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ABSTRAK 

 

Nugroho, Dimas Adityo. 2014. Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Praktek Jual Beli Bibit Lele di Desa  Nogolaten Kecamata n 

Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Program Studi 

Muamalah Jurusan Syari‟ah Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing (I) Agung Eko 

Purwana, SE, MSI., (II) Ika Susilawati, SE, M.M.  

 

Kata Kunci: hukum Islam, Jual Beli, Akad, Gharar 

  Dalam kehidupan bermasyarakat, umat Islam sering 
menemui bentuk-bentuk mu’amalah. Salah satu bentuk 
mu’amalah adalah jual beli. Jual beli yang diperbolehkan oleh 
Islam adalah jual-beli yang tidak mengandung unsur riba, maysir, 
dan gharar. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila 
memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara’.  
Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk meneliti praktek jual 
beli bibit lele di desa Nologaten, kecamatan Ponorogo, 
Kabupaten Ponorogo. Banyak masyarakat Nologaten yang 
antusias dalam menekuni bisnis jual beli bibit lele ini, karena 
menurut mereka dengan memelihara dan menjual bibit lele 
mampu mendapatkan keuntungan dan hasilnya dapat mencukupi 
kebutuhan sehari-hari. Dari sedikit ulasan di atas ada beberapa 
permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu: (1) Bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap 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? 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif Jenis penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research). Selanjutnya metode yang digunakan 
penulis dalam penelitian ini  adalah metode pendekatan 
kualitatif. Penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif dan 
induktif 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mengambil 
kesimpulan, bahwa: 1. Dalam praktek jual beli di desa 
Nologaten, akad yang dilakukan dalam jual beli tersebut 
sebagian besar telah memenuhi syarat-syarat yang telah 
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ditetapkan oleh hukum Islam. Rukun dari jual beli yang berupa 
adanya ‘aqidayn (subjek dan objek), ma’qu>d ‘alaih (barang) dan 
sigha>t (kesepakatan), telah terpenuhi. 2. Terkait unsur gharar, 
penulis berkesimpulan prektek jual beli bibit lele di Desa 
Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo telah 
mengandung unsur ketidakpatian atau gharar dalam masalah 
penerapan penggunaan takaran dalam jual beli. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama mengandung ajaran yang komprehensif 

dan sempurna (shumul). Islam mengatur seluruh aspek kehidupan 

manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya 

ekonomi Islam. Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak dan ini 

menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat 

besar. Ayat yang terpanjang dalam al-Quran justru berisi tentang masalah 

perekonomian, bukan masalah ibadah atau aqidah. 

Sejak zaman Rasulullah saw semua bentuk perdagangan yang 

tidak pasti (uncerta inty) telah dilarang, berkaitan dengan jumlah yang 

tidak ditentukan secara khusus atas barang-barang yang akan ditukarkan 

atau dikirimkan. Bahkan disempurnakan pada zaman kejayaan Islam 

(bani Umayyah dan Abbasiyah) dimana kontribusi Islam adalah 

mengidentifikasi praktik bisnis yang telah dilakukan harus sesuai dengan 

Islam, selain itu mengkodifikasikan, mensistematis dan 

memformalisasikan praktik bisnis dan keuangan ke standar legal yang 

didasarkan pada hukum Islam yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah.1
 

                                                 
1
Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam 

(Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004), 153. 
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Dalam kehidupan bermasyarakat, umat Islam sering menemui 

bentuk-bentuk mu‟amalah. Salah satu bentuk mu‟amalah adalah jual beli. 

Setiap manusia yang melakukan praktek jual beli tak selamanya selalu 

berjalan dengan lancar, kadang terjadi problematika di dalamnya. Dalam 

urusan jual beli orang harus mengetahui hukum jual beli supaya dalam 

jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak penjual 

maupun pihak pembeli. Dengan kata lain setiap orang boleh melakukan 

kegiatan jual beli dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan 

ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah pada Q.S. An-Nisa ayat 29: 

  
   
  

   
    
    

    
  

    Artinya : “Hai orang-orang yang ber iman, janganlah kamu saling 

memakan sesamamu dengan ja lan yang batil, kecuali dengan ja lan 

perniagaan yang ber laku dengan suka sama suka di antara  kamu, 

sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”2
 

 

Islam melarang umatnya berbuat terhadap orang lain atau 

menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi 

mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam dalam 

                                                 
2
 al-Qur‟an, 4:29. 
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mendapatkan harta kekayaan. Hak individu untuk memiliki harta dan 

bekerja secara bebas diperbolehkan tetapi hendaklah menurut landasan 

tertentu, karena Islam tidak akan toleran terhadap tindakan 

penyalahgunaan hak-hak tersebut. Dengan lain perkataan, Islam tidak 

menjerumuskan orang supaya memburu harta dan kaya raya melalui 

jalan-jalan yang salah dan tidak adil.
3
 

Perdagangan atau jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah 

jual-beli yang tidak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar. Setiap 

transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli 

yang ditetapkan oleh syara‟. Selain itu jual beli merupakan kegiatan 

bertemunya penjual dan pembeli, di dalamnya terdapat barang yang 

diperdagangkan dengan melalui akad (ija>b dan qabu>l). Dengan demikian, 

keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi: pertama, tentang 

keadaan barang yang akan dijual; kedua, tentang tanggungan pada barang yang 

dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli; dan 

ketiga, tentang suatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli.
4
 Selain itu 

akad jual beli, obyek jual beli dan orang yang mengadakan akad juga menjadi 

bagian penting yang harus pula dipenuhi dalam jual beli. 

Dalam kehidupan modern, dengan berbagai kebutuhan yang 

meningkat dan menuntut untuk terpenuhi secara cepat dan efisien, sistem 

pertukaran semakin kompleks dengan berbagai permasalahan-permasalahan 

                                                 
3
 Afzalur Rahman, Doktr in Ekonomi Isla m, Terj. Soeroyo (Yogyakarta: Darn 

Bhakti Wakaf, 1995), 75. 
4
Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid (Ttp: Dar al-Fikr, t.t), II. 128-130. 
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baru yang belum pernah dibahas dan dikaji sebelumnya. Permasalahan 

muamalah, menjadi sesuatu yang harus mendapatkan perhatian tersendiri 

karena masalah-masalah muamalah akan terus mengalami perkembangan 

seiring dengan perkembangan zaman itu sendiri. Sebagai contoh masalah jual 

beli saham dan obligasi, masalah zakat profesi, bunga bank serta sertifikasi 

halal MUI dan yang lainnya.
5
 

Dalam usaha ijtihad menyelesaikan masalah-masalah baru di atas 

tidak jarang muncul perdebatan sengit diantara umat Islam, karena memang 

masalah-masalah tersebut merupakan isu yang kontroversial. Dan disisi lain 

memang banyak metode dalam us}l al-fiqh yang dapat digunakan untuk 

berijtihad mengenai permasalahan muamalah yang ada, sehingga kalau boleh 

dikatakan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam memang sudah 

merupakan keniscahyaan yang tidak bisa dihindari.
6
 

Terkait dengan hal tersebut, kembali kepada masalah yang ingin 

penulis bahas, praktek jual beli dalam masyarakat pun mengalami 

perkembangan dan perubahan yang luar biasa. Di dalam masyarakat sendiri 

muncul berbagai jenis dan model jual beli yang baru, yang belum pernah 

bersentuhan dan ditelaah melalui hukum Islam. Sehingga menuntut umat Islam 

untuk respek terhadap masalah-masalah jual beli yang ada dalam masyarakat 

                                                 
5
 Pradana Boy, Fikih Ja lan Tengah (Bandung: Hamdalah, 2008), 4.  

6
 Ibid., 6. 
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supaya masyarakat dapat berislam secara ka>ffah (sempurna) dan terhindar dari 

praktek-praktek yang mengandung unsur riba, maysir, dan gharar.
7
 

Permasalah-permasalahan jual beli tersebutlah yang penulis temukan 

ketika melihat praktek jual beli bibit lele di desa Nologaten, kecamatan 

Ponorogo, kabupaten Ponorogo yang mana merupakan tempat di mana penulis 

lahir dan dibesarkan. Banyak masyarakat Nologaten yang antusias dalam 

menekuni bisnis jual beli bibit lele ini, karena menurut mereka dengan 

memelihara dan menjual bibit lele mampu mendapatkan keuntungan dan 

hasilnya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Sebagai sebuah gambaran, dalam proses pemeliharaan bibit lele 

biasanya mereka dapatkan dengan menakarnya sendiri dari indukan lele yang 

mereka pelihara sebelumnya, namun terkadang mereka juga membeli dari 

penjual yang lain, telur-telur tersebut kemudian diletakkan dalam bak yang 

sudah disediakan sampai menetas. 

Dalam proses penjualannya untuk menentukan harga menggunakan 

cara hitungan ekor per ekor, karena sesuai dengan perjanjian awal bahwa 

penjual akan menjual bibit lele dengan harga per ekor. Dalam proses 

pengambilan bibit lele dengan cara diayak terlebih dahulu untuk memisahkan 

antara yang kecil dan yang besar diletakkan di tempat yang sudah disediakan, 

kemudian diambil dengan penyaringan ikan, dengan menggunakan tempat 

penyaringan inilah proses perhitungan terjadi dengan menggunakan takaran. 

                                                 
7
 Roibin, Sosiologi Hukum Isla m (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 30. 
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Dalam hal ini, terdapat adanya unsur ketidakpastian dalam praktek 

dan mekanisme jual beli yang ditentukan oleh Islam. Dalam pelaksanaannya 

mereka menggunakan takaran bukan per ekor dan perhitungannya disesuaikan 

dengan takaran yang pertama. Padahal apabila menggunakan sistem takaran, 

jumlahnya belum tentu sama dengan jumlah takaran awal, dan bisa 

mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak yang berakad (penjual) dan 

(pembeli) karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah bibit yang diinginkan. 

Atas dasar masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan pembahasan tentang permasalahan tersebut. Apakah telah 

terpenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli yang berupa adanya „aqidayn 

(subjek dan objek), ma‟qu >d ‘alaih (barang) dan sigha>t (kesepakatan) 

yang telah ditetapkan oleh hukum islam dalam praktek jual beli tersebut. 

Apakah praktek tersebut sudah terbebas dari unsur gharar  dan yang 

lainnya. Maka dari itu penulis berusaha menjawab masalah-masalah 

tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele di Desa Nologaten, Kec. Ponorogo, Kab. 

Ponorogo.” 

 

B. Penegasan Istilah 

Hukum islam : Merupakan berbagai pendapat hukum yang tertera dalam 

berbagai macam kitab dan buku-buku fikih yang digunakan 
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sebagai alat untuk menganalisis berbagai hal yang pernah 

disebutkan dalam rumusan masalah. 

Jual Beli : Suatu perjanjian dimana pihak yang satu berjanji (penjual) 

menyertakan barang objek jual beli, sementara pihak pembeli 

menyerahkan hartanya berupa uang sesuai dengan harganya 

dengan kesepakatan diantara keduabelah pihak. 

Akad : Perjanjian yang memuat ija>b dan qabu>l antara dua pihak atau 

lebih yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Akad memiliki rukun berupa adanya „aqidayn, ma‟qu >d „alaih, 

sighat . 

Gharar : Transaksi yang mengandung penipuan dari salah satu pihak 

yang melakukan akad sehingga merugikan pihak yang lain. 

Secara bahasa diartikan kekurangan, pertaruhan, serta 

menjerumuskan diri dalam kehancuran dan ketidakjelasan.  

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan tersebut, timbulah beberapa 

rumusan masalah yang akan dibahas, antara lain: 

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? 
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D. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan akad jual beli bibit lele yang dipraktekkan oleh 

sebagian masyarakat di Desa Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo. 

b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap unsur gharar pada 

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

Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dalam hukum Islam yang 

dihadapkan dengan masalah-masalah kontemporer. Khusunya di bidang 

mu‟amalah yang berkaitan dengan masalah jual beli, yaitu berupa jual beli 

bibit lele di Desa Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo. 

b. Secara praktis, diharapkan hasil dari skripsi ini dapat banyak 

memberikan masukan dan kontribusi supaya praktek jual beli bibit lele di 

Desa Nologaten Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo lebih sesuai dengan aturan 

hokum Islam terkait syarat dan rukunnya.  

 

F. Telaah Pustaka 

Kajian dan tulisan ini tidak berangkat dari suatu kekosongan, 

melainkan melanjutkan berbagai kajian dan penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya. Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian 

yaitu mengenai jual beli, maka penulis mengambil beberapa karya tulis 
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dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan pembahasan jual beli. Disini 

penulis berusaha untuk memaparkan mengenai rumusan masalah dan 

kesimpulan dari beberapa skripsi tersebut untuk digunakan sebagai tolok 

ukur untuk melihat permasalahan yang akan penulis teliti selanjutnya.  

Yang pertama adalah skripsi karya Ahmad Deni Setiawan yang 

berjudul ”Analisa Fiqih Terhadap Jual Beli Sapi Rubuhan di UD. Sri 

Makmur Ponorogo”. Variabel penelitian terdiri dari masalah analisa fiqih 

terhadap objek jual beli dan analisa fiqih terhadap sistem penetapan 

harga pada jual beli sapi rubuhan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

objek jual beli sapi rubuhan yang berpenyakit tidak sah menurut fiqih, 

karena daging tersebut madharatnya banyak sekali bila dikonsumsi, 

kualitas dagingnya juga jelek serta di dalam jual beli sapi rubuhan 

tersebut terdapat unsur penipuan. Terkait dengan sistem penetapan harga 

pada jual beli sapi rubuhan tersebut, tidak terdapat pertentangan dengan 

hukum Islam, karena unsur ’an tara>d}in antara kedua belah pihak yang 

melakukan jual beli.
8
 

Selanjutnya adalah skripsi karya Agus Wahyudi yang berjudul 

”Praktik Jual Beli Salak Pondoh Di Desa Banguntirto Kec. Turi, Kab. 

Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam”. Objek penelitiannya terdiri dari 

praktek transaksi jual beli salak pondoh yang dilakukan oleh masyarakat 

desa Banguntirto dan praktek transaksi tersebut dalam perspektif hukum 

                                                 
8
 Ahmad Deni Setiawan, “Analisa Fiqih Terhadap Jual Beli Sapi Rubuhan di UD. 

Sri Makmur Ponorogo,” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2008).  
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Islam. Alat yang digunakan untuk menganalisa adalah konsep jual beli 

dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam jual beli 

salak pondoh dalam sistem 1/15 yang dilakukan oleh masyarakat 

Banguntirto telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum 

Islam, yaitu dengan adanya penjual, pembeli dan objek yang 

diperjualbelikan dan sighat yang berupa ija>b dan qabu>l. Sedangkan 

persengketaan biasanya terdapat pada besar kecilnya potongan 

timbangan, namun hal tersebut dapat disadari oleh petani karena telah 

mengetahui dasar adanya potongan timbangan. Dalam perspektif hukum 

Islam, apabila itu tetap muncul maka dapat diselesaikan melalui 

transparansi, dengan begitu maka jual beli akan rela sama rela dan 

akibatnya terjadi rasa kekeluargaan dan interaksi sosial yang baik antara 

pihak-pihak yang bertansaksi.
9
 

Rofiq Ahsani dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Konsep 

Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir 

Madiun” adalah penelitian kancah (lapangan) dengan metode pendekatan 

kualitatif serta pembahasan yang digunakan adalah induktif yaitu 

menggunakan data yang bersifat khusus dengan kesimpulan yang bersifat 

umum. Permasalahan yang diteliti adalah pertama praktek jual beli bibit 

ayam pedaging di Mlilir Madiun, kedua kejelasan harga dalam jual beli 

bibit ayam pedaging di Mlilir Madiun, ketiga kejelasan jenis bibit ayam 

                                                 
9
 Agus Wahyudi, ”Praktik Jual Beli Salak Pondoh Di Desa Banguntirto Kec. Turi, 

Kab. Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam,” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yokyakarta, 
2009). 
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pedaging di Mlilir Madiun, keempat kejelasan batas waktu penyerahan 

bibit ayam. Dari permasalahan yang ada, penelitian ini  menyimpulkan 

bahwa: praktek jual beli bibit ayam ini sudah sesuai dengan fiqh karena 

tidak ada satupun dalil yang melarang. Adapun kejelasan harga, jenis, 

serta batas waktu sudah sesuai dengan fiqih dan telah sesuai dengan 

tuntunan agama karena didalamnya ada suatu adat kebiasaan (’urf) yang 

tidak bertentangan dengan syari’at dan adanya unsur tolong menolong 

sehingga menimbulkan suatu maslaha>h bagi sesama.
10

 

Dalam skripsi Minati Maulida yang berjudul „Analisis Akad 

Salam Terhadap Jual Beli Delivery Order  di Bulog Sub Drive XII 

Ponorogo‟ adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yang dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin 

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang ada di 

lapangan. Permasalahan yang diteliti adalah pertama, analisa akad sa lam 

terhadap praktek jual beli sistem delivery order   di Bulog sub Drive XIII 

Ponorogo. Kedua, analisa salam terhadap jual beli delivery order  

tersebut. Dari kedua permasalahan tersebut, penelitian ini menyimpulkan 

bahwa, praktek yang ada pada bulog tidak bertentangan dengan s istem 

akad salam karena keduanya memiliki kesamaan dalam praktek, sifat dan 

syarat-syaratnya, hanya berbeda dalam istilah, secara substansi sama. 

Kemudian dalam praktek memperjualbelikan DO tidak diperbolehkan. 

                                                 
10

 Rofiq Ahsani, “Tinjauan Konsep Sa lam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam 

Pedaging di Mlilir Madiun,” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 1999). 
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Karena dapat menambah harga yang mempengaruhi kenaikan harga jual 

beras dan kemungkinan akan menjadikan pedagang berspekulasi 

menimbun beras, dengan adanya penimbun menjadikan beras sulit 

diperoleh di pasaran dan kalau tersedia harganya sangat tinggi, sehingga 

menyulitkan masyarakat. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama‟ 

yang melarang bahwa segala sesuatu yang dipesan tidak boleh dijual 

sebelum barang diterima karena bisa mengantarkan kepada riba yang 

didalamnya dapat memasukan penambahan harga.
11

 

Dari beberapa karya tulis skripsi-skripdi di atas, penulis belum 

menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang tinjauan 

hukum Islam terhadap praktek jual beli bibit lele, terkhusus lagi mengenai 

unsur gharar dalam praktek jual beli yang dijalankan. Maka dari itu penulis 

berusaha menulis skripsi tentang jual beli yang akan lebih banyak menganalisa 

mengenai unsur ghararnya, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Praktek Jual Beli Bibit Lele di Desa Nologaten, Kec. Ponorogo, Kab. 

Ponorogo.” 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

                                                 
11

 Minati Maulida, “Analisis Akad Sa lam Terhadap Jual Beli Delivery Order  (DO) 

di Bulog Sub Drive XII Ponorogo ,” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2011) 
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research).Adapun penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang 

dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.
12

 

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Nologaten Kec. Ponorogo Kab. 

Ponorogo dengan pertimbangan desa tersebut terdapat banyak penjual dan 

pembeli bibit lele. 

3. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh 

sekaligus sebagai pengumpul data. 

4. Sumber Data Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak 

informan yaitu orang-orang yang terlibat langsung dengan kejadian jual beli 

bibit lele (penjual dan pembeli bibit lele). 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

                                                 
12

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

2010), 6. 



 

 

16 

 

a. Interview (wawancara), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan.
13

 Dalam penelitian ini pihak-pihak yang akan diwawancarai 

adalah informan dan responden yang tertera pada sumber data penelitian. 

b. Observasi, yaitu pengumpulan secara sistematika terhadap gejala yang 

tampak pada obyek penelitian.
14

 Teknik ini dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan langsung mengenai proses jual beli bibit lele di 

Desa Nologaten Kec. Ponorogo. Kab. Ponorogo. 

c. Dokumentasi, yaitu perolehan data-data dari dokumen-dokumen dan 

lain-lain.
15

 

6. Teknik Pengolahan Data 

Agar lebih proporsional dan representatif, data yang diperoleh 

kemudian diolah dengan metode sebagai berikut:
16

 

a. Editing, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara 

satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata. 

b. Pengorganisasian data, yakni menyusun dan mensistematisasikan data-

                                                 
13

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kua lita tif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1995), 135. 
14

S. Margono, Metodologi P enenlitian Pendidikan  (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 

158. 
15

Suharsimi Arikunto, P rosedur  P enelitian:  Sua tu Pendeka tan P raktek (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1998), 326. 
16

Damanuri, Metodologi, 152-153. 



 

 

17 

 

data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan 

dengansistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. 

c. Analisis data, yaitu proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. 

Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau 

katagori.Tafsiran atau interpretasi adalah memberikan makna kepada 

analisis, menjelaskan pola atau katagori, mencari hubungan antara 

berbagai konsep. Kesimpulan yang pada awalnya masih sangat tentatif, 

kabur, diragukan, maka dengan bertambahnya data, kesimpulan itu 

menjadi lebih grounded. Proses ini dilakukan mulai dari pengumpulan 

data dengan terus-menerus dilakukan verifikasi sehingga kesimpulan 

akhir didapat setelah seluruh data yang diinginkan didapatkan. 

7. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif yaitu 

dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-

angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk 

melengkapi data yang penyusun inginkan. Penelitian ini menggunakan cara 

berfikir deduktif dan induktif. 

Deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum untuk 

menilai data yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan 

menggunakan ketentuan yang ada di dalam al-Qur‟an dari as-Sunnah 
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terhadap jual beli bibit lele di desa Nologaten, kecamatan Ponorogo, 

kabupaten Ponorogo. 

Induktif yaitu metode berfikir dengan memaparkan ketentuan-

ketentuan yang bersifat khusus, dalam hal ini menjelaskan beli bibit lele di 

desa Nologaten, kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo. 

Secara rinci langkah-langkah analisa data dilakukan dengan 

mengikuti cara yang disarankan Miles dan Huberman, yaitu sebagai 

berikut:
17

 

a. Reduksi data , ialah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal 

yang pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, data yang dipilih 

sesuai dengan konsep transaksi jual beli bibit lele di desa 

Nologaten, sehingga dapat dianalisis dengan mudah. 

b. Display data , ialah suatu suatu proses pengorganisasian data 

sehingga mudah untuk dianalisa dan disimpulkan. Proses ini dapat 

dilakukan dengan cara membuat tabel data terkait praktek jual beli 

bibit lele di Desa Nologaten. 

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga 

dalam proses analisa. Langkah ini dimulai dengan mencari pola, 

tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang 

mengarah pada transaksi jual beli bibit lele di Nologaten. 
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 Ibid., 154. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah alur pembahasan agar lebih terarah maka 

sistematikanya sebagai berikut: 

Bab pertama, Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola 

dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang ditulis dalam skripsi ini, meliputi: 

latar belakang masalah dalam penulisan skripsi, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang 

meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran 

peneliti, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan data, teknik analisa data serta yang terakhir adalah sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab kedua, untuk memberi landasan pada bab berikutnya yang akan 

dibahas tentang gambaran umum sekitar jual beli dan gambaran jual beli yang 

dilarang dalam hukum Islam serta macam-macamnya, dan juga dibahas 

masalah gharar guna mendukung dalam dalam menganalisa pada bab keempat. 

Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu mengenai pengertian jual 

beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, macam-macam jual 

beli serta pembahasan khusus mengenai masalah-masalah gharar dalam 

bertransaksi jual beli. 

Bab ketiga, membahas data lapangan tentang deskripsi wilayah 

penelitian meliputi: keadaan geografis, kondisi demografis dan sosial budaya 
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ekonomi masyarakat, kondisi keagamaan masyarakat desa Nologaten, 

kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo. Dan tentunya akan dibahas pula 

mengenai praktek pelaksanaan jual beli bibit lele dengan menggunakan sistem 

takaran yang termasuk didalamnya subyek, obyek dan akad. 

Bab keempat merupakan analisis terhadap praktek jual beli bibit 

lele di desa Nologaten, kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo berdasarkan 

hukum Islam. Penulisan bab ini bertujuan untuk menjelaskan sah atau tidaknya 

akad jual beli bibit lele yang mencangkup apakah sudah terpenuhinya syarat 

dan rukun-rukunnya, serta menganalisa mengenai unsur gharar yang terjadi 

dalam jual beli tersebut. 

Bab kelima merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan 

dalam skripsi bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah 

yang diutarakan, serta saran-saran dari penulis. 
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BAB II 

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Jual Beli 

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata yaitu “jual dan beli” 

yang mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang, dimana 

kata jual menunjukkan adanya perbuatan membeli.
18

 Jual menurut bahasa 

arab adalah البيع yang artinya  menukar atau menjual, beli menurut bahasa 

arab adalah الشراء yang artinya membeli. Oleh sebab itu, boleh dikatakan 

keduanya dianggap searti meskipun sebenarnya berlawanan.
19

 

Kata الشراء sering digunakan derivasi dari kata jual yaitu البيع 

juga diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.
20

 

Sementara, pengertian jual beli secara istilah, terjadi perbedaan pendapat 

dalam mendefinisikannya, diantara para ulama, sekalipun subtansi dan 

tujuan masing-masing definisi adalah sama.
21

 

Menurut Ulama Hanafiyah 

 ُ َ  َاَ ُ  َ  ِا ِ َ ٍا َ َ   َ ْ ٍ  َ ُْ ْ  ٍ 

    Artinya : Per tukaran har ta  (benda ) dengan har ta  berdasarkan 

cara      khusus (yang diperbolehkan).
22
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 Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128 
19

 Anshari Umar, F iqh Wanita  (Semarang: Ash-Shifa‟,t.t) 420 
20

 Rachmat Syafi‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 73 
21

 Amir Syarifuddin, Gar is-Garis Besa r  F iqh  (Jakarta: Pronada Media, 2003), 192 
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 Nasroh Haroen, Fiqh Mua malah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111 
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Dalam definisi terkandung pengertian bahwa cara yang khusus 

yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan 

pembeli) dan qabul (pernyataan penjual) dan juga boleh melalui saling 

memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.
23

 Disamping itu 

harta harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. 

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi‟yah, & Hanabilah, 

jual beli adalah: 

َُ َك  اِ ُ َ  َاَ ُ  اْ َم ِا ب ِْ ْيًك  َ ََ اْ َم ا ََ
    Artinya : Saling menukar  har ta  dalam bentuk pemindahan milik dan 

pemilikan.
24

 

 

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).
25

 

Jadi al-bay‟ menurut istilah yang berlaku bisa ditentukan pengertian 

menyerahkan harga sebagai ganti atas suatu barang dengan dasar rela 

sama rela. 

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bay‟ yang 

berarti menjual, mengenai dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang 

lain. Lafadz-lafadz al-bay‟ dalam bahsa arab terkadang digunakan untuk 

                                                 
23

 Haroen, Fiqh, 111 
24

 Ibid, 128 
25

 Lubis, Hukum, 128 
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pengertian kawannya, yaitu al-shira‟ (beli). Dengan demikian kata a l-

bay‟ berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.
26

 

Sedangkan jual beli menurut pengertian fikih adalah 

pertukaran harta atas dasar saling rela untuk memindahkan milik dengan 

ganti yang dapat dibenarkan.
27

 Jual beli merupakan tindakkan atau 

transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang 

jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum takli>fi. Dan jual beli 

hukumnya adalah boleh.
28

 

Apabila kita perhatikan pada masa sekarang ini, jarang orang-

orang yang memperlihatkan transaksi mereka sesuai dengan hukum 

Allah SWT atau tidak. Bahkan, kebanyakkan dari mereka lebih 

menitikberatkan pada transaksi yang mempunyai prospek keuntungan 

semata. Jadi, pertimbangan mereka adalah kalkulasi untung dan rugi, 

sedangkan halal dan haramnya transaksi tersebut tidak diperhatikan.
29

 

Dari dua pengertian di atas (secara bahasa dan istilah), maka 

masalah jual beli mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Adanya unsur tukar menukar. 

2. Adanya unsur pengalihan benda atau menjual.  

3. Adanya unsur ganti. 

4. Adanya unsur rela sama rela. 
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 Haroen, Fiqh, 111 
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 Sayyid Sabiq, F iqh Sunna h J ilid XII, ter j. Ka maluddin A. Ma rzuki (Bandung: 

Al-Ma‟arif, 1998), 47-48. 
28

 Syarifuddin, Ga ris, 193 
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 As-Shadiq Abdurrahman al-Garyani, Fatwa-Fa twa  Mua malah Kontenporer 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 3.  
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5. Adanya cara yang dibenarkan. 

Dengan demikian pengertian jual beli secara menyeluruh dapat 

dikatakan tukar menukar benda, jasa atau manfaat dengan yang lainya 

sebagai ganti rugi yang dilakukan dengan cara rela sama rela dengan 

cara yang benar oleh hukum. Rela sama rela ini biasanya dilakukan 

dengan adanya ija>b dan qabu>l atau serah terima antara dua belah pihak 

(penjual dan pembeli). 

 

B. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli merupakan sesuatu yang dibenarkan, baik oleh al-

Qur‟an, al-Hadis maupun ijma‟ ulama. Jual beli sebagai sarana tolong 

menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat 

dalam al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat 

al-Qur‟an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya: 

1. Al-Qur‟an 

Firman Allah SWT yang berbunyi: 

  ۈَبَ َ َ َ  ااُ اْ  ََْيَ  َ َ َلَ  ا لِ 
    Artinya : Dan Allah SWT menghala lkan Jual Beli dan 

mengharamkan r iba .
30

 

 

Dan juga firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 29. 

  
   
  

                                                 
30

 Al-Qur‟an dan Terjemahanya, 275  
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 Artinya : Hai orang-orang yang ber iman, janganlah kamu saling 

memakan har ta  sesamamu dengan ja lan yang batil, kecuali dengan 

ja lan perniagaan yang ber laku dengan suka sama suka diantara  

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dir imu. Sesungguhnya  

Allah adalah Maha  Penyayang kepadamu.
31

 

 

Dan juga firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah ayat 282:  

    
  
  
   

  
  

   
   
   

  
   

   
   

   
    

 

    Artinya : (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika  mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu ja lankan di antara  kamu, Maka  

tidak ada dosa  bagi kamu, (jika ) kamu tidak menulisnya . dan 

                                                 
31
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persaksikanlah apabila  kamu ber jual beli;  dan janganlah penulis 

dan saksi sa ling sulit menyulitkan. jika  kamu lakukan (yang 

demikian), Maka Sesungguhnya hal itu ada lah suatu kefasikan 

pada  dir imu. dan ber takwalah kepada Allah;  Allah mengajarmu; 

dan Allah Maha mengetahui segala  sesuatu.  

 

Ayat-ayat tersebut diatas dengan jelas menerangkan 

halalnya (mubahnya) jual beli. Meskipun ayat-ayat tersebut disusun 

untuk beberapa tujuan selain pernyataan halalnya jual beli.  

Ayat pertama disusun dalam kalimat yang menerangkan 

tentang haramnya r iba , dan ayat yang kedua disusun dalam kalimat 

yang menerangkan tentang dilarangnya manusia memakan harta 

sesamanya dengan cara yang bathil.
32

 

2. Al-Hadis 

Disamping al-Qur‟an sebagai dasar muamalah jual beli juga 

banyak Hadith yang menerangkan tentang diperbolehkannya jual beli, 

diantaranya: 

َاُي اْ َكْسِب : ُسِئَ  .  . َ ْ   َِا َ َ ْبِ   َاِاٍ  َاَ  ا َلِ ِ 
ُلْ ٍ  , َ َمَ  ا َلُ ِ  بَََيِ  ِ : َاْ َيُب   َ  اَ    ا  ),  َُكُ  بََْيٍ  َ يَْ

 (  ز  صح  اح كم 
 

    Artinya : Dari Rifa‟ah bin Rafi‟ bahwasanya Nabi SAW ditanya 
apakah pencaharian yang lebih baik?  Jawabnya : ”Bekerja dan 
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 Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Isla m (Jakarta: PT. Khitir Baru Van 

Hoeve, t.t), 135. 
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tiap-tiap jual beli yang mabrur ”33
 (HR. Bazar  dan dinila i shahih 

oleh Hakim) 

 

Maksud dari kata mabru>r diatas adalah jual beli yang 

terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.
34

 

Dan juga hadis lain disebutkan: 

َ َ ثَََل  َ ْلَ اُ  , َ َ ثَََل  اْ َعَ  ُس ْبُ  اْ َ  ِْيِ  ا َ َ ْشِقُي 
َ ْ  َااُ َاْبِ  , َ َ ثَََل  َ ْ ُ  اْ َعزِْ ِز اْبُ  ُ ََم ٍ , اْبُ  ُ ََم ٍ 

ْعُت : َ  اَ , َ ْل َبِْي ِ : َ  َا , َ ْ   َبِْي ِ , َص ِ ٍ  اْ َمَ ِ    ََِ

َ  َا َ ُس ُا اِا َصَ  اِا َ َ ْيِ  ,  َبَ َسِعْيٍ  اْاُْ  ُِي  ََُق اُ 
َ  اْ  ََْيُ  َ ْ  تََلَاٍض , َ َسَ مَ   (  ا  اب        )ِاَّ

 

    Artinya : Mewar takan Kepada kami Al-„Abbas bin Al-Wahid Ad-

dimasyqy, mewartakan Kepada Kami Marwan bin Muhammad, 

mewartakan kepada kami „Abdul „Aziz bin Muhammad, Dari Daud 

bin Shalih Al-Madany, dar i ayahnya, dia  berkata :  Aku mendengar  

Abu Sa‟id Al-Khurdr iy berkata :  Rasulullah SAW, bersabda :  

“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka” .
35

 

 

3. Ijma‟ 

Disamping al-Qur‟an dan al-Sunnah, ada dasar hukum jual 

beli yang lain, yaitu ijma‟ ulama yang telah sepakat bahwa jual beli 

juga diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu 

                                                 
33

 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh a l-Mara m, ter j. A Ha san  (Bandung: 
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35
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mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun 

demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu 

harus diganti dengan barang lain yang sesuai.
36

 Dalam hal ini jual beli 

sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga 

kini.
37

 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum jual beli 

adalah halal (dibolehkan), namun hal ini bisa berkembang menjadi 

makruh, haram dan dilarang. Ini tergantung cara yang dilakukan atau 

motivasi jual beli serta terpenuhinya aturan dan tata cara jual beli 

menurut hukum Islam. 

Dalam rangka menggalakkan usaha perdagangan ini, 

Rasulullah SAW menandaskan bahwa pedagang yang jujur lagi 

terpercaya adalah bersama para nabi, orang-orang yang benar dan 

para syuhada.
38

 Keterangan-keterangan tersebut dapat 

mengungkapkan pada kita bahwa usaha perdagangan bukan saja halal, 

melainkan juga mulia apabila dilakukan dengan jujur dan 

berlandaskan prinsip-prinsip agama. 

 

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 

1. Rukun Jual Beli 

Jual beli dikatakan sah oleh syariat apabila dalam jual beli 

tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Dalam 

menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antar ulama 
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Madhab Hanafi dengan Jumbur Ulama. Rukun jual beli menurut 

Ulama Madhab Hanafi hanya satu yaitu ija >b (ungkapan membeli dari 

pembeli) dan qabu >l (ungkapan dari penjual).
39

 Menurut mereka, yang 

menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk 

berjual beli. Unsur kerelaan itu terlihat dalam ija>b dan qabu>l, atau 

saling memberikan barang dan harga barang.
40

 

Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli 

itu ada empat, yaitu: 

a. Ada orang yang berakad atau muta‟aqidayn (penjual dan pembeli). 

b. Ada sigha>t (lafadz ija>b dan qabu>l). 

c. Ada barang yang dibeli. 

d. Ada nilai tukar pengganti barang.
41

 

2. Syarat-syarat jual beli 

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi 

pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih 

dahulu. Ada yang berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan serta 

ada kaitannya dengan sighah jual beli. Secara umum, tujuan adanya 

semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan 

diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, 

& menghindari jual beli gharar  (terdapat unsur penipuan). 
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Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan 

jual beli. Di bawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madhab 

tentang persyaratan jual beli tersebut.
42

 

a. Menurut Hanafiyah 

Menurut Hanafiyah terdapat empat macam syarat harus 

dipenuhi dalam jual beli. 

1) Syarat akad. Pelaku jual beli harus cakap bertindak secara 

hukum, adanya penyesuaian antar ijab dan qabul, dan 

berlangsung dalam majelis akad. Objek jual beli harus ada dan 

milik sendiri serta dapat diserahterimakan. 

2) Syarat sah akad. Syarat yang bersifat umum adalah jual beli 

tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang 

merusaknya yakni: jahalah (ketidakjelasan), ikrah (paksaan). 

tawqif (pembatas waktu), ghara r  (tipu daya), d }ara r  (aniaya) dan 

persyaratan yang merugikan orang lain.
43

 Sedangkan syarat yang 

bersifat khusus adalah penyerahan dalam hal jual beli benda 

bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam hal al-bay‟ al-

Mura >bahah, terpenuhinya sejumlah kriteria dalam hal al-bay‟ al-

sa la >m, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.  
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3) Syarat pelaksanaan akad. Benda dimiliki „aqid atau yang 

berkuasa untuk akad, dan benda yang diperjualbelikan tidak 

mengandung hak orang lain. 

4) Syarat luzum (kemestian). Syarat luzum yaitu tidak adanya hak 

khiya >r  yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak 

yang menyebabkan batalnya akad jual beli.
44

 

b. Ulama Malikiyah 

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah 

yang berkenaan dengan pelaku jual beli, akad jual beli  dan barang 

yang dijualbelikan adalah : 

1) Syarat pelaku jual beli („aqid). Penjual dan pembeli harus 

mumayyiz, keduanya merupakan pemilik barang atau yang 

dijadikan wakil, dan keduanya dalam keadaan suka rela, penjual 

harus sadar dan dewasa. 

2) Syarat akad jual beli (sigha >t). Dalam satu tempat dan 

pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah. 

3) Syarat barang yang diperjual belikan. Bukan barang yang 

dilarang shara‟, harus suci, bermanfaat menurut pandangan 

syariat dan dapat diserahkan. 

c. Ulama Shafi‟iyah 
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Ulama Shafi‟iyah mensyaratkan yang berkaitan dengan 

pelaku jual beli („aqid), akad jual beli (sigha >t), barang yang dijual 

belikan (ma‟qu >d „alayh). Persyaratannya adalah: 

1) Syarat pelaku jual beli („aqid) harus dewasa atau sadar, tidak 

dipaksa atau tanpa hak serta Islam dan pembeli bukan musuh. 

2) Syarat akad jual beli (sigha >t). Pengucapan ija>b dan qabu>l harus 

sempurna dan harus menyebutkan barang atau harga, tidak 

berubah lafadz dan bersesuaian antara ija >b dan qabu >l. 

3) Barang yang dijualbelikan (ma‟qu >d „alayh) syaratnya harus suci, 

bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi 

wakil orang lain serta jelas dan diketahui oleh kedua orang yang 

melakukan akad. 

d. Ulama Hanabilah 

Menurut ulama Hanabilah persyaratan jual beli terdiri atas 

beberapa syarat, antara lain: 

1) Syarat pelaku jual beli dewasa dan ada keridhaan. 

2) Syarat akad jual beli (sigha>t) yaitu berada di tempat yang sama, 

tidak terpisah dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.  

3) Syarat barang yang diperjualbelikan (ma‟qu >d „alayh) yaitu harus 

berupa harta, milik penjual secara sempurna, barang dapat 

diserahkan ketika akad dan diketahui oleh penjual dan pembeli, 

harga diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, terhindar 

dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah. 
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Secara garis besar diantara syarat-syarat jual beli yang harus 

terpenuhi oleh pelaku jual beli adalah: 

a. Syarat orang yang melakukan akad 

Dalam transaksi jual beli pasti terdapat dua pihak (sebagai 

subjek) jual beli, yaitu penjual dan pembeli, yang dalam islam lebih 

dikenal dengan sebutan „aqid atau „aqidayn. Adapun syarat-syarat 

yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli dalam melakukan 

kegiatan jual beli, antara lain: 

1) „Aqil (berakal) atau tidak hilang kesadarannya. 

Pelaku akad disyaratkan seseorang yang berakal dan 

bisa membedakan. Maka tidak sah jual beli oleh orang gila dan 

orang mabuk serta anak kecil yang tidak dapat membedakan.
45

 

Sedangkan menurut Imam Shafi‟i yang dimaksud 

berakal adalah mampu memelihara agama dan hartanya.
46

 Oleh 

karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila 

tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa ada kontrol 

dari pihak walinya., karena akan menimbulkan berbagai 

kesulitan akibat yang buruk, seperti penipuan dan sebagainya.
47

 

2) Tamyi >z 

Akad anak kecil yang sudah bisa membedakan atau 

tamyi >z adalah sah dan tergantung pada izin walinya. Jika walinya 
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membolehkannya maka kadnya sah menurut syariat. Penjualan 

anak kecil, belum cukup umur, belum berakal, itu tidak sah. 

Begitulah menurut pendapat Imam Malik. 

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ahmad berkata “sah 

penjualan anak kecil yang sudah mumayyiz”, maka Abu Hanifah 

mensyaratkansahkan terlebih dahulu ada izin dari walinya dan 

dengan diizinkan (dibenarkan) lagi sesudah terjadinya penjualan. 

Ahmad hanya mensyaratkan keizinan wali untuk dijual itu saja.
48

 

Madhab Shafi‟iyah mengungkapkan empat orang yang 

tidak sah jual belinya, yaitu: anak kecil baik yang mumayyiz 

atau belum, orang gila, hamba sahaya walaupun mukallaf dan 

orang buta. Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah 

seorang dari mereka yang empat itu, maka transaksinya batal dan 

dia harus mengembalikan barang atau pembayaran yang masih 

menjadi tanggunganya. Adapun yang telah diambil oleh mereka 

sekiranya mereka menghilangkan barang itu, maka bagi mereka 

tiada pertanggungjawaban apa-apa dan resiko itu kembali pada 

pemilik barang.
49

 

3) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) 

Dalam melakukan perbuatan jual beli itu atas 

kemauannya sendiri. Jual beli bukan atas dasar kehendak sendiri 
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adalah tidak sah (sesuai dengan pendapat Imam Malik dan 

Ahmad) sedangkan menurut Abu Hanifah adalah sah. 

4) Keduanya tidak mubadhir 

Maksudnya adalah pihak yang mengikatkan diri dalam 

perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros sebab orang 

yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak 

cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri 

suatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan itu menyangkut 

kepentingan sendiri. 

Orang boros (mubadhir) didalam perbuatan hukum 

berada dibawah pengampunan perwalian, yang melakukan 

perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunannya 

atau walinya. 

5) Baligh atau dewasa 

Pelaku jual beli harus baligh. Dewasa atau baligh 

menurut hukum Islam adalah apabila telah berusia 15 tahun, atau 

telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak 

perempuan). Dengan demikian jual beli yang diadakan oleh anak 

kecil tidak sah. 

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum 

dewasa, menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan 
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perbuatan jual-beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan 

tidak bernilai tinggi. 

b. Syarat yang terkait dengan ija>b dan qabu>l 

Yang dimaksud sighah adalah lafadz ija>b qabu>l yang 

diucapkan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam 

transaksi jual beli. Adapun syarat ija>b qabu>l adalah: 

1) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa perpisahan 

yang merusak. 

2) Ada kesepakatan ija>b dan qabu>l pada barang yang saling mereka 

rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya 

kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan 

tidak sah. 

3) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan 

menjual, atau telah jual dan perkataan pembeli, aku telah terima 

atau masa sekarang, jika yang diinginkan pada waktu itu juga 

seperti: aku sekarang jual dan aku sekarang beli.  

c. Syarat barang yang diperjualbelikan 

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan 

adalah: 

1) Barangnya halal dipergunakan 

2) Barangnya bermanfaat dan dipergunakan dalam kebaikan 

3) Barang yang dimiliki atau mendapat kuasa dari pemilik untuk 

menjualnya 
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4) Barangnya dapat diserahterimakan 

5) Barang dan harga harus jelas, meliputi ukuran, takaran atau 

timbangan, jenis dan kualitas.
50

 

D. Macam-macam Jual Beli 

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, menurut jumhur ulama, 

jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1. Jual Beli Sahih 

Jual beli sahih yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan 

shariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang 

melakukan akad. 

2. Jual Beli Batal 

Jual beli batal yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu 

rukun, atau tidak sesuai dengan syariat yakni orang yang akad bukan 

ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak 

kecil. 

Sedangkan ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual 

beli menjadi sah, batal, fasid (rusak). Jual beli rusak adalah jual beli 

yang sesuai dengan ketentuan shariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai 

dengan shariat pada sifatnya. 

Ditinjau dari segi objeknya, jual beli dibedakan menjadi empat 

macam, yaitu: 
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1. Bay‟ al-muqayadah, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim 

disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum. 

2. Bay‟ al-mutlaq, yakni jual beli barang dengan barang lain secara 

tangguh atau menjual barang dengan thaman secara mutlak, seperti 

dirham atau rupiah. 

3. Bay‟ al-sa rf, yakni menjual belikan thaman dengan thaman lainnya, 

seperti dirham dengan dolar. 

4. Bay‟ al-sa lam, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih 

dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan.
51

 

Ditinjau dari segi harta, jual beli dibedakan menjadi empat 

macam yaitu : 

1. Bay‟ al-murabahah, yakni jual beli mabi‟ dengan ra‟s al-mal (harga 

pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam 

akad. 

2. Bay‟ al-tawliyah, yakni jual beli mabi‟ dengan harga asal tanpa ada 

penambahan harga atau pengurangan. 

3. Bay‟ al-wadiah, yakni jual beli barang dengan harga jual awal dengan 

pengurangan sejumlah harga atau diskon. 

4. Bay‟ al-musawamah, yakni jual beli dengan thaman yang disepakati 

kedua belah pihak, meskipun pihak penjual cenderung merahasiakan 

harga asalnya.
52

 

E. Gharar dalam Jual Beli 
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1. Pengertian Gharar  

Kata ”al-gharar“ dalam bahasa arab adalah isim mashdar 

dari kata (غرر) yang berkisar pengertiannya pada kekurangan, 

pertaruhan (al-k}at}r) , serta menjerumuskan diri dalam kehancuran dan 

ketidakjelasan.  

Gharar  secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu 

keadaan dimana salah satu pihak mempunyai informasi memadai 

tentang berbagai elemen subyek dan objek akad, sedangkan pihak lain 

tidak mengetahui. Dalam kitab fikih, gharar  menurut bahasa adalah 

pertaruhan dan menghadang bahaya. Sehingga Ibnu Taimiyyah 

menyatakan, gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhu >l a l-

„aqi >bah).
53

 

Sedangkan menurut Al-Musyarif, gharar  adalah al-

mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidakjelasan) serta jual 

beli dalam bahaya, yang tidak diketahui harga, barang, 

keselamatannya, dan kapan memperolehnya, dan hal ini termasuk 

dalam kategori perjudian. Islam melarang seseorang bertransaksi atas 

satu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak 

tidak tahu secara pasti mengenai apa yang mereka transaksikan.
54

 

Dalam ilmu ekonomi ghara r  lebih dikenal dengan 

uncerta inty (ketidakpastian) atau resiko. Dalam situasi kepastian 
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(cer ta inty), hanya ada satu hasil yang muncul dalam probabilitas. 

Sedangkan dalam ketidakpastian (uncerta inty), ada lebih dari satu 

hasil atau kejadian yang mungkin muncul dengan probabilitas yang 

berbeda-beda.
55

 

Adapun pengharaman tentang transaksi jual beli yang 

mengandung unsur gharar , didasarkan pada hadis sebagai berikut: 

نَََه  َ ُس ُا ا َ ِ  َصَ   ا َ ُ  َ َ ْيِ  َ َسَ َم َ ْ  بََْيِ  
 احََْ  ِة َ َ ْ  بََْيِ  اْ َغَلِ  

Artinya : Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melarang jual -beli 

a l-hashah dan jua l-beli a l-gharar . (HR. Muslim) 

 

Banyak permasalahan dan jenis jual beli yang masuk dalam 

hadis di atas, di antaranya: 

a. Jual beli al-has}ah . Para ulama memberikan contoh jual beli ini: 

seseorang memberi batu kepada temannya dan menyatakan, “Lemparlah 

batu ini pada tanahku! Sejauh mana lemparan batu tersebut dari tanah, 

maka tanah tersebut menjadi milikmu, dengan pembayaran sekian dirham 

darimu.” Apabila lemparannya kuat, maka pembeli beruntung dan 

penjual merugi. Bila lemparannya lemah, maka sebaliknya (si pembeli 

rugi dan si penjual yang untung). 

b. Jual beli mula>masah dan muna>badhah. Jual beli mula>masah adalah jual 

beli dengan bentuk seorang menyatakan kepada temannya, “Pakaian apa 
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pun yang sudah kamu pegang, maka ia milikmu dengan pembayaran 

sekian rupiah darimu.” Oleh karena itu, bila ia memegang pakaian yang 

mahal, maka ia beruntung dan bila ia memegang pakaian yang murahan, 

maka ia merugi. Adapun jual beli muna>badhah terjadi dengan 

menyatakan, “Ambil batu ini, lalu lemparkan kepada pakaian-pakaian 

tersebut! Pakaian yang terkena lemparan tersebut akan menjadi milikmu 

dengan pembayaran sekian rupiah darimu.”  

c. Jual beli habal al-habalah. Jual beli habal al-habalah merupakan 

menjual hasil produksi yang masih belum jelas termasuk jual-beli yang 

populer di masa jahiliyah. Mereka terbiasa menjual anak hewan yang 

masih dalam kandungan binatang yang bunting, dan menyerahkannya 

secara tertunda. Maka Islam melarangnya. Letak unsur gharar dalam 

jual-beli habal al-habalah ini jelas sekali. Kalau tujuannya adalah 

menjual janin yang masih dalam perut induk unta, maka janin itu jelas 

belum jelas keberadaannya. Pembelinya berada dalam posisi yang 

mengkhawatirkan, karena ia bisa memperoleh barang yang dia beli, dan 

bisa juga tidak. Kalau yang menjadi tujuannya adalah menjual dengan 

pembayaran di muka hingga lahirnya anak unta tersebut, unsur penjualan 

“kucing dalam karung”-nya pun amat jelas, karena sama saja menjual 

sesuatu dengan masa pembayaran yang tidak diketahui. 
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d. Jual beli buah sebelum tampak kepantasannya untuk layak dikonsumsi. 

Hal tersebut disebabkan adanya kemungkinan rusak dan gagalnya hasil 

panen buah tersebut sebelum pembeli dapat memanfaatkannya. 
56

 

Hikmah dari pengharaman jual beli gharar  adalah karena 

nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada 

orang yang dirugikan, yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar 

kepada pihak lain. Oleh karena itu dapat dilihat adanya hikmah 

larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas ini mengandung maksud 

untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap 

permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.  

2. Klasifikasi Gharar  

Gharar  memiliki bentuk yang bermacam-macam. Paling 

tidak terdapat 4 bentuk gharar  dalam jual beli yaitu: 

a. Gharar  dalam Kuantitas 

Contoh ghara r  dalam kuantitas adalah system ijon. 

Misalnya petani sepakat untuk menjual hasil panennya (beras 

dengan kualitas A) kepada tengkulak dengan harga Rp 750.000, 

padahal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani belum 

dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan 

tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai berapa kuantitas yang 

dijual (berapa ton atau kuintal) padahal harga sudah ditetapkan. 
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Dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas 

barang yang ditransaksikan.
57

 

b. Gharar  dalam Kualitas 

Contoh gharar  dalam kualitas adalah menjual anak sapi 

yang masih dalam kandungan. Penjual sepakat untuk menyerahkan 

anak sapi tersebut segera setelah anak sapi itu lahir seharga Rp 

1.000.000. Dalam hal ini baik penjual atau pun pembeli tidak dapat 

memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut bila nanti sudah lahir, 

apakah normal, cacat, atau lahir dalam keadaan mati. Dengan 

demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang 

ditransaksikan.
58

 

c. Gharar  dalam Harga 

Gharar  dalam harga terjadi ketika misalnya seorang 

penjual menyatakan bahwa ia akan menjual handphone seharga Rp 

1.500.000 bila dibayar tunai, dan seharga Rp 1.800.000 bila dibayar  

dengan kredit selama 10 bulan, kemudian si pembeli menjawab 

setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu 

aqad, sehinngga tidak jelas harga mana yang sebenarnya berlaku. 

Bahkan akan muncul permasalahan baru mengenai harga apabila 

pembeli ternyata ingin membayar lunas pada bulan ke 4 atau bulan 

ke 5 misalnya. Dalam kasus ini walaupun kualitas dan kuantitas 

                                                 
57

 Ibid., 213. 
58

 Ibdi., 215. 



 

 

44 

 

sudah ditentukan, tetapi terjadi ketidakjelasan dalam harga barang 

karena tidak terjadi kesepakatan yang jelas dalam satu aqad.
59

 

d. Gharar  menyangkut Waktu Penyerahan 

Misalnya Bagus kehilangan mobil VW beetle nya, dan 

Eko kebetulan sudah lama ingin memiliki mobil VW beetle seperti 

yang dimiliki Bagus. Dan karena Eko ingin membelinya, akhirnya 

antara Bagus dan Eko membuat suatu kesepakatan. Bagus menjual 

mobilnya yang hilang pada Eko seharga Rp 100.000.000, dan mobil 

diserahkan segera setelah ditemukan. Dalam transaksi ini terjadi 

ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan, karena barang yang 

dijual tidak diketahui keberadaannya. Mungki mobil ditemukan satu 

minggu lagi, satu bulan, atau pun lebih, bahkan mungkin tidak 

diketemukan sama sekali.
60

 

Bila ditinjau pada terjadinya jual beli, gharar terbagi menjadi tiga 

jenis, yaitu:
61

  

1. Jual beli barang yang belum ada (ma‟du>m), seperti jual beli habal al-

habalah, yakni menjual buah-buahan dalam transaksi selama sekian 

tahun. Buah-buahan tersebut belum ada, atau menjual buah yang belum 

tumbuh sempurna (belum layak dikonsumsi). Dengan melarang jual beli 

ini, Islam memutus kemungkinan terjadinya kerusakan dan pertikaian. 

Dengan cara itu pula, Islam memutuskan berbagai faktor yang dapat 
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menjerumuskan umat ini ke dalam kebencian dan permusuhan dalam 

kasus jual-beli tersebut.  

2. Jual beli barang yang tidak jelas (majhu>l). Seperti pernyataan seseorang, 

“Saya jual barang ini dengan harga seribu rupiah”, padahal barangnya 

tidak diketahui secara jelas. Atau seperti ucapan seseorang, “Aku jual 

mobilku kepadamu dengan harga sepuluh juta,” namun jenis dan sifat-

sifatnya tidak jelas; atau. Bisa juga seperti ucapan seseorang, “Aku jual 

kepadamu tanah seharga lima puluh juta,” namun ukuran tanahnya tidak 

diketahui. Gharar ini terjadi dikarenakan objek penjualan itu tidak 

diketahui atau tidak jelas, baik ukuran atau jenisnya. 

3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan. Seperti jual beli 

budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini 

juga terjadi pada harga, barang, dan pada akad jual belinya. Bentuk 

penjualan ini ada yang dipastikan haram dan ada juga yang masih 

diperdebatkan. Di antara yang masih diperdebatkan adalah menjual 

barang jualan sebelum berada di tangan atau jual beli salam. Jual beli 

salam yaitu jual beli dengan menerangkan sifat-sifat atau ciri-cirinya 

dalam tanggungan penjual dengan ganti (harga) yang diberikan (dibayar) 

kontan. Dalam pengertian sederhana, bai’ as-salam berarti pembelian 

barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran 
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dilakukan dimuka.
62

 Jual beli salam bukanlah merupakan gharar, karena 

didasarkan pada hadis Nabi: 

ََ َاَ ٍ   ٍَ  َ ْعُ ْ ٍ  َ َ ْزٍ  َ ْعُ ْ ٍ  ِا َ ْ  َاْسَ َف اََْ ُيْسِ ْف ِِ ََ
 َ ْعُ ْ  ٍ 

Artinya :  “barang siapa mengutangkan, hendaklah ia  

mengutangkan dalam harga yang diketahui (jelas) hingga 

masa yang diketahui (jelas).”  
63
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BAB III 

PRAKTEK JUAL BELI BIBIT LELE 

DI DESA NOLOGATEN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN 

PONOROGO 

 

A. Keadaan Umum Desa Nologaten 

1. Keadaan Geografis 

Desa Nologanten merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Luas Desa Nologaten 

adalah 71,49 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

 

Tabel I 

Rincian Luas Desa Nologaten 

No. Rincian Luas 

1. Luas pemukiman 48,67 ha 

2. Luas persawahan 6 ha 

3. Luas kuburan 0,9 ha 

4. Perkantoran  0,2 ha 

5. Tanah kering 15,72 ha 

 Total luas 71,49 ha 

(Data Statistik Desa Nologaten tahun 2013)
64

 

Adapun batas-batas wilayah Desa Nologaten adalah: 
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 Dokumentasi Balai Desa Nologaten Tahun 2013 
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a) Sebelah Utara : Desa Keniten Kecamatan Ponorogo 

b) Sebelah Selatan : Desa Bangunsari Kecamatan Ponorogo 

c) Sebelah Barat : Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo 

d) Sebelah Timur : Desa Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo 

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, Desa 

Nologaten terdiri dari dua musim yaitu musim hujan terjadi pada 

pertengahan bulan November sampai bulan Mei, dan musim kemarau 

terjadi pada bulan Juni sampai bulan Oktober. 

2. Keadaan Dermografis 

Berdasarkan data terakhir tahun 2013, desa nologaten 

merupakan desa yang padat penduduknya yakni, mencapai 4890 jiwa 

dengan jumlah KK 1439. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

 

Tabel II 

Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin  

No Usia Laki-laki Perempuan 

1. 0 - 12 bulan 21 orang 29 orang 

2. 1 - 5 tahun 97 orang 133 orang  

3. 5 - 7 tahun 93 orang 112 orang  

4. 7 - 18 tahun 389 orang 339 orang 

5. 18 - 56 tahun 1480 orang 1617 orang 

6. 57 - 75 tahun 278 orang 147 orang 
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7. Jumlah > 76 76 orang 79 orang 

 Jumlah total 2434 orang 2456 orang 

(Data Statistik Desa Nologaten Tahun 2013)
65

 

3. Keadaan sosial ekonomi 

Lapangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

pekerja swasta masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa 

Nologaten. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya peminat 

masyarakat Desa Nologaten yang ingin bekerja sebagai Pegawai  untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel III 

Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Nologaten 

No Mata Pencarian Jumlah 

1. Petani 25 orang 

2. Pekerja tani 5 orang 

3. Pedagang keliling 19 orang 

4. Peternak 7 orang 

5. Dokter 6 orang 

6. Tukang batu 12 orang 

7. Tukang kayu 37 orang 

8. PNS 158 orang 
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9. Pensiunan 148 orang 

10. Pembantu rumah tangga 40 orang 

11. Pengacara 3 orang 

12. Karyawan perusahaan swasta 234 orang 

13. Karyawan perusahaan pemerintah 3 orang 

14. Sopir 13 orang 

15. Montir 6 orang 

16. Bidan 3 orang 

 Jumlah 719 orang 

(Data Statistik Desa Nologaten tahun 2013) 

4. Keadaan Sosial Pendidikan 

Dalam bidang pendidikan Desa Nologaten tergolong punya 

pendidikan yang cukup. Hal ini diperoleh dari dokumen Desa pada 

tahun 2013, dan lebih jelasnya dapat dilihat table berikut ini : 

 

Table IV 

Jumlah Anak Tamat Pendidikan Umum 

N

o 

Tamat Pendidikan Umum Jumlah 

1. SD 102 orang 

2. SLTP 802 orang 

3. SLTA 1061 orang 

4. Akademik 20 orang 
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5. Perguruan tinggi 625 orang 

 Jumlah 3150 orang 

( Data Statistik Desa Nologaten tahun 2013)
66

 

Dari table di atas dapat dilihat bahwa banyaknya penduduk 

Desa Nologaten yang tamat hanya sampai SLTA, hal ini dikarenakan 

kurangnya biaya untuk sekolah kejenjang yang lebih tingga dan 

kehidupan yang hanya pas-pasan. 

5. Keadaan Sosial Keagamaan 

Penduduk yang bermukim di Desa Nologaten mayoritas 

beragama Islam. Mereka selalu taat dalam menjalankan agama yakni 

dengan mengadakan pengajian umum pada hari-hari besar agama. 

Pengajian bapak-bapak dan remaja dilakukan pada setiap hari kamis, 

yaitu yasinan keliling dan tempatnya bergantian. Penduduk yang 

beragama non muslim terdapat 4 keluarga. Untuk mengatakan syiar 

Islam juga dalam menjalankan ibadah, mereka mempunyai saran 

ibadah. Adapun sarana tersebut adalah 3 masjid dan 24 mushola. 

 

B. Praktek Jual Beli Bibit Lele di Desa Nologaten 

Usaha jual beli bibit merupakan usaha sampingan dari sebagian 

warga desa Nologaten untuk tambahan agar terpenuhinya seluruh 

kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sisa tanah di samping rumah atau 

halaman yang tidak terpakai mereka manfaatkan untuk membuat kolam 

sederhana yang digunakan sebagai pemeliharaan bibit lele. Kurang lebih 
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10 orang penduduk Desa Nologaten menekuni usaha tersebut. Warga 

sekitar mengisi setiap kolam-kolamnya dengan bibit lele yang memiliki 

ukuran berbeda. Warga Nologaten memilih usaha jual beli bibit lele 

selain modalnya sedikit juga mudah dalam pemeliharaannya dan 

menguntungkan. Hal tersebut yang membuat sebagian penduduk desa 

lain tertarik untuk menekuni usaha yang sama. Bibit lele yang paling 

kecil berukuran panjang 1-1 cm kemudian 1-2 cm, 2-3 cm, 3-4 cm, 4-5 

cm, 5-6 cm, 6-7 cm, 7-8 cm dan paling besar 8-9 cm. Namun ukuran 7-8 

cm atau 8-9 cm itu jarang ada bahkan langka dikarenakan mereka 

menjual bibit lele tergantung pesanan para pembeli atau pengepul.  

Sebelum melangkah terlalu jauh penyusun akan menjelaskan 

darimana mereka mendapatkan bibit lele. Bibit lele tersebut mereka 

dapatkan dengan membeli kepada penjual yang lain kemudian dijual 

kembali dan ada juga yang memelihara sendiri dengan cara mengawinkan 

induknya, kemudian terjadi pembibitan dan dipelihara kurang lebih 7-10 

hari bibit siap untuk dijual. 

1. Subjek Jual beli 

a. Pihak Penjual 

Dalam menjalankan usahanya, para penjual bibit lele 

menggunakan sistem takaran untuk mempermudah hitungan dari 

bibit lele tersebut. Harga dapat ditawar sesuai dengan kesepakatan 

akhir. Hampir semua penjual di desa Nologaten menggunakan 

sistem tersebut. 



 

 

53 

 

Pembelian bibit lele dilakukan dengan cash tidak 

menggunakan sistem kredit karena pembeli kebanyakan masyarakat 

luar desa dan ada juga yang luar kota. Persaingan harga pun selalu 

terjadi dalam jual beli bibit lele di desa tersebut. Dalam rangka 

menarik minat konsumen untuk membeli bibit lele biasanya melalui 

teman ke teman saja.  

 

b. Pihak Pembeli 

Para pembeli kebanyakan pada penjual bibit lele sendiri 

biasanya disebut (pengepul) yang sudah langganan. Adapun 

pembeli bukan tetap yaitu perorangan yang membeli bibit untuk 

dipelihara sendiri namun sangat jarang sekali karena memiliki 

resiko yang cukup besar, pembeli biasanya di luar desa. Ada juga 

yang luar kota seperti Madiun, Magetan, dan di kecamatan-

kecamatan yang terdapat di kabupaten Ponorogo. 

Sebagian pembeli yang penulis wawancarai mengatakan 

kalau mereka menyetujui dengan perhitungan menggunakan sistem 

takaran akan tetapi apabila terjadi kekurangan baik segi jumlah 

bibit yang sudah ditakar atau bibit yang mati maka itu sudah 

menjadi resiko bagi pihak pembeli tapi pihak pembeli 

memakluminya. 

2. Objek Jual beli 
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Objek yang diperjual belikan adalah bibit lele itu sendiri 

dengan jenis lele dumbo, lele macan dan lele local. Adapun bibit lele 

yang diperjualbelikan mempunyai ukuran yang bermacam-macam dari 

yang paling kecil yang berukuran 1-1 cm, 2-3 cm, 3-4 cm, 4-5 cm, 5-6 

cm, 6-7 cm, 7-8 cm dan paling besar 8-9 cm, dan dalam 

pemeliharaannya tidak harus dipisah.
67

 

 

 

3. Akad Jual beli 

Tidak ada data tertulis tentang akad jual beli ini, sebab akad 

ini dilakukan secara lisan. Pihak pembeli melakukan akad dengan 

pihak penjual dengan membeli bibit tersebut tanpa ada syarat apapun 

melainkan menyerahkan semuanya kepada pihak penjual. 

4. Pelaksanaan jual beli 

Penjualan bibit lele pada dasarnya dijual dengan hitungan 

per ekor, namun karena jumlah pesanan yang cukup banyak maka 

dalam pelaksanaannya menggunakan sistem takar. Cara mengambil 

bibit lele yang sudah dipesan dengan menyaring terlebih dahulu bibit 

lele yang ada di dalam kolam dengan saringan ikan yang berukuran 

sedang kemudian diletakkan ke dalam ember yang sudah dilubangi 

dengan ukuran yang sama kemudian untuk memisahkan antara lele 

yang berukuran kecil dan besar mereka lakukan dengan cara disaring. 
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 Wawancara dengan Imam, penjual dan pengepul bibit lele Desa Nologaten Kec. 
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Setelah bibit terpisah lalu ditakar menggunakan takaran sesuai dengan 

bibit lele yang akan dipesan selanjutnya jumlah takaran pertama 

dihitung sesuai dengan kesepakatan awal setelah dihitung jumlah dari 

takaran pertama tadi, kemudian itulah yang menjadi acuan untuk 

takaran-takaran berikutnya dan setelah hitungan takaran selesai 

biasanya pihak penjual memberikan tambahan takaran kepada pihak 

pembeli karena dikhawatirkan jumlah disetiap takaran tidak sama dan 

biasanya diberikan satu kali takar lagi.
68

 

Penentuan harga bibit lele biasanya menggunakan hitungan 

per takaran tertentu dan pihak pembeli dapat menawar harga yang 

ditentukan pihak penjual sebelumnya. Harga bibit lele berbeda-beda 

tergantung ukuran dan jenis bibit lele tersebut. Untuk jenis lele dumbo 

per takarannya Rp 25.000 dengan jumlah kurang lebih 100 bibit lele 

untuk ukuran 1-1 cm, dan 30 bibit lele untuk ukuran yang terbesar 8-9 

cm. Untuk jenis lele macan per takarannya Rp 15.000 dengan jumlah 

kurang lebih 100 bibit lele untuk ukuran 1-1 cm, dan 30 bibit lele 

untuk ukuran yang terbesar 8-9 cm. Sedangkan lele lokal per 

takarannya Rp 10.000 dengan jumlah kurang lebih 100 bibit lele untuk 

ukuran 1-1 cm, dan 30 bibit lele untuk ukuran yang terbesar 8-9 cm. 
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Dan cara transaksinya dapat dilakukan dengan memesan atau 

mendatangi langsung ke tempat penjualnya.
69

 

Setelah pelaksanaan jual beli bibit lele telah selesai maka 

apabila ada kerugian ditanggung oleh pembeli. Seperti bibit lele yang 

mati atau jumlah pesanan yang tidak sesuai bisa kurang/lebih. 

Pelaksanaan kegiatan jual beli lele menggunakan sistem takaran sudah 

menjadi kebiasaan masyarakat Desa Nologaten. Dengan berbekal 

saling percaya jadi tidak pernah terjadi perselisihan antara penjual dan 

pembeli. Karena pihak pembeli tersebut kebanyakan pengepul yaitu 

penjual sekaligus pembeli. Setelah mereka membeli bibit lele kepada 

penjual lain kemudian bibit lele tersebut dijual kembali. 

Dalam proses pengambilan bibit lele dengan cara diayak 

terlebih dahulu untuk memisahkan antara yang kecil dan yang besar 

diletakkan di tempat yang sudah disediakan. Kemudian diambil 

dengan penyaringan ikan, dengan menggunakan tempat penyaringan 

inilah proses perhitungan terjadi dengan menggunakan takaran.  

Dalam hal ini, terdapat adanya unsur ketidakpastian dalam 

praktek dan mekanisme jual beli yang ditentukan oleh Islam. Karena 

terdapat ketidaksamaan dalam proses perhitungan atau takarannya. 

Dalam pelaksanaannya mereka menggunakan takaran bukan perekor 

dan perhitungannya disesuaikan dengan takaran yang pertama. 

Padahal apabila menggunakan sistem takaran, jumlahnya belum tentu 
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Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, Tanggal 4 November 2013 



 

 

57 

 

sama dengan jumlah takaran awal, sebagai contoh pada takaran 

pertama pada bibit lele yang berukuran 2-3 cm terdapat jumlah 90 

ekor bibit lele, tetapi pada takaran selanjutnya tidak sama dengan 

takaran pertama, ada jumlahnya yang lebih bahkan ada jumlahnya 

yang kurang dari takaran pertama. Dari praktek ini mengakibatkan 

kerugian bagi kedua belah pihak yang berakad (penjual) dan (pembeli) 

karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah bibit yang diinginkan 

Praktek jual beli bibit lele yang terjadi terutama bagi 

pembeli sudah memaklumi transaksi jual beli bibit lele yang terjadi 

ditempat tersebut walaupun setiap transksinya terjadi terdapat 

kekurangan. Sebab menurut pembeli itu sudah menjadi resiko.
70
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 Wawancara dengan Sony, Pembeli bibit lele Desa Nologaten Kec. Ponorogo Kab. 

Ponorogo, Tanggal 2 Juli 2014 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT LELE DI 

DESA NOLOGATEN, KEC. PONOROGO, KAB. PONOROGO 

 

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Bibit Lele di Desa 

Nologaten, Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo 

Dalam permasalahan muamalah, umat Islam tidak bisa 

memisahkan diri dari aturan-aturan yang menjelaskan mengenai hak dan 

kewajiban berdasarkan suatu kesepakatan. Di dalam hukum Islam, biasa 

disebut sebagai akad, yaitu proses untuk membuat kesepakatan-

kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan antara yang bersepakat. Dalam 

bermuamalah,, akad telah dijelaskan panjang lebar sesuai dengan 

petunjuk-petunjuk al-Qur‟an dan al-Sunnah. 

  
  

  
Artinya  :  Hai orang-orang yang ber iman, penuhilah aqad-aqad 

 

Terkait dengan hal tersebut, dalam praktek jual beli pun kita 

diharuskan memenuhi aturan-aturan terkait syarat dan rukun akad yang 

sesuai dengan Islam. Maka dari itu pada bagian pertama bab ini, terlebih 

dahulu penulis akan menganalisa terkait permasalahan akad pada praktek 

jual beli di desa Nologaten. 

Sebagaimana yang telah diutarakan pada bab dua, jual beli 

dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah 
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ditentukan dalam Islam. Salah satu rukun yang menjadi dasar untuk 

melakukan jual beli adalah subjek jual beli (‘aqidayn). Subjek jual beli 

dalam jual beli bibit lele di desa tersebut adalah penjual dan pembeli 

yang kebanyakan pengepul bibit yang untuk kemudian dijual kembali. 

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang jual 

beli bibit lele di desa Nologaten, penulis melihat bahwa penjual dan 

pembeli telah memenuhi syarat yang telah dianjurkan dalam hukum 

Islam. Syarat jual beli diantaranya adalah antara penjual dan pembeli 

harus berakal yaitu dapat membedakan dan memilih barang mana yang 

terbaik untuk dibeli, dengan demikian akad jual beli tidak sah jika 

dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka 

tidak pandai mengendalikan harta. Dalam jual beli bibit lele tersebut, 

pembeli telah melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu 

sebelum melakukan transaksi jual belu bibit lele. Berarti dalam hal ini 

pembeli telah menggunakan akal pikirannya dalam transaksi jual beli.  

Syarat selanjutnya adalah jual beli dilakukan atas dasar 

kerelaan dengan kehendak sendiri, maksudnya dalam melakukan 

transaksi jual beli kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dari pihak 

lain (‘an tara>d}in). 
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Artinya  :  Hai orang-orang yang ber iman, janganlah kamu saling 

memakan har ta  sesamamu dengan ja lan yang batil, kecua li 

dengan ja lan perniagaan yang ber laku dengan suka sama -suka 

di antara  kamu. 
 

Dalam praktek jual beli bibit lele di desa Nologaten, jual beli 

dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak tanpa adanya 

unsur paksaan. 

Dari uraian diatas, penulis menilai bahwa dari segi subjek 

akadnya („aqidayn), jual beli bibit lele di desa Nologaten sah dan dapat 

dibenarkan, hal ini karena pihak-pihak yang melakukan akad atau yang 

terlibat didalamnya telah memenuhi syarat-syarat sebagai subjek-subjek 

dalam jual beli. 

Selanjutnya yang menjadi rukun dalam jual beli adalah adanya 

objek (ma’qu>d ‘alaih). Objek jual beli adalah barang yang 

diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut. Karena jual 

beli bibit lele merupakan jual beli yang mutlak dalam arti pertukaran 

barang dengan uang, maka objeknya adalah barang yang dijual, dan uang 

sebagai penggantinya. Agar jual beli dianggap sah maka harus memenuhi 

beberapa syarat, diantara syarat objek jual beli adalah: 

Syarat pertama, bersih barangnya. Barang yang diperjual 

belikan bukanlah benda-benda yang tergolong benda najis atau golongan 

benda yang diharamkan. Transaksi jual beli yang dilakukan antara 
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penjual dan pembeli adalah bibit lele, sedangkan bibit lele tidak termasuk 

barang yang tergolong najis apalagi barang haram.  

Syarat kedua, barangnya dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif 

karena pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli 

adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan. Kemanfaatan barang 

harus dengan ketentuan hukum agama, maksudnya pemanfaatan barang 

tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada.
71

 Penulis 

melihat bahwa bibit lele disini dapat dimanfaatkan dan pemanfaatannya 

tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Syarat ketiga, bahwa barang yang menjadi objek jual adalah 

milik orang yang melakukan akad. Bibit lele yang diperjualbelikan di 

desa Nogolaten merupakan barang milik yang sah yang dimiliki oleh 

penjual. 

Syarat keempat, adalah mampu menyerahkan, maksudnya 

bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan objek 

jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang sudah disepakati.
72

 

Syarat kelima, barang yang akan diakadkan ada ditangan. Objek 

akad harus ada wujudnya, ada barangnya waktu akad diadakan, 

sedangkan barang yang belum ada ditangan adalah dilarang karena bisa 

jadi barang-barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan 

                                                 
71

 Chairuman Pasaribu dan Sumardi K Lubis, Hukum Per janjian da lam Isla m, 

39. 
72

 Sahalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan 

Isla m, 28. 



 

 

62 

 

sebagaimana yang telah dijanjikan.
73

 Berdasarkan penelitian penyusun 

barang yang diperjualbelikan berupa bibit lele memang sudah ada 

ditangan penjual waktu menjualnya. 

Syarat keenam, bahwa barang yang diperjualbelikan tersebut 

harus diketahui oleh para pembeli baik zat bentuk, kadar (ukuran), dan 

harganya. Apabila dalam suatu perbuatau jual beli mengalami 

ketidakpastian didalamnya atau bisa dikatakan tidak sah, maka didalam 

jual beli terdapat unsur ketidakpastian.
74

 Dalam masalah ini penulis 

berpandangan bahwa ada sebagian unsur yang mengandung 

ketidakpastian dalam jual beli bibit lele di desa Nogolaten. Unsur ghara r  

inilah yang nantinya akan dianalisa secara khusus pada bagian kedua.  

Dilihat dari segi objeknya (ma’qu>d ‘alaih), penulis melihat 

bahwa sebagian syarat-syarat hukum Islam telah terpenuhi dalam praktek 

jual beli bibit lele di desa Nologaten, akan tetapi sebagian yang lain 

masih mengandung permasalahan karena masih mengandung unsur 

gharar  terutama dalam penentuan takarannya. 

Rukun selanjutnya dalam jual beli adalah adanya sigha >t, yaitu 

kesepakatan dalam bentuk ija>b dan qabu>l yaitu pihak penjual harus rela 

melepaskan barangnya kepada pembeli dengan pertukaran yang 

disepakati. Pada dasarnya ija>b dan qabu>l itu atas dasar suka rela, pihak 

penjual dengan rela menyerahkan barangnya dam pihak pembeli dengan 
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rela menerimanya (dinyatakan dengan uang tunai yang dibayarkan), baik 

dilakukan dengan ucapan lisan, tulisan ataupun dengan utusan.
75

 

Ija>b dan qabu>l dalam jual beli bibit lele di desa Nologaten 

adalah dengan cara pembeli langsung datang ketempat penjual bibit lele, 

penjual dan pembeli („aqidayn) berhadapan langsung dalam satu majlis 

untuk melakukan akad. Cara yang digunakan untuk menyatakan ija>b dan 

qabu>l yaitu berbicara langsung kepada penjual. 

Dari analisis yang penulis lakukan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa akad yang dilakukan dalam jual beli bibit lele di desa Nologaten, 

telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum islam. 

Rukun dari jual beli yang berupa adanya „aqidayn (subjek dan objek), 

ma‟qu >d ‘ala ih (barang) dan sigha>t (kesepakatan), telah terpenuhi. Begitu 

juga dengan persyaratan-persyaratan yang lain. 

 

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Unsur Gharar pada Jual Beli Bibit 

Lele di Desa Nologaten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo 

Salah satu hal yang prinsip dalam jual beli yang sesuai dengan 

hukum Islam adalah tidak terdapatnya unsur ghara r  (ketidakpastian). 

Sejak zaman Rasulullah pun semua bentuk perdagangan atau jual beli 

yang tidak pasti (uncerta inty) telah dilarang, berkaitan dengan jumlah 

yang tidak ditentukan secara khusus atas barang-barang yang akan 

diperjualbelikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda: 
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نَََه  َ ُس ُا ا َ ِ  َصَ   ا َ ُ  َ َ ْيِ  َ َسَ َم َ ْ  بََْيِ  احََْ  ِة َ َ ْ  
 بََْيِ  اْ َغَلِ  

Artinya : Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melarang jual -beli a l-

hashah dan jua l-beli a l-gharar . (HR. Muslim) 

 

Penulis berpendapat bahwa dalam permasalahan penentuan 

takaran jual beli bibit lele di desa Nologaten terdapat unsur gharar  yang 

dilakukan dan menjadi kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bibit 

lele. Dalam praktek jual beli bibit lele tersebut, harga ditentukan 

berdasarkan besar kecilnya ukuran bibit lele karena harga bibit lele 

berbeda-beda menyesuaikan ukurannya. Semakin besar ukuran maka 

semakin mahal harganya. Sistem yang digunakan dalam jual beli adalah 

sistem takaran. Penggunaan sistem takaran adalah praktek jual beli bibit 

lele sering dilakukan oleh para penjual bibit lele di desa Nologaten. 

Sistem takaran dilakukan karena lebih mudah dan sudah menjadi suatu 

kebiasaan bagi para penjual bibit lele di desa Nologaten. Dalam sebuah 

kaidah fikih disebutkan: 

 76ك مشل ط شل   امعل ف  لا 

Suatu perkara yang terkenal dalam masyarakat sebagai suatu adat 

kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila hal itu 

dinyatakan sebagai suatu syarat yang harus berlaku diantara mereka. 
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Terkadang kaidah ini banyak dijadikan dalil untuk membenarkan 

praktek-praktek yang sudah menjadi budaya masyarakat karena 

merupakan bentuk a l-„urf77
 dalam hukum Islam. 

Namun penulis berpendapat bahwa hal tersebut harus segera 

dihindarkan karena jelas-jelas dalam hitungan takaran bibit lele di desa 

Nologaten masih terdapat unsur ketidakpastian (gharar ). Maka dari itu, 

penulis melihat hal tersebut sebagai al-„urf a l-fasi >d (tradisi yang rusak), 

karena unsur gharar  tersebut dapat merugikan salah satu atau kedua 

belah pihak. 

Dalam persoalan harga yang diterapkan dalam jual beli bibit 

lele memang mempunyai perbedaan antara ukuran yang kecil dan yang 

besar. Dan biasanya ukuran bbit lele yang diperjualbelikan yang paling 

kecil berukuran 1-1 cm kemudian 1-2 cm, 2-3 cm, 3-4 cm, 4-5 cm, 5-6 

cm, 6-7 cm, 7-8 cm, dan paling besar 8-9 cm. Namun ukuran 7-8 cm atau 

8-9 cm itu jarang ada bahkan langka, dikarenakan mereka menjual bibit 

lele juga tergantung pesanan para pembeli atau pengepul. 

Pihak pembeli yang ingin membeli bibit lele, dalam ija>b qabu>l 

nya, penjual bibit lele menceritakan harga bibit lele dari yang berukuran 

1-1 cm sampai yang paling besar berukuran 8-9 cm. Apabila pembeli 

setuju dengan harga yang ditawarkan oleh penjual, maka jual beli dapat 
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dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Takaran awal menjadi acuan dalam 

takaran-takaran selanjutnya dalam perhitungan bibit lele. 

Dalam penjualan dengan sistem takaran disini, bisa terjadi 

resiko baik kepada penjual atau pembeli apabila ada bibit lele yang mati 

dan hitungan yang tidak sesuai, bahkan hampir disetiap takarannya 

hitungan bibit lelenya berbeda-beda. Hal inilah yang menurut penulis 

mengandung ketidakpastian bahkan bisa jadi penipuan. Dan seandainya 

ini diketahui oleh pihak yang dirugikan, tentunya akan menimbulkan 

permasalahan dan perselisihan.
78

 

Padahal sebagaimana telah diketahui, dalam melakukan jual 

beli dalam Islam harus saling merelakan agar nantinya tidak 

menimbulkan perselisihan diantaranya.
79

 Dalam hadis Rasulullah SAW 

disebutkan: 

 80اّ ا  ي     تلاض

Bahwa maksud dari hadis tersebut adalah setiap melakukan jual beli bisa 

dikatakan sah apabila jual beli yang dilakukan bisa saling merelakan (‘an 

tara>d}in). Syarat yang terpenting dalam setiap akad adalah adanya 

kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad. Jual beli tanpa adanya 

kerelaan menjadi jual beli itu terhenti (mauquf), sampai keduanya saling 

rela. Seandainya apabila jual beli yang dilakukan oleh penjual dan 
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pembeli masing-masing penjual dan pembeli tidak saling rela maka jual 

belinya dianggap batal. 

Dalam bab dua telah diutarakan bahwa gharar  memiliki bentuk 

yang bermacam-macam, yaitu gharar  dalam kuantitas, gharar  dalam 

kualitas, gharar  dalam harga, dan gharar  dalam waktu penyerahan. 

Menurut penulis, praktek jual beli bibit lele di desa Nologaten 

tersebut, terjadinya ketidakjelasan atau gharar  terdapat pada sistem 

takarannya. Dengan sistem takaran yang dipraktekan tersebut, penulis 

melihat telah terdapat tiga bentuk dari empat klasifikasi tentang gharar , 

yaitu gharar  pada kualitas, ghara r  pada kuantitas dan gharar  pada harga. 

Gharar  dalam kuantitas terjadi karena takaran bibit lele 

tersebut yang dihitung hanyalah pada saat yang pertama atau awal 

penakaran, setelah itu hanya diperkirakan dengan sekali pengambilan 

bibit-bibit lele satu takar, langsung dianggap sama dengan jumlah bibit-

bibit lele pada takaran pertama. Padahal sangat mungkin jumlah bibit lele 

tersebut berbeda pada tiap takarannya. 

Selanjutnya adalah gharar  dalam bentuk kualitas. Sebagaimana 

yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terkadang dari bibit yang 

dijual tersebut ketika ditakar ada yang mati, ada pula yang ukurannya 

tidak sesuai dengan yang lain. Dengan demikian sangat rentan sekali 

terjadi ketidakpastian terhadap bibit-bibit lele tersebut, karena ternyata 

dalam setiap penakaran ada yang ukurannya tidak sama, bahkan sudah 



 

 

68 

 

mati. Sehingga kualitas bibit-bibit yang dijual tersebut kurang bisa 

dipertanggungjawabkan. 

Dan yang terakhir adalah gharar  dalam masalah harga. 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa harga yang diterapkan dalam jual 

beli bibit lele di desa Nologaten dibedakan berdasarkan perbedaan 

ukuran mulai dari yang kecil sampai yang besar. Untuk jenis lele dumbo 

per takarannya Rp 25.000 dengan jumlah kurang lebih 100 bibit lele 

untuk ukuran 1-1 cm, dan 30 bibit lele untuk ukuran yang terbesar 8-9 

cm. Untuk jenis lele macan per takarannya Rp 15.000 dengan jumlah 

kurang lebih 100 bibit lele untuk ukuran 1-1 cm, dan 30 bibit lele untuk 

ukuran yang terbesar 8-9 cm. Sedangkan lele lokal per takarannya Rp 

10.000 dengan jumlah kurang lebih 100 bibit lele untuk ukuran 1-1 cm, 

dan 30 bibit lele untuk ukuran yang terbesar 8-9 cm. 

Ukuran bbit lele yang paling kecil mulai 1-1 cm, 1-2 cm, 2-3 

cm, 3-4 cm, 4-5 cm, 5-6 cm, 6-7 cm, 7-8 cm, dan paling besar 8-9 cm. 

Sebagian ukuran ketika dilihat memang hampir sama, dan terkadang 

tercampur dalam satu takaran yang dijual. Sehinga seringkali ukuran 

bibit lele 1-1 cm terjual dengan harga 1-2 cm, ukuran 2-3 cm terjual 

dengan 3-4 cm begitu juga sebaliknya. Sehingga harga dari bibit lele 

yang terjual tersebut menjadi tidak jelas. Misalnya pembeli membeli 

ukuran yang terkecil bibit lele local dengan harga Rp 10.000, yang 

seharusnya mendapat kurang lebih 100 ekor bibit lele 1-1 cm tapi di 

dalamnya terdapat yang berukuran 1-2 cm atau 2-3 cm. Padahal untuk 
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ukuran yang lebih besar tersebut harganya berbeda. Dalam masalah ini 

tentu pihak penjual dirugikan.  

Masalah gharar dalam harga tersebut tentu akan bisa merugikan 

salah satu dari kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli.  Belum 

lagi ketika dalam satu takaran ada yang mati dan pembeli tetap harus 

membayar dengan harga satu takaran, tentu ini akan merugikan pihak 

pembeli. 

Sedangkan untuk jenis gharar  yang terakhir, penulis 

berpendapat bahwa gharar  dalam waktu penyerahan tidak terjadi dalam 

praktek jual beli bibit lele tersebut. Karena penyerahan bibit lele telah 

jelas yaitu ketika akad terjadi dan setelah ditakar. Jadi dalam masalah 

waktu penyerahan objek jual beli yaitu lele, tidak terdapat ghara r  di 

dalamnya. 

Berbagai bentuk ghara r  tersebut saling terkait, praktek yang di 

dalamnya terdapat unsur gharar  dalam kuantitas misalnya, sangat 

mungkin dalam waktu yang sama terjadi ghara r  dalam kualitas dan 

harga. Begitu juga dengan yang lain, praktek yang di dalamnya terdapat 

unsur ghara r  dalam harga, sangat mungkin dalam waktu yang sama 

terjadi gharar  dalam kualitas dan kuantitas. 

Kalau ditinjau dari segi terjadinya jual beli sebagaimana yang 

telah diutarakan pada bab dua, menurut penulis terjadi ghara r  pada jual 

beli bibit lele di desa Nologaten tersebut terletak pada objek jual belinya. 

Dalam jual beli bibit lele yang telah diterapkan, objek jual beli yang 
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berupa bibit lele boleh dikatakan tidak jelas dalam hal ukuran dan 

jenisnya. Sehingga praktek jual beli ini dapat dikategorikan pada jual 

beli barang yang tidak jelas (majhu>l). 

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa dalam prektek 

jual beli bibit lele di desa Nologaten, kecamatan Ponorogo, kabupaten 

Ponorogo telah mengandung unsur ketidakpatian atau ghara r  dalam 

masalah penerapan penggunaan takaran dalam jual beli. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang 

praktek jual beli bibit lele di Desa Nologaten, Kecamatan Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo, penulis mengambil kesimpulan, bahwa: 

1. Dalam praktek jual beli di Desa Nologaten, akad yang dilakukan 

dalam jual beli tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditetapkan oleh hukum islam. Rukun dari jual beli yang berupa adanya 

„aqidayn (subjek dan objek), ma‟qu >d ‘ala ih (barang) dan sigha>t 

(kesepakatan), telah terpenuhi. Begitu juga dengan persyaratan-

persyaratan yang lain. 

2. Praktek jual beli bibit lele di Desa Nologaten, Kecamatan Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo telah mengandung unsur ketidakpastian atau 

gharar  dalam masalah penerapan penggunaan takaran dalam jual beli.  

Dengan sistem takaran yang dipraktekan tersebut, telah terdapat tiga 

bentuk dari empat klasifikasi tentang gharar , yaitu ghara r  pada 

kualitas, ghara r  pada kuantitas dan gharar  pada harga. Meski sudah 

menjadi kebiasaan, penulis melihat hal tersebut sebagai al-„urf al-

fasi >d (tradisi yang rusak), karena unsur gharar  tersebut dapat 

merugikan salah satu atau kedua belah pihak. 
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B. Saran 

Sebagai akhir dari penelitian dan penulisan skripsi ini, maka 

peneliti ingin memberikan saran-saran dengan harapan agar 

kesejahteraan masyarakat lancar dalam bermuamalah dan selalu 

mendapat ridho dari Allah S.W.T.  

1. Diharapkan dalam jual beli bibit lele di desa Nologaten, pihak penjual 

benar-benar memperhatikan bibit lele yang akan dijual apakah ada 

yang mati, sehingga tidak ada pihak pembeli yang dirugikan karena 

bibit yang mati terkadang tercampur dan ikut dijual. 

2. Diharapkan pihak penjual memisahkan secara cermat antara ukuran 

masing-masing bibit lele, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan 

dari pihak penjual ataupun pembeli ketika jual beli ternyata ukurannya 

berbeda-beda padahal harus menanggung biaya yang sama. 

3. Mengenai masalah takaran, diharapkan dirubah sistemnya. Seharusnya 

takaran pertama tidak perlu dijadikan patokan untuk takaran 

selanjutnya, akan tetapi setiap takaran perlu dihitung kembali jumlah 

bibit lelenya, baik takaran pertama, kedua dan selanjutnya.  

 


