ada 

bangunan untuk tingkat sekolah dasar. Tetapi untuk anak-anak yang 

sudah menyelesaikan tingkat sekolah dasar dan untuk melanjutkan 

jenjang pendidikan mereka harus melanjutkan di luar daerahnya, 

karena MTS Ahmad Dahlan dan MA Ahmad Dahlan yang ada di Desa 
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Tosanan sampai sekarang masih sedikit yang berminat untuk 

melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut.
71

 

4. Keadaan Sosial Agama 

Keseluruhan masyarakat Desa Tosanan Kecamatan Kauman  

Kabupaten Ponorogo sebagai pemeluk agama Islam dengan 

tersedianya sarana tempat-tempat ibadah seperti mushola dan masjid. 

Di Desa Tosanan terdapat banyak kegiatan keagamaan, baik yang 

diadakan oleh tokoh agama maupun yang diadakan tokoh masyarakat 

dan pemuda pemudi  yang berada di Desa Tosanan. Diantara 

kegiatannya antara lain sebagai berikut: 

a. Yasinan Bapak-bapak yang diadakan setiap Selasa malam. 

b. Yasinan Ibu-ibu yang diadakan setiap Minggu malam. 

c. Istighasah setiap Kamis malam. 

d. Kegiatan hadrah al-banjari yang dipersonili oleh pemuda-pemudi 

diadakan setiap satu bulan sekali. 

e. Mujahadah dzikrul ghofilin setiap hari-hari besar dalam Islam.
72

 

5. Keadaan sosial kultural 

Keadaan sosial kultural di Desa Tosanan yaitu, dalam kesenian 

tradisi yang biasa dilakukan dalam memperingati adat Jawa atau 

menyelenggarakan hajatan sperti pernikahan dengan mengundang atau 

mengadakan pertunjukan kesenian wayang kulit, dimana kesenian itu 

dari luar daerah yang diundang oleh masyarakat. Disamping itu masih 
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mentradisi dengan adat kenduren, yakni biasa untuk mengirim do‟a 

kepada orang yang sudah meninggal.
73

 

6. Keadaan Sosial Ekonomi 

Tingkat kesejahteraan penduduk masyarakat Desa Tosanan 

yaitu tergolong sejahtera, walaupun masih ada sebagian kecil 

masyarakat yang masih hidup dalam kategori prasejahtera dan miskin. 

Jika dilihat dengan sepintas bahwa mata pencahariannya adalah 

petani, namun keadaan ekonominya digolongkan baik, ini dapat 

dilihat dari bangunan yang rata-rata sudah baik. Mata pencaharian 

pokok di Desa Tosanan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
74

 

 

No. 

 

Jenis Pekerjaan 

Laki-laki 

(orang) 

Perempuan 

(orang) 

1 Petani 450 470 

2 Buruh tani 80 35 

3 Pegawai Negeri Sipil 10 15 

4 Pengrajin industri rumah 

tangga 

17 20 

5 Pedagang Keliling 9 2 

6 Peternak 4 4 

7 Pensiunan TNI/POLRI 4 1 
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Jumlah 574 547 

Total 1121 

 

Jadi mayoritas penduduk di Desa Tosanan Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo bekerja sebagai petani yaitu 450 sebagai petani 

laki-laki dan 470 sebagai petani perempuan. 

B. Batasan Waktu Dalam Jual Beli Emas Dengan Sistim Bon Di Desa 

Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo 

Pada dasarnya seseorang melakukan transaksi jual beli karena 

mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencari keuntungan, baik dari 

pihak penjual maupun pihak pembeli. Keuntungan dari pihak pembeli 

dapat dilihat dengan apa yang ditransaksikan sesuai dengan seleranya 

misalnya harga terjangkau dan berkualitas barangnya. Sebaliknya, penjual 

menginginkan keuntungan yang didapatkan semaksimal mungkin dari 

barang yang dijualnya. Keuntungan yang didapat penjual dan pembeli ini 

dapat dirasakan pada praktik jual beli emas dengan sistem bon di Desa 

Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, dimana pembeli 

merasa puas dengan emas yang didapatkan dan penjual merasa puas 

dengan keuntungan yang diterimanya. Jual beli emas dengan sistem bon 

disini pembeli diberikan emas dan kwitansi yang berisi berat emas dan 

harga awal jual beli. Akan tetapi tidak ada batasan waktu pembayaran 

sampai dengan pelunasan dan ada tambahan harga ketika harga emas naik 

pada saat pelunasan. 
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Dalam transaksi ini penjual sering disebut dengan mendring. 

Transaksi jual beli melalui mendring ini dalam pembayarannya dilakukan 

dengan cara bon (cicilan/angsuran) dan pembayarannya sesuai dengan 

kemampuan pembeli tanpa adanya batasan waktu pembayaran.
75

 Barang 

yang dijual mendring adalah barang-barang elektronik, peralatan dapur, 

baju, dan juga menerima pesanan tertentu. Biasanya mendring menjual 

dagangannya pada hari pasaran tertentu, seperti Bapak Sugeng yang 

menjual dagangannya pada hari pasaran Legi,
76

 Ibu Mariati yang menjual 

barang dagangannya pada hari pasaran Wage.
77

 Pemilihan hari tersebut 

dilakukan mendring karena untuk menjadwal agar tidak berbenturan 

dengan tempat yang lain. 

Proses transaksi jual beli emas dengan sistim bon yang dilakukan 

oleh mendring dengan cara sebagai berikut: 

1. Penjual (mendring) mendatangi setiap rumah warga Desa Tosanan 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo untuk menawarkan barang 

dagangannya termasuk perhiasan emas. Mindring menawarkan barang 

dagangannya kepada warga dengan menyebutkan harga pokok barang 

dan keuntungan yang akan didapatkan oleh mendring. Pembayaran 

dapat diangsur setiap hari pasaran Pahing dan tidak ada ketentuan 

besar kecilnya angsuran dan tidak ada batasan waktu pembayaran.
78
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2. Warga (pembeli) dapat memesan langsung emas yang diinginkannya 

kepada mendring. Mendring kemudian menawarkan barang tersebut 

kepada warga (pembeli). Mendring akan menanyakan  kriteria emas 

yang akan dipesan oleh warga seperti kualitas emas, dan menyebutkan 

perkiraan harga emas. Mendring akan menyebutkan perkiraan harga 

yang akan dibayar oleh pembeli. Kemudian pada hari pasaran Legi 

yang akan datang dibawakan emas sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan oleh pembeli.
79

 

Untuk memperjelas transaksi jual beli emas dengan sistim bon, 

berikut ini adalah salah satu contoh transaksi yang pernah dilakukan 

oleh Ibu Siti. Ibu Siti membeli emas berupa anting seberat 1 gram 

dengan harga Rp.600.000,- yang terdiri dari harga pokok Rp.400.000,- 

dan keuntungan untuk penjual Rp.200.000,- setiap transaksi. Dalam 

pembayarannya Ibu Siti mengangsur setiap hari pasaran Legi sebesar 

Rp.10.000,-. Dalam satu bulan Ibu Siti membayar sebanyak 6 kali jadi 

Ibu Siti membayar Rp. 10.000,-X 6 = Rp.60.000 setiap bulannya. 

Untuk melunasi Ibu Siti butuh waktu 10 bulan yaitu 10 X Rp.60.000,- 

= Rp.600.000,-. Jangka waktu 10 bulan itu apabila Ibu Siti teratur 

membayar cicilan, akan tetapi dalam jual beli disini tidak ada batasan 

waktu dalam pembayarannya sehingga Ibu Siti melunasinya butuh 

waktu 18 bulan karena melakukan pembayaran yang tidak menentu. 

Dalam pelunasannya Ibu Siti dikenai tambahan pembayaran sebesar 
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Rp.30.000,- karena harga emas mengalami kenaikan menjadi 430 per 

gram. Sehingga total yang dibayar Ibu Siti menjadi Rp.630.000,-.
80

 

Terkait dengan cicilan Bapak Sugeng selaku penjual (mendring) 

berkata: 

“wonten mriki cicilan mboten kulo target mas, niku terserah 

pembeli bade bayar pinten mawon dugi lunas, kadang nggeh 

wonten engkang bayar Rp.10.000 saben dinten Legi, wonten 

engkang bayar Rp.20.000 kadang nggeh wonten seng boten bayar 

amargi dereng gadah yotro. Cicilan niku biasane pas dinten 

pasaran legi, amargi niku sampun kulo jadwal”
81

 

Terkait dengan cicilan Ibu Siti selaku pembeli (warga) berkata: 

“kulo mbayar  regine emas niku gangsal dinten sepindah mas, 

nggeh pas wancine pasaran puniko. Regine cicilan emas niku 

mboten ditentokne sepindah mas, regine niku mangke ditingali pas 

wekdal pelunasan cicilan. Wekdhal e niku nggeh mboten 

dipestekne mas, tergantung saget e kulo ngelunasi cicilane niku 

nggeh an”.
82

 

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa jual beli yang 

dilakukan oleh mendring pada satu sisi sangat membantu masyarakat 

untuk mendapatkan barang (perhiasan emas) yang diinginkannya. 

Terutama pada saat pembayaran, yaitu pembayaran cicilan pada jual beli 

yang dilakukan oleh mendring tidak ada patokan besar kecilnya angsuran 
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sampai dengan pelunasan. Jangka waktu dalam pembayaran angsuranpun 

tidak ditentukan sampai dengan harga yang ditentukan pada awal 

terjadinya akad jual beli. Namun demikian, pembayaran yang harus 

dikeluarkan oleh pembeli jauh lebih mahal dari harga pasaran dan akan 

dikenakan penambahan pembayaran jika pada saat pelunasan harga emas 

naik. 

C. Penetapan Harga Dalam Jual Beli Emas Di Desa Tosanan Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo 

Dalam praktik jual beli emas yang dilakukan oleh mendring di 

Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, yaitu dengan 

cara pembeli memesan emas kepada mendring, pembeli menanyakan 

“harga emas sekarang kira-kira berapa ya pak?” kemudian mendring 

menjawab “lha Ibu mintanya yang emas yang yang bagaimana?” pembeli 

menjawab “saya minta yang emas 22 karat”, kalo emas yang 22 karat 

harganya sekitar Rp.600.000 (harga ini sudah merupakan harga pokok 

ditambah keuntungan yang akan ditetapkan oleh mendring). Jika sudah 

terjadi kesepakatan antara mendring (penjual) dengan pembeli (warga) 

maka mendring akan membawakan perhiasan emas sesuai dengan apa 

yang dipesan oleh pembeli. 

Lima hari kemudian yaitu pada hari pasaran yang sama dengan 

pada waktu pemesanan, mendring membawa emas perhiasan sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh pembeli. Pada waktu ini terjadinya 

kesepakatan transaksi jual beli antara mendring dengan pembeli. Mendring 
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sudah menetapkan harga awal yang harus dibayar oleh pembeli yaitu 

Rp.600.000, itu sudah termasuk harga pokok pembelian dan keuntungan 

yang akan diperoleh mendring. Contoh: jika harga pokok emas sebesar 

Rp.400.000 maka mendring akan menjual kepada warga sebesar 

Rp.600.000, hal ini dikarenakan pembayaran dilakukan dengan cara 

angsuran. Pembeli akan membayar perhiasan emas tersebut lima hari 

sekali yaitu pada hari pasaran pada saat transaksi tanpa adanya ketentuan 

besar kecilnya angsuran dan tanpa adanya batasan waktu angsuran sampai 

pelunasan. Terkait pembayaran emas tersebut Ibu Nur selaku pembeli 

emas mengatakan sebagai berikut; 

“tumbas emas wonten mendring niku memang luwih larang saking 

dodolan biasa, tapi enak e tumbas barang wonten mendring niku 

bayare bebas, maksute sak gadahe, lan bayare niku mboten ditarget 

sampek lunas kaleh pas wancine nglunasi niku menawi regine emas 

soyo larang biasane wonten tambahan mbayare”.
83

  

 

Dalam transaksi emas tersebut, pembeli akan diberikan kuitansi 

yang hanya berupa tulisan berat emas yang dibeli dengan harga awal yang 

telah disepakati. Pembayaran dikatakan selesai jika jumlah uang yang 

dibayarkan sudah terpenuhi, yang harganya disesuaikan dengan harga 

emas pada saat pelunasan. Sedangkan harga emas tidak tetap dan harga 
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emas cenderung naik setiap waktu. Hal tersebut sesuai dengan yang 

dikatakan Ibu Mariati sebagai berikut: 

“wonten mriki tiang engkang tumbas emas kulo paringi kuitansi 

isine niku bobote emas kaleh regine emas awal engkang sampun 

dirembuk. Pembayaranipun sampun rampung bilih artone sampun 

cekap, engkang regine sesuai kaleh regi emas ing wekdal 

pelunasan”
84

 

Jumlah harga emas disesuaikan dengan harga emas yang berlaku 

pada saat pelunasan cicilan. Jika pada akhir pembayaran harga emas naik, 

harga cicilan emas juga ikut naik. Dengan demikian penjual akan 

menerima keuntungan kembali. Penjual (mendring) akan mendapatkan 

keuntungan dua kali, yaitu keuntungan yang disepakati bersama pada awal 

transaksi dan juga keuntungan jika harga emas naik. Contoh apabila pada 

bulan Januari melakukan akad transaksi jual beli dengan menyepakati 

harga awal sebesar Rp.600.000,- dengan harga pokok penjual 

Rp.400.000,- (belum mengambil keuntungan) dan keuntungan yang 

diminta mindring sebesar Rp.200.000,- setiap transaksi. Kemudian 

pembeli melakukan pembayaran setiap hari pasaran Legi sebesar 

Rp.10.000,- dan hari pasaran Legi sebanyak 6 (enam) kali dengan total di 

bulan Januari sebesar Rp.10.000,- X 6 = Rp.60.000,- dan bulan Februari 

hanya membayar sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp.10.000,- X 4 = 

Rp.40.000,- begitupun seterusnya sampai perhiasan emas tersebut lunas.
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Diakhir pelunasan apabila harga emas naik maka akan diberikan tambahan 

harga kepada pembeli. Apabila harga awal emas sebesar Rp.600.000,- 

maka bisa menjadi Rp.630.000,- karena harga per gram yang awalnya 

Rp.400.000 dan mengalami kenaikan menjadi Rp.430.000.
 85

 

Dalam penetapan harga mendring menentukan harga jual 

berdasarkan keinginan sendiri tanpa mengikuti standar harga dari pihak 

manapun. Hal ini karena mendring ingin mendapatkan keuntungan dari 

hasil penjualan emas yang di jual kepada warga (pembeli).
86

 Pembeli tidak 

mempunyai hak untuk menawar harga barang dagangan yang dijual oleh 

mendring. Walaupun sudah berusaha menawar, mendring tetap tidak mau 

menurunkan harga barang dagangannya termasuk emas.
87
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BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS DENGAN 

SISTIM BON DI DESA TOSANAN KECAMATAN KAUMAN 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Batasan Waktu Dalam Jual Beli 

Emas Dengan Sistim Bon Di Desa Tosanan Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo 

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang 

yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara kedua 

belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh 

syara‟. Yang dimaksud dengan ketentuan syara‟ adalah jual beli tersebut 

dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal 

lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan 

rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara‟. 

Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian 

barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni 

benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut 

syara‟.
88

 

Prinsip jual beli adalah tidak ada yang saling dirugikan antara 

keduanya atau berdasarkan suka sama suka dan tidak mengandung unsur 

riba dan batil. Prinsip suka sama suka yang tidak mengandung pemaksaan 
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yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam aktivitas muamalah. 

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai 

konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dri pihak penjual 

kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya perbuatan hukum ini 

haruslah dipenuhi rukun dan syarat jual beli.
89

 Secara umum Islam 

membolehkan jual beli, sebagimana firman Alla>h Swt. dalam QS. al-

Nisa>’: 29, sebagai berikut: 

                       

                     

     

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”
90

 

Jual beli emas di Desa Tosanan dilakukan dengan sistem Bon 

(cicilan). Jual beli emas dengan sistem bon ini dilakukan oleh mendring. 

Dalam jual beli ini  pembeli diberi emas dan kwitansi yang berisi berat 

emas dan harga awal jual beli. Akan tetapi tidak ada batasan waktu terkait 

pembayaran cicilan dan pelunasan. Selain itu jika ketika pelunasan harga 
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emas naik, maka cicilan atau pelunasan menyesuaikan harga emas 

tersebut, yaitu ikut naik juga. Dengan demikian penjual (mendring) akan 

mendapatkan keuntungan dua kali, yaitu keuntungan yang disepakati 

bersama pada awal transaksi dan juga keuntungan jika harga emas naik. 

Terkait pembayaran emas tersebut Ibu Siti selaku pembeli emas 

mengatakan sebagai berikut; 

“kulo mbayar  regine emas niku gangsal dinten sepindah mas, 

nggeh pas wancine pasaran puniko. Regine cicilan emas niku 

mboten ditentokne sepindah mas, regine niku mangke ditingali pas 

wekdal pelunasan cicilan. Wekdhal e niku nggeh mboten 

dipestekne mas, tergantung saget e kulo ngelunasi cicilane niku 

nggeh an”.
91

 

 

Jual beli emas dengan sistim bon di Desa Tosanan termasuk dalam 

kategori jual beli dengan harga tangguh. Jual beli emas disini 

pembayarannya dilakukan setiap lima hari sekali yaitu sama dengan hari 

pasaran pada saat pertama kali melakukan akad. Jual beli emas disini ini 

sama halnya dengan jual beli taqsith yaitu menunda pembayaran utang 

dengan membagi-baginya kedalam waktu-waktu tertentu. Untuk 

keabsahan bai‟ al-taqsith, perlu diperhatikan juga kaidah-kaidah 

sebagaimana telah digariskan oleh syariat Islam. Salah satu dari kaidah-

kaidah tersebut adalah pembayaran cicilan sudah diketahui oleh kedua 

belah pihak dan rentang waktunya dibatasi. Sehingga apabila jual beli 

cicilan yang tidak ada batasan waktu, maka jual beli tersebut tidak sah.
92
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Dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat di kalangan 

ulama terkait hukum jual beli emas secara tidak tunai. Menurut mayoritas 

ulama jika emas dipertukarkan (diperjual belikan) dengan uang kertas, 

maka juga akan memiliki konsekuensi (syarat-syarat) yang sama, yakni 

boleh tafadhul (kelebihan) akan tetapi dilarang adanya nasa‟ (kredit). 

Artinya harus ada serah terima secara kontan (yadan bi yadin) di tempat 

akad. Maksudnya jual beli tersebut harus dibayar secara kontan/ lunas saat 

berlangsungan akad. Dan ini adalah pendapat mayoritas fuqaha‟ dari 

kalangan sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Umar, Ubadah bin Shamith.
93

 

ٌَِْى هللاُ  َسُصْل َصِوْعتُ  ٍْعِ  َعيْ  ٌَ تُ  بِبلزََُّبِ  الزََُّبُ  بَ الفِضَّ تِ  َّ  بِبلفِضَّ

البٌش   الَغِعٍشُ  بِبلبُشِّ  َّ ِعٍشِ  َّ التَّوشُ  بِبلغَّ الِوْلحُ  بِبلتَّوشِ  َّ  ِهْثًَل  بِبلِوْلحِ  َّ

اءً  بِِوْثٍل، َْ اٍء، َص َْ ٍُْعْا ْصٌَبفُ  اْلَ  ٍِ َُزِ  اْختَلَفَتْ  فَبَِرا بٍٍَِذ، ًٌَذا بَِض  فَبِ

ٍْفَ  .بٍَِذٍ  ًٌَذا اَِراَكبىَ  ِعْئتُنْ  َك  

Artinya: “Aku mendengar Rasulullah Saw melarang emas ditukar 

dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai 

dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam dan harus 

serupa dan sama rata utkurannya serta tunai. Apabila jenisnya 

berbeda, maka silahkan kalian menjualnya semau kalian dengan 

pembayaran kontan”.(HR. Muslim)
94

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa batasan waktu dalam 

jual beli emas di Desa Tosanan tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal itu 

karena, batasan waktu dalam pembayaran cicilan tidak ditentukan sampai 

akhir pelunasan. Dalam hukum Islam adanya batasan waktu yang 

ditentukan merupakan salah satu syarat sah dalam jual beli yang dilakukan 
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secara tangguh (cicilan). Selain itu jumhur ulama melarang menjual 

belikan emas dengan cara dicicil. 

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli 

Emas Dengan Sistim Bon Di Desa Tosanan Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo 

Penetapan harga adalah pemasangan nilai untuk barang yang akan 

dijual dengan wajar, penjual tidak terdzalimi dan tidak menjerumuskan 

pembeli.
95

 Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi 

salah satunya yaitu syarat nilai tukar (harga barang). Berkaitan dengan 

nilai tukar ini, Ulama fiqih membedakan antara al-thamn ( ُالثََّوي) dan  al-si‟r 

ْعشُ )  Menurut mereka al-thamn adalah harga pasar yang berlaku di .(الضِّ

tengah-tengah masyarakat, sedangkan al-si‟r adalah modal barang yang 

seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. 

Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan 

harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat 

dipermainkan para pedagang adalah al-thamn, bukan harga al-si‟r. Ulama 

fiqih mengemukakan syarat al-thamn salah satunya adalah harga yang 

disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

Harga adalah nilai tukar barang dan jasa yang dinyatakan dalam 

nominal uang. Oleh karena posisi harga sebagai pengimbang, maka konsep 

harga dalam Islam arus adil. Adil dalam hal ini  berlaku pada kedua belah 

pihak yaitu penjual dan pembeli. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan 
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termasuk juga dalam penetapan harga. Konsep harga yang adil adalah 

yang didasarkan pada konsep harga yang setara.
96

 

Agar sahnya bai‟ al- taqsit}, perlu diperhatikan juga kaidah-kaidah 

sebagaimana telah digariskan oleh syariat islam. Kaidah-kaidah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Harga barang ditentukan dan diketahui oleh pihak penjual dan 

pembeli.
97

 Dalam jual beli emas dengan sistim bon di Desa Tosanan 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo harga sudah di ketahui oleh 

penjual dan pembeli. 

2. Hendaknya pihak pembeli bertujuan menggunakannya secara pribadi 

atau menjualnya kembali sebagai barang dagangan, bukan bertujuan 

untuk mengeruk keuntungan dengan cara melakukan rekayasa, 

sehingga sehingga tergolong bai‟al-tawaruq yang dilarang oleh Nabi 

SAW. Dalam jual beli emas disini pedagang menjualnya kembali 

kepada masyarakat untuk mengambil keuntungan yang diinginkannya. 

3. Seorang pedagang tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli 

dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang 

berlaku, agar tidak termasuk kategori bai‟ al-mudhtharr (jual beli 

dengan terpaksa) yang dikecam oleh nabi SAW. Dalam jual beli emas 

dengan sistim bon di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo harga yang diberikan oleh penjual berlipat-lipat lebih tinggi 

daripada harga pasaran yang berlaku pada saat itu..  
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4. Tambahan pada harga itu tidak berlebihan sehingga membebani 

orang-orang yang membutuhkan. Menurut masyarakat, tambahan 

harga yang diberikan penjual (mendring ) terlalu tinggi, akan tetapi 

dala dalam jual beli disini pembayaran cicilan tidak ada batasan waktu 

pembayaran, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli barang 

dagangan tersebut. 

5. Penjualan secara bertempo atau kredit menjadi sunnah apabila 

ditujukan membantu pembeli, lalu ia tidak menambah pada harga 

karena bertempo. Dalam jual beli emas dengan sistim bon di Desa 

Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo penjual seperti 

membantu untuk membeli barang dagangannya dengan cara 

mempermudah pembayaran dan tidak memberikan batasan waktu. 

Akan tetapi kabanyakan masyarakat tidak terlalu memperhatikan 

waktunya untuk membayar cicilan, sehingga waktu penjual 

mendatangi rumahnya seringkali tidak menjumpai pembeli. 

6. Penjual tidak boleh mengambil tambahan (bunga) utang kepada 

pembeli karena keterlambatan pembayaran kredit, karena hal tersebut 

termasuk riba> yang diharamkan. Akan tetapi ia mempunyai hak 

terhadap barang yang dijual sampai semua utang itu dibayar oleh 

pembeli. Dalam jual beli emas dengan sistim bon di Desa Tosanan 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo terdapat salah satu transaksi 

jual beli dimana penjual meminta tambahan harga kepada pembeli 

untuk mmencari keuntungan tambahan. 
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Praktik jual beli emas di Desa Tosanan dilakukan dengan sistim 

bon (cicilan). Dalam praktek jual beli tersebut pembayaranya dilakukan 

dengan cicilan dimana harga ditentukan oleh mendring tanpa adanya 

tawar menawar  dengan pembeli. Selain itu, penentuan harga emas 

tersebut lebih tinggi dari harga pasaran. Penentuan harga seharusnya 

membawa keadilan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak 

yang dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Nur berikut: 

“tumbas emas wonten mendring niku memang luwih larang saking 

dodolan biasa, tapi enak e tumbas barang wonten mendring niku 

bayare bebas, maksute sak gadahe, lan bayare niku mboten ditarget 

sampek lunas kaleh pas wancine nglunasi niku menawi regine emas 

soyo larang biasane wonten tambahan mbayare”.
98

  

 

Dalam transaksi emas tersebut, pembeli akan diberikan kuitansi 

yang hanya berupa tulisan berat emas yang dibeli dengan harga awal yang 

telah disepakati. Pembayaran dikatakan selesai jika jumlah uang yang 

dibayarkan sudah terpenuhi, yang harganya disesuaikan dengan harga 

emas pada saat pelunasan. Jika pada akhir pembayaran harga emas naik, 

harga cicilan emas juga ikut naik. Dengan demikian penjual akan 

menerima keuntungan kembali. Penjual (mendring) akan mendapatkan 

keuntungan dua kali, yaitu keuntungan yang disepakati bersama pada awal 

transaksi dan juga keuntungan jika harga emas naik.  

Contohnya apabila pada bulan Januari melakukan akad transaksi 

jual beli dengan menyepakati harga awal sebesar Rp.600.000,- dengan 

harga pokok penjual Rp.400.000,- (belum mengambil keuntungan) dan 
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keuntungan yang diminta mindring sebesar Rp.200.000,- setiap transaksi. 

Kemudian pembeli melakukan pembayaran setiap hari pasaran Legi 

sebesar Rp.10.000,- dan hari pasaran Legi sebanyak 6 (enam) kali dengan 

total di bulan Januari sebesar Rp.10.000,- X 6 = Rp.60.000,- dan bulan 

Februari hanya membayar sebanyak 4 (empat) kali dengan total 

Rp.10.000,- X 4 = Rp.40.000,- begitupun seterusnya sampai perhiasan 

emas tersebut lunas.
 
Diakhir pelunasan apabila harga emas naik maka akan 

diberikan tambahan harga kepada pembeli. Apabila harga awal emas 

sebesar Rp.600.000,- maka bisa menjadi Rp.630.000,- karena harga per 

gram yang awalnya Rp.400.000 dan mengalami kenaikan menjadi 

Rp.430.000.
 99

 

Dalam penetapan harga, mendring menentukan harga jual 

berdasarkan keinginan sendiri tanpa mengikuti standar harga dari pihak 

manapun. Hal ini karena mendring ingin mendapatkan keuntungan dari 

hasil penjualan emas yang di jual kepada warga (pembeli).
100

 Pembeli 

tidak mempunyai hak untuk menawar harga barang dagangan yang dijual 

oleh mendring. Walaupun sudah berusaha menawar, mendring tetap tidak 

mau menurunkan harga barang dangannya termasuk emas.
101

 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga 

dalam jual beli emas di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo sebenarnya sah menurut hukum Islam. Akan tetapi, dalam 

praktiknya dari tiga pembeli yang penulis wawancarai ada salah satu kasus 
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yang tidak sah menurut hukum Islam, yaitu terdapat ketidakjelasan dalam 

menetapkan keuntungan, yaitu mendring (penjual) akan mendapatkan 

keuntungan kembali apabila harga emas pada akhir pembayaran 

mengalami kenaikan. Selain itu, harga yang ditetapkan oleh mendring atas 

dasar perhitungan sendiri dalam mengambil keuntungan. Harga tersebut 

jauh lebih mahal daripada harga pasar dan tidak ada hak tawar untuk 

pembeli. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “ Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistim Bon Di Desa Tosanan Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo” maka, peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut sebagai berikut: 

1. Batasan waktu dalam jual beli emas dengan sistim bon di Desa Tosanan 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo tidak sesuai atau 

bertentangan dengan hukum Islam, karena batasan waktu dalam 

pembayaran cicilannya tidak ditentukan. Padahal adanya batasan waktu 

merupakan salah satu syarat sah dalam jual beli kredit (bai‟ al-taqsit}). 

2. Penetapan harga pada jual beli emas dengan sistim bon di Desa 

Tosanan sesuai dengan hukum Islam, kecuali salah satu kasus transaksi 

yang ada ketidakjelasan terhadap keuntungan yang diterima penjual, 

yaitu selain keuntungan yang ditetapkan di awal transaksi, apabila di 

akhir pelunasan harga emas naik maka penjual akan menerima 

keuntungan kembali.  

B. Saran  

1. Diharapkan bagi penjual (mendring) memperhatikan cara-cara jual 

beli sesuai dengan hukum Islam baik dalam praktik cicilannya 

maupun penetapan harganya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan. 
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2. Masyarakat Desa Tosanan sebaiknya juga memperhatikan cara-cara 

jual beli sesuai dengan hukum Islam. Sehingga hal-hal yang sekiranya 

merugikan diri sendiri dan orang lain tidak terjadi dan tidak 

menimbulkan permasalahan di kemudian hari.  
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