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ABSTRAK 
 

SAHRONI, IMAM. 2019, 210212108. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual 
Beli Petasan Untuk Perayaan Hari Besar Islam di Desa Pijeran 
Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum 
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc. M.Ag. 

Kata Kunci : Jual Beli, Petasan, Hukum Jual Beli 
Mengganggunya bunyi petasan memang cukup meresahkan masyarakat, 

bukan saja mengganggu warga muslim yang ingin menjalankan ibadah puasa 
dengan tenang dan khusyu, tetapi juga warga non muslim yang ingin beristirahat. 
Terlebih masalah bahaya obat petasan itu sering diabaikan. Banyaknya kasus 
akibat petasan terus terjadi setiap tahun, khususnya bulan ramadhan, bahkan ada 
yang mengakibatkan kebakaran. Namun hal itu seolah tidak menyurutkan para 
pedagang petasan untuk terus beroperasi, himbauan poilsi pun seolah bukan 
halangan. Adapun penulis memilih tinjuan hukum Islam terhadap jual-beli 
dikarenakan fenomena petasan yang masih menjadi budaya masyarakat, dan 
melihat dari dampak yang ditimbulkan sepeti adanya kebakaran, juga persepsi 
masyarakat yang terganggu dengan suara petasan. 

Dengan alasan tersebut peneliti melakukan penelitian ini dengan rumusan 
masalah 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual-beli petasan di 
Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjuan 
hukum Islam terhadap asas asas muamalah dalam jual beli petasan untuk perayaan 
hari besar Islam di Desa Pijeran Kecamatan Siman  Kabupaten Ponorogo?. 
Dengan tujuan penelitian 1) Untuk mengetahui tinjaua hukum Islam terhadap 
objek  jual-beli petasan di Desa Pijeran Kecamatan Siman  Kabupaten Ponorogo. 
2) Untuk mengetahui tinjuan hukum Islam terhadap asas asas muamalah dalam 
jual-beli petasan untuk perayaan hari besar Islam di Desa Pijeran Kecamatan 
Siman  Kabupaten Ponorogo. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif prosedurnya lebih menekankan pada 
aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Penelitian 
kualitatif  lebih memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang 
mendasari perwujudan dari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan 
manusia. 

Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) Syarat-syarat objek yang diperjual 
belikan oleh pihak penjual sudah sesuai dengan hukum Islam, sehingga praktik 
jual beli tersebut sudah memenuhi syarat-syarat objek dalam jual beli. Bermain 
petasan di Desa pijeran sudah menjadi kebiasan masyarakat terutama pemuda, 
sehingga petasan sangat diminati dengan tujuan untuk memeriahkan bulan 
ramadhan. 2) Dari delapan asas-asas muamalah dalam akad jual beli penulis 
menyimpulkan bahwa yang belum di terapkan dalam jual beli petasan pada toko 
mercon sae di Desa Pijeran Kecamatan Siman adalah  pada asas al-kitaba>h 
(tertulis), sehingga pelaksanaan jual beli petasan yang ada di desa Pijeran ini 
sudah sesuai dengan asas asas hukum dalam Islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Islam kehidupan sehari-hari selalu dihubungkan dengan 

ungkapan bahwa Islam itu way of life bagi pemeluknya. Pemaknaan Islam 

itu adalah way of life mempunyai arti yang mendalam dan integral sebagai 

sebuah aturan,norma, pola hidup yang melengkapi kehidupan manusia dan 

menjadi pedoman dalam mengarungi kehidupan di dunia bagi manusia. 

Islam dalam pemahaman  di atas berarti bahwa ajaran yang di kandung telah 

sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan.   

Pandangan hidup di atas membentuk pola hidup yang menjadi 

pedoman bagi umat Islam yang diajarkan dalam hukum Islam.1 Akal sebagai 

pengarah, pendorong, dan media untuk sampai kepada pemahaman posisi 

dan tujuan kehidupan. Manusia dituntut untuk menemukan hukum yang 

belum terdapatdi dalam al-Quran dan al-Sunnah dengan akal serta dalil-dalil 

yang sudah ada dan sifatntya masih umum.2 

Sistem kehidupan adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang 

bersumber kepada al-Quran dan sunah Rosulullah. Sedangkan sarana 

kehidupan adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk 

kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. Sarana ini dapat berupa 

udara, air, tumbuh-tumbuhan, ternak, harta benda dan lain-lain yang 

berguna dalam kehidupan. 

                                                            
1Ali Yafie, Fiqh Perdagangan Bebas (Jakarta: Teraju , 2003), 2. 
2Fadlil Said An-Nadwi, Al-Waraqat (Surabaya: Al-Hidayah, 2004), 13. 
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Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

maka kebutuhan manusia juga semakin komplek yang semuanya harus 

dipenuhi baik secara individu maupun dengan bantuan orang lain.3 Seperti 

yang di terangkan dalam ayat di bawah ini: 

((#θçΡ uρ$yès? uρ ’n? tã Îh É9 ø9$# 3“ uθø) −G9$#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$yès? ’n? tã ÉΟ øOM} $# Èβ≡uρ ô‰ãèø9$#uρ 

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran” (QS. Al-Maidah: 2)4 

 
Oleh karena itu di dalam kehidupan manusia tidak lepas dari 

peraturan hukum. Patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan 

kewajiban dalam bermasyarakat itu disebut hukum muamalah.5 

Untuk memahami hukum Islam adakalanya disebutkan secara tegas 

dan jelas sehingga seorang cukup dengan melaksanakan tanpa perlu ijtihad. 

Akan tetapi juga adakalanya dalam bentuk dalil-dalil atau kaidah-kaidah 

secara umum sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para 

mujtahid untuk membenarkan hukum yang terdapat dalam nash melalui 

pengkajian dan pemahaman yang mendalam.6 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial tidak 

dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Setiap hari manusia 

bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa 

terkecuali kehidupan dunia akhirat. Sistem Islam ini berusaha mendialektika 

nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah atau etika. Artinya kegiatan 

                                                            
3Sulaiman Rasyid, Fiqih islami (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 1996), 278. 
4Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1995),5:2. 
5Ahmad Azhar Basyir, Azaz-Azaz Hukum Muamalah, Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: 

UII Press, 2000),11. 
6Aladin Koto, Ilmu Fikin dan Ushul Fikih (Jakrta:Raja Grafindo Persada, 2006), 12. 
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ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai 

matrealisme dan spiritulisme, kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya 

berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transcendental di dalam 

sehingga akan benilai ibadah. 

Perwujudan nilai ibadah dalam ekonomi Islam yang biasanya 

disebut dengan muamalah, salah satunya adalah jual beli yang sesuai dengan 

ketetapan hukum Islam. Jual beli harus memenuhi syarat-syarat, rukun-

rukun serta hal-hal lain yang ada hubungannya dengan jual beli. Jika salah 

satu syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi jual beli tersebut tidak sah. 

Adapun syarat jual dan rukun jual beli diantaranya al-bai’ (penjual), mustari> 

(pembeli), sig}at (ija>b dan qa>bul), Ma’qud ’ala>yh (benda atau barang).7 

Allah mensyariatkan transaksi perdagangan jual beli sebagai 

pemberian peluang dan keleluasaan dari Allah untuk hamba-Nya, karena 

semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, 

pangan, dan lain-lain. Kebutuhan  seperti itu tidak pernah putus dan tidak 

henti-henti selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi 

hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan orang 

lain. dalam hubungan ini tak satu hal pun yang lebih sempurna dari 

pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk 

kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai 

kebutuhan masing-masing. Dan apabila seseorang untuk mendapatkan 

dengan mengunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan 

yang merusak, maka harus adanya sistem atau cara yang memungkinkan  

                                                            
7Muhammad bin Qosimal-Ghozy, Fathul Qorib, Terj. Ahmad Sunarto (Surabya: al-

Hidayah, 1991), 338. 
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setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang ia butuhkan tanpa harus 

menggunakan kekerasan dan penindasan.8 

Untuk menghindari hal itu, orang yang berkecimpung dalam dunia 

usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang menyebabkan jual beli itu sah 

atau tidak. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat 

manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan sunah 

Rasulullah SAW.  

Berdagang merupakan jenis usaha yang paling banyak ditekuni oleh 

masyarakat di Indonesia, hampir semua umat muslim di Indonesia sebagian 

besar memilih bekerja sebagai pedagang.Nabi Muhammad SAW sendiri 

pernah menganjurkan kita sebagai umat muslim untuk  berdagang seperti, 

karena keuntungan dari berdagang sangatlah banyak, hampir 100% bahkan 

lebih, tergantung kepada kita sebagai pedagang yang pintar menerapkan 

sistem berdagang seperti yang telah diterapkan Rasulullah SAW.  

Memang kita sebagai umat Muslim dibebaskan mencari rizki di 

bidang apapun asalkan halal dan berkah, maka itu tidak berdosa.Untuk itu 

perlu di ingatkan bahwa kita harus selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya 

sehingga kita dapat keberkahan dari segala bidang yang kita kerjakan. Hasil 

dari usaha tersebut akan digunakan untuk menafkahi diri sendiri dan 

keluarga, sehingga perlu diperhatikan kehalalannya. 9 

 

 

 

                                                            
8Sayyid Sahiq, Fiqh sunnah XII,Taj. Kamaludin A.Marzuki (Jakarta: PT.Al-ma’arif, 1996), 

96. 
9Amir Syarifuddin, Garis- Garis Besar Fiqh (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 193.  
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Adapun dasar jual beli dalam surat al-Baqarah ayat 275:    

 ¨≅ymr& uρ ª!$# yì ø‹t7 ø9$# tΠ§ymuρ (#4θt/Ìh9$# 4  

Artinya :“Dan Allah  menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”10 

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal darihadist Rasulullah 

SAW, adalah sebagaimana sabdanya: 

ُرْوٍر : َأىُّ اْلَكْسِب َأْطَيُب؟ فَـَقالَ .: م.ُسِئَل النَِّىب ص َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه وَُكلُّ بـَْيٍع َمبـْ
  )احلاكم و ارواه البزار (

Artinya :”Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai 
pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu 
menjawab:”Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli 
yang diberkati.”(HR.al-Bazzar dan al-Hakim)”11 

Para ulama sepakat memperbolehkan jual beli, sebab hal itu telah 

dipraktikkan sejak dulu hingga sekarang. Jual beli harus dilakukan suka 

sama suka tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan dan pengkhianatan 

serta objeknya juga harus jelas. 

Dalam bentuk transaksi jual beli itu semua tidak terlepas dari 

patokan-patokan hukum Islam yang  mengaturnya. Akan tetapi masih 

banyak manusia yang mengabaikan tata cara jual beli menurut hukum Islam, 

buktinya nafsu manusia mendorong mengambil keuntungan sebanyak-

banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam takaran 

dan timbangan, jumlah dan ukuran serta manipulasi dalam kualitas barang 

dagangan. Dan jika itu di lakukan maka rusaklah perekonomian masyarakat. 

                                                            
10Amir Syarifuddin, Garis- Garis Besar Fiqh (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 193.  
11Imam Ahmad Ibn Hambal, al-musnad al-iman Ahmad Ibn Hambal, jilid 4, (Beirut: Dar 

alKutub al-Imayah,1993),141.  
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Jual  beli mempunyai beberapa syarat diantaranya tentang barang 

atau benda yang diperjualbelikan harus suci atau yang dapat disucikan 

dengan cara disamak atau dengan cara yang lainnya. adapun benda yang 

tidak sah diperjual belikan yaitu barang atau benda najis atau yang 

semacamnya yaitu benda yang tidak mungkin untuk disucikan.12 

Diantaranya benda yang tidak dapat disucikan yaitu bangkai, anjing, khamar 

dan benda-benda lain yang haram maka tidak sah dijadikan objek untuk jual 

beli.13 

Petasan (mercon) adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam  

beberapa lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam 

menggunakannnya, fungsi petasan digunakan untuk memeriahkan berbagai 

peristiwa, seperti perayaan tahun baru, lebaran, perkawinan, dan sebagainya. 

Disamping itu di Cina petasan digunakan untuk pembukaan toko pertama 

kali, mengusir roh jahat dan menantu yang tidak disukai keluarga pihak 

suami.14 

Dalam wikipedia (Ensiklopedia Bebas) petasan adalah suatu benda 

yang berdaya ledak rendah (low explosive). Bubuk yang digunakan sebagai 

isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat 

meledak pada kondisi tertentu.15 

Sejarah petasan asal mulanya dari Cina, sekitar abad ke-9. Seorang 

juru masak tidak sengaja mencampur tiga bahan bubuk hitam (black 

                                                            
12Muhammad bin Qosim al-Ghozy, Fathul Qorib, Terj, Ahmad Sunarto (Surabaya: al-

Hidayah, 1991), 338. 
13Muhammad Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam (Jkarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2004) 124. 
14H.Tina Asmarati, Petasan ditinjau dari perspektif hukum dan kebudayaan( Yogyakarta: 

CV BUDI UTAMA),135.a 
15 https://id.wikipedia.org/wiki/Petasan (di akses 7 Mei 2019 Pukul 21.00 WIB) 
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powder) yakni garam peter (kalium nitrat), belerang (sulfur), dan arang dari 

kayu (charcoal) yang berasal dari dapurnya. Ternyata campurandari ketiga 

bahan itu mudah terbakar.  

Bahan kimia adalah suatu  rakitan yang tediri atas bahan-bahan 

berbentuk padat atau cair atau campuran keduanya, apabila terkena 

benturan, panas, dan gesekan dapat mengakibatkan reaksi berkecepatan 

tinggi disertai terbentuknya gas-gas dan menimbulkan efek panas serta 

tekanan yang sangat tinggi. Petasan termasuk kedalam kategori low 

explosive yaitu yang menggunakan bahan peledak berdaya ledak rendah 

yang mempunyai kecepatan detonasi (velocity of detonation) antara 400 dan 

800 meter perdetik.16 Bahan peledak low explosive yang dikenal adalah 

mesiu (black powder atau gun powder) dan smokeless powder. Sebagian 

besar masyarakat Indonesia, mesiu tersebut banyak digunakan sebagai 

pembuat petasan, termsuk petasan banting dan bom ikan. Bubuk mesiu 

adalah jenis bahan peledak tertua yang ditemukan oleh bangsa Cina pada 

abad ke-9. 

Dalam perkembangannya, petesan ini dipakai juga dalam perayaan 

pernikahaan, kemenangan perang, peristiwa gerhana bulan, dan upacar-

upacara keagamaan. Dalam versi yang lain tradisi petasan dan kembang api 

sendiri bermula di Cina pada abad ke-11, kemudian menyebar kedaerah 

Jazirah Arabia pada abad ke-13 dan menyebar kedaerah-daeerah lain. 

Tradisi petasan dibawaoleh orang Tionghoa yang datang dan menetap di 

Indonesia. Orang Tionghoa yang pertama kali datang di nusantara 

                                                            
16Ibid., 137. 



14 
 

 

khususnya di pulau Jawa yaitu seorang pendeta Budha Fa Hein (Faxien) 

pada tahun 413M. Ia kembali ke Cina karena tidak didapati orang Tionghoa. 

Dalam banyak literatur dicatat bahwa orang Tionghoa yang datang ke 

Indonesia ternyata hanya berasal dari dua propinsi yaitu Fukien dan Kwang 

Tung. 

Tradisi petasan muncul dari budaya Cina yang dibawa ke Indonesia 

dan diadopsi oleh budaya betawi. Seorang budayawan betawi menyakini 

bahwa tradsi pernikahan yang menggunakan petasan untuk memeriahkan  

suasana merupakan  adopsi tradisi orang-orang Tionghoa yang bermukim 

disekitar mereka.Catatan sejarah pada tahun 1740 terjadi kerusuhan etnis 

Tionghoa di Batavia. Kerusuhan ini dilatar belakangi persaingan dagang. 

Pedagang Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugis kalah bersaing dengan 

pedagang Tionghoa sehingga mereka menghasut penduduk kota Batavia 

untuk membantai etnis Tionghoa.Versi lain yaitu terkait kerawanan sosial 

karena banyaknya penduduk Tionghoa yang menjadi pengganguran. Dengan 

alasan inilah pemerintah Belanda membantai mereka. Tidak jelas 

pembantaian etnis Tiongoa pada tahun 1740 itu. 

Etnis Tiongha kalang kabut setelah peristiwa pembantaian itu. 

Merekan melarikan diri kedaerah-daerah pinggiran seperti Tanggerang, 

Parung, Serpong, Parung Panjang, Tenjo, Teluk Naga, dan Balaraja. Mereka 

kemudian disebut Cina Benteng. Mereka ini ternyata membawa terus adat 

kebiasaan mereka seperti menyalakan petasan menjelang perayaan Peh Cun 

atau perayaan tradisi Cina lainnya. Parung Panjang sebuah kota disebelah 
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barat Serpong sampai saat ini masih dikenal sebagai pusat penghasil petasan 

terbesar di Indonesia. 

Tradisi menyalakan petasan ini ditiru oleh orang-orang betawi 

hingga saat ini. Teristimewa menjelang pesta perkawinan atau khitanan. Itu 

tidak berhenti disitu saja, ternyata dalam perkembangan waktu petesan 

memeriahkan bulan suci ramadhan bagi umat Islam. Arti simbolis petasan 

dalam tradisi Cina dan betawia yaitu sebagai alat komunikasi. Pada jaman 

dahulu jarak rumah penduduk berjahuan. Untuk memberitahu bahwa ada 

pesta pernikahan atau khitanan orang menyalakan petasan, demikian 

menurut sejarawan Betawi. 

Selain itu, petasan digunkan sebagai sarana untuk memberi tahu bagi 

para undangan dan khalayak ramai bahwa pesta segera dimulai. Hal senada 

juga dikatakan oleh beberapa responden dari masyarkat Betawi yang tingga 

di daerah Tanggerang, Cengkareng, dan Bekasi  dan sekitarnya masih kental 

memegang tradisi ini. Akan tetapi di daerah kotanya sudah jarang 

memegang tradisi ini, kecuali menjelang lebaran/ takbiran.17 

Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah satu 

diantara beberapa desa di wilayah Kecamatan Siman, yang sebagian besar 

masyarakatnya turut menggunakan petasan. Masyarakat tersebut terdiri dari 

anak-anak, remaja dan bahkan tidak jarang orang dewasa turut 

menggunakan petasan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan sebagian besar  

masyarakat Pijeran dalam rangka mengisi waktu sore menunggu buka puasa 

atau istilah lainnya ngabuburit di bulan ramadhan, yaitu dengan bermain 

                                                            
17H.Tina Asmarati, Petasan ditinjau dari perspektif hukum dan kebudayaan( Yogyakarta: 

CV BUDI UTAMA),137-138. 
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petasan. Di bulan Ramadhan cukup banyak orang yang memeriahkan 

dengan bermain petasan untuk menyambut bulan ramadhan, bahkan 

bermain petasan tidak hanya pada sore hari tetapi biasanya ada juga yang 

membakar, menyalakan (membunyikan)  pada malam hari setelah ibadah 

shalat terawih dan setelah shalat shubuh.18 

Tidak cukup berhenti di bulan ramadhan saja, masyarakat di Desa 

Pijeran juga bermain petasan dalam rangka memeriahkan semarak hari raya 

idul fitri. Menurutnya suara yang di hasilkan  dari petasan tersebut mampu 

membuat peringatan hari besar islam tersebut menjadi semakin meriah. 

Namun, dengan bermain petasan bukan berarti mengurangi sisi nilai 

silaturahmi di hari raya tersebut, melainkan menambah semarak dan 

persatuan pemuda desa dan warga masyarakat.19 

Berdasarkan salah satu keterangan warga dan menurut beberapa 

informasi yang penulis dapatkan bahwa petasan atau benda sejenisnya yang 

warga dapatkan berasal dari jual beli dibeberapa toko petasan atau usaha 

rumahan  di wilayah Ponorogo. Mereka membeli hanya sekedar untuk 

dinyalakan sendiri, namun ada juga yang membeli dengan jumlah yang 

banyak atau kulakan dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali demi 

mendapatkan keuntungan.20 

Penjual menjelaskan bahawa berjualan  petasan di bulan ramadah 

adalah peluang usaha yang sangat menjanjikan yang dapat menambah 

penghasilan. Mereka beranggapan bahwa petasan membawa berkah. 

                                                            
18Mas Dipa, Wawancara, 11- juni- 2018 
19Mas Hanif, Wawancara, 12- juni- 2018 
20Heru kuswanto, Wawancara, 10- juni- 2018 
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Berkaitan dengan kebiasaan masyarakat desa Pijeran yaitu jual beli 

petasan untuk dibakar, dinyalakan (dibunyikan) dalam rangka memeriahkan 

bulan ramadhan tersebut. Disisi lain sebagai umat Islam mempertanyakan 

boleh tidaknya memperjualbelikan petasan untuk dinyalakan, di bunyikan 

baik di halaman rumah maupun pinggir jalan menurut hukum Islam. untuk 

memberikan pemahaman terkait hukum memperjualbelikan petasan untuk 

dinyalakan, dibunyikan. 

Namun disi lain petasan sendiri menimbulkan dampak yang kurang 

baik dikalangan masyarakat serta dianggapap merugikan. Bunyi yang 

ditimbulkan sangat menggangu apalagi bagi mereka yang sedang 

menjalankan ibadah puasa. Ledakan petasan juga berdampak pada 

kesehatan dimana petasan dibuat dengan menggunakan bahan peledak dapat 

menimbulkan luka bakar, cacat fisik maupun menghilangkan nyawa. 

Mengganggunya bunyi petasan memang cukup meresahkan 

masyarakat, bukan saja mengganggu warga muslim yang ingin menjalankan 

ibadah puasa dengan tenang dan khusyu, tetapi juga warga non muslim yang 

ingin beristirahat. Terlebih masalah bahaya obat petasan itu sering 

diabaikan.Petasan sudah menjadi tradisi warga di bulan suci Ramadan. 

Bahkan maraknya penggunaan petasan sangat sulit untuk dikendalikan. 

Banyaknya kasus akibat petasan terus terjadi setiap tahun, khususnya bulan 

ramadhan, bahkan ada yang mengakibatkan kebakaran. 

Namun hal itu seolah tidak menyurutkan para pedagang petasan 

untuk terus beroperasi, himbauan poilsi pun seolah bukan halangan, 

meskipun penjualan petasan sudah dilarang tetapi mereka masih saja bisa 
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menjualnya, meskipun secara sembunyi sembunyi. Hampir setiap saat dapat 

terdengar bunyi petasan di bulan ramadhan. Untuk menghindari bahaya 

yang bisa ditimbulkan kapan saja, tentunya kita sebagai masyarakat 

berharap, hal ini bisa menjadi perhatian yang serius dari seluruh pihak pihak 

yang terkait, khususnya pihak kepolisian 

Adapun penulis memilih tinjuan hukum Islam terhadap jual beli 

dikarenakan fenomena petasan yang masih menjadi budaya masyarakat, dan 

melihat dari dampak yang ditimbulkan sepeti adanya kebakaran, juga 

persepsi masyarakat yang terganggu dengan suara petasan.Berangkat dari 

penjelasan diatas maka penulis ingin mencoba meneliti bagaimana jual beli  

petasan di desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, oleh karena 

itu penulis ingin mengangkat dan meneliti sebagai karya ilmiah dalam 

bentuk sekripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP JUAL BELI PETASAN UNTUK PERAYAAN HARI 

BESAR ISLAM DI DESA PIJERAN KECAMATAN SIMAN 

KABUPATEN PONOROGO” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli petasan di 

Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap asas-asas muamalah dalam 

jual beli petasan untuk perayaan hari besar Islam di Desa Pijeran 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahuitinjaua hukum Islam terhadap objek jual beli petasan 

di Desa Pijeran Kecamatan Siman  Kabupaten Ponorogo. 
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2. Untuk mengetahui tinjuan hukum Islam terhadapa asas-asas muamalah 

di dalam jual beli petasan untuk perayaan hari besar Islam di Islam di 

Desa Pijeran KecamatanSiman  Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Agar tujuan pembahasan sekripsi ini sesuai dengan yang diharapkan 

penulis maka, penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat untuk: 

1. Kepentingan yang bersifat ilmiah 

Dengan ini diharapkan dapat menambah dan meperdalam 

khazanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan pemikiran, 

khusunya tentang tinjuan hukum Islam terhadap jual beli petasan untuk 

perayaan hari besar Islam, kepada semua pihak yang terkait dan 

membutuhkan. 

2. Kepentingan yang bersifat terapan  

Diharapkan  studi ini dapat diajarkan untuk memahami dan 

mengetahui tentang  tinjuan hukum Islam terhadap jual beli petasan dan 

berguna sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi ilmuan yang kini 

mendalami tentang tinjuan hukum Islam terhadap jual beli petasan. 

E. Kajian Pustaka 

Beberapa kajian yang telah pernah dilakukan banyak yang 

dituangkan dalam tulisan, buku, jurnal, artikel-artikel, dan lain-lainnya. 

Namun, sejauh penelusuran penulis, yang membahas secara khusus  

Rukmini, 2011, dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan 

Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Petasan”, memberikan 

serangkaian penjelasan bagaimana masyarakat Islam menjadi akrab dengan 
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petasan sampai menganalisis fenomena jual beli patasan dengan 

menggunakan kajian Hukum Islam. Pada penelitian tersebut penulis 

berusaha menjelaskan perekonomian negara yang salah satu pilarnya adalah 

usaha non formal dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan negara belum 

mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menampung seluruh 

masyarakat. Salah satu usaha non formal tersebut adalah jual beli petasan. 

Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa alasan jual beli petasan adalah 

alternatif pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar (kebutuhan pangan 

dan sandang) tidak diikuti pemahaman dan kesadaran mengamalkan syariah 

Islam. Jual beli petasan seringkali melanggar ketentuan undang-undang dan 

perizinan yang ada, dan akad yang dilakukan tidak cukup sesuai dengan 

Hukum Islam, yaitu rela, jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain. 

Atik Sofiati, 2009, Fakultas Syariah IAIN walisongo dalam 

penelitiannya yang berjudul “Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual 

Beli Biogas” dalam ppenelitian ini mengenai praktik jual beli biogas di 

MCK Sanimas telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli yaitu dari 

segi akad,  sig}}at dan ma’qud’ala>yh. Meskipun dalam pelaksanaan akad 

penjual dan pembeli tidak mengucapkan akad secara jelas, namun jual beli 

dengan perbuatan saling memberikan atau muathah mengambil atau 

memberikan barang tanpa ija>b qa>bul.  Meskipun bahan dasar biogas adalah 

barang najis dan menjijikkan yaitu tinja. Namun dalam praktiknya biogas 

sudah mengalami perubahan wujud yaitu benda padat menjadi bahan bakar 

atau biogas. Perubahan ini menjadi bermanfaat bagi manusia untuk 

memesak karena biogas mengandung kalor atau panas yang dapat 
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dimanfaatkan sebagai bahan bakar, maka dari itu jual beli tersebut 

diperbolehkan. Karena, pemanfaatan tinja termasuk memelihara bumi dari 

pecemara lingkungan terutama dari kotoran manusia. 

Ani Sri Wahyuni dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjuan 

Hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual 

beli pembungkus makanan dari stryofoan. Dam pembahasan dari segi 

hukum Islam bahwa pembungkus makanan dari stryofoan termasuk jual beli 

yang tidak sah, karena salah satu syarat dari objek akad tidak terpenuhi 

yakni objek akad. Adapun menurut undang-undang no 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen, jual beli pembungkus makanan dari 

stryofoanadalah tidak sah, karena jual beli pembungkus makanan dari 

stryofoan bertentengan dengan beberapa peraturan pemerintah dan hukum 

positif Indonesia. 

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, masih belum terdapat 

adanya penelitian yang membahas tentang jual beli petasan dalam kaitannya 

ditinjau dari segi hukum Islam, sehingga penulis merasa perlu untuk 

membahas tentang jual beli petasan yang ditinjau dari segi hukum Islam. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang diambil penulis adalah penelitian lapangan 

(field research) yaitu mencari data secara langsung dengan melihat 

lebih dekat objek yang diteliti.21 

                                                            
21Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2006), 

3. 
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Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif prosedurnya lebih 

menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat 

secara menyeluruh. 

Penelitian kualitatif  lebih memusatkan perhatiannya pada 

prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala-

gejala yang ada dalam kehidupan manusia.22 

2. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini, lokasi atau daerah yang dijadikan objek 

penelitian adalah di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo. Dengan dasar pertimbangan bahwa di desa tersebut produksi 

dan praktik jual beli petasan sangat tinggi. 

3. Data  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai 

asas-asas muamalah dalam praktek jual beli petasan di Desa Pijeran 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari segi objek benda 

dan dasar hukum yang digunakan dalam kegitan jual beli.  

4. Sumber Data  

Untuk mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam 

penelitian ini adalah data yang penulis dapatkan langsung dari 

responden atau informan yaitu para penjual dan pembeli di Desa Pijeran 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Adapun metode pengumpulan 

datanya melalui wawancara (interview) dan observasi untuk 

                                                            
22Aji Damanuri, Metedologi Penelitian Muamalah (Ponorog: STAIN Press, 2010), 147. 
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menjelaskan permasalahan yang diteliti terkait dengan praktik jual beli 

petasan di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan 

sesuatu dengan menggunakan penelitian, penciuman, pendengaran, 

peraba dan, pengecap.23 

Observasi juga diartikan sebagai penelitian yang bercirikan 

interaksi sosial yang memerlukan waktu yang cukup lama antara 

peneliti dengan subjek di dalam lingkungan subjek dan selama itu 

data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis 

dan berlaku tanpa gangguan.24 Metode ini penulis gunakan untuk 

mendukung data yang diperoleh agar lebih menyakinkan, yaitu 

dengan cara melihat, mendengarkan, dan mengetahuinya secara 

langsung tentang gambaran umum dan gambaran khusus terhadap 

praktik jual beli petasan di Desa Pijeran Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya jawab 

secara lisan antara dua orang atau lebih, yang duduk behadapan 

secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.25Dalam 

wawancara penelitian ini wawancara dilakukan dengan para 
                                                            

23Misri singarimbun dan sofian effendi, metode penelitian survey (Jakarta: LP3IES, 1982), 
191. 

24 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2012), 164 

25Misri singarimbun dan sofian effendi, metode penelitian survey, 191 
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penjual petasan dan pihak pembeli dalam praktik jual beli petasan 

di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

6. Teknik Pengolahan Data 

a) Editing, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai 

menghimpun data di lapangan,26 yaitu dengan memeriksa kembali 

semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, 

keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang 

lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok 

kata.27Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data 

yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti. Ada di 

antaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan, 

bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus 

diperbaiki melalui editing.28 

b) Organizing, yaitu menyusun dan mensistemtisikan data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan 

dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan 

masalah.29 

c) Penemuan Hasil Riset, menemukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-

                                                            
26Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 200. 
27Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 153. 
28Sangadji, Metodologi Penelitian, 200. 
29Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 153. 
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teori, dalil-dalil, dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir 

yang jelas dan obyektif.30 

7. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan/ verifikasi.31 Mengenai ketiga alur tersebut 

secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:  

1.  Reduksi  

Data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama 

proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. 

Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu 

penelitiannya memutuskan (seringkal tanpa disadari sepenuhnya) 

kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, 

dan pendekatan pengumpulan data mana yang  dipilihnya. Selama 

pengumpulan data berlangsung, terjadilan tahapan reduksi 

selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, 

membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo).  

Reduksi data/ transformasi ini berlanjut terus sesudah 

penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. 

                                                            
30Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, Metodologi Penelitian Survey (Jakarta: LP3IES, 

1981), 191. 
31 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif,  (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1992, ), 16. 
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Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai 

kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui 

seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, 

menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan 

sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam 

angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi tindakan ini tidak 

selalu bijaksana. 

2. Penyajian Data 

 Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka 

meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan 

suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang 

meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. 

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang 

tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. 

Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang 

sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang 
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benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut 

saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang 

mungkin berguna. 

3.  Menarik Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman 

hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali 

yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia 

menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau 

mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga 

dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman 

sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau 

juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu 

temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-

makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan 

validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu 

proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar 

benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam 

penyusunan sekripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjai 5 bab, 

masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab, semua itu merupakan 
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suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antar satu dengan yang 

lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN.  

  Merupakan konsep dasar yang memberikan gambaran secara 

umum dari keseluruhan penelitian ini, yang meliputi latar 

belakang masalah, penegasan masalah, rumusan masalah, 

telaah pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BABII : KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM 

  Bab ini menjelaskan rangkainan teori yang digunakan sebagai 

landasan pemikiran tentang objek jual beli petasan menurut 

hukum islam dan dasar hukum serta pemaparan asas-asas jual 

beli dalam Islam. 

BAB  III : PRAKTIK JUAL BELI PETASAN DI DESA PIJERAN 

KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO 

  Pada bab bagian ini memaparkan tentang masalah yang penulis 

temukan dalam melakukan penelitian lapangan (fiel research). 

Pada sub bab pertama yaitu deskripsi data umum, mulai dari 

gambaran umum yang memuat letak geografis Desa Pijeran, 

demografi Desa Pijeran, keadaan sosial ekonomi, keadaan 

biang pendiikan, keadaan keagamaanan, dan keadaan sosial 

budaya. Pada sub bab kedua  berisi tentang praktik jual beli 

petasan di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo, gambaran khusus tentang praktik jual beli. 
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BAB IV  : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI 

PETASAN 

  Analisis tentang Tinjuan Hukum Islam terhadap jual beli 

petaasan untuk perayaan hari besar Islam di Desa Pijeran 

Kecamatan siman. 

BAB V  : KESIMPULAN  

  Bab ini menjelaskan Tinjuan Hukum Islam terhadap jual beli 

petaasan untuk perayaan hari besar Islam di Desa Pijeran 

Kecamatan siman ditinjau menurut Islam dari konteks objek, 

jual beli, dan asas- asas dalam jual beli yang digunakan dalm 

praktik jual beli petasan. 
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BAB II 

JUAL BELI DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian Jual Beli 

Jual beli ( ُاَْلَبْيع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu 

dengan sesuatu yang lain). Kata,  ُاَْلَبْيع dalam bahasa arab terkadang 

digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata : َُراء  Dengan .(beli) اَ لشِّ

demikian kata: اَْلَبْيع berarti kata ”jual” dan sekaligus kata “beli”. Dalam 

bahasa Indonesia kata “jual beli” berarti menjual dan membeli, menjual 

adalah memberi  sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau menerima 

uang. Sedangkan arti membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar 

atau membayar uang.32 

Dalam lughawinya pengertian jual beli adalah saling menukar 

(Pertukaran). Kata al-bai’ (jual) dan Asy-syiraa’ (beli) biasanya digunakan 

dalam pengertian yang sama, dan kedua kata ini masing-masing mempunyai 

makna yang dua yang satu sama lainnya bertolak kebelakang.33 Menurut 

Ulama’ Madhab Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli 

adalah: 

َأو ُمَباَدَلُة َشْيٍئ َمْر ُغْوٍب ِفْيِه ِمبِْثل َعَلى َوْجٍه ُمَقيٍَّد , ِل َعَلى َوْجٍه َخمُْصْو صٍ ُمَباَدَلُة َماٍل ِمبَا
34َخمُْصْوصٍ   

 

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

Persada,2004),113 
33Sayyid Sabiq, Alih Bahasa H.Kamaludin, Fiqih sunnah Xl, (Jakarta: Al-Malarif, 1996),47. 
34H.Abdul Rahman Ghozaly, Ghufron Ihsan dkk, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Prenadamedia 

Grup, 2015), 68. 

24 
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Terdapat dua definisi, pertama saling menukar harta dengan cara 

tertentu. Kedua tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang 

sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat maksudnya dengan cara 

tertentu atau khusus adalah melalui ija>b dan qa>bul atau dengan cara saling 

memberikan barang dan uang antara penjual dan pembeli, dan barang-

barang yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia. Apabila jual 

beli barang-barang yang dimanfaatkan bagi manusia tetap berlangsung, 

maka jual beli itu tidak sah menurut hukum Islam. 

Menurut ulama’ madhab Hambali jual beli adalah saling menukar 

harta dalam bentuk pemindahan pemilik, dalam hal ini mereka memberi 

penekanan pada kata “pemilikan” karena ada juga tukar menukar harta yang 

sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.35 

Jual beli menurut Madhab Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli 

yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. 

1. Jual beli umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang 

bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang 

mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak 

menyerahkan ganti rugi penukaran atas suatu yang ditukarkan oleh 

pihak lain. Dan suatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang 

ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjual, 

jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. 

2. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang 

bukan kemanfaatanya dan bukan pula kelezatanya yang mempunyai 

                                                            
35Hasan Muarif Ambary, Suplemen Ensiklopedia Islam, (Jakarta:PT.Ichtiar Baru Van 

Hoove,1996),293. 
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daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya 

dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan 

utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli atau sudah diketahui 

terlebih dahulu.36 

Sedangkan menurut Madhab Syafi’i bai’ (jual beli) secara etimologi 

berarti penukaran suatu dengan yang lain.37 Sedangkan menurut istilah 

(terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut: 

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan. 

b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan 

aturan shara’. 

c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ija>b dan 

qabu>l, dengan cara yang sesuai dengan shara’. 

d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau 

memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang 

dibolehkan. 

e. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus 

(dibolehkan). 

f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah 

penukaran hak milik secara tetap. 

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu 

perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara 

                                                            
36H.Hendi Suhendi,Fiqeh Muamalah, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2005), 70. 
37M. Anwar manshur, Fath Al-Qarib, (Kediri:Anfa Press, 2015), 344. 
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sukarela diantara ke dua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak 

lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan shara’ dan disepakati.38 Yang dimaksud dengan  ketetapan 

hukum ialah memenuhi  persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal 

lainnya yang ada lkaitannya dengan jual beli, bila syarat-syarat dan rukun-

rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak shara’. 

Yang dimaksud benda dapat mencakup pada pengertian barang dan 

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

yang berharga dan dapat dibenarkan penggunanya menurut shara’, benda ini 

adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat 

dipindahkan), dapat dibagi-bagi, pengguna harta tersebut dibolehkan 

sepanjang tidak dilarang oleh shara’. Penjelasan diatas ditekankan kepada 

“hak milik dan kepemilikan” sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya 

harus dimiliki seperti sewa-menyewa.39 

Jadi al-bai’ menurut istilah yang berlaku dapat ditentukan pengertian 

menyerahkan harta dengan memperoleh hasil lain sebagai ganti atas dasar 

rela sama rela. Dari dua pengertian diatas (secara bahasa dan istilah), maka 

dalam jual beli mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 

1. Adanya unsur tukar menukar 

2. Adanya unsur pengalihan benda atau manfaat 

3. Adanya unsur ganti 

4. Adanya unsur suka sama suka atau rela sama rela 

5. Adanya cara yang dibenarkan 
                                                            

38 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (PT Raja Grafindo persada, jakarta: 2007), 67. 
39 Mas’adi Gufron, Fikih Muamalah Konstektual (Jakarta: Raja Grafindo 

persada,2002),117. 
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Dengan demikian pegertian jual beli secara menyeluruh dapat 

dikatakan tukar menukar benda atau jasa atau manfaat dengan yang lainnya 

yang dilakukan dengan cara rela sama rela dangan cara yang dibenarkan 

oleh hukum. Rela sama rela ini dilakukan dengan adanya ija>b  dan qa>bul 

atau serah terima antara penjual dan pembeli. 

Jual beli itu melibatkan dua belah pihak, dimana yang satu 

menyerahkan uang sebagai pembayaran barang yang diterima, yang satu 

menyerahkan barang sebagai pembayaran penukaran atas uang uang 

diterimanya, dan tidak kalah pentingnya harus dengan cara yang dibenarkan 

oleh shara’ atau hukum Islam. 

Kemudian kaitannya denga harta, terdapat pula perbedaan pendapat 

antara Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama’. menurut jumhur Ulama’ yang 

dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari 

suatu benda dapat diperjualbelikan. Sedangkan Ulama’ Mazhab Hana>fi> 

berpendapat, bahwa yang dmaksud dengan harta (al-mal) adalah sesuatu 

yang mempunnyai nilai. Oleh sebab itu manfat dan hak-hak ,tidak dapat 

dijadikan obyek jual beli. 

Pada masyarakat yang masih memeiliki sistem ekonomi sederhana, 

dengan cara yang disebut barter yaitu  jual beli yang dilakuka dengn cara 

tukar-menukar barang (harta), tidak dilakukan dengan uang seperti yang 

berlaku di dalam  masyarakat pada umumnya. Semisal, menukarkan rotan  

(hasil hutan) dengan pakaian, beras, minyak, dan sebaganya yang menjadi 

kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Mereka yang masih menggunakan 

sistem ekonomi sederhana atau bisa dikatakan klasik, belum menggunakan 
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alat tukar berupa uang. Namun, pada saat ini orang yang tinggal di 

pedalaman, sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar. 

Tukar-menukar barang seperti yang berlaku pada zaman sekarang 

ini, kenyataannya masih diterapkan oleh satu negara dengan negara lain, aitu 

dengan sistem barter, semisal mesin diesel dari luar negeri di tukar dengan 

besi setengah jadi dari Indonesia dengan jumlah yang sangat besar. 

B. Dasar Hukum jual beli 

Jual beli merupakan kebutuhan dh{aruri dalam kehidupan manusia. 

Dengan demikian manusia tidak akan mampu bertahan tanpa kegiatan jual 

beli, maka Islam telah menshari’atkan jual beli.40 

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia 

mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah 

SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur’an yang berbicara mengenai jual beli 

diantaranya yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 275: 

 ¨≅ymr& uρ ª!$# yì ø‹t7 ø9$# tΠ§ymuρ (#4θt/Ìh9$#  

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.41 

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadist Rasulullah 

SAW, adalah sebagaimana sabdanya: 

ُرْوٍر : َأىُّ اْلَكْسِب َأْطَيُب؟ فـََقالَ .: م.ُسِئَل النَِّىب ص رواه البزارا (َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه وَُكلُّ بـَْيٍع َمبـْ
  )احلاكم و

 
Artinya :”Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai 

pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu 

                                                            
40 Gufron A, Mas’adi, Fiqih Muamalah Kontektual (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),129. 
41 Q.S. Al-Baqarah : 275. 
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menjawab:”Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli 
yang diberkati.”(HR.al-Bazzar dan al-Hakim)”42 

Firman Allah:  

      3 (Ο çF ÷ètƒ$t6 s? #sŒÎ)ó (#ÿρß‰ Îγ ô©r&uρ 

   
Artinya: “Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual beli”. (QS.Al-

Baqarah: 282.43  

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang 

jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan penghianatan.44 

Dari kandungan ayat al-Qur’an di atas dan hadits-hadits Nabi SAW, para 

ulama’ mengatakan bahwa hukum asli dari jual beli adalah mubah atau 

jawaz (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi 

tersebut, hukum bisa menjadi wajib, haram, mandud dan makruh. 45 

C. Rukun dan syarat Jual Beli 

Jual beli dikatakan sah oleh shara’ apabila dalam jual beli tersebut 

terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, rukun jual beli menurut 

jumhur ulama’ terbagi menjadi empat bagian, yaitu: 

1. Ada orang yang berakad ( penjual dan pembeli) 

Dalam transaksi jual beli pasti terdapat dua pihak yang berperan 

sebagai subyek, yaitu satu pihak sebagai penjual dan pihak lainnya 

sebagai pembeli. Orang yang mengadakan akad jual beli yakni penjual 

dan pembeli dharuskan memenuhi syarat sebagai berikut: 

                                                            
42Imam Ahmad Ibn Hambal, al-musnad al-iman Ahmad Ibn Hambal, jilid 4, (Beirut: Dar 

alKutub al-Imayah,1993),141.  
43 QS.Al-Baqarah: 282. 
44 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2004), 116. 
45 Ending Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2015), 14. 
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a. Baligh dan berakal, agar tidak mudah terkecoh, orang gila atau 

bodoh tidak sah jual belinya, yang dimaksud berakal ialah dapat 

membedakan mana yang terbaik bagi dirinya.46 

b. Dengan kehendaknya sendiri ialah orangr yang dipaksa untuk 

melaukan transaksi jual beli hukumnya tidak sah. Misalnya, 

seseorang penguasa yang zhalim memaksa seseorang untuk 

menjual barang kepada si fulan lalu ia menjualnya, maka jual 

belinya tidak sah karena jual beli ini terjadi dengan tanpa 

kerelaan.47 

c. Beragama Islam syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-

benda tertentu, seperti seseorang di larang menjual hambanya yang 

beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan 

merendahkan hambanya yang beragama Islam.48 

d. Yang dimaksud melaukan akad adalah orang yang berbeda artinya 

seseorang tidak dapat bertindak sebgai penjual sekaligus sebagai 

pembeli dalam waktu bersamaan. 

2. Ada sig}at 

Dalam sig}at ada lafadz ija>b dan qa>bul yang, diucapkan antara 

kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam transaksi jual beli. Ada 

pun syarat- syarat ija>b dan qa>bul adalah: 

a. Satu sama lainnya behubungan sah tanpa ada perpisahaan yang 

merusak. 

                                                            
46 Rachmat Syafe,i, Fikih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45. 
47 Abu Malik Kamal, terj. Amir Hamzah Fachrudin. Shohij Fiqih Sunnah, Jus 5 (Jakarta: 

Pustaka at-Tazkia: 2003), 568. 
48  Atik Abidah, Fiqih Muuamalah (Ponorogo: Ponorogo Press, 2006), 62. 
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b. Ada kesepakatan ija>b dan qa>bul pada barang yang mereka saling 

rela berupa barang yang dijual dan harga barang yang ditetapkan. 

Jika seandainya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) 

dinyatakan tidak sah. Seperti, jika penjual mengatkan: aku jual 

baju ini seharga lima dolar”, dan si pembeli mengatakan: “saya 

terima barang tersebut dengan harga empat dolar” maka jual beli 

dinyatakan tidak sah karena ija>b dan qa>bul berbeda. 

c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi)  seperti perkataan 

penjual “aku telah jual” dan perkataan pembeli “aku telah terima” 

atau masa sekarang (mudha>ri’) jika yang diinginkan pada waktu itu 

juga. Seperti : ”aku sekarang jual dan aku searang beli” jika yang 

di inginkan  masa yang akan datang atau semisalnya, maka hal ini 

baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah 

untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah untuk akad sah, 

karena ini menjadai tidak sah secara hukum. 

3. Ada barang yang di beli  

Syarat-syarat terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah: 

a. Benda suci atau mungkin untuk disucikan  

Sehingga tidak sah penjualan benda najis seperti anjing, 

babi dan lainnya. Rosulullah SAW bersabda ; 

ِإنَّ اَهللا َوَرُسْوَلُه َحَرَم بـَْيُع اْخلَْمِر َواْلَمْيَتِة َواْخلِْنزِْيِر : م قَالَ . َعًن َجاَِبٍر َرِضَي الُله َأنَّ َرُسْوَالِهللا ص 

 )رتمذىراوه ال(ْألَْسَناِم َوا
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Artinya: dari Jabir r.a Rosulullah saw bersabda :sesungguhnya 
Allah dan Rasulnya, mengharamkan penjualan arak, 
bangkai, babi dan berhala (HR. at-Tirmizi)

 49  
 

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing 

untuk berburu, boleh diperjual belikan menurut Syafi‘iyah 

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

bukan karena najis, akan tetapi karena tidak ada manfaatnya.50 

b. Barang harus ada 

Tidak boleh akad atas barang yang tidak ada atau 

dikwatirkan tidak ada seperti jual beli buah yang belum tampak 

atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.51 Namun, 

hal lain yang terpeting adalah pada saat diperlukan barang tersebut 

sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati 

bersama.52 

c. Barang dapat diserah terimakan 

Dapat diserah terimakan baik secara lamban ataupu secara 

cepat. Tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak bisa 

ditangkap lagi, atau barang-barang yang sudah hilang dan tidak 

ditemukan lagi.53 

d. Barang dapat dimanfaatkan 

Pengertian barang dapat dimanfaatkan tentunya sangat 

relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang yang dapat 

dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi (sayur-sayuran, buah- 
                                                            

49Abi Isa Muhammad Ibn Saurah, Sunan at-Tirmizi, jus 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), 42. 
50 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 72. 
51 Syafi’i, Fiqih, 123. 
52 Hasan, Berbagai, 123. 
53 Syafi’i, Fiqih, 15. 
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buahan, ikan, dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-

bunga) didengar suaranya (radio, televisi) serta dipergunakan untuk 

keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk 

berburu. Dan jual beli yang tidak ada manfaatnya seperti alat-alat 

yang digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama.54 

Dari Sini timbul pertanyaan mengenai jual beli anjing 

pelacak atau anjing berburu yang jelas itu najis namun ada 

manfaatnya. Menurut Abu Hanifah boleh diperjual belikan menurut 

an-Nasha’i yang diperbolehkan hanya menjual belikan anjing untuk 

berburu, dengan berdalih kepada ucapan Rosulullah yang melarang 

menperjualbelikan  anjing kecuali untuk berburu.55 

e. Barang yang dimiliki 

Barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri atau 

mendapat kuasa dari pemilik untuk menjualnya. Prinsip ini 

didasarkan pada kata tidak bolehnya memakan harta dengan jalan 

bathil. Dengan kata lain tidak boleh menjual harta orang lain tanpa 

izinnya karena itu merupakan perbuatan bathil dan dapat dituntut 

oleh pemiliknya. 

f. Barang dan harganya jelas  

Yang dimaksud ini adalah barangya harus diketahui pasti. 

Jika tidak maka jual belinya tidak sah, karena mengandung unsur 

ketidak pastian. Kejelasan kepastian ini meliputi ukuran, 

timbangan atau takaran, jenis dan kualitas barang. Barang- barang 

                                                            
54 Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) 133. 
55 Nasar haroe, Fiqih Muamalah (Jakarta: gaya media pratama, 2000), 116. 
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yang tidak ditakar atau ditimbang (juzaf), misalnya tumpukan 

harus dapat dipersaksikan oleh mata untuk menghilangkan 

kesamaan, demikian juga harga.56 

Harus jelas keharusan ini pada umumnya sudah berjalan 

dengan kebiasaan, barang-barang yang tidak dapat dihadirkan 

disyaratkan agar penjual menerangkan segala yang menyangkut 

barang itu, seperti jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya. 

g. Barang yang dipegang 

Selain syarat-syarat tersebut dia atas, maka barang yang 

boleh dijual yaitu yang telah dipegang atau dikuasai. Sayyid Sabiq 

dalam fiqih sunnah memberikan pengertian “barang yang 

dipegang” yang tidak bergerak ialah barang yang telah dilepaskan 

pemiliknya oleh penjual, dimana pihak pembeli telah dapat 

menikmati penggunanya sebagai mana yang dimaksud, seperti 

penggarap tanah, menempati rumah atau sebagainya.  

4. Ada nilai tukar pengganti barang 

Terkait dengan masalah nilai tukar, para Ulama’ fikih 

membedakan antara al-thaman dengan al-sirr. Menurut mereka, al-

thaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat 

secara aktual, sedang al-sirr adalah modal barang yang seharusnya 

diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan 

demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan 

dengan konsumen (harga jual dipasar). 

                                                            
56 Ibid, 119. 
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a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

b. Boleh diserah terimakan pada waktu akad, sekaligus secara hukum, 

sperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila harga 

barang itu dibayar kemudian, maka waktu pembayaran harus 

jelas.57 

c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan 

barang, barang yang dijadikan nilai tukar, harus sesuai menurut 

shara’.  

Begitu juga barang yang dijual belikan mempunyai syarat antara 

lain: 

1) Menurut Syafi’iyah 

a) Suci bendanya, tidak sah menjual barag najis. 

b) Barang yang bermanfaat, menurut syariat tidak sah menjual 

belikan binatang-binatang melata yang tiak berguna menurut 

shara’. 

c) Barang yang dapat diserah terimakan, tidak sah menjual 

burung di udara. 

d) Barang yang ada kekasaan. 

e) Barang yang jelas zat, ukuran, dan sifatnya.58 

2) Menurut Hanafiyah59 

a) Barang yang terwujud, tidak sah menjual barang yang belum 

berwujud, misalnya masih di dalam kandungan. 

                                                            
57 Sayyid Sabiq, Fikih sunnah, terj. Kemaludin A. Marzuki (bandung: Al-MA’arif, 1987), 

51. 
58 Ibid, 54. 
59 Ibnu Mas’ud, Fikih Madhab Syafi’>i, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)  607. 
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b) Milik penjual dan mendapatkan kuasa dari pemilik. 

c) Barang yang berhubungan dengan pemilik. 

d) Barang yang berguna menurut shara’ (mutaqawwim), tidak sah 

menjual khamer dan lain-lain yang tidak berguna menurut 

pandangan shara’. 

e) Barang yang dapat diserahkan oleh penjual.60 

3) Menurut Ma>likiyah 

a) Suci bendanya, tidak sah menjual barang najis atau barang-

barang yang tidak dapat disucikan. 

b) Bermanfaat menurut shara’ tidak sah menjual alat perjudian. 

c) Tidak terlarang diperjual belikan, maka tidak sah menjual 

anjing. 

d) Barang yang dapat diserahkan, maka tidak sah menjual burung 

yang dia angkasa. 

e) Barang dan harganya jelas bagi kedua belah pihak, maka tidak 

sah menjual barang yang tersembunyi zat, sifat, dan 

ukurannya. 

4) Menurut Hanabilah 

a) Berguna dan halal, maka tidak sah menjual barang yang tidak 

ada gunanya. 

b) Barang menjadi milik mutlak pada waktu diadakannya. 

c) Barang yang dapat diserahkan oleh penjual. 

                                                            
60 Ibid, 43-45 
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d) Barang dan harga yang jeas bagi kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi. 

5) Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah menyebutkan syarat-syarat 

barang yang diakadkan sebagai berikut: 

a) Bersih barangnya. 

b) Dapat dimanfaatkan. 

D. Macam-Macam Akad dalam Jual Beli 

Apabila ungkapan ija>b qa>bul telah diucapkan dan memenuhi syarat 

dalam akad, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan 

sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan.61 Akan tetapi dalam 

pengungkapannya terdapat beberapa bentuk akad yang bisa dipakai dalam 

transaksi jual beli yaitu sebagai berikut: 

1. Akad dengan lisan 

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan merupakan cara 

yang biasa dilakukan untuk menyatakan keinginan bagi seseorang 

dengan kata-kata.62 Akad akan dianggap telah terjadi ketika ija>b qa>bul 

dinyatakan secara lisan dengan menggunakan bahasa apapun, asal dapat 

dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Yang penting 

jangan sampai mengaburkan yang menjadi keinginan para pihak agar 

tidak mudak menimbulkan persengketaan dikemudian hari.63 

                                                            
61 Hasan, Berbagai Macam, 120.  
62Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta 

: UII Press, 2000), 68.   
63 Basyir, Asas-Asas Hukum, 69.  
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Tetapi bagi orang yang bisu maka akad dapat diganti dengan 

isyarat, karena syarat bagi orang bisu akan merupakan ungkapan atau 

sarana berkomunikasi seperti ucapan bagi orang yang dapat berbicara.64 

2. Akad dengan tulisan 

Akad jual beli dapat dinyatakan sah dengan ija>b qa>bul lisan atau 

dengan tulisan, dengan syarat tertentu. Sayyid sabiq berkata: 

“bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang 
melakukan akad itu bisu tidak dapat berbicara. Jika mereka 
berdua berada disatu majlis dan tidak ada halangan berbicara, 
akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada 
penghalang berbicara yang merupaka ekspresi (ungkapan) saling 
jelas. Kecuali terdapat sebab yang hakiki yang menuntut tidak 
dilangsungkannya akad dengan ucapan. Untuk kesempurnaan 
akad diisyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu 
mau membaca tulisan itu.”65 

 
Semua ini dilakukan agar kedua belah pihak bias memahami 

dan dapat mengerti apa yang terdapat dalam tulisan yang menjadi 

kesepakatan keduanya. Jika salah satu pihak tidak mengetahui 

mengenai kesepakatannya maka akad itu bias menjadi batal.  

3. Akad dengan perbuatan. 

Cara lain yang membentuk akad ialah dengan cara kesepakatan, 

misalnya: seseorang memasukkan uang kedalam suatu alat, lalu keluar 

sesuatu yang dibelinya setelah menekan tombol pada alat tersebut. Jual 

beli seperti ini dimaksud akad dengan mu’athah, yang penting dalam 

cara mu’athah jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecohan dan 

sebagainya.dan segala sesuatu harus diketahui dengan jelas.66 

 
                                                            

64Sayid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12, 51.   
65Ibid, 50.  
66 Basyir, Asas-Asas Hukum, 70.  
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E. Objek Jual-Beli (Ma’qud ‘ala>yh)  

Syarat-syarat Objek Jual-Beli  

1. Suci atau mungkin dapat disucikan sehingga tidak sah penjualan 

benda-benda najis seperti arak, anjing, babi, dan yang lainnya. 

2. Memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-

benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’, seperti 

menjual babi, kala, cicak dan sebagainya.Jangan ditaklikan, 

maksudnya adalah tidak dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal 

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

3. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual mobil ini kepada 

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

beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak 

dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara’. 

4. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual 

binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-

barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali 

karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat 

ikan-ikan yang sama. 

5. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak 

seijin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi 

miliknya. 

6. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat 

diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, maka tidaklah jual beli 

yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.Jadi untuk keabsahan 
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jual beli, maka benda yang dijadikan objek jual beli (Ma’qud ’ala>yh) 

harus memenuhi syarat-syarat berikut: barang harus suci atau dapat 

disucikan, bermanfaat, dapat diserahkan, tidak dibatasi waktunya, 

milik sendiri, dapat diketahui jumlahnya maupun takarannya. 

Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/ uang) 

merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau 

barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang 

untuk diperjualbelikan. 

Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa 

menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik 

barang.  

Seseorang diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang 

yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberi izin atau rida 

terhadap apa yang dilakukannya, karena yang menjadi tolok ukur dalam 

perkara muamalah adalah rida pemilik. Hal ini ditunjukkan oleh 

persetujuan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap perbuatan Urwah 

tatkala beliau memerintahkannya untuk membeli kambing buat beliau.  

Objek jual beli dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah menjual 

burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur 

dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli 

seperti ini diharamkan karena mengandung gharar (spekulasi) dan menjual 

barang yang tidak dapat diserahkan.  
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Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas 

oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari gharar. Selain itu, tidak 

diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/ aib suatu barang ketika 

melakukan jual beli.67 

F. Khiya>r 

Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah 

akan merusak jual beli atau akan membatalkannya, disebabkan terjadinya 

oleh sesuatu hal.68Khiya>r artinya memilih yang paling baik diantara dua 

perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya,69khiya>r terbagi 

menjadi beberapa macam, yakni: 

1. Khiya>r Majelis 

Adalah antara penjual dan pembeli diperbolehkan memilih, akan 

melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih 

ada dalam satu tempat (majlis ), khiya>r majlis boleh dilakukan dalam 

berbagai jual beli.  

Jika ija>b qabu>l telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan 

akad telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak 

untuk mempertahankan akad atau membatalkannya selama keduanya 

masih berada pada satu majelis, yaitu tempat akad, asal keduanya tidak 

berjual beli dengan syarat tanpa khiy>ar. 

Terkadang salah satu dari dua orang yang berakad terburu-buru 

mengucapkan ija>b atau qabu>l, lalu tampak baginya bahwa 

                                                            
67Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 80-92 
68Atik abidah, Fiqih Muamalah, (STAIN Po Press: Ponorogo,2006), 71. 
69Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12.Terj. Kamaludin A.Marzuki,207. 
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kemaslahatannya mengharuskannya untuk tidak melaksanakan akad.  

Olehkarena itu, syari’ah memberikan hak khiya>r ini agar dapat 

memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya karena terburu-buru.70 

Khiya>r majlis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual 

dan pembeli setelah akad. Apabila dari salah satu dari keduanya 

membatalkan, maka khiya>r yang lain masih berlaku. Dan khiya>r 

terputus dengan kematian salah satu dari keduanya.71 

2. Khiya>r  Syarat 

Khiya>r syarat yaitu hak ‘a>qidain untuk melangsungkan akad 

atau membatalkannya selama waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika 

akad berlangsung.72 Dasar disyari’atkan khiya>r ini adalah firman Allah 

dalam Q.S al-Maidah: 

$yγ •ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#þθãΨtΒ#u™ (#θèù÷ρ r& ÏŠθà) ãèø9$$ Î/   

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji 
kalian.(Q.S.al-Maidah:1) 73   
  

Khiya>r syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini: 

a) Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya. 

b) Berakhirnya batas waktu khiya>r. 

c) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi 

dalam penguasaan pihak penjual maka aqadnya batal dan 

berakhirlah khiya>r. Namun apabila kerusakan tersebut terjadi dalam 

                                                            
70Gufron A. Mas’adi, Fiqih Muamalah Konstektual, ( PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 

2002), hal. 109 
71Sayyid Sabiq, hal. 209 
72Moh. Rifa’i dan Rosihin Abdulghoni, al-Qur’an dan Terjemahnya, (CV. Wicaksana, 

Semarang: cet.I, 1991), 97 
73Q.S al-Maidah: 1.  
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penguasaan pembeli maka berakhirlah Khiya>r namun tidak 

membatalakn akad. 

d) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak 

pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau berrtelur atau 

mengembang. 

e) Wafatnya shahibul khiya>r, ini menurut pendapat mazhab Hanafiyah 

dan Hambali. Sedang mazhab Syafi’iyah dan Malikiyah 

berpendapat bahwa hak Khiya>r dapat berpindah kepada ahli waris 

ketika shahibul khiya>r  wafat.74 

3. Khiya>r aib’ atau cacat 

Adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli 

karena adanya unsur aib dalam objek akad. Aib diartikan sebagai suatu 

yang dapat mengurangi nilai ekonomis objek transaksi, bisa dalam 

bentuk fisik (misalnya kaca sepion pecah) atau non fisik (starter engine 

systemnya tidak fungsi), dalam transaksi ini, pembeli memiliki 

kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan aqad.75 

Khiya>r ‘aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a) ‘Aib (cacat) tersebut terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun 

belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah 

penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak 

berlaku hak khiya>r. 

b) Pihak pembeli tidak mengetahui aqad tersebut ketika berlangsung 

aqad atau ketika berlangsung penyerahan. 

                                                            
 

75Dimyauddin Djuwaini, Fiqih Muamalah, (Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2008), 98-99. 
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Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasannya penjual tidak 

bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. 

2. Khiya>r Al-ghabn 

Khiya>r al-ghabn memberikan hak khiyar untuk memfa>sakh akad 

pada orang yang tertipu dan terbujuk guna mencegah kemudharatan 

darinya disebabkan tidak terdapat kerelaan karena bujukan dan tipuan 

yang besar. Jika orang yang tertipu dengan penipuan yang besar ini 

meninggal dunia, maka hak dakwaan tidak dapat berpindah pada ahli 

warisnya. 

Hak pembeli yang tertipu untuk memfasakh dianggap hilang 

jika telah membelanjakan barang dagangan tersebut setelah mengetahui 

adanya penipuan yang besar, atau telah membangun bangunan di atas 

tanah yang dibeli, atau jika barang dagangan rusak, dikonsumsi atau 

menjadi cacat. Khiya>r  al-ghabn memiliki tiga bentuk:76 

a. talaqqi ar-rukban (menemui orang yang berkendaraan) yaitu mereka 

yang datang dari jauh dengan membawa barang untuk dijual, 

sekalipun mereka berjalan kaki. Tindakan ini menurut jumhur 

ulama adalah haram, dan menurut ulama Hanafiyah adalah makruh, 

meskipun pertemuan tidak bertujuan untuk menemui mereka. 

Apabila orang yang menemui mereka membeli sesuatu dari mereka 

atau menjual sesuatu pada mereka, maka mereka diberi hak Khiya>r  

jika mereka telah pergi ke pasar dan mengetahui bahwa mereka 

telah tertipu dengan unsur penipuan yang di luar kebiasaan. 

                                                            
76Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5, 195 
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b. Merugikan dalam bentuk najasy menambah harga barang dagangan. 

An-najasy adalah penjual yang menambah harga barang 

dagangannya, akan tetapi ia tidak bermaksud menjualnya, dia 

hendak meninggikan harganya untuk pembeli. Najasy tidak akan 

terjadi kecuali dengan kecerdikan orang yang menambah harga 

barang dan kebodohan (ketidaktahuan) pembeli. 

Jadi, apabila pembeli mengetahui tapi terbujuk, maka ia tidak diberi 

hak khiya>r karena ketergesa-gesaan dan kekurang perhatiannya. 

Apabila orang yang menambah harga barang dan tidak 

menginginkan untuk membelinya atau tidak bekerja sama dengan 

penjual, atau penjual menambah sendiri harganya, sedang pembeli 

tidak mengetahui hal tersebut, maka pembeli dapat menggunakan 

hak khiya>r antara mengembalikan barang dagangan atau 

mengambilnya karena adanya pembujukan. 

c. Khiya>r  al-ghabn yang mengharuskan hak khiya>r pembeli (ghabnu 

al-murtarsil). Al-murtasil adalah pembeli yang tidak tahu harga dan 

tidak suka mengurangi harga. Akan tetapi, ia bersandar kepada 

kejujuran penjual demi keselamatan rahasianya. Jika dirugikan 

dengan keterlaluan, ditetapkan baginya khiy>ar. Dalam arti lain al-

murta>sil adalah orang yang tidak mengetahui nilai barang dagangan, 

baik penjual maupun pembeli, dan tidak pandai menawar. Ia 

memiliki khiyar jika tertipu dengan unsur penipuan di luar 

kebiasaan. Perkataannya diterima dengan disertai sumpah bahwa dia 

tidak mengetahui nilai barang tersebut, selama tidak ada petunjuk 
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yang mendustakannya dalam pengakuan ketidaktahuannya. 

Sehingga jika ia mengetahui, maka dakwaannya tidak diterima. 

Khiya>r ini dibolehkan menurut ulama Hanafiyah jika 

penipuannya mengandung bujukan (taghrir). Karena itulah, khiya>r 

ini disebut khiya>r ghabn ma’a taghrir (Khiya>r penipuan bersama 

bujukan). Jika terjadi penipuan dalam jual beli dengan penipuan 

yang keluar dari kebiasaan, yang merasa dirugikan di antara 

keduanya diberi hak khiya>r antara tetap menahan barang yang dibeli 

atau mengembalikannya lagi.  

bahwa pembeli mempunyai hak untuk Khiya>r apabila jual 

beli yang dilakukannya mengandung unsur penipuan atau adanya 

kecurangan dari pihak penjual yang berusaha untuk mengelabui dan 

mempengaruhi pembeli agar pembeli tertarik membeli barang 

tersebut dengan harga yang tinggi. Khiya>r ini disyari’atkan untuk 

menghilangkan kemudharatan dan dapat menyelamatkan pembeli 

dari penipuan, sehingga akad jual beli dapat dilakukan atas dasar 

suka sama suka di antara keduanya. Seorang yang merasa rugi tidak 

akan senang Khiya>r ta’yin hatinya dengan tipuan. Jika kerugian itu 

sangat sedikit, sebagaimana yang berlaku dalam kebiasaan, tidak ada 

khiya>r. 

3. Khiya>r Ta’yi>n 

yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang 

berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya dalam pembelian keramik 
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ada yang berkualitas super dan sedang, untuk menentukan pilihan 

tersebut dia memerlukan bantuan ahli keramik atau arsitek. 

Khiya>r ta’yi>n adalah dua pelaku akad sepakat untuk untuk 

menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai 

waktu tertentu dimana hak penentuannya diberikan kepada salah satu 

dari keduanya. Seperti seorang membeli dua atau tiga buah baju tanpa 

ditentukan, dengan syarat dia mengambil yang mana saja yang dia 

inginkan, dan dia memiliki khiya>r selama tiga hari. 

Khiya>r  ini memiliki dua bentuk sama seperti khiya>r naqd, yaitu 

pembeli dapat mengambil salah satu barang dagangan dengan harga 

satuan yang disebutkan oleh penjual kepadanya, atau penjual 

memberikan salah satu barang yang ia kehendaki dari barang-barang 

tersebut. Hal ini mengikat pembeli, kecuali terdapat cacat maka tidak 

mngikat asal jika pembeli rela. Jika salah satunya rusak, maka sisanya 

menjadi lazim bagi pembeli. 

Ulama’ Hanafiyah membolehkannya berdasarkan istis}na> karena 

kebutuhan masyarakat pada hal tersebut. Hal tersebut meskipun 

terdapat ketidakjelasan sebagai pengamalan terhadap kemaslahatan dan 

kebiasaan (adat) karena kebutuhan memilih sesuatu yang lebih cocok 

dan pantas. Sedangkan ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah 

membatalkannya karena ada unsur jaha>lah (ketidak jelasan). Ulama’ 

Mazhab Hanafi, yang membolehkan khiya>r ta’yi>n mengemukakan tiga 

syarat untuk sahnya khiya>r ini yaitu: 
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a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan 

sifatnya. 

b. Barang itu berbeda sifat dan nilainya 

c. Tenggang waktu untuk khiya>r ta’yi>n itu harus ditentukan, yaitu 

menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari. 

Khiya>r ta’yin menurut Mazhab Hanafi, hanya berlaku dalam 

transaksi yang bersifat memindahkan hak milik yang berupa materi dan 

mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. berikut ini 

merupakan hukum-hukum khiya>r ta’yi>n: 

1) Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan 

yang telah disepakati, dan pemilik hak khiyar wajib menentukan 

barang dagangan yang akan diambilnya pada akhir masa khiya>r 

yang telah ditentukan dan membayar harganya. 

2) Khiyar ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, beda halnya 

dengan khiya>r syarat. Apabila orang memiliki hak khiya>r 

meninggal sebelum adanya penentuan barang, maka ahli warisnya 

juga memiliki hak khiya>r  untuk menentukan salah satu barang yang 

belum ditentukan tersebut dan membayar harganya. 

3) Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau seluruhnya. 

Apabila salah satu dari dua barang dagangan rusak, maka barang 

yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual, dan sisanya 

menjadi amanah di tangan pembeli.77 

 

                                                            
77Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, terj: Asmuni (Jakarta: 

Darul Falah, 2005), 505 
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4. Khiya>r Ar-ru’yah 

Khiya>r ar-ru’yah  yaitu hak pilih bagi pembeli untuk 

menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap 

suatu objek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Khiya>r ar-

ru’yah dalam definisi lain diartikan sebagai khiya>r atau pilihan untuk 

meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi 

objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana 

barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad, kalaupun 

ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang 

yang dibelinya itu baik atau tidak. Setelah pembeli melihat langsung 

kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual 

belinya dan apabila tidak setuju, ia boleh mengembalikannya kepada 

penjual, jual dibatalkan, sedangkan harga dikembalikan seluruhnya 

kepada pembeli. 

Adapun akad jual beli yang di dalamnya berlaku khiya>r ar-

ru’yah dapat batal atau fasakh karena: Adanya pernyataan yang tegas 

yang isinya membatalkan atau memfasakh akad jual beli, seperti 

ungkapan pembeli, “Saya batalkan jual beli, atau saya kembalikan 

barang ini”. 

Jumhur ulama’ fikih, yang terdiri dari ulama’ Mazhab Hanafi, 

Maliki, Hambali, dan az-Zahiri menyatakan bahwa khiya>r ar-ru’yah 

disyari’atkan dalam Islam. 

bahwa khiya>r ar-ru’yah dibolehkan pada jual beli barang yang 

belum dilihat oleh pembeli pada saat melakukan transaksi jual beli. 
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Apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan sifat yang disebutkan 

pada akad jual beli, maka pihak pembeli dapat mengambil barang itu 

atau mengembalikannya kepada penjual (membatalkan) jual beli. 

Khiya>r ar-ru’yah bisa batal dan jual belinya menjadi lazim 

dengan satu dari dua hal, yaitu perbuatan sengaja atau keadaan darurat. 

Perbuatan sengaja ada dua, yaitu kerelaan yang jelas dan kerelaan 

secara tidak langsung. Kerelaan yang jelas seperti jika pembeli berkata, 

”Saya menyetujui jual beli ini”, atau, “Saya merelakannya,” atau, “ 

Saya memilihnya,” atau sesuatu yang bermakna jelas, baik penjual 

mengetahui dengan persetujuan tersebut maupun tidak. Sedangkan 

kerelaan secara tidak langsung adalah adanya penggunaan terhadap 

barang dagangan setelah ru’yah, bukan sebelumnya yang menunjukkan 

pada persetujuan dan kerelaan. Hal ini sama seperti jika menerima 

barang setelah ru’yah adalah bukti adanya rela dengan kelaziman jual 

beli karena penerimaan mirip dengan akad.78 

G. Asas asas muamalah dalam Islam 

Asas (prinsip) murapakan suatu pernyataan fundamental atau 

kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan, 

asas asas muncul dari hasil penelitian dan tindakan, asas sifatnya permanen, 

umum dan setiap ilmu pengetahuan memeliki asa yang mencerminkan 

“intisari”keneran dari bidang ilmu tersebut. 

                                                            
78Ibid, 509-520 
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Asas adalah dasar tapi bukan suatu yang absolut atau mutlak, artinya 

penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan 

keadaan yang berubah-ubah.79 

Sedangkan pengertian muamalah terdiri dari dua segi, pertama dari 

segi bahasa yang berarti bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. 

Kedua dari segi istilah muamalah dibagi menjadi dua yaitu muamalah dalam 

arti sempi dan muamlah dalam arti luas, muamalah dalam arti sempit yaitu 

aturan-aturan Alllah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan 

manusia dalam usahnya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya 

dengan cara yang baik, sedangkan dalam  ati luas yaitu aturan-aturan Alllah 

SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarkat untuk 

menjaga kepentingan manusia dalam urursannya dengan hal duniawi  dalam 

pergaulan sosial.80 

1. Asas Ilahiah81 

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-niali 

ketentuan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki 

tanggungjawab akan hal ini. Tanggungjawab kepada masyarakat, 

tanggungjawab kepada diri sendiri dan tanggungjawab kepada Allah 

AWT. 

Asas ilahiah, dibagi menjadi dua bagian, yaitu Tauḥid Ulūhiyah 

dan Tauḥid Rubūbiyah. Tauḥid Ulūhiyah yaitu keyakinan akan keesaan 

Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit 

                                                            
79 Malayu S.P Hasibun, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah (Jakarta: PT.Bumi 

Aksara, 2006), 9. 
   80Hadi Solikhul, Fiqh Muamalah, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 67. 
 81Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2012), 91-92. 
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adalah milik-Nya, sedangkan Tauḥid Rubūbiyah adalah keyakinan 

bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan 

Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-

Nya kearah keberhasilan. 

2. Asas Kebebasan (al-ḥurriyah)82 

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 

melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan 

oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka 

perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus 

dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Dasar hukumnya antara lain 

terdapat dalam QS. al-Maidah 1: 

ِيَمُة األنـَْعاِم ِإال َما يـُتـَْلى َعَلْيُكْم َغيـْرَ   يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد ُأِحلَّْت َلُكْم َ

 اللََّه َحيُْكُم َما يُرِيُد حمُِلِّي الصَّْيِد َوأَنـُْتْم ُحُرٌم ِإنَّ 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 
yang dikehendaki-Nya”.(QS. al-Maidah: 1)83 

 

#sŒÎ* sù … çμ çF ÷ƒ§θy™ àM ÷‚x tΡ uρ ÏμŠ Ïù ⎯ÏΒ © Çrρ •‘ (#θãès) sù … çμ s9 t⎦⎪ Ï‰Éf≈y™  

Artinya: “Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan 
telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka 
tunduklah kamu Asas Keadilan (al-‘Adālah)” 

 

                                                            
82Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2005), 31.  
83 Q.S al-Maidah: 1. 
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Asas keadialan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-

nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad mu’amalah.84 

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para 

pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan 

keadilan, memenuhi semua kewajibannya.Perjanjian harus senantiasa 

mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh 

mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.85 

3. Asas Kerelaan (al-Ridhā) 

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara 

saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, 

sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Hal ini disebutkan dalam 

Surat an-Nisaa’ ayat 29: 

$yγ •ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΨtΒ# u™ Ÿω (#þθè= à2ù's? Ν ä3s9≡uθøΒr& Μ à6oΨ÷ t/ È≅ÏÜ≈t6ø9$$ Î/ HωÎ) β r& 

šχθä3s? ¸ο t≈pg ÏB ⎯tã <Ú# ts? öΝ ä3ΖÏiΒ 4 Ÿωuρ (#þθè= çF ø) s? öΝ ä3 |¡ àΡ r& 4 ¨β Î) ©!$# tβ%x. 

öΝ ä3Î/ $VϑŠÏm u‘ ∩⊄®∪   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu”.86 

 
Ayat diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu 

perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak 

dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah misalnya, dilakukan 

                                                            
84Mardani, Fiqh Ekonomi,  11-12. 
85Abdul Ghofur Anshiori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2010), 33. 
 86Depag RI, al-Qur’an dan Tafsirnya, 159. 



61 
 

 

dengan pemaksaan ataupun penipuan.Jika hal ini terjadi, dapat 

membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini, menunjukkan 

keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.87 

4. Asas kejujuran dan kebenaran (As-Sidq) 

Dalam perjanjian bisnis kejujuran merupakan hal yang harus 

dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis. Jika 

kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak 

legalitas perjanjian itu sendiri selain itu, jika terdapat ketidakjujuran 

dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara pihak Dalam 

Surat al-Ahzab ayat 70 disebutkan sebagai berikut:88 

$pκ š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà)®?$# ©! $# (#θ ä9θè%uρ Zωöθ s% # Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu 
kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”.89 
 

5. Asas Tertulis (al-Kitābah) 

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih 

berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi 

sengketa. Dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 282-283 

mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam 

kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan 

perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi.90 

 

 
                                                            

 87Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2012), 16. 
 88Ibid. 

 89Depag RI, al-Qur’an dan Tafsirnya,48. 
90Anshori, Hukum Perjanjian, 34-35.  
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6. Iktikad baik 

Asas ini mengandung pengertian bahwa paa pihak dalam suatu 

perjanjian harus melakukan subtansi kontrak atau prestasi berdasarkan 

kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan yang baik dari 

para pihak agar tercapai tujuan perjanjian. 

7. Kemaslahatan 

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang 

dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi 

mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan 

memberatkan. 

Asas ini bahwa setiap perbuatan tingkah laku perbuatan manusia 

tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Dengan demikian manusia 

memiliki tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada 

diri sendiri, an tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari 

penerapan asas ini manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya 

karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT. 

1. Al-musawah (persamaan atau kesetaraan) 

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai 

kedudukan yang sama, sehingga alam menentukan term and condition 

dari suatu akad/ perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau 

kedudukan yang seimbang. .91 

 

 

                                                            
91Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2005), 31.  
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BAB III 

PRAKTEK JUAL BELI PETASAN DI DESA PIJERAN KECAMTAN 

SIMAN KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran umum Desa Pijeran Kecamtan Siman 

1. Keadaan Geografis 

Desa Pijeran Kecamatan Siman berada di sebelah timurkota 

Ponorogo dengan jarak 10 km dari pusat kota. Secara administrasi desa 

Pijeran Kecamtan Siman terdiri dari terdiri dari 20 RT dan  RW 5 dengan 

luas pemukiman 54.450 ha/ma2, luas persawahan 109.000 ha/ma2, luas 

pemakaman 0,42 ha/ma2, luas pekarangan 0,70ha/ma2,  total keseluruhan  

luas wilayah  desa Pijeran yaitu 164.870 Ha/ma2.92 

Adapun batas-batas administrasi desa Pijeran kecamatan Siman 

adalah: 

Sebelah Utara  : Desa  Ronosentanan Kecamatan Siman 

Sebelah Selatan : Desa Tranjang Kecamatan Siman 

Sebelah Barat  : Desa Manuk Kecamatan Siman 

Sebelah Timur  : Desa Pulung Kecamatan Pulung 

Kondisi georgafis desa Pijeran sebegaian besar adalah dataran 

rendah. dengan letak geografis yang merupakan daerah dataran sangat 

mendukung untuk lahan pertanian, serta kondisi geografisnya sebagian 

besar wilayah desa Pijeran adalah areal persawaahan. masyarakat desa 

Pijeran Kecamatan Siman hampir sebagian besar bermata pencaharian di 

                                                            
92Profil desa dan data kependudukan desa Pijeran kecamatan Siman, hal 13. 

57 
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bidang pertanian. Tanaman pokok yang dihasilkan di desa desa Pijeran 

kecamatan Siman diantaranya tanaman padi, tanaman cabai, tanaman 

jagung, tanaman kedelai, tanaman  kacang, sedangkan yang menjadi hasil 

terbesar adalah Padi93 

2. Keadaan Penduduk  

Desa Pijeran merupakan desa yang mempunyai jumlah penduduk 

yang cukup padat. Berdasarkan statistic pada tahun 2017 jumlah 

penduduk desa Pijeranyaitu : 

Jumlah Jenis kelamin jumlah 

Laki-laki perempuan 

Jumlah penduduk tahun ini 1573 1586 3159 

Jumlah penduduk tahun lalu 1563 1575 3138 

Persentase perkembangan 0,6% 0,5% 0,5% 

 

Potensi sumber daya manusia desa Pijeran kecamatan Siman 

Jumlah laki-laki 1573 

Jumlah Perempuan 1586 

Jumlah total 3159 

Jumlah kepala keluarga 1132 

 

 

 

                                                            
93Profil desa dan data kependudukan desa Pijeran kecamatan Siman, hal  16. 
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Data jumlah kependudukan berdasarkan usia di desa Pijeran 

kecamatan Siman 

 

 

 

 

 

 

 

3. Keadaan Pendidikan 

Pendidikan di desa Pijeran Kecamatan Siman mendapat perhatian 

yang serius dari masyarakat. Untuk mencapai kemajuan dalam ilmu 

pengetahuan yang baik ilmu agama maupun ilmu umum. Terutama anak-

anak usia sekolah tingkat dasar sampai lanjutan tingkat pertama atau 

(SLTP).94 

Pada saat ini desa Pijeran kecamatan Siman dari TKsampai 

MA/SLTP sederajat mereka dapat bersekolah di daerahnya sendiri, sudah 

terdapat bangunan gedung untuk sekolah TKsampai MA/SLTA, dan 

sudah bisa memberikan fasilitas yang cukup untuk anak-anak usia 

TKsampai MA/SLTA. Bahkan MTs/SMPnya pun bangunannya sudah 

sedemikin bagus dan bersebelahan dengan MA/SLTA. 

Setelah lulus MA/SLTA mereka rata-rata mereka memilih untuk 

bekerja di luar desa Siman, ada yang ke Surabaya, Jakarta bahkan ke luar 

                                                            
94Profil desa dan data kependudukan desa Pijeran kecamatan Siman, hal  23 

No Usia Laki-Laki Perempuan 

1 0-12 bulan 23 20 

2 1-12 tahun  302 280 

3 12-50 tahun 974 969 

4 Diatas 50 tahun 274 317 

Jumlah 1573 1865 
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Negeri, dan ada juga yang memilih untuk menikah setelah lulus 

MA/SLTA, tidak sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi karena 

kendala biaya atau mungkin kesadaran dan minat kurang untuk  

melanjutkan ke perguruan tinggi. 

Di bawah ini merupakan tingkat pendidikan di desa Suren 

kecamatan Mlarak, adalah: 

No Tempat Jumlah 

1 Tidak Tamat SD 56 

2 Tamat SD 216 

3 Tamat SLTP/SMP/MTS 870 

4 Tamat SLTA/SMA 864 

5 Tamat S-1 11395 

4. Keadan Sosial Agama 

Agama yang dianut masyarakat desa Pijeran Kecamtan Siman 

mayoritas adalah agama Islam. Dengan jumlah pemeluk agama Islam 

sebesar 3150 jiwa, namun ada juga pemeluk agama kristen sebanyak 9 

jiwa. Sarana atau tempat ibadah banyak di bangun di desa Pijeran 

Kecamatan Siman, dengan jumlah masjid sebanyak 10 bangunan dan 

mushala ada 7 bangunan. Bahkan di dalam masjid digunakan untuk 

kegiatan anak-anak TPA atau kegiatan keagamaan lainya. TPA desa 

Pijeran ada sebanyak 5 lembaga.  

5. Keadaan Sosial Ekonomi 

Tingkat kesejahteraan di desa Pijeran kecamatan Siman tergolong 

menengah walaupun masih ada yang tergolong menengah kebawah dan 

miskin. 

                                                            
95Profil desa dan data kependudukan desa Pijeran kecamatan Siman, hal  37. 
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Dengan luas wilayah desa Pijeran kecamatan Siman seluruhnya 

adalah:164.870 Ha/ma yang terdiri dari sebagian besar wilayahnya 

adalah areal persawahan. Melihat kondisi di desa Pijeran kecamatan 

Siman potensi yang begitu besar dibidang ekonomi adalah dari hasil 

pertanian. Dalam bidang pertanian hasil yang melimpah adalah padi, dan 

jagung,. 

Di samping di bidang pertanian, masyarakat Desa Pijeran 

kecamatan Siman mempunyai terdapat beberapa usaha home industri 

yang terdiri dari bidang usaha:Mebel, las, pembuatan tempe dan tahu, 

penjahit, pembuatan anyaman bambu, dan pembuatan makanan kecil.96 

B. Petasan Sebagai Syarat Objek (Ma’qud’ala>yh) yang Diperjualbelikan di 

Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

Dalam jual beli seorang pembeli mempunyai suatu hak untuk 

mendapatkan barang yang berkualitas baik sesuai dengan keinginannya. 

Disini pihak penjual mempunyai kewajiban untuk menjelaskan secara terang 

dan jujur mengenai petasan yang diperjual belikan tersebut kepada pihak 

pembeli, agar dalam jual beli tersebut menguntungkan antara kedua belah 

pihak yang melakukan transaksi. 

Petasan yang diperjual belikan tersebut mempunyai kualitas serta 

daya ledak yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan harganya. Pihak 

penjual menjual petasan yang berukuran besar dengan harga yang relatif 

murah , hal ini dapat menarik minat si pembeli. 

 

                                                            
96Profil desa dan data kependudukan desa Pijeran kecamatan Siman, hal  79. 
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Harga dan jenis petasan yang diperjualbelikan tersebut yaitu: 

1. Petasan cabe rawit 

Kecil-kecil meriah, panjangnya hanya sebesar korek api, namun 

bunyinya ketika meledak cukup membut telinga cukup pekat , petasan 

ini harganya relatif murah karena itulah petasan ini sering kita jumpai. 

Harga satu kotak isi 10 buah yaitu Rp. 10.000.,00 

2. Petasan kentut 

Petasan ini bom asap yang biasa digunakan dalam film-film 

ninja, jika petasan lain dinyalakan untuk membuat percikan api dan 

suara ledakan, petasan ini justru hanya mengeluarkan asap pekat serta 

bau belerang yang tidak sedap. Harga satu kotak isi 5 buah yaitu Rp. 

10.000.,00. 

3. Petasan teko bentuknya bulat besar dengan diameter kurang lebih 8 

centimeter, sumbunya sengaja dibuat agar orang yang menyalakan 

dapat lari dan sembunyi sebelum petasan tersebut meledak, karena 

petasan ini memiliki daya ledak yang cukup besar. Harga satuanya Rp. 

25.000.,00. 

4. Petasan banting 

Jenis petasan ini lumayan aman, karena hanya mengeluarkan 

bunyi “tak” harganya juga terjangkau, satu kotak isi 10 buah hanya Rp. 

3000.,00. Cara membunyikan petasan cukup dibantikan ke bawah 

sekencang-kencangnya sampai keluar bunyi “tak”. 
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5. Petasan korek 

Bentuknya kecil mirip korek api jadul, paling sering di mainkan 

anak-anak untuk menjaili orang dijalan. Harga perpack isi 10 buah 

hanya Rp. 2000.,00. 

6. Petasan disko 

Petasan yang cocok dengan anak muda. Ketika dinyalakan 

memunculkan cahaya kelap kelip, seperti lampu diskotik, lalu meledak. 

Harga perpack isi 5 buah yaitu Rp. 10.000.,00. 

7. Petasan kupu-kupu 

Petasan ini ketika dibunyikan akan terbang berputar-putar 

seperti kupu-kupu sambil mengeluarkan cahaya warna-warni. 

Kemudian meledak. Petasan ini termasuk mahal harga satuannya Rp. 

3000.,00. 

8. Petasan gangsing 

Petasan ini berbentuk lingkaran jika dinyalakan akan berputar 

seperti gansingan mengeluarkan bunga api, kemudian meledak. Petasan 

ini termasuk mahal harga satuannya Rp. 3000.,00. 

9. Petasan Roket 

Petasan ini jika dinyalakan akan seperti roket, terbang keatas 

mengerkan percikan api kemudian meledak. Suara ledakanyapun cuku 

keras sekali. Harga satuan petasan ini Rp. 4.000.,0097 

 

 

                                                            
97Heru kuswanto, Wawancara, 10- juni- 2018 



70 
 

 

Cara membuat petasan (mercon) 

a. Bubuk mesiu (hitam dan putih 

b. Kertas bekas 

c. Tanah liat dan lem 

Alat-alat yang digunakan: 

a. Gunting 

b. Obeng 

c. Kayu bulat memanjang 2 buah 

Cara pembuatan 

a. Gunting kertas sesuai yang diinginkan 

b. Gulungkertasmenggunakan kayu bulat memanjang(gulung seperti 

menggulung tikar) 

c. Gunakan lem untuk mertekatkan kertas tsb(gunakan kertas kasar) 

d. Tambal salah satu lubang pada gulungan kertas tadi dengan tanah liat. 

e. Masukkan satu lembar kertas lembut(tisu) ke dalam lubang dan 

tambahkan bubuk mesiu. 

f. Dalam memasukkan bubuk mesiu hitam, masukkan setengah volume 

saja/jangan terlalu penuh.Gunakan obeng untuk menutup kertas dan 

jangan lupa menggulung kertas lembut yang berisi bubuk mesiu putih 

sebagai sumbunya.98 

 

 

                                                            
98Heru kuswanto, Wawancara, 10- juni- 2018 
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C. Proses dan Asas-Asas Akad dalam Muamalah yang Digunakan Ddalam 

Jual Beli Petasan di Ddesa Pijeran Kecamatan Siman  

Akad adalah perikatan yang ditetepkan dengan i>ja>b dan qab>ul 

berdasarkan  ketentuan syariat yang berdampak pada obyeknya. Akad 

merupakan ikatan kata sepakat antara penjual dan pembeli. Jual beli belum 

dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab i>ja>b dan 

qab>ulmenunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. 

Dalam penelitian yang penulis lakukan di desa Pijeran yang 

memeperjual belikan petasan, bahwa jual beli petasan dilakukan dengan 

akad, yang mana terdapat kata sepakat atau i>ja>b  dan qab>ul antara penjual 

dan pembeli yang melakukan trasaksi jual beli petasan. Apabila telah terjadi 

kesepakatan antara penjual dan pembeli yang berkaitan dengan barang yang 

di perjual belikan maka persetujun itu sebagai kesepakatan yang harus 

dilaksanakan oleh kedua belah pihak. 

Pelaksanaan dalam jual beli tersebut tidak terlepas dengan adanya 

akad, tanpa adanya akad tersebut, tentu saja jual beli tersebut belum bisa 

dikatakan sah. Berdasarkan akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, 

pihak pembeli melihat-melihat dahulu petasan mana yang akan dibelinya. 

Kemudian pihak penjual mengatakan harga dari masing-masing barang 

tersebut. Dalam transaksi tersebut pihak penjual dan pihak pembeli berada 

dalam satu majelis, adapun bahasa yang digunakan pihak penjual dan 

pembeli adalah “Pak saya akan membeli petasan” kemudian si pihak 

penjual menjawab: 

“iya silahkan memilih sendiri petasannya, petasan yang saya jual 

disini ada bermagai macam-macam jenisnya, serta dengan harga 

yang bervariatif, tergantung ukurannya”99 

                                                            
99Heru kuswanto, Wawancara, 10- juni- 2018 
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Dalam pelaksanaan jual beli yang ada di desa Pijeran, pembeli yang 

datang dari bermacam-macam usia. Pada bulan ramadhan petasan atau yang 

biasa warga sebut mercon sangat banyak sekali peminatnya terutama anak-

anak hingga orang dewasa. Mereka biasanya membunyikanya ketika akan 

tiba waktu berbuka puasa, setelah berbuka puasa, dan sesudah shalat 

terawih. Pihak pembeli datang langsung toko rumahan untuk membeli 

petasan yang di inginkanya, dan pihak pembeli dapat melihat dan memilih 

dengan sendiri petasan yang akan dibelinya. 

Seperti yang dikatan mas Dipa, selaku pihak pembeli bahwa: 

“Dapat memilih sendiri barang yang akan dibelinya, apabila 

petasan yang dipilih tersebut cocok maka dilanjutkan transaksi dan 

sebaliknya apabila ia tidak cocok dengan petasan tersebut maka ia 

boleh membatalkan akad  tersebut selama masih ada dalam satu 

majelis.”100 

Dalam  jual beli tersebut mas Dipa mengatakan bahwa: 

 tidak terdapat adanya hak khiya>r bagi pembeli apabila terjadi atau 

cacat pada barang baik yang terlihat maupun yang tersembunyi 

setelah terjadinya akad. Walaupun pada saat ditempat terjadinya 

akad pembeli meminta adanya hak khiya>r  dalam pembelian petasan 

yang dibelinya.101 

Bahasa yang digunakan adalah, pihak pembeli “pak petasan ini 

berapa harganya?”, penjual menjawab ”Rp 10.000 mas” kemudian 

pembeli bertanya lagi “ada garansinya atau tidak pak, jika nanti ngobos 

atau dinyalakan tidak bisa? Penjual menjawab: 

 “tidak ada mas, apbila mas mas setuju dengan tidak adanya 

garansi silahkan untuk membeli petasan ini, dan sebaliknya 

                                                            
100Mas Hanif, Wawancara, 12- juni- 2018 
101Mas Dipa, Wawancara, 11- juni- 2018 
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apabila mas menolak atau tidak setuju maka tidak apa-apa jika 

tidak jadi membeli petasan ini.  

Hal ini sama dituturkan oleh mas Hanif, ia pernah merasa dirugikan 

saat membeli petasan di toko tersebut.102 Akan tetapi dalam hal ini pihak 

penjual tidak menerima hak khiya>r  tersbut.  

“Alasan dari penjual petasan tidak memberikan ganti atau garansi 

dikarenakan alasan tidak ingan adanya pembatalan jual beli, sebab 

di awal akad penjual petasan sudah memberikan penjelasan bahwa 

tiak ada hak khiya>runtuk pembeli. Jadi apabila petasan yang di beli 

itu ketika dibakar tidak bisa menyala atau tidak bisa menghasilkan 

ledakan atau biasa disebut ngobos  maka pembeli tidak dapat 

meminta ganti atau garansi atau hak khiya>r atas petasan yang di 

belinya tersebut. Alasan mas Dipa membeli petasan tanpa adanya 

hak khiyar tersebut adalah ia tergiur dengan harga yang murah 

serta isi yang banyak pada kemasan tersebut.”103 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwsannya akad yang 

digunakan dalam jual beli petsan di desa Pijeran Kecamtan Siman adalah 

akad lisan, akad dilakukan dalam satu tempat atas dasar suka sama suka, 

disepakati antara kedua belah pihak, tidak ada unsur pemaksaan antara 

kedua belah pihak. Serta dalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan oleh 

penjual kepada pembeli di awal akad pihak penjual sudah menjeaskan 

bahwasannya tiak ada hak khiya>r  untuk membatalkan atau melanjutkan jual 

beli, apabila cacat tesebut diketahui sesudah akad. 

Setelah peneliti mencatat secara langsung mengenai obyek yang  

diperjualbelikan di toko mercon sae. Disini  penulis mewancarai penjual bapak 

Heri  selaku pihak penjuala petasan, bahwa penulis menanyakan tentang 

                                                            
102Mas Hanif, Wawancara, 12- juni- 2018 
103Heru kuswanto, Wawancara, 10- juni- 2018 
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kualitas petasan yang di perjual belikan di toko mercon sae ini. Beliau 

menjawab bahwa:  

“mengenai kualitas petasan tersebut tidak di ketahui, serta beliau 

mendapatkan barang dari sales distributor serta teman pembuat 

petasan. jadi ya wajar kalau ada barang yang rusak, karena 

pembutnya bukan saya sendiri.” 

Dari keterangan di atas bahwa penjual sudah menjelaskan tentang 

obyek jual beli tersebut, pembeli sebenarnya sudah mengetahui jika barang  

itu di jual dengan harga yang murah belum tentu berkualitas bagus, akan tetapi 

pihak pembeli tetap saja membeli petasan tersebut dikarenakan tergiur dengan 

harganya yang murah. Namun pembeli kecewa dengan petasan yang 

dibelinya, karena tidak sesuai dengan kenyataannya, kualitasnya kurang baik 

tidak sesui dengan apa yang tertera pada kemasan. 

Terkait dengan boleh tidaknya penjualan petasan, disini peneliti 

mencoba menanyakan kepada penjual. Menurut apa yang selama ini sudah 

dijalani oleh penjual petasan bahwa: 

“ jualan petasan di bualan ramadhan aman saja, ada satu dua orang 

yang merasa resah dengan adanya jualan tersebut, terutama bagi 

orang tua yang memiliki anak yang masih kecil. Karena petasan itu 

sendiri bagi mereka mengganggu, sedangkan dengan saya berjualan 

petasan di bulan ramadhan dapat memberikan tambahan penghasilan 

yang cukup signifikan. Serta razia yang ada seperti di televisi tidak 

ada hanya sebatas teguran untuk lebih mendisiplinkan pengguna 

petasan, terutama anak di bawah umur.”104 

Sesuai dengan yang sudah penulis amati, disini penjual memang tau 

akan resiko berjualan petasan namun disisi lain dengan berdagang petasan 

diasa dapat menambah semarak bulan ramadhan juga dapat menambah 

                                                            
104Heru kuswanto, Wawancara, 10- juni- 2018 
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penghasilan yang signifikan, dan berjualan petasan di daerah Desa Pijeran 

masih aman saja. 

Penulis disini juga mewancarai dengan pembeli terkait dengan petasan 

itu sendiri, apakah selama membunyikan petasan tersebut aman atau ada 

pelarang dari berbagai kalangan. Mas dipa selaku pembeli bercerita bahwa:  

“selama ini petasan memang menjadi kebiasan anak-anak serta 

pemuda untuk dijadikan alat untuk memeriahkan bulan ramadan, 

tentu saja dengan adaanya petasan dapat menambah semarak bulan 

ramdhan. Entah sudah menjadi kebiasaan atau fenomena yang harus 

dipertahankan. Datangnya Ramadhan dan Lebaran tak akan afdhol 

tanpa adanya letusan mercon petasan yang membahana di seluruh 

penjuru desa.Jika mau lebaran tak ada petasan, rasanya seperti 

hambar. Sungguh, tradisi yang mesti dipertahankan. Meskipun, 

sekarang ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah dan 

dilarang karena membahayakan. 

Biasanya pemuda membunyiakan petasan pada saat menjelang 

berbuka puasa, setelah shalat terawih dan menjelang waktu sahur. 

Ada masayarakat yang merasa terganggu dengan adanya aktivitas 

pemuda yang membunyikan petasan tersebut namun namanya juga 

bulan ramadhan terasa sepi jika tidak ada suara ledakan petasan.”105 

Setelah menerima keterangan dari mas Dipa bahwa disini penulis 

mengamati petasan sebagi obyek dalam jual beli, atau barang yang 

diperjualbelikan menyatakan bahwa petasan adalah salah satu barang yang 

menjadikan ramadhan lebih meriah.  petasan menjadi sebuah kebiasan yang 

harus tetap dipertahankan dan tetap harus ada sebagai pemeriah bulan suci 

ramadahn. Meskipun sudah ada pelarangan dari pemerintah, sedikit keresahan 

                                                            
105Mas Dipa, Wawancara, 11- juni- 2018 
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dari  masyarakat, namun tetap saja petasan menjadi barang yang fenomenal di 

bulan suci ramadhan ini. 

Wawancara dengan mas Hanif, terkait dengan petasan ini apakah 

membahayakan. Penjelasan dari mas hanif bahwa: 

 “petasan memang membahayakan terutama bagi anak-anak di bawah 

umur, tentu bermain petasan harus dalam pengawasan orang dewasa. 

Secara petasan tersebut cara memainkannya yaitu dengan dibakar 

kemudian akan membentuk sebuah ledakan, tentu saja ada efek yang 

ditimbulkan dari bunyi petasan ini, seperti mengganggu khususnya 

para bayi, balita serta lansia, mengagetkan juga dari suara 

ledaknnya, juga bisa menyebabkan luka bakar, jika tidak hati-hati 

dalam menyalaknnya. Namun selama ini di Desa pijeran belum ada 

kasus akibat bermain petasan. Aman saja tidak ada masyarakat yang 

marah-marah akibat bunyi ledakan petasan.  

Bermain  petasan sudah menjadi kebiasan setiap bulan ramadhan 

hingga idul fitri, disini masih sangat ramai sekali pemuda yang 

bermain petasan. Sehingga ramadhan tanpa adanya bunyi petasan 

akan sangat asing, suananya menjadi sepi.”106 

Dari kesimpulan wawancara dengan mas Hanif bahwa petasan adalah 

alat untuk mengisi dan memeriahkan bulan ramadhan. Meskipun disi-disi lain 

bermain petasan juga menimbulkan dampak yang kurang baik, seperti 

mengganggu pendengaaran, suaranya yang begitu keras dapat memekik kan 

telinga, sehingga khusunya para orang tua yang memiliki bayi pasti merasa 

terganggu, para  lansia, orang sakit tentu akan sangat terganggu dengan 

adanya bunyi ledakan petasan. Mengagetkan bagi pengendara jika bermain 

petasan di jalan, hal ini sudah umum terjadi yaitu menyalakan petasan di jalan 

raya. Menimbulkan luka bakar, petasan terbuat dari bahan peledak, misiu tentu 

                                                            
106Mas Hanif, Wawancara, 12- juni- 2018 
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saja jika penggunaannya tidak hati-hati akan menimbulkan luka pada fisik 

terutama luka bakar, akibat dari ledakan petasan. Namun luka bakar serta 

cacat fisik akabat ledakan dari petasan  ini belum ada, sehingga bermain 

petasan di lingkungan ini masih dalam kondisi aman saja.  

 

  



78 
 

 

BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PETASAN 

 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Petasan Yang Di Perjualbelikan Di 

Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dari 

Syarat – Syarat Obyek  

Suatu benda yang terlibat dalam jual beli disebut dengan obyek. 

Obyek dalam jual beli merupakan unsur terpenting yang harus ada pada 

transaksi jual beli. Karena obyek tersebut merupakan salah satu rukun dalam 

jual beli. Obyek jual beli disebut dengan ma’qud’ala>yh  yaitu obyek transaksi 

, dimana suatu transaksi dilakukan diatasnya.  

Secara umum, ma’qud’ala>yh  adalah harta yang dijadikan atau 

pertukarna oleh orang yang akad, yang bisa disebut mabi’ (barang jualan) dan 

harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila 

ma’qud’ala>yh  adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk dapat 

diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang berkad, tidak bersangkutan 

dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara’. 

Pada pembahasan di bab II telah dijelaskan bahwasannya syarat –

syarat dalam jual beli (ma’qu>d’ala>yh) dalam suatu transaksi jual beli adalah 

sebagai berikut: 

1. Suci dan mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-

benda najis, seperti anjing, babi dan yang lainnya. 

72 
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2. Memberi manfaat, maksudnya adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai 

dengan ketentuan hukum Islam (syari’at Islam). Maksudnya barang 

tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. 

3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain. 

Seperti “jika ayahku pergi kujual montor ini kepadamu”. 

4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual montor ini kepada 

tuan satu tahun , maka penjualan tersebut tidak sah. Sebab jual beli 

merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak 

dibatasi apapun kecuali ketentuan shara’. 

5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual 

binatang yang sudah lari dan tidak dapat diangkap lagi. Barang-barang 

yang sudah hialng atau barang yang sulit diperoleh kembali karena sama, 

seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama. 

6. Milik sendiri, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual 

beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. 

7. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui , 

banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya. Apabila 

dalm jual beli keadaan barang dan jumlah hargnya tidak diketahui maka 

perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.107 

Dari teori yang sudah dijelaskan mengenai syarat-syarat obyek jual 

beli, kemudian sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh pihaak penjual, 

yang sudah dijelaskan pada bab III. Dalam praktiknya bhwa ketika ada 

pembeli yang akan membeli petasan, pihak penjual menawarkan barang 

                                                            
107Hendi Suhendi, Fqih muamalah, 72-73.  
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kepada pembeli secara langsung, serta pembeli dapat memilih sendiri petasan 

yang ingin dibelinya sesuia dengan jenis dan harga petasan itu sendiri. Tentu 

saja penjual petasan tidak memaksakan pembeli untuk membeli petasan 

tersebut, atau agar cepat laku dagangan petasan tersebut. Apabila pembeli 

sudah cocok dengan barang yang dipilihnya maka setelah itu dilanjutkan 

transaksi jual beli, dimana antara kedua belah pihak salaing ridho mempunyai 

rasa rela antara atu sama lain dan saling memuaskan, serta adanya persetujuan 

antara kedaua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan yaitu pihak 

penjual memdapatkan keuntungan dari barang yang diperdagangkannya, dan 

pihak pemmbeli juga mendapatkan keuntungan atas barang yang di belinya 

tesebut. 

Dari penjelasan di atas bahawa obyek yang diperjualbelikan adalah 

sah menurut hukum islam karena sudah mememenuhi syarat obyek akad, 

yaitu petasan tersebut bukan benda najis, pada saat terjadinya transaksi tidak 

ditaklikan, tidak dibatasi waktu penyerahannya, obyek tersebut milik sendiri 

dari pihak penjual, dan obyek tersebut dapat diketahui oleh pihak penjual dan 

pembeli. 

B. Analisa Hukum Islam terhadap Asas-asas Jual Beli petasan di Desa 

Pijeran Kecamatan Siman 

Jual beli dalam Islam merupakan pertukaran harta antara dua pihak 

atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat 

dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang 

dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat 

dibenarkan  di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat 
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pembayaraan yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan 

mata uang lainnya.108 

Berbicara mengenai jual beli, maka tidak lepas dari konsep akad  yaitu 

perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Pada bab yang 

terdahulu penulis mengemukakan mengenai asas-asas akad jual beli dalam 

Islam dan untuk mengetahui sah atau tidaknya jual beli tersebut yang 

dilaksanakan di Desa Pijeran Kecamatan Siman. 

Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak 

penjual. akad  ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual 

beli, karena tanpa adanya akad  tersebut, jual beli belum dikatakan sah. 

Dalam jaual beli akad merupakan hal yang penting, karena tanpa pelaksanaan 

adanya akad jual beli tersebut tidak mungkin terjadi. Karena akad merupakan 

perjanjian yang membuat ijab kabul antara pihak penjual dengan pihak 

pembeli yang menunjukkan adanya kerelaan atau sering ridho antara kedua 

belah pihak.109 

Kemudian dalam pelaksaanaa jual beli juga terdapat asas-asas akad 

jual beli yang harus dipenuhi antara kedua belah pihak, asas-asas akad 

tersebut sudah dijelaskan  dalam bab II yang lalu. Bahwasanya asas-asas akad 

jual beli adalah sebagia berikut:  

2. Al-huriyah (kebebasan) 

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, 

dalam  artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian akad. Bebas 

                                                            
108Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), 129. 
109Qomarul Huda, Fiqih Muamallah,  55. 
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dalam menentukan obyek perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana 

cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari. 

Dari pengertian al-huriyah (kebebasan) diatas bahwasanyya yang 

terjai dilapangan yang sudah dijelaskan dalam bab III adalah sudah sesuai 

dengan al-huriyah (kebebasan), karena dalam pelaksanaan jual beli 

tersebut pihak pembeli disini berhak menentukan obyek jual beli sesuai 

dengan apa yang  pembeli inginkan.  

3. Al-musawah (persamaan atau kesetaraan) 

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai 

kedudukan yang sama, sehingga alam menentukan term and condition dari 

suatu akad/ perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan 

yang seimbang. 

Dari pengertian diatas maka yang terjadi pada pelaksanaan jual beli 

petasan yang ada di Desa Pijeran sudah sesuai dengan asas al-musawah 

(persamaan atau kesetaraan ), karena dalam menetukan suatu kadar kedua 

belah pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan 

pada asas persamaan atau kesetaraan ini, dimana penjual memdapatkan 

keuntungan dari petasan yang dijual, sedangkan pembeli medapatkan 

petasan yang digunkan untuk memeriahkan bulan suci ramadhan. 

4. Ar-Ridha> (kerelaan) 

Asas ini menyatakan segala transaksi yang dilkukan harus atas 

dasar kerelaan masing-masing pihak yang bertransaksi. Segala transaksi 

harus didasarkan pada kesepakaatan bebas dari pihak dan tidak boleh ada 

unsur paksaan.   
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Dari pengertian Ar-ridha> (kerelaan ) di atas bahwaanya yang 

terjadi saling ridho dalam melaksanakan akad jual beli, disini pihak 

penjual juga tidak memaksakan pihak pembeli agar membeli petesan yang 

ia tawarkan . apabila pihak pembeli merasa cocok dengan barang tersebut 

maka di lanjutkan dengan adanya transaksi, dan apabila tidak cocok maka 

dari pihak penjual juga tidak memaksa pihak pembeli. Sedngkan pembeli 

disini dapat memilih serta dapat mengurungkan niatnya untuk memebeli 

petasan tersebut. 

5. As-Sidq (kejujuran) 

Dalam jual beli asas kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak 

maka akan rusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara 

para pihak. Dala QS. Al-Ahzab : 70 disebutkan “ hai orang-orang yang 

beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang 

benar”.  Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat 

bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan 

lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan mudharat 

dilarang.110 

Dari pengertian asas as-shdiq (kejujuran) diatas maka yang terjadi 

pada toko mercon sae di desa Pijeran menurut penulis asas as-sidq 

(kejujuran) disini sudah diterapkan karena pihak penjual ketika ditanya 

menggenai kualitas barang, penjual menjelaskan bahwa barang di dabat 

dari selles distributor, mengenai kualitas tidak menjamin, sehingga ppihak 

                                                            
110Ibid. 
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pembeli mempunyai kebebasan untuk melanjutkan transaksi jual beli atau 

tidak melanjutkan. 

6. Al-Kita>bah (tertulis) 

Di dalam suatu perjanjian hendaknya dilakukan dengan secara 

tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari 

terjadi persengketaan. 

Dari pengertian diatas, dalam pelaksanaan jual beli semestinya 

seperti itu, disini jual petasan hanya beradar di area desa tersebut sehingga 

pembeli sudah percaya kepada penjual dan tidak melakukan pencatatan. 

Hanya secara lisan saling ridha. 

7. Iktikad baik 

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu 

perjanjian harus melakukan subtansi kontrak atau prestasi berdasarkan 

kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan yang baik dari para 

pihak agar tercapai tujuan perjanjian.111 

Dari pengertian diatas dalam pelaksanaan jual beli petasan  dari 

kedua belah pihak, terutama dari pihak penjual bahwasanya petasan yang 

di jual tersebut benar-benar asli dan bisa dinyalakan atau ngobos. 

8. Kemaslahatan 

Dengn asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat 

oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka 

dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan. 

                                                            
111 Ibid. 
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Dari pengertian di atas bahwasannya kemaslahatan di sini adalah 

petasan yang diperjual belikan, oleh pembeli itu digunakan dengan 

semestinya, tujuannya pun untuk memeriahkan suasana bualn suci 

ramadhan, serta yang terpenting tidak menimbulkan kegaduhan di 

masyrakat. 

9. Asas Illahiah/ Tahuid 

Asas ini bahwa setiap perbuatan tingkah laku perbuatan manusia 

tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Dengan demikian manusia 

memiliki tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri 

sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan 

asas ini manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala 

perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT. 

Dari pengertian diatas bahwa yang terjadi di lapangan  penjual 

hanya menyatakan bahwa barang yang sudah di beli tidak bisa 

dikembalikan dan tidak bertanggung jawab, sebab penjual sendiri tidak 

memaksakan pembeli untuk mebeli petasnnya, serta diawal kad penjul 

sudah menjelaskan bahwa tidak adanya hak khiya>r aibatau garansi. 

Dari delapan asas-asas jual akad jual beli yag sudah dijelaskan 

diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang belum di terapkan dalam 

jual beli petasan di Desa Pijeran adalah pada asas al-kitabah (tertulis), 

sehingga pelaksanaan jual beli petasn yang ada di desa Pijeran ini sudah 

sesuai dengan asas-asas hukum dalam Islam. 

Kemudian mengenai khiya>r aib terhadap  obyek terkadang 

perjanjian itu diselimuti beberapa cacat yang diketahui setelah akad, yang 
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disebut sebagai khiya>r aib. khiya>r aib adalah keadaan yang membolehkan 

salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau 

menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang 

dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui oleh pemiliknya waktu 

akad. Ketetapan adanya khiya>r aib mensyaratkan adanya barang 

pengganti, baik diucapkan secara jelas atau tidak, kecuali jika keridhaan 

dari yang akad. Sebaliknya jika tampak adanya kecacatan, barang 

pengganti tidak diperlukan lagi. Dalam transaksi ini pembeli memiliki 

kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad khiya>r aib bisa 

dijalnkan dengan jalan sebagai berikut: 

a) Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi 

serah terima, jika aib muncul setelah serah terima, maka ada hak 

khiya>r. 

b) Aib tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli. 

c) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan ketika 

menerima barang. Sebaliknya jika pembeli sudah mengetahui cacat 

ketika menerima barang, tidak ada hak khiya>r sebab ia sudah di 

anggap ridha>. 

d) Pemilik barang tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak 

boleh dikembalikan, maka gugurlah hak khiya>r tersebut.112 

Dalam praktiknya yang terjadi di toko mercon sae milik pak Heru 

Kuswanto, mengenai tidak adanya hak khiya>r aib yang mana terkadang 

menemukan cacat pada barang yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh 

                                                            
112Ibid, 116-117.  



87 
 

 

pembeli pada saat terjadinya akad. Seperti yang sudah di ceritakan oleh 

pembeli dalam bab III, cacat tersebut merupakan rusak barangnya, barang 

tersebut ternyata kuliatasnya kurang bagus, petasan ketika dinyalakan 

tidak bunyi ngobos,tidak sesuai dengan semestinya. Di awal akad sudah 

dijelaskan oleh pihak penjual bahwasanya dalam jual beli petasan tersebut 

tidak ada garansi atau hak khiya>r aib,  hal ini karenapenjual selaku pemilik 

barang tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh 

dikembalikan, sehingga apabila pihak pembeli menemukan cacat tidak 

maka gugurlah hak khiya>r aib. Menurut penulis hal ini sudah wajar 

semestinya diterima dengan rasa rela terhadap pihak pembeli, kareana 

diawal akad pihak penjual sudah menjelaskan bahwa jual beli petasan ini 

tidak ada garinya atau khiya>r aib terhadap barang yang sudah dibeli. 

Karena disini pihak penjual tidak memaksakan pembeli untuk membeli 

barang yang ditawarkannya, apabila pihak pembeli sudah ridha atas tidak 

adnya hak khiya>r aib maka pihak pembeli juga harus rela dan menerima 

resiko apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang telah dipilihnya.  

Apabila pembeli tidak ridha atas tidak adanya hak khiya>r aib maka 

tidak mungkin transaksi jual beli itu terjadi, oleh sebab itu dapat dikatakan 

bahwa pihak pembeli telah sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut 

sehingga transaksi jual beli tersebut berlangsung. Dari pemaparan diatas 

penulis menyimpulkan bahwasannya praktik jual beli petasan pada toko 

mercon sae di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo jika 

dilihat dari segi syarat-syarat obyek akad yang diperjual belikan oleh pihak 

penjula sudah sesuai degan hukum Islam. Karena dalam praktik jual beli 



88 
 

 

tersebut sudah memenuhi syarat-syarat obyek akad dalam hukum Islam, 

dan apabila terdapa rusaknya barang diketahui setelah akad, maka pihak 

pembel kurang telitinya dalam memilih petasan yang berkualitas bagus, 

dan juga pembeli terpengaruh dengan adanya petasan yng di bandrol 

dengan harga yang murah. Penulis juga menyimpulkan bahwasanya 

pelaksanaan hak khiya>r aib dalam praktik jual beli petasan yang terjadi di 

toko mercon sae telah sesui dengan hukum Islam, karena di awal akad 

pihak penjual sudah menjelaskan mengenai tidak anaya hakkhiya>r aib bagi 

pihak pembeli, maka khiya>r aib tersebut menjadi gugur.  

Syarat obyek tentu harus memberikan manfaat. Pengertian barang 

dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya seluruh 

barang yang dapat dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi (sayur-sayuran, 

buah- buahan, ikan, dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga) 

didengar suaranya (radio, televisi) serta dipergunakan untuk keperluan 

yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Dan jual 

beli yang tidak ada manfaatnya seperti alat-alat yang digunakan untuk 

melakukan hal-hal yang dilarang agama.113 

Dari sini timbul pertanyaan mengenai jual beli anjing pelacak atau 

anjing berburu yang jelas itu najis namun ada manfaatnya. Menurut Abu 

Hanifah boleh diperjual belikan menurut an-Nasha’i yang diperbolehkan 

hanya menjual belikan anjing untuk berburu, dengan berdalih kepada 

                                                            
113Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) 133. 
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ucapan Rosulullah yang melarang menperjualbelikan  anjing kecuali untuk 

berburu.114 

Seperti yang sudah di bahas pada bab III bahwa petasan 

memeberikan maanfaat bagi pembeli yaitu memberikan rasa gembira 

dengan menyalkan petasan di bulan ramadhan. Petasan sebagai tanda 

bulan ramadhan tentu saja apabila tidak ada petasan maka ramadhan akan 

menjadi sepi. 

Disisi lain jual beli petasan dapat memberikan keuntungan sendiri 

bagi penjula, sebab petasan hanya ada di bulan ramadhan, petasan sebagi 

alat untuk memeriahkan suasana ramadhan.    

 

  

                                                            
114Nasar haroe, Fiqih Muamalah (Jakarta: gaya media pratama, 2000), 116. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Syarat-syarat obyek akad yang diperjual belikan oleh pihak penjual 

sudah sesuai dengan hukum Islam, sehingga praktik jual beli tersebut 

sudah memenuhi syarat-syarat obyek dalam jual beli.  

2. Dari delapan asas-asas jual akad jual beli yag sudah dijelaskan diatas 

maka penulis menyimpulkan bahwa yang belum di terapkan dalam jual 

beli petasan pada toko mercon sae di Desa Pijeran Kecamatan Siman 

adalah pada asas al-kitabah (tertulis), sehingga pelaksanaan jual beli 

petasn yang ada di desa Pijeran ini sudah sesuai dengan asas-asas 

hukum dalam Islam. 

 

B. Saran 

Sebagai akhir dari penelitian dan penulisan skripsi ini, maka penulis 

akan memberikan saran-saran dengan harapan agar kesejahteraan 

masyarakat lancardalam bermuamalah dan elalu mendapatkan ridlo dari 

Allah SWT. 

1. Peneliti berharap bagi para pembeli hendaklah lebih teliti dalam 

memilih petasan yang akan dibelinya, karena dengan ketelitian dan 

kecermatan penemuan cacat pada barang atau cepat rusaknya barang 

bisa diminimalisir. 

84 
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2. Apabila ada pembeli yang tidak bertanya mengenai bagaimana kualitas 

petasan tersebut, peneliti berharap agar pihak penjual tetap bersikap 

jujur dan menjelaskan bagaimana kualitas yang sebenarnya walaupun 

tidak ditanya oleh pihak pembeli. Agar dalam jual beli ttersebut tidak 

ada perselisihan diantara keduanya dan kedua belah pihak saling 

mendapatkan keuntungan. 
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