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ABSTRAK 

 
Ilham Muhammad Bahruddin, 2019.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli 

Air Minum Isi Ulang UD. Assyifa Di Ponpes Assyafiiyah Durisawo 

Ponorogo.Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lukman Santoso, M.H. 

 

Kata Kunci : Hukum Islam, Akad Jual Beli, Risiko Kerugian 

 

Di dalam hukum Islam  telah diatur tata cara transaksi jual beli 

yang benar, dimana pada transaksi yang dilakukan, oleh dua pihak penjual 

dan pembeli tidak merugikan salah satu pihak atau pihak semuanya saat 

transaksi berjalan maupun pada akhir transaksi. Tetapi pada praktiknya 

tidak semua jual beli akan menghasilkan sebuah keuntungan dan manfaat 

pada pihak yang bertransaksi,bahkan sebaliknya dari adanya transaksi jual 

beli malah menimbulkan sebuah kerugian dari pihak-pihak yang 

bertransaksi. Seperti halnya transaksi jual beli air minum isi ulang yang 

dilakukan pengurus Ponpes Assyafiiya Durisawo di UD. Assyifa yang 

menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak atas terjadinya kerusakan 

galon air minum isi ulang milik UD. Assyifa. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; bagaiamana 

tinjauan hukum Islam terhadap akad yang dilakukan pada transakasi jual 

beli air minum isi ulang Ponpes Assyafiiyah Durisawo di UD. Assyifa, 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap risiko yang terjadi pada 

transaksi jual beli air minum Ponpes Assyafiiyah Durisawo di UD. 

Assyifa. Adapun  jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan 

penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan 

tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan 

metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, 

lalu menarik kesimpulan bedrsarkan pengamatan tersebut. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad jual beli air 

minum isi ulang yang dilakukan pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo 

di UD. Assyifa  belum memenuhi asas amanah di dalam akad, karena pada 

praktiknya pengurus Ponpes kurang dalam melakukan pengecakan, 

sehingga menimbulkan kerusakan atau hilangnya beberapa galon air 

minum milik UD. Assyifa. Lalu risiko pada jual beli adalah terjadinya 

kerugian pada pihak pemilik UD . Assyifa yaitu berkurangnya stok galon 

milik UD. Assyifa dan pembelian galon yang lebih mahal yang dilakukan 

pengurus Ponpes untuk melakukan ganti rugi galon yang rusak atau 

hilang. Namun jual beli ini tetap menjadi sah dikarenakan dari kedua pihak 

yang bertransaksi yaitu pemilik UD. Assyifa dan pengurus Pondok 

Assyafiiyah Durisawo saling menerima kerugian tersebut dan saling 

menyadari terkait kerusakan beberapa galon milik UD. Assyifa. Jadi 

apabila ditinjau dari teori gharar termasuk gharar yasir (gharar yang 

ringan). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan interaksi, 

dengan berinteraksi mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat, 

salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah 

terjadinya jual beli.
1
 

Jual beli menurut pandangan agama Islam diperbolehkan, karena jual 

beli termasuk salah satu cara dalam ber-muamalah. Arti jual beli menurut 

ulama Islam Wahbah al-Zuhaily adalah “menukar sesuatu dengan sesuatu 

yang lainya”.
2
 Dari jual beli yang dilakukan oleh manusia akan timbul 

risiko menurut hukum Islam, yaitu tidak sahnya jual beli seperti adanya 

gharar. Gharar merupakan perlakuan yang membabi buta tanpa 

pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu 

perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan pasti apa 

akibat dan kosekuensinya.
3
 

Dalam agama Islam pada setiap transaksi jual beli apapun pasti tidak 

akan terlepas dari akad. Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 

istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa 

yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain 

                                                           
1
 Muhammad Ibrahim Al-Jamal, Fiqh Muslimah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 24. 

2
 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, ( Jakarta:Prenadamedia  Group, 2010), 67. 

3
 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: IIIT Islam, 2002), 162. 
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(perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua 

orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. 

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua 

pihak, yang  mana suatu pihak berhak menuntut suatu hal dari pihak yang 

lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.
4
 

 Jual beli air minum isi ulang yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu 

UD. Assyifa  yang terletak di Desa Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo dengan Ponpes Asyafiiyah Durisawo Ponorogo. H. 

Yusak merupakan pemilik sekaligus yang melakukan transaksi dari pihak 

UD. Assyifa, sedangkan yang melakukan transaksi dari pihak Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo adalah pengurus pondok bagian kesejahteraan yaitu 

Luki Darmawan, Aji Wahyu Wiguna dan Robi Ardianto. Transaksi ini 

dilakukan dengan tujuan agar kedua belah pihak mendapat keuntungan 

yaitu pihak  pemilik UD. Assyifa mendapat keuntungan berupa pembeli 

yang akan menjadi pelanggan, sedangkan pihak pengurus Ponpes 

Asyafiiyah Durisawo mendapatkan Air Minum dengan harga yang lebih 

murah yaitu dengan harga Rp 3.500,- dan dengan fasilitas gratis pinjam 

galon.
5
 Pemilik UD. Assyifa  juga telah memberikan sedikit informasi 

kepada penulis terkait harga murah yang diberikan kepada pengurus 

Ponpes Assyafiiyah Durisawo, H. Yusak sebagai pemilik UD. Assyifa 

mengatakan: “Saya memberikan harga sedikit murah, karena pembelian 

yang dilakukan oleh pondok adalah berjumlah banyak dan pembelian dari 

                                                           
4
 Rahmawati, ” Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, Al- iqtishad, 1 

(Januari 2011) , 21. 
5 Observasi, UD. Assyifa. 19 November 2018. 
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anak pondok bisa berjalan terus, bisa dikatakan 5 hari sekali mereka sudah 

membeli air minum isi ulang yang telah habis. Intinya sudah jadi 

pelanggan gitu mas”.
6
  

Dalam praktik jual beli disini tidak ditetapkan kapan berakhirnya akad 

tersebut dan juga tanggung jawab pihak Ponpes Durisawo apabila terjadi 

kerusakan pada galon air tersebut. Dalam akadnya terdapat persyaratan 

yang harus dilaksanakan yaitu pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo 

harus selalu membeli air minum isi ulang di UD. Assyifa  artinya tidak 

dibolehkan membeli air minum isi ulang ditempat lain. Seperti yang telah 

diutarakan oleh Luki Darmawan kepada penulis: “Ponpes kita dipinjami 

20 galon, diberi harga murah dan juga ongkir gratis oleh H. Yusak untuk 

fasilitas wadah air minum isi ulang, dengan syarat harus selalu membeli air 

minum isi ulang di tempat beliau”.
7
 Dalam jual beli yang baik hendaknya 

dilandasi rasa saling percaya dan saling ridha antara penjual dan pembeli. 

Artinya tidak dibolehkan adanya unsur paksaan maupun persyaratan yang 

harus dilaksankan didalam kegiatan jual beli tersebut. 

Problem lainya yang terdapat dalam jual beli ini adalah pemakaian 

galon yang telah dipinjamkan tidak terjamin perawatanya sebagai contoh 

beberapa galon ada yang rusak dan juga hilang. Pada pelaksanaan akad 

jual beli tersebut, pemilik UD. Assyifa  tidak memberikan perjanjian 

tanggung jawab yang dilakukan pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo 

apabila terjadi kerusakan atau hilangnya galon air yang dipinjamkan. 

                                                           
6 Yusak, Hasil wawancara, UD. Assyifa. 21 November 2018. 
7 Luki Darmawan, Hasil wawancara, Ponpes Assyafiiyah Durisawo. 29 November 2018. 



4 
 

Untuk selama ini upaya yang dilakukan pengurus Ponpes Assyafiiyah 

Durisawo sebagai bentuk  pertanggung jawabannya adalah mengganti 

galon yang rusak atau hilang dengan galon baru yang tidak sama bentuk 

galonya, meskipun UD. Assyifa  telah memiliki galon yang berbentuk 

khusus dan berbeda dengan galon air minum lainya.
8
 Hal ini telah 

diterangkan kepada penulis oleh Luki Daramawan sebagai salah satu 

pengurus di Ponpes  Assyafiiyah Durisawo Ponorogo. Dia berkata: ”galon 

peminjaman dari H. Yusak yang berjumlah 20 pada awalnya sekarang 

masih 17 biji jumlahnya, yang 2 rusak pecah dan yang  1 hilang karena 

ditinggal seluruh santri pulang waktu liburan panjang. Lalu 

pertanggungjawaban pengurus mengganti galon yang pecah dengan galon 

baru”.
9
 

Berangkat dari latar belakang di atas peneliti menemukan perihal yang 

berbeda dalam hal pelaksanaan akad dan juga kewajiban tanggung jawab 

pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo atas risiko terjadinya kerusakan 

fasilitas galon dalam jual beli dengan aturan yang ada di dalam Hukum 

Islam yang belum jelas terkait keabsahan dari transaksi jual beli tersebut, 

maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Air Minum Isi Ulang 

Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo Di UD. Assyifa”. 

 

 

                                                           
8 Observasi, Ponpes Assyafiiyah Durisawo. 29 November 2018. 
9 Luki Darmawan, Hasil wawancara, Ponpes Assyafiiyah Durisawo. 29 November 2018. 
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B.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli air minum isi 

ulang Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo di UD. Assyifa? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap risiko dan bentuk 

pertanggungjawaban pada jual beli air minum isi ulang Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo Ponorogo di UD. Assyifa? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual 

beli air minum isi ulang Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo di 

UD. Assyifa. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap risiko 

dan bentuk pertanggungjawaban pada jual beli air minum isi ulang 

Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo di UD. Assyifa. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Untuk menambah wawasan bagi pembaca dan juga khazanah ilmu 

khususnya dibidang muamalah dalam hal jual beli air minum isi ulang 

Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo di UD. Assyifa. 
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2. Manfaat Praktis 

Diharpkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukkan para pihak 

yang melakukan transaksi jual beli air minum ini dengan 

mengutamakan hukum Islam sebagai landasan transaksinya. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap 

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

terjadinya kesamaan penelitian, pengulangan penelitian dan duplikasi 

penelitian. Maka, penilitan terdahulu yang peneliti gunakan yaitu: 

Pertama Skripsi karya, Rizki Eka Prasetio “Praktik Jual beli Air Dari 

Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung 

Kidul dalam Tinjauan Hukum Islam”.
 10

  

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap praktik jual beli air dari sumber mata air umum di 

Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul. Dengan masalah yang 

diangkat berupa kenaikan harga air pada musim kemarau.  

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah praktik jual beli air dari 

sumber mata air umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul 

yang ditinjau dari hukum Islam bahwa dari segi subyek jual beli („aqidani) 

jual beli air dari sumber mata air umum itu diperbolehkan karena yang 

melakukan jual beli yakni orang dewasa yang sudah mumayyiz serta tidak 

ada paksaan dalam jual beli tersebut. Dari segi akad transaksi juga 

                                                           
10

 Rizki Eka Prasetio “Praktek Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan 

Panggang Kabupaten Gunungkidul Dalam Tinjauan Hukum Islam” , Skripsi Fakultas Syariah dan  

Hukum  UIN Yogyakarta, 2016. 
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diperbolehkan, karena sudah termasuk dengan akad yang diperbolehkan 

yaitu dengan cara lisan yang tidak mengakibatkan persengketaan dalam 

jual beli tersebut. Dari segi objek jual beli tidak diperbolehkan pada 

musim kemarau, karena jumlah air terbatas yang menyebabkan air dari 

sumber mata air umum di Kecamatan Panggang mengalami kekeringan 

dan mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengambil air dari sumber 

mata air tersebut. 

Penelitian ini memiliki objek penelitian air yang diambil dari sumber 

mata air di Kabupaten Gunung Kidul. Permasalahan yang terdapat pada 

penelitian ini adalah tentang kenaikan harga air bersih dimusim kemarau 

dan penurunan harga dimusim penghujan. Penelitian ini secara umum 

membahas tentang praktik yang dilakukan warga pembeli air serta 

keuntungan bagi warga yang memiliki truk tangki pengangkut air dengan 

tinjauan hukum Islam jual beli. 

Kedua  Skripsi, Erfina Sartika,”Analisis Hukum Islam Terhadap Jual 

Beli Air Pada Perusahaan Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko 

Kabupaten Ponorogo”.
11

 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap praktik akad, mekanisme serta wanprestasi yang 

terdapat pada jual beli air PDAM unit IKK Sooko. Masalah yang terdapat 

penelitian tersebut adalah sesuai dengan ketentuan PDAM Unit IKK 

Sooko, setiap pelanggan mendapat jatah pokok penggunaan air 10 m
3 

                                                           
11 Erfina Sartika, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Pada Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo, Skripsi Jurusan Syariah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016.                              
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setiap bulanya maka harus membayar Rp 18.250,00. Apabila pelanggan 

menggunakan air 8 m
3
 maka pelanggan harus membayar Rp 18.250,00 

begitu juga pelanggan yang menggunakan air 7 m
3
 harus membayar Rp 

18.250,00. Tetapi jika pelanggan menggunankan lebih dari  10 m
3, 

maka 

harus membayar sesuai dengan keterangan pada rekening. Misalnya 

penggunaan air mencapai 
11 

m
3
 maka harus membayar Rp 20.775,00. 

Apabila penggunaan air mencapai 14 m
3 

maka harus membayar Rp 

25.550,00. 

Selanjutnya,  keluhan pelanggan karena air mengalir tidak lancar, air 

keruh, terjadi lonjakan tagihan, tagihan kadaluwarsa, tidak ada 

pemberitahuan kepada pelanggan. Masalah lain yang terdapat pada 

penelitian ini adalah pembayaran dilakukan setiap bulanya pada tanggal 1 

sampai 20. Apabila ada pelanggan telat dalam membayar bulananya, maka 

setiap satu hari akan dikenakan denda sebesar Rp 3.000,00 padahal diakad 

kontrak awal tidak dijelaskan jumlah besaran dendanya oleh PDAM. 

Pelenggan baru mengetahui besaran dendanya saat melakukan 

pembayaran. 

Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah analisis hukum Islam 

terhadap akad jual beli air minum pada perusahaan daerah air minum 

(PDAM) unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan 

ketentuan hukum Islam, karena akad pelaksanaanya dilakukan oleh 

pelanggan sebagai pembeli dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

sebagai penjual adalah akad jual beli seperti biasanya, sedangkan secara 
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mekanisme dalam praktik jual beli air minum pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) unit IKK Sooko Kabupaten Ponorogo bertentangan 

dengan hukum Islam, karena dalam mekanisme jual beli air ini terjadi 

adanya ketidakadilan yaitu jika penggunaan air kurang dari ukuran yang 

ditentukan harus membayar penuh dan jika menggunakan lebih maka 

harus membayar kelebihanya, terjadinya wanprestasi antara pihak PDAM 

dan juga pelanggan serta merugikan pelanggan. 

Penelitian di atas meneliti tentang akad, denda tagihan serta 

wanprestasi perusahaan air dalam jual beli air pada (PDAM) unit Sooko 

Kabupaten Ponorogo dengan tinjauan hukum Islam. 

Ketiga, Skripsi M. Adib Mubarok,”Praktek Jual Beli Sumber Air 

Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngaditirto 

Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung)”.
12

 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap jual beli sumber air di Desa Ngadiroto Kecamatan 

Selopanggung Kabupaten Temanggung. Masalah yang terdapat 

didalamnya adalah di Desa Ngaditirto terdapat sengketa tentang 

kepemilikan sumber air yang ada di perbatasan lahan 2 warga. Dimana 

sumberair itu menjadi sumber incaran warga desa lain untuk dibeli  

sebagai pemenuhan kebutuhan airnya, sehingga terjadi perselisihan tanah 

mana yang harus dibeli, karena jual beli air melanggar aturan agama juga 

aturan negara. Akad dalam praktek jual beli sumber air ini adalah akad jual 

                                                           
12 M. Adib Mubarok, “Praktek Jual Beli Sumber Air Dalam Prespektif Hukum Islam 

(Studi Kasus Di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung)” , Skripsi 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta, 2010 
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beli sebidang tanah, meskipun tujuan pembeli adalah sumber airnya, 

namun yang yang tertera dalam akad adalah sebidang tanah, sehingga 

dicurigai adanya penyimpangan terhadap aturan syar’i dan praktek jual 

beli sumber air ini. 

Kesimpulan dari penelitian di  atas adalah akad jual beli yang 

dilakukan adalah bersyarat, yaitu jual beli tanah dengan syarat sumber air 

yang ada pada lahan tersebut dimanfaatkan oleh pembeli secara mutlak. 

Prinsip pokok yang penting dalam Islam bahwa hal-hal duniawi boleh 

diusahakan atau dikerjakan kecuali usaha yang nyata disebutkan haramnya 

dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi, maka jual beli sumber air yang 

merupakan hak publik jelas dilarang oleh Nabi. 

Keempat, Skripsi Hardiansyah, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Transaksi Jual Beli Air Irigasi Pompa Sumur Sawah Di Desa 

Banyukambang Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun”.
13

 

Penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap transaksi jual beli air irigasi di Desa 

Banyukambang Kecamatan Wonosari Kabupaten Madiun. Permasalahan 

di dalamnya adalah ada petani menggunakan jasa pompa air sumur di 

sawah, pembayaranya setelah panen tiba. Di dalam akdanya terdapat 

ketidakjelasan dalam berapa banyaknya takaran air yang diperjualbelikan, 

ini dikarenakan tidak adanya penetapan berapa kali air irigasi dialirkan 

dalam masa tanam sampai masa panen tiba. 

                                                           
13 Hardiansyah,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Air Irigasi Pompa 

Sumur Di Sawah (Studi Kasus DI Desa Banyukambang Kecamatan Wonoasri Kabupaten 

Madiun), Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2014. 
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Di sisi lain pembayaran yang dilakukan petani menggunakan padi hasil 

panen perhitunganya untuk sawah 125 aru petani membayar dengan padi 1 

kwintal, apabila petani terlalu sering meminta untuk mengairi sawahnya 

maka pemilik sumur akan mendapat kerugian. 

Penelitian ini mempunyai objek air irigasi pompa sumur di sawah 

difokuskan terhadap akad jual beli serta sistem pembayarannya oleh petani 

kepada pemilik pompa sumur di sawah, yang mana pada akadnya ada 

ketidakjelasan terkait berapa banyak pemilik sumur pompa mengaliri 

sawah petani. Sedangkan pada sistem pembayaranya terdapat kerugian 

dipihak pemilik sumur ketika petani sering meminta sawahnya untuk 

dialiri air dan pemilik pompa sumur memberi tarif tetap, karena 

persetujuan harga sudah ditetapkan diakad awal. 

Kelima, Skripsi karya Masrukhin, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Jual Beli Air Galon Isi Ulang (Studi Kasus Di Depo Lima Jln. Timoho No. 

79 Sapen, Yogyakarta)”
14

. 

Penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual 

beli air galon isi ulang di Depo Lima Jln. Timoho No. 79 Sapen, 

Yogyakarta menurut hukum Islam. Dengan permasalahn di dalamnya 

yaitu dalam penggunaan galon yang digunakan sebagai tempat air isi ulang 

adalah galon milik perusahaan-perusahaan air minum terkenal yang merek 

atau logonya sudah dilindungi oleh pemerintah. Seperti yang ada di galon 

milik AQUA, di samping sisi galonya terdapat stiker yang tertulis”Botol 

                                                           
14 Masrukhin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Galon Isi Ulang (studi 

kasus di Depo Lima jln Timoho No 79 Sapen, Yogyakarta)” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta, 2013. 
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Ini Hanya Boleh Diidi Oleh pemilik Merk AQUA (Pasal 9 Ayat 3 Kep. 

Menperindag no. 705/MPP/KEP/11/2003, yang ditujukan kepada para 

pelaku usaha depot air minum isi ulang dengan tujuan untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap merk AQUA dan untuk melindungi 

konsumen dari penipuan oleh orang yang tridak bertanggung jawab. 

Mengenai praktik yang ada, akan dibenturkan dengan teori hukum Islam 

khususnya pada hal perlindungan konsumen, karena untuk menghindari 

penipuan dari orang yang tidak bertanggung jawab. 

Penelitian ini memiliki objek yang sama dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis yaitu tentang air minum isi ulang, yang mebedakan 

adalah penelitian yang akan penulis lakukan memiliki fokus terhadap akad 

yang dilakukan pembeli dan penjual, serta tanggung jawab pembeli 

terhadap galon air minum yang telah dipinjamkan oleh penjual (depo isi 

ulang). 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis akan teliti 

adalah sama-sama meneliti tentang air bersih dan air minum juga dengan 

akad jual beli, namun  perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yaitu 

pada teknis jual beli seperti akad yang dilaksanakan, sistem pembayaran, 

tempat penelitian dan juga masalah yang dijadikan pokok pembahasan. 

Dengan berangkat dari permasalahan penelitian atau teknis jual beli yang 

berbeda menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis berencana melakukan penelitian 

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Air 
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Minum Isi Ulang Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo Di UD. 

Assyifa” 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini jika dilihat dari 

tempat perolehan data termasuk jenis penelitian lapangan (field 

reseach), soerang peneliti harus terjun ke lapangan, mempelajari, 

menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena 

lapangan.
15

 Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada dua 

pihak yang telah melakukan transaksi jual beli air minum isi ulang 

pihak tersbut adalah UD. Assyifa  dan Ponpes Assyafiiyah Durisawo 

Ponorogo. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

penelitian yang memiliki karakteristik alami (naturals setting) sebagai 

sumber data langsung, deskriptif, yaitu proses penelitian lebih 

dipentingkan daripada hasil penelitian. Analisis dalam penelitian 

kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif, dan makna 

merupakan hal yang esensial. Pendekatan kualititatif yaitu penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subyek penelitian.  Secara garis besar penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang 

dialami oleh subjek penelitian.
16

 Yang menjadi subjek dalam 

                                                           
15

 Soekarejo Margono,”Metodologi Penelitian Pendidikan”, (Jakarta: Reneka Cipta, 

2003), 38.  
16

 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 29.  
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penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam jual beli air minum 

isi ulang yaitu penjual air minum isi ulang UD. Assyifa dan pengurus 

Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo. 

2.  Lokasi penelitian (Khusus Penelitian Lapangan) 

Penelitian dilakukan di Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo. 

Pemilihan lokasi ini dikarenakan di tempat itulah terjadi transaksi jual 

beli air minum isi ulang UD.Assyifa  dilakukan. 

3. Sumber Data 

Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah data tentang: 

a. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni mengenai kata-

kata atau informasi yang dimana penulis dapatkan dari 

informan. Data primer yakni data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber data yang pertama di lokasi penelitian 

atau objek penelitian atau bahan-bahan yang mempunyai 

otoritas.
17

  Informan yang dimaksud oleh penulis yakni dua 

pihak yang terkait dengan transaksi jual beli air minum isi 

ulang. Lebih detailnya dari pihak pemilik UD. Assyifa H.  

Yusak dan dua karyawanya Iqbal dan Juned sebagai informan 

dari penjual, sedangkan di pihak pengurus Ponpes Assyafiiyah 

Durisawo Ponorogo adalah pengurus pondok bagian 

                                                           
17 Pieter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media,2005),141. 
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kesejahteraan yaitu Luki Darmawan, Aji Wahyu dan Robi 

Ardianto sebagai  informan dari pihak pembeli. 

b.  Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literature-

literatur terkait dengan skripsi ini untuk memperkuat teori yang 

digunakan. Data sekunder merupakan data yang berasal dari 

orang kedua bukan data yang datang secara langsung atau 

semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, akan 

tetapi data ini mendukung mengenai pembahasan penelitian.
18

  

Fungsi dari data sekunder ini yakni menambah keterangan atau 

sebagai keterangan pendukung dari data primer. Data sekunder 

antara lain meliputi artikel-artikel mengenai jual beli air secara 

umumnya dan jual beli air minum secara khususnya, literatur, 

ataupun buku yang relevan dengan penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hendak menggali 

makna dari fenomena yang bersifat empirik, oleh karena itu teknik 

pengumpulan data yangdigunakan adalah sebagai berikut: 

a. Observasi, observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta 

pencatatan secara sistematis. Penulis akan mengunjungi tempat 

terjadinya transaksi jual beli air minum isi ulang di UD. Assyifa  

yang terletak di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan 

                                                           
18 Ibid.,141. 
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Ponorogo Kota, penulis akan melihat dan mendengarkan 

peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo dengan Pemilik UD. Assyifa , kemudian 

penulis merekam hasil pengamatan dengan catatan atau alat bantu 

lainya. 

b. Interview (wawancara), adalah teknik pengumpulan data melalui 

proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya 

pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban 

diberikan oleh yang diwawancara.
19

  Wawancara mendalam 

disebut juga wawancara tidak berstruktur mirip dengan 

percakapan informal, metode ini bertujuan memperoleh bentuk 

tertentu informasi dari semua responden, bersifat luwes, susunan 

pertanyaan bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi.
20

  

Wawancara ini akan penulis lakukan terhadap dua pihak yang 

terlibat dalam transaksi jual beli air minum isi ulang yaitu pemilik 

UD. Assyifa  dan pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo 

Ponorogo. 

c. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, 

sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Untuk melengkapi data-

                                                           
19 Abdurahrahmat Fathoni,  Metodologi Pnelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, 

(Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006),105. 
20

 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan Ilmu Social Lainya, (Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2003), 180.  
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data yang terkumpul, maka pelaksanaan dokumentasi ini sangat 

penting untuk menguatkan data-data yang ada.21 Dokumentasi 

yang akan diambil diantaranya berupa arsip dan data-data 

mengenai jual beli air minum isi ulang UD. Assyifa. 

5. Analisis Data 

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah proses 

berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data 

lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan 

kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan 

tersebut. 

Secara langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti 

saran Milles dan Hubberman.
22

 Yaitu seperti halnya dilukiskan pada 

siklus gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 158-160.  
22 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2011), 129. 

Pengumpulan 
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Gambar 1. Langkah-langkah Analisis Penelitian 

Keterangan: 

a. Reduksi Data 

Adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 

memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara 

dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. 

b. Model Data 

Adalah menyajikan kumpulan informasi atau data yang 

tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan 

pengambilan tindakan dengan model matrik, grafik, jaringan 

kerja dan bagan. 

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Adalah merupakan langkah ketiga dari aktifitas analisis 

data. Data yang telah diperoleh sejak mulanya mencoba 

diambil kesimpulan. Sehingga kesimpulan itu senantiasa harus 

diverifikasi selama penelitian berlangsung.23 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reability). Kepercayaan 

keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan 

yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat reelevan 

                                                           
23

 Aji Damaruri, Metodologi Penelitian Muamalah, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 

86.  
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dengan atau isu yang sedang dicari. Untuk menetapkan keabsahan 

(trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan 

teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu24 

Untuk memperoleh jawaban penelitian yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hasil penelitian diuji 

keabsahannya. Ada tujuh teknik pengujian keabsahan data yaitu: 

a. Perpanjangan kehadiran peneliti. 

b. Observasi yang diperdalam. 

c. Triangulasi. 

d. Pembahasan sejawat. 

e. Analisis kasus negatif. 

f. Kecukupan referensi. 

g. Pengecekan anggota. 

Akan tetapi karena keterbatasan waktu dan lain-lain, maka dalam 

penelitian ini hanya menggunakan dua (2) teknik dalam pemeriksaan 

keabsahan data yaitu perpanjangan kehadiran peneliti dan triangulasi. 

Dengan perpanjangan pengamatan peneliti berarti  kembali ke 

lapangan, dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang 

baru, sehingga memungkinkan derajat keabsahan data yang 

dikumpulkan. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.25 Pada 

                                                           
24 Lexy J  Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009), 324. 
25

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA 

2013), 273. 
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penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang 

terkait dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi 

sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan 

data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga 

membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang 

kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan 

lapangan. 

7. Tahapan-tahapan Penelitian 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis 

perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat 

menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami.
26

 

Langkah-langkah tersebut antara lain: 

Tahap pertama yaitu penyusunan proposal penelitian yang berisi 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. Setelah proposal selesai dalam penyusunan, kemudian 

ada tahapan presentasi proposal yang diadakan. Selanjutnya penulis 

melakukan perizinan kepada tempat yang akan dijadikan lokasi 

penelitian. 

 Tahap kedua menyusun kerangka konseptual tentang Konsep 

Hukum Islam yang mengatur jual beli. Dalam tahapan ini penulis 

                                                           
26

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 

154. 
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mencari data-data yang memuat mengenai teori yang akan digunakan 

dalam penelitian.  

Tahap ketiga yaitu penggalian data lapangan, terdiri dari deskripsi 

mengenai objek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum 

mengenai pendapat pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli air 

minum isi ulang UD. Assyifa  yaitu pemilik UD. Assyifa  dan juga 

beberapa pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo bagian 

kesejahteraan. Setelah teori dan data lapangan sudah lengkap, maka 

selanjutnya adalah penyusunan laporan penelitian. Tahap terakhir 

adalah melakukan seminar hasil penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada 

keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah 

dalam proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika 

penulisan. Penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi lima bab. Masing-

masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pada 

penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap bahasan yaitu: 

Bab I pendahuluan. Bab ini memuat gambaran secara keseluruhan 

skripsi yang meliputi: latar belakang masalah tentang jual beli air minum 

isi ulang yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik  UD. 

Assyifa  yang terletak di Desa Cokromenggalan Kecamatan Kota 

Ponorogo Kabupaten Ponorogo dengan pengurus Ponpes Assyafiiyah 

Durisawo Ponorogo, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian, 
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tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang berkaitan 

dengan tema penelitian, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, 

dan sitematika pembahasan penelitian. 

Bab II berisi tentang jual beli dan risiko jual beli dalam Islam. Dalam 

bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu jual beli dan risiko jual beli 

dalam Islam. Pada sub bab jual beli memuat tentang pengertian jual beli 

dalam Islam, akad jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli dalam 

Islam, serta syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Sedangkan pada sub 

bab risiko jual beli dalam Islam menerangkan pengertian risiko dan 

tanggung jawab atas barang pinjaman. 

Bab III berisi tentang praktek transaksi jual beli air minum isi ulang 

Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo di UD. Assyifa. Dalam bab ini 

memuat gambaran umum UD. Assyifa yang meliputi sejarah berdirinya 

dan mekanisme adakad dalam transaksi jual beli air minum isi ulang 

dengan pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo.Selanjutnya 

memuat gambaran umum Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo yang 

meliputi sejarah berdirinya dan tanggung jawab pengurus pondok terhadap 

risiko dalam transaksi jual beli air minum isi ulang UD. Assyifa. 

Bab IV berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli air 

minum isi ulang Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo di UD. Assyifa. 

Bab ini memuat tentang analisis hukum Islam terhadap tanggung jawab 

pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo dalam transaksi jual beli 

air munum isi ulang di UD. Assyifa. 
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Bab V berisi tentang penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari 

penelitian dan saran-saran dari peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

AKAD JUAL BELI DAN RISIKO JUAL BELI DALAM ISLAM 

A. Konsep Akad Jual Beli 

1. Pengertian Akad 

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai 

hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan dengan kehendak syariat 

yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek 

perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian 

harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri 

tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. 

Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai 

dengan kehendak syariat.  Ketiga, adanya akibat hukum pada objek 

perikatan.
27

 

 Sedangkan akad jual beli dalam Islam  diartikan sebagai kemauan 

seseorang untuk melakukan jual beli yang dari dalam hatinya sendiri 

dan juga diartikan sebagai ikatan ijab-qabul antara penjual dan 

pembeli untuk melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan 

syariat dalam agama Islam.
28

 Untuk sahnya suatu akad harus 

memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun 

akad tersebut adalah: 

                                                           
27 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 70. 
28 Syamsul Anwar,  Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68. 
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a. Al-aqid  atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, 

persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam 

melakukan perbuatan hukum.  

b. Shighat atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad 

berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan 

yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adlah ucapan 

setuju dan rela yang berasal dari pembeli. 

c. Al-ma‟qud alaih atau objek akad. Objek akad adalah amwal 

atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masig-masing 

pihak.
29

 

2. Sifat-Sifat Akad 

a. Akad tanpa syarat (akad munjiz) adalah akad yang diucapkan 

seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau 

tanpa menetapkan suatu syarat. Akad seperti ini dihargai syara’  

sehingga menimbulkan dampak hukum. 

b. Akad bersyarat (akad ghair munjiz) adalah akad yang 

diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni 

apabila syarat aatau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, 

baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau 

ditangguhkan pelaksannanya. 

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia 

sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah 

                                                           
29 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, ( Bandung: Pustaka Setia, 2001), 67. 
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ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah 

memenuhi syarat-syarat tersebut.
30

 

3. Asas-asas Akad 

a. Asas kebebasan berakad yaitu suatu prinsip hukum yang 

menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun 

tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam 

undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam 

akad. 

b. Asas keseimbangan, meskipun secara faktual jarang terjadi 

keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum 

perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, 

baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang 

diterima maupun kesimbangan dalam memikul risiko. 

c. Asas kemaslahatan, dengan asas ini dimaksudkan bahwa akad yang 

dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 

bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan 

memberatkan. 

d. Asas kebenaran (ash-Shidiq) adalah setiap orang dilarang 

melakukan kebohongan karena dengan adanya penipuan sangat 

berpengaruh dalam keabsahan perjanjian. 

                                                           
30 Ibid,73. 
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e. Asas kerelaan (ar-ridha) yaitu asas yang menyatakan bahwa segala 

sesuatu transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan 

masing-masing pihak. 

f. Asas amanah mengandung arti bahwa masing-masing pihak 

haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya. 

Dalam perjanjian Islam dituntut adanya amanah misalnya 

memegang rahasia atau memberikan informasi yang sesungguhnya 

dan tidak berbohong.
31

 

4. Rukun dan Syarat Akad 

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan 

yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan 

keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak 

haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad 

ialah sebagai berikut: 

a. „Aqid ialah orang yang berakad. 

b. Ma‟qud „alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti 

benda yang dijual dalam akad jual beli. 

c. Maudhu‟ al‟aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan 

akad. 

d. Shighat al‟aqd ialah ijab dan qabul. 

                                                           
31 Neni Sri Imaniyati, ”Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: 

Implementasinya pada Usaha Bank Syariah”, MIMBAR, 2,  (Desember 2011), 153.  
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Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan 

syara’ yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad 

yaitu: 

a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. 

b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 

c. Akad itu diizinkan oleh syara’. 

d. Akad dapat memberikan faidah. 

e. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum qabul terjadi. 

f. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang 

berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab 

tersebut menjadi batal.
32

 

5. Definisi Jual Beli 

Secara linguistik, al-bai‟ (jual beli) berarti pertukaran sesuatu 

dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzab hanafiyah “jual beli 

pertukaran harta (mal) dengan harta menggunakan cara tertentu yang 

dimaksud harta di sini adalah harta yang memiliki manfaat serta 

terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakan ijab dan qabul. 

Menururt Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu‟ “pertukaran harta 

dengan harta, dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki”.33 

Adapun yang dimaksud “harta” adalah segala sesuatu yang dimiliki 

dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak 

bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang 

                                                           
32 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 46.  
33

 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), 60.  
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bukan milik dan agar dapat dibedakan dengan jual beli yang 

terlarang.34 

 Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat 

manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam Al- Qur’an dan 

sunah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-quran dan sunah 

Rasulullah SAW, yang berbicara tentang jual beli, antara lain: 

a. QS. Al-Baqarah ayat 275: 

بَا ۚ َم الرِّ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ  َوأََحلَّ َّللاَّ

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 

 b.  Hadist  nabi dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban 

َما اْلبَْيُع َعْن تََراض    إِنَـّ

    “jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”35 

   Dari kandungan ayat-ayat al-Quran dan sabda-sabda Rasul yang 

telah disebutkan, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal  jual 

beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, 

menurut Imam al-Syathibi, pakar fiqh Maliki, hukumnya berubah 

menjadi wajib contohnya adalah ketika terjadi praktik ihtikar 

(penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga 

melonjak naik). 

                                                           
34

  Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) 67. 
35

  Ibid, 69. 
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   Sedangkan ijma‟ ulama menyepakati bahwa jual beli 

diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu 

mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun 

demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkanya itu, 

harus diganti dengan barang lainya yang sesuai.36 

6. Rukun dan Syarat Jual Beli 

   Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli 

merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan 

bersama. Agar transaksi bisnis yang dilakukan halal, maka perlu 

memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Rukun secara bahasa adalah 

yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Dalam buku 

Muhammad Amin Suma dijelaskan: Rukun secara harfiah antara lain 

berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, 

unsur dan elemen. Menurut istilah, rukun diartikan dengan suatu yang 

terbentuk sesuatu yang lain dari keberadaanya.
37

 Rukun jual beli 

menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli 

dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Akan tetapi, 

jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beliitu ada empat, yaitu: 

a. Ada orang yang berakad, syaratnya adalah berakal dan yang 

melakukan akad orang yang berbeda. 

b. Ada shighat, syaratnya  adalah kerelaan kedua pihak saat akad 

berlangsung. 

                                                           
36

  Ibid, 75. 
37  Retno Dyah Pekerti, “Transaksi Jual Beli Online dalam Prespektif Syariah Madzhad 

Asy-Syafi’i”, JEBA, 02 (2018), 6. 
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c. Ada barang yang dibeli, syarat barang tersebut adalah barang itu 

ada,dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik 

penjual dan diserahkan pada saat akad berlangsung. 

d. Ada nilai tukar pengganti barang, syaratnya adalah barang tersebut 

suci, ada manfaatnya, keadaan barang dapat diserahterimakan, 

barang yang dijual belikan milik penjual dan barang itu dapat 

diketahui oleh penjual dan pembeli. 

B.  Jual  Beli yang Dilarang (Gharar) 

1. Definisi Gharar 

  Jual beli yang dilarang ada dua jenis: Pertama, jual beli yang 

dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) maksudnya jual beli yang 

tidak memenuhi syarat dan rukunnya seperti: jual beli barang haram, 

jual beli bersyarat, jual beli yang menimbulkan madharat dan lain lain. 

Kedua, jual beli yang sah tetapi dilarang, dikarenakan ada beberapa 

faktor yang menghalangi kebolehan dari proses jual beli seperti: jual 

beli yang masih dalam tawar-menawar,  jual beli barang secara borong 

untuk ditimbun.38 

  Dalam ilmu ekonomi Islam, risiko atau ketidakpastian lebih 

dikenal lebih dikenal sebagai taghrir. Taghrir berasal dari bahasa Arab 

gharar yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko dan 

ketidakpastian.
39

  Secara istilah fiqih, gharar adalah ketidaktahuan 

terhadap suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi 

                                                           
38

Ibid, 86.  
39 Adiwarman Karim, Manajemen Asuransi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). 17. 
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perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan 

buruknya. Menurut madzhab syafi’i, gharar adalah segala sesuatu 

yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat 

memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang 

menakutkan. Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa gharar adalah 

suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad 

terlaksana atau tidak. Sedangkan Imam as-Sarkashi serta Ibnu 

Taimiyah memandang gharar dari segi adanya ketidakpastian akibat 

yang timbul dari suatu akad.
40

 

2. Dasar Hukum Gharar 

a. Hadist Rasulullah SAW tentang larangan gharar 

 

ه ىَر ُسوُلَاللَِّهَص لَّىَاللَُّهَع ل ْيِهَو س لَّم َع ْنَب  ْيِعَاْلْ ص اِةَو ع ْنَب  ْيِعَاْلغ ر رَِن َ    

 

“Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam melarang jual beli al-

hashah dan jual beli gharar”. 

 
  Dari sabda Rasulullah di atas jelas dikatakan Rasulullah SAW, 

bahwa jual beli gharar itu merupakan hal yang dilarang jadi tidak ada 

alasan untuk kita melakukan jual beli yang seperti ini. 

b. Ayat Alquran tentang larangan melakukan gharar 

                          

                      

 َََ 

                                                           
40 Nadratuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, Al-

Iqtishad, 1, (Januari 2009), 54. 
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan 

(gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang 

salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan 

yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan 

janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya 

Allah sentiasa Mengasihani kamu.” (QS. An-Nisa: 29) 

  Menurut Abdullah Yusuf Ali ayat ini mengandung makna bahwa 

semua harta kekayaan kita yang kita pegang sebagai amanat,baik itu atas 

nama kita,atau kepunyaan masyarakat atau rakyat di bawah pengawasan 

kita,pemborosannya tidak dibenarkan. Lalu  kepada kita diingatkan 

bahwa keborosan dapat menghancurkan kita sendiri. Tetapi disini juga 

terdapat makna yang lebih bersifat umum: kita harus berhati-hati 

terhadap hidup kita   dan hidup orang lain. Tidak boleh kita 

memperlakukan kekerasan. Ini sebaliknya daripada “cara perdagangan 

atas dasar suka sama suka”.
41

 

3. Macam-macam Gaharar 

Macam-macam gharar ditinjau hukumnya dibagi menjadi tiga 

yaitu: 

a. Gharar yang jumlahnya banyak, hukumnya haram. 

b. Gharar jumlahnya sedikit, hukumnya mubah. 

c. Gharar yang jumlahnya sedang, hukumnya masih diperselisihkan 

para ulama. 

                                                           
41 Abdullah Yusuf Ali,Qur‟an Terjemahan dan Tafsirnya, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 

1993), 52. 



34 
 

Sedangkan kategori gharar menurut Mohd Bakri Haji Mansor 

dijelaskan bahwa gharar dapat dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu: 

a. Gaharar fahishih (ketidakjelasan yang keterlaluan)  adalah gharar 

yang berat dan denganya dapat membatalkan akad. Gharar ini 

timbul karena dua sebab yaitu barang sebagai objek jual beli tidak 

ada dan barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya 

seperti yang dijanjikan. 

b. Gharar yasir (ketidakjelasan yang minimum) adalah gharar yang 

ringan, keberadaanya tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat 

bentuk gharar semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli 

tersebut tetap sah menurut syara’.
42

 

4. Hal yang mendasari terjadinya gharar 

  Perkembangan bisnis kontemporer demikian pesat, yang 

menjadi tujuan adalah mendapatkan keuntungan materi semata. 

Parameter agama dikesampingkan, yang menjadi ukuran adalah 

mendulang materi sebanyak-banyaknya. Ini merupakan ciri khas 

peradaban kapitalis ribawi yang memuja materi. Tidak mengherankan 

bila dalam praktek bisnis dalam bingkai ideologi kapitalis serba bebas 

nilai serta berbagai kegiatan yang dilarang dalam Islam menjadi hal 

yang wajar. Salah satu praktek yang dilarang dalam Islam, tetapi lazim 

dilakukan di bisnis kotemporer ribawi adalah praktek gharar.
43

 

                                                           
42 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh 

Muamalahi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 191. 
43 M. Ali Hasan,  Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,( Jakarta: Rajawali Pers, 

2003), 147. 
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5. Akibat dari Gharar 

Gharar biasanya merujuk pada muamalah antar manusia, 

ketidaksempurnaan informasi yang bisa muncul secara alami dan 

tidak ada unsur kesengajaan dari pihak yang bertransaksi, inilah 

definisi gharar. Jika terdapat unsur kesengajaan dari  salah satu 

pihak untuk memanipulasi informasi atau menyembunyikannya 

maka disebut penipuan. Gharar dan penipuan paasti berujung pada 

kexaliman dan ketidakadilan, sedangkan Islam datang untuk 

memerangi keduanya. Dari perbuatan yang mengandung gharar, 

maka akan menimbulkan suatu kerugian pada salah satu pihak 

yang bertransaksi.
44

 

C. Risiko Jual Beli Dalam Islam 

1. Definisi Risiko 

   Kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang selalu 

berhadapan dengan risiko, karena dalam Islam, suatu bisnis tidak bisa 

terhindar dari dua realitas, “realitas untung” dan “realitas rugi”, atau 

bahkan tidak menyentuh kedua realitas tadi, melainkan masuk dalam 

realitas baru, yaitu “realitas tidak untung dan tidak rugi”. 

Kemungkinan realitas ini merefleksikan suatu risiko. Pada dasarnya, 

risiko muncul karena ada ketidakpastian dimasa depan. Andaikan 

manusia mengetahui dengan pasti segala sesuatu yang terjadi, niscaya 

manusia akan mampu memperhitungkan segala kemungkinan. Ketika 

                                                           
44 Imam Wahyudi, Manajemen Risiko Bank  Islam, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 6.  



36 
 

manusia mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan secaca pasti, 

maka ia akan mampu mereduksi bahkan tidak perlu menanggung 

risiko. Namun hal ini sangat absurd terjadi, karena hanya Allah 

lahyang mengetahui masa depan dengan pasti.
45

 

  Di dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab 

3 bagian enam tentang risiko pasal 42 menyebutkan bahwa 

 kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah 

satu pihak dinyatakan sebagai risiko. Sedangkan pasal 43 

menerangkan tentang kewajiban atas sebuah resiko pada ayat pertama 

berbunyi “ kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian 

di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian sepihak dipikul 

oleh pihak peminjam dan ayat kedua berbunyi “kewajiban 

menanggung kerugian yang disebabkan oleh kejadian timbal balik, 

dipikul oleh pihak yang meminjamkan”.
46

 

  Risiko atau kerugian dapat diartikan suatu bahaya, akibat atau 

konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang 

berlangsung atau kejadian yang akan datang.47  Dapat dikatakan bahwa 

risiko dapat berkaitakan dengan uncertainty (ketidakpastian). Namun 

terdapat perbedaan antara risiko dan ketidakpastian. Risiko mengacu 

pada expected risks (risiko yang telah diperkirakan), sedangkan 

ketidakpastian mengacu pada unexpected risks (risiko yang belum atau 

                                                           
45 Sirajul Arifin, “Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan”, Tsaqafah, 2, (Oktober 

2010), 317. 
46 Tim Redaksi, Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S), (Bandung: Fokusmedia, 

2010), 15. 
47

 Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 17. 
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tidak diperkirakan). Keduanya memang sama-sama risiko, namun 

berbeda dalm hal sifat “bias diperkirakan” atau tidak, sehingga metode 

pengelolaanya akan berbeda.
48

   

2. Klasifikasi Risiko 

  Menurut sifatnya risiko dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis 

yaitu: 

a. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), adalah risiko yang 

apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa 

disengaja misalnya risiko tejadinya kebakaran, bencana alam, 

pencurian, penggelapan, pengacauan dan sebagainya.  

b. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif) adalah yang disengaja 

ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya 

ketidakpastian  memberi keuntungan kepadanya, seperti risiko 

hutang piutang. 

c. Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat 

dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya 

datu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang. Seperti banjir, 

angin dan bencana alam lainya. 

d. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang 

mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya seperti 

kapal kandas, pesawat jatuh dan sebagainya. 

                                                           
48  Supriyo, “Menejemen Risiko dalam Prespektif Islam”, Jurnal Promosi Jurnal 

Pendidikan UM Metro, 1, (2017), 130. 
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e. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan 

dan kemajuan (dinamika) masyarakat dibidang ekonomi, ilmu dan 

teknologi. Seperti risiko keuangan.
49

 

3. Penyebab Terjadinya Risiko 

  Pada umumnya penyebab tejadinya risiko dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu: 

a. Hazard (bahaya) adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar 

kemungkinan terjadinya suatu peril (bencana) atau chance of loss 

(kesempatan terjadinya kerugian) dari suatu bencana tertentu. 

b. Peril (bencana atau musibah) adalah suatu peristiwa yang dapat 

menimbulkan kerugian. 

c. Losses (kerusakan) adalah kerugian yang diderita akibat dari 

kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi.
50

   

4. Tanggungjawab Terhadap Risiko 

  Pertanggungjawaban atas risiko apabila terjadi kerusakan barang 

maka ahli fikih berpendapat bahwa hal tersebut dilihat dari kapan 

terjadinya kerusakan barang yang dimaksud adalah: 

a. Apabila terjadi sebelum serah terima akibat kesasalahan pembeli 

maka jual beli tidak batal, dan tetap berlangsung seperti sediakala, 

dan pembeli wajib membayar seluruh harga yang telah disepakati. 

                                                           
49

Kasidi, Manajemen Risiko, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 6.  
50

 Ferdinand Silalahi, Manajemen Risiko dan Asuransi, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 1997),7.   
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b. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain maka pembeli boleh 

menentukan pilihan antara melanjutkan dan membatalkan 

transaksi. 

c. Transaksi menjadi batal apabila barang rusak akibat kesalahan 

penjual, atau barang rusak akibat kondisi barang itu sendiri 

(overmatch). 

d. Jika barang rusak sebagian karena perbuatan penjual maka pembeli 

tidak diwajibkan membayar atas kerusakan yang terjadi. 

e. Jika barang rusak akibat bencana maka pembeli berhak 

menentukan pilihan antara membayar sebagian yang masih utuh 

atau untuk membatalkanya. 

f. Apabila kerusakan barang terjadi setelah serah terima, maka 

sepenuhnya hal ini menjadi tanggungjawab pembeli, kecuali 

penjual memberikan hak khiyar kepada pembeli maka pembeli 

boleh mengembalikan dengan berpegang hak  khiyar yang 

diberikan oleh penjual.51 

  Dalam Islam tanggung jawab bersifat multi tingkat dan tak berpusat 

baik pada tingkat individu maupun tingkat masyarakat ataupun juga 

secara bersama-sama. Tanggung jawab timbul karena adanya wewenang. 

Lebih luasnya adalah kewajiban seseorang dalam menanggung segala 

sesuatu atas pembebanan tanggung jawab. Manusia yang bertanggung 

jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa 

                                                           
51 Gemala Dewi,”Hukum Perikatan Islam di Indonesia”,(Jakarta: Kencana, 2005), 95.  
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tindakanya itu baik dalam arti menurut norma umum bukan atas penilaian 

subjektif. 

   Risiko kerusakan barang yang dilakukan karena adanya human eror 

atau kesalahan yang dilakukan seseorang seperti lalai dalam menjaga 

barang, kurang hati-hati dalam meletakkan barang adalah sepenuhnya 

tanggung jawab seseorang yang melakukan hal tersebut. Sedangkan risiko 

rusaknya barang akibat terjadinya bencana alam seperti, gempa, banjir, 

dan tanah longsor dan sebagainya tidak dapat dihindari oleh manusia 

sehingga gugurnya tanggung jawab, karena itu kehendak Sang Pencipta.
52

 

 

 

 

 

                                                           
52 M. Habib Mustopo, Manusia dan Budaya Kumpulan Essay Ilmu Budaya Dasar, 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1983), 191. 
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BAB III 

PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG PONPES 

ASSYAFIIYAH DURISAWO PONOROGO DI UD. ASSYIFA 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Pondok Pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo 

a. Keadaan Geografis  Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo 

Pondok pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo 

merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren 

yang berada di kabupaten Ponorogo. Secara geografis Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo Ponorogo terletak di dusun Durisawo, 

kelurahan Nologaten, kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo 

tepatnya di Jl. Lawu Gg. IV No. 35 Durisawo, Nologaten, 

Ponorogo yang dari sebelah utara berbatasan dengan kelurahan 

Cokromenggalan, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan 

Nologaten dan dari pusat kota Ponorogo berjarak + -1 km ke arah 

timur laut, sebelah barat berbatasan dengan dusun Jarakan 

kelurahan Banyudono, dan sebelah timur berbatasan dengan dusun 

Krajen kelurahan Cokromenggalan. Dan pondok pesantren 

Assyafiiyyah ini termasuk mempunyai letak yang strategis yaitu 

dalam wilayah kota dan dekat dengan berbagai lembaga 
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pendidikan, sehingga memudahkan santrinya menjangkau 

sekolahnya masing-masing.
53

 

Untuk lebih detailnya, penulis membuat skema seperti dibawah ini: 

Sebelah utara     :    Kelurahan Cokromenggalan. 

Sebelah selatan :   Kelurahan Nologaten dan dari pusat kota  

Ponorogo berjarak +- 1 km ke arah timur laut. 

Sebelah barat  :  Dusun Jarakan kelurahan Banyudono 

Sebelah timur :  Dusun Krajen kelurahan Cokromenggalan.
54

 

b. Visi dan Misi Pondok Pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo 

Bagi setiap lembaga pastilah mempunyai visi dan misi 

untuk mewujudkan tujuan dari lembaga tersebut, yaitu: 

Visinya adalah membangun dan mencetak generasi yang 

beraqwa dan berakhlak mulia, sedangkan misinya adalah mencetak 

kader-kader Islam yang mampu melakukan ibadah dengan baik, 

menjalankan syari’at Islam dengan baik, menyebarkan siar Islam di 

masyarakat.
55

 

c. Sejarah Bedirinya Ponpes Assyafiiyah Durisawo Ponorogo  

Daerah Durisawo dulunya adalah sebidang tanah yang 

diberikan sebagai hadiah dari Adipati Ponorogo kepada Abdul 

Wahab. Secara maknawi daerah ini diberi nama Durisawo yang 

berasal dari kata Daarun dan Tsawab yang artinya rumah yang 
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Hasil Observasi, Ponpes Assyafiiyah Durisawo, 25 Januari 2019.  
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penuh pahala atau tempatnya pahala. Disana didirikan masjid 

sebagai pusat ibadah.Masjid Durisawo terus berkembang baik dari 

segi ritual ibadah maupun pendidikan keagamaannya.Secara fisik 

terbukti sampai sekarang dengan adanya pohon sawo yang 

berjumlah 8 pohon tetapi saat ini pohon tersebut tinggal 7 karena 

sebuah pohon tumbang saat hujan dan angin kencang. Sehingga 

pondok pesantren terasa semakin sejuk dengan adanya pohon sawo 

disekitar pondok.
56

 

Setelah K.H. Abu Dawud membangun asrama di depan masjid 

sekitar tahun 1924 M sebagai tempat tinggal santri dari Ponorogo 

maupun dari luar Ponorogo yang ingin menimba ilmu di masjid 

Durisawo. Saat itu pendidikan yang berpusat di masjid Durisawo 

begitu kompleks, terdiri dari unit kegiatan, yaitu:
57

 

1) Pondok pesantren 

2) Jam’iyyah Thoriqah An-Naqsabandiyah 

3) Madrasah Diniyah Awaliah 

4) Madrasah Diniyah Wustho 

5) Majlis Dzikir 

6) Majlis ta’lim untuk masyarakat umum, jamaah Thoriqoh dan 

santri (setiap Jum’at Legi dan Kamis sore) 

7) Qiro’at Al-Qur’an 

8) Tahfid Al-Qur’an 
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9) PAUD dan taman kanak-kanak Al-Kautsar 

10) Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar 

11) SMK Pembangunan 

Sepeninggal K.H. Khozin pondok ini diberi nama “ Pondok 

Pesantren Pertama Durisawo”. Pemberian nama pertama ini 

mempunyai dua arti, yaitu pondok yang pertama kali atau paling 

pertama didirikan di Durisawo, dan arti yang lain adalah “ 

pertahanan madzhab” yaitu madzhab Imam Syafi’i yang dianut 

oleh pondok Durisawo. Beliau banyak mengadakan terobosan baru 

dengan mendirikan sekolah menengah kejuruan yaitu SMEA 

pembangunan dan mempelopori adanya pesantren kilat (mondok 

untuk beberapa hari saja).
58

 

Dalam kurun waktu pondok pesantren Durisawo mengalami 

pasang surut, sekitar tahun 1999 santri pondok pesantren Pertama 

Durisawo mengalami kemunduran hanya beberapa santri saja yang 

tinggal di pondok. Mulai tahun 2000 di bawah kepemimpinan K.H. 

Ahmad Muzayyin dan K.H. Samuri Yusuf, S.Ag melakukan 

pembaharuan di segala bidang. Dari segi fisik yaitu pembangunan 

asrama, sarana dan prasarana juga dilakukan perbaikan.Sadangkan 

segi pendidikan dilakukan pembenahan materi yang diajarkan di 

pesantren yaitu perpaduan dari system salaf dan modern.Ini 

bertujuan agar mutu lulusan pondok pesantren pertama Dursawo 
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mempunyai keunggulan dari segi ilmu keagamaan dan tidak 

ketinggalan juga di bidang pengetahuan umum. Selanjutnya di 

bawah kepemimpinan beliau nama pondok ini menjadi pondok 

pesantren as-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo
59

. Hingga saat ini 

pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo mempunyai 21 tenaga 

pengajar dengan rincian 14 ustadzah dan 7 ustadzah yang 

mengampu sesuai dengan bidang dan pelajaran masing-masing. 

Sedangkan untuk santrinya saat ini berjumlah 135 santri yang 

terdiri dari 56 santri putra dan 81 santri putri dimana santri-santri 

tersebut terdiri dari golongan mahasiswa dan siswa yang masih 

besekolah, jumlah tersebut sudah termasuk beberapa pengurus 

pondok pesantren assyafiiyah durisawo Ponorogo.
60

 

2. UD. Assyifa 

a. Gambaran umum UD. Assyifa 

UD. Assyifa merupakan tempat pengisian ulang air minum atau 

depo pengisian air minum yang berada di Jl. Tangkuban Perahu No 

18 Keluarahan Cokromenggalan Kecamatan Kota Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo. UD. Assyifa melayani penjualan air minum 

isi ulang, penjualan galon air minum yang bermerk “Assyifa ” dan 

air mineral dan air terapi kesehatan dalam kemasan produk dari 

UD. Assyifa.
61

 Dalam hal ini pak Yusak mengatakan: 
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“UD. Assyifa ini merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang penjualan air minum isi ulang dan juga melayani 

konsultasi tentang standar kebersihan air minum serta melayani 

penjualan galon air minum yang bermerk “UD. Assyifa ”, Jadi 

untuk galon ya, di sini kita mendatangkan langsung dari pabrik 

dalam artian galon itu tidak ada merk (polos) sehingga 

sewaktu-waktu kita mengeluarkan produk galon itu kita brand 

dengan nama kita, selain itu UD. Assyifa juga menjual  air 

mineral dan air terapi kesehatan dalam kemasan dari produk 

kami sendiri.”
62

 

 

Selama ini UD. Assyifa belum mempunyai pesaing usaha yang 

bergerak  di bidang penjualan air minum isi ulang, dikarenakan 

dalam satu wilayah kelurahan Cokromenggalan hanya UD. Assyifa 

yang menjual air minum isi ulang dan penjualan galonya. 

Meskipun demikian UD. Assyifa belum memiliki cabang di 

wilayah lain untuk membesarkan usahanya. Pelayanan penjualan 

UD. Assyifa dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 22.00 

WIB dengan memperkerjakan 4 karyawan yaitu 2 karyawan pada 

pagi hari dan 2 karyawan pada sore hari hingga tutup. Dalam satu 

hari UD. Assyifa dapat menjual minimal 20 galon air minum isi 

ulang terkadang sampai 30 galon lebih air minum isi ulang yang 

terjual  apabila cuaca panas, karena kebanyakan pembeli dari 

penjual minuman atau es. Terkait hal ini pak Yusak menyatakan: 

“Depo pengisian air minum UD.Assyifa kami ini tidak 

memiliki cabang yang lain artinya hanya disini saja dan mulai 

buka jam 9 pagi dan tutup jam 10 malam, kami mempunyai 4 

karyawan dan dibagi menjadi dua shift yaitu shift pagi dan 

shift malam. Dalam sehari kami dapat menjual paling tidak 20 

galon air minum isi ulang, apabila ramai ya sampai 30 galon 

air isi ulang yang terjual, kalau pondok mengisi air pada hari 
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itu juga, bisa sampai 45 galon air minum isi ulang yang terjual, 

kebenyakan yang membeli air isi ulang UD. Assyifa adalah 

warung-warung yang menjual minuman atau es”.
63

 

 

Sementara itu pendapat yang sama juga diutarakan Oleh 

Juned salah satu karyawan di UD. Assyifa bahwa: 

“UD. Assyifa hanya ada satu tempat di sini saja dan buka pagi 

sampai malam, setiap hari saya melayani pembeli dari pagi 

sampai sore lalu yang sore sampai malam (tutup) itu yang 

melayani pembeli 2 teman saya. Kalau sekarang shift pagi saya 

dengan satu teman saya, jadi setiap shif dua orang yang 

menunggu di sini”.
64

 

 

Penjualan air di UD. Assyifa dalam sehari berkisar tiga 

puluh galon air minum isi ulang yang terjual. Dan penjualan 

tersebut akan meningkat ketika cuacanya panas. Dalam hal ini 

Iqbal yang bekerja sebagai karyawan di UD. Assyifa juga 

menambahkan Ia mengatakan: 

“Dalam sehari ada kalau lima belas galon yang saya isi itu pagi 

sampai siang saja, apalagi ditambah pondoknya sampean air 

minumnya habis seperti ini bisa sampai tiga puluh galon lebih 

air minum isi ulang yang saya isi. Apalagi kalau cuaca sedang 

panas biasanya warung-warung yang menjual minuman 

banyak yang beli air dari UD. Assyifa ini”.
65

 

 

b. Sejarah Berdirinya UD. Assyifa 

Berdirinya UD. Assyifa berawal dari keinginan bapak H. Yusak 

untuk membuka usaha yang bergerak di bidang penjualan air 

minum, karena menurut bapak H. Yusak, bisnis air adalah salah 

satu bisnis yang menjanjikan dan menurut beliau, air adalah bahan 
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pokok dalam pembuatan kebutuhnan pangan dan kebutuhan pokok 

lainya. Berkaitan dengan ini pak Yusak mengatakan: 

“Melihat air itu sebagai sumber kehidupan,di mana air itu ndak 

butuh inovasi segala macem, mulai awal air itu sampai besok 

entah itu kapan, air itu tetap air, maka dari itu untuk bisnis air 

ini adalah bisnis yang menjanjikan seperti bahan pangan dan 

bahan pokok lainya menggunakan air.”
66

 

 

 Maka dari itu pada tanggal 4 November 2014 beliau mendirikan 

depo pengisian air minum yang bernama UD. Assyifa. Selain 

menjual air minum isi ulang, UD. Assyifa juga menjual air mineral 

dan air terapi untuk kesehatan, awal mulanya dari orang tua  bapak 

H. Yusak yang mengalami sakit dan menjalani pengobatan dengan 

meminum air mineral terapi, dengan perantara air terapi tersebut 

ternyata dapat menyembuhkan penyakit orang tua beliau. Dari 

kejadian ini yang melatar belakangi pembelian mesin pengubah air 

minum biasa menjadi air minum terapi yang saat ini diberi lebel 

UD. Assyifa. Dari peristiwa ini pula nama “ Assyifa” diambil oleh 

beliau H. Yusak. Dikarenakan kesembuhan orang tuanya yang 

diobati dengan air minum sehingga sembuh penyakitnya lalu H. 

Yusak menamai deponya dengan kata “Assyifa” yang berarti 

“penyembuh”. Penjelasan tentang hal ini sebagaimana yang 

dikatakan oleh bapak Yusak sebagai berikut. 

“UD. Assyifa berdiri pada tanggal 4 November 2014, 

waktu itu saya membuka usaha pengisian air dan juga 

mulai memproduksi air terapi hingga sekarang. Jadi sudah 

berjalan 4 (empat) tahun usaha ini, nah selama empat tahun 
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itu ya berbagai macam-macam kendala lah istilahnya dan 

disini itu dalam nilai jualnya ada air terapinya seperti 

Kangen  yang dapat digunakan mengobati segala macam 

penyakit kayak gitu. Awalnya juga orang tua saya yang 

sakit, lalu saya belikan air terapi untuk pengobatan dan 

Alhamdulillah orang tua sembuh. Dari pengetahuan 

manfaat air terapi tersebut,  saya akhirnya beli mesin untuk 

merubah air biasa menjadi air terapi itu. Setelah itu saya 

mulai berfikir untuk meluaskan bisnis kita itu, mencoba air 

yang untuk terapi itu kita bisniskan, walhasil Alhamdulillah 

perkembanganya luar biasa. Ternyata masyarakat kita itu 

memang sebagian besar membutuhkan air yang baik.”
67

 

 

 Pernyataan yang hampir sama juga diutarakan Juned sebagai 

berikut: 

 

“Saya bekerja disini bareng dengan Iqbal mulai dari awal 

UD. Assyifa ini berdiri yaitu tahun 2014. Untuk sejarah 

yang saya tahu pemilik UD. Assyifa ini membeli mesin 

pengubah air minum biasa menjadi air minum terapi pada 

tahun 2014 itu, lalu UD. Assyifa ini membuka depo isi 

ulang air minum. Sekarang masyarakat sekitar sini tidak 

bingung membeli air minum isi ulang, karena disini sudah 

disediakan air minum yang berkualitas baik untuk 

kesehatan”.
68

 

   

B. Praktik Transaksi Jual Beli Air Minum Isi Ulang Ponpes Assyafiiyah 

Durisawo Ponorogo Di UD. Assyifa 

   Transaksi jual beli air ini berawal dari inisiatif pengurus pondok 

Assyafiiyah Durisawo yang ingin memenuhi kebutuhan air minum santri-

santri putra. Sebelumnya santri-santri putra Ponpes Assyafiiyah Durisawo 

mempunyai kendala dalam kebutuhan air minum, dari hal ini pengurus 

bagian kesejahteraan santri mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, dengan cara membelikan atau mengkoordinir pembelian air 

minum dengan jumlah banyak agar ketersediaan air minum untuk santri 

                                                           
67

 Yusak, Hasil wawancara, UD. Assyifa, 6 Januari 2019. 
68 Juned, Hasil wawancara, UD. Assyifa, 12 Januari 2019. 



50 
 

tidak terbengkalai. Melihat hal ini, pengurus bagian kesejahteran Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo yaitu Aji Wahyu dan Luki Darmawan menemui 

pemilik UD. Assyifa untuk membicarakan rencana pembelian air untuk 

santri-santri kepada UD. Assyifa dan pada akhirnya mendapat kesepakatan 

oleh kedua belah pihak yaitu pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo dan 

pemilik UD. Assyifa. Penjelasan yang menyangkut ini dikatakan oleh Luki 

Darmawan yang mewakili pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo, 

tentang hal ini ia mengatakan: 

“Dulu itu saya yang mempunyai ide untuk menyediakan air minum 

galon untuk minum seluruh santri putra, karena yang saya rasakan 

waktu itu temen-temen santri mengeluh karena di pondok tidak ada 

persediaan air minum. Dari  hal ini saya mencoba menemui pak 

Yusak karena beliau yang mempunyai usaha air minum isi ulang, 

ternyata setelah saya utarakan keluhan santri-santri pondok, dan 

kita setuju melakukan transaksi ini”.
69

 

 

   Penjelasan yang sama juga ditambahkan Aji Wahyu yang termasuk 

pengurus Pondok Assyafiiyah Durisawo, dalam penjelasan tersebut ia 

mengatakan: 

“Awal mula pengurus membeli air minum di UD. Assyifa itu 

ketika pengurus melihat kurang terpenuhinya kebutuhan air minum 

untuk santri-santri, kalau malam tidak ada air minum di pondok 

akhirnya minum air keran.dari situ kang Luki yang menemui pak 

Yusak dengan menceritakan keluhan di pondok terkait air minum 

santri akhirnya pak Yusak memberi respon yang bagus sampai 

akhirnya pondok kita menjadi konsumen di UD. Assyifa, dan 

sudah berjalan 2 tahun ini”.
70

 

 

Untuk UD. Assyifa sendiri sebenarnya sudah pernah melakukan 

jual beli seperti ini dengan beberapa yayasan, namun dikarenakan suatu 
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hal akhirnya jual beli tersebut tidak berjalan lagi. Hal ini juga menjadi 

salah satu faktor terjadinya jual beli air minum isi ulang UD. Assyifa 

dengan Ponpes Assyafiiyah Durisawo. Hal ini dijelaskan bapak Yusak, ia 

mengatakan sebagaimana berikut: 

“Sama pondok KH. Syamsudin itu pernah kita menjual air minum 

kesana setelah beberapa tahun, akhirnya sana ada bantuan dan 

sekarang bisa membeli mesin sendiri, akhirnya kita berhenti 

menjual ke sana, lalu kita beralih ke Ponpes Assyafiiyah Durisawo 

Alhamdulillah dapat berjalan sampai sekarang. Juga dulu di 

pondok Qur’an Al- Furqon kita pernah menjual kesana dengan 

harga yang sama dengan penjualan kami ke Pondok 

Assyafiiyah”.
71

 

 

Tidak berbeda jauh dengan penjelasan Iqbal tentang hal ini, ia 

mengatakan bahwa: 

 

“Untuk saat ini transaksi jual beli air minum isi ulang dengan 

yayasan pondok, hanya dilakukan dengan pondok Durisawo wetan 

saja. Kalau dulu penah jual beli seperti ini dilakukan dengan 

pondok Durisawo kulon itu, tapi sudah berhenti lumayan lama 

karena sana sudah bisa memproduksi air minum sendiri”.
72

 

 

Dalam menyepakati jual beli ini pemilik UD. Assyifa bapak H. Yusak dan 

Pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo tidak melakukan perjanjian secara 

tertulis, melainkan hanya melakukan kesepakatan melalui obrolan yang 

dilakukan pada awal terjadinya transaksi. Penjelasan tentang hal ini 

diungkapkan kang Luki Darmawan, dalam penjalesanya ia mengatakan : 

“Dari awal dimulainya transaksi saya tidak mengadakan perjanjian 

tertulis dan tidak membahas tentang apabila terjadi kerusakan atau 

kehilangan galon yang dipinjamkan oleh UD. Assyifa, hanya salin 

percaya saja jaminan dari transaksi yang saya lakukan dengan pak 

Yusak”.
73
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Pengurus yang lainya juga menambahkan pendapatnya yang sama, 

dalam hal ini pengurus yang lain juga mengatakan bahwa terkait awal 

dilaksanakan akad  jual beli air minum ini memang tidak ada perjanjian 

secara tertulis. Hal ini disampaikan Aji Wahyu yang mengatakan: 

“Kita tidak mengadakan perjanjian secara tertulis, Cuma lewat 

obrolan saja tetapi ada sedikit peraturan yang mengikat yaitu kita 

harus membeli air minum isi ulangnya harus di UD. Assyifa 

dengan ketentuan waktu satu minggu sekali”.
74

 

 

Terkait hal awal akad yang tidak menggunakan perjanjian tertulis 

itu, H. Yusak juga menjelaskan dengan penjelasan yang serupa 

sebagaimana berikut yang telah dikatakan   

“Kalau perjanjian secara tertulis kita tidak melakukan itu, kami 

saling percaya saja. Dulu itu kang Luki pondok itu menemui saya 

terus kita berbincang lalu kita melakukan kesepakatan jual beli 

ini”.
75

 

 

Selama ini pengurus yang mengurus pembelian air minum isi ulang di UD. 

Assyifa ada tiga pengurus, yaitu pengurus bagian kesejahteraan santri saja. 

Menyangkut hal ini Aji Wahyu mengutarakan sebagaimana berikut:  

“Pengurus pondok yang ikut mengurus pembelian air minum ini 

ada tiga orang yaitu saya, kang Luki dan kang Robi yang ,mana 

dari ketiga pengurus ini kita jadwal setiap minggunya gantian yang 

mengumpulkan galon kosong dan juga yang menghubungi pak 

Yusak”.
76

 

 

Dalam jual beli ini UD. Assyifa memberikan harga khusus yaitu dengan 

harga lebih murah. Tidak hanya itu UD. Assyifa juga memberikan fasilitas 

yaitu peminjaman galon sebagai wadah isi ulang air minum yang dibeli 

oleh pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo. Alasan yang melatar 
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belakangi pemberian harga khusus untuk pembelian dari pengurus Ponpes 

Asssyafiiyah Durisawo adalah dari pemilik Pemilik UD. Assyifa yang 

ingin bershodaqoh kepada yayasan keagamaan. Hal ini diungkapkan H. 

Yusak, bahwa ia mengatakan: 

“Kami dari UD. Assyifa memberikan harga khusus alias lebih 

murah dan juga memberikan pinjaman galon kepada pondok 

Assyafiiyah dan lasannya gini, kenapa untuk khususnya pondok 

terus yayasan-yayasan, yang itu yayasan keagamaan (agama Islam) 

memang kita memberi harga khusus itu begini ceritanya di 

samping kita memberikan manfaat, kita juga berniat bershodaqoh, 

yang pasti dengan kita itu memberi harga khusus terhadap pondok, 

itu termasuk sumbangsih kita terhadap pondok sedangkan kita mau 

memberi sesuatu yang besar kepada pondok, kita ndak bisa. 

Yasudah kita bisanya masalah air, kalau santri-santri mengambil 

disini kita kasih harga khusus trus pada poinya kita memberikan 

pinjaman galon seperti itu”.
77

 

 

Hal yang serupa juga dikatkan juned sebagaimana berikut: 

  

“Air minum isi ulang yang dijual ke yayasan atau pondok, seperti 

pondoknya sampean itu memang dari dulu diberikan harga murah 

oleh pak Yusak. Karena kata memberi harga murah disini bertujusn 

untuk shodaqoh kepada yayasan agama agar barokah usaha yang 

didirikan ini dan juga bermanfaat bagi pembeli air minum isi ulang 

di UD. Assyifa”.
78

 

 

Pembelian air minum isi ulang di UD. Assyifa ini dalam kesepakatan 

awalnya adalah pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo harus melakukan 

pembelian air minum isi ulang satu minggu sekali dengan sejumlah galon 

yang telah dipinjami UD. Assyifa. Dikarenakan kendala tertentu setelah 

berjalan beberapa bulan pengurus Ponpes Assyafiiyah tidak dapat 

melakukan pembelian air minum isi ulang secara teratur yaitu satu minggu 
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sekali. Luki Darmawan juga memberikan penjelasan yang sama terkait hal 

ini, penjelesanya yaitu: 

“Pada saat dengan saya itu perjanjian pembelian air minum isi 

ulang ini dilakukan jangka satu minggu sekali, tapi belum bisa 

terlaksana karena setiap malam Jumat itu pengurus menarik uang 

iuran kepada seluruh santri, tapi yang membayar tidak semua. Jadi 

paling dalam dua minggu sekali kita baru dapat membelikan air isi 

ulangnya itu. Intinya menunggu uang dari santri-santri terkumpul 

kita baru membelikan”.
79

 

   

Mengenai jangka waktu pembelian air minum isi ulang yang telah 

disepakati pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo pada awal akad 

transaksi jual beli ini, Aji Wahyu juga menambahkan pendapatnya, ia 

mengatakan: 

“Pembelian air minum isi ulangnya itu setiap satu minggu sekali, 

jadi setelah satu minggu kita koordinasi sama pak Yusak, kalau 

belum satu minggu ya belum. Jadi sebenarynya kesepakatanya itu 

satu minggu sekali tapi pakteknya kan kadang uangnya tidak 

terkumpul jadi kadang-kadang satu minggu sekali kadang-kadang 

dua minggu sekali”.
80

 

 

Pengurus Ponpes Assyafiiyah yang lain jga menegaskan tentang hal 

ini, dengan menjelaskan tentang jangka waktu dalam pembelian air minum 

isi ulang di UD. Assyifa, berikut penjalasan  Robi Ardianto yang 

mengatakan: 

“Harusnya pengurus yang bagian kesejahteraan membelikan air 

minum ke pak Yusak setiap satu minggu sekali, tetapi selama ini 

belum bisa rutin seminggu sekali, karena kendala dana uang yang 

belum bisa terkumpul dari iuran teman-teman santri”
81
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Sebelum pembelian air minum isi ulang dilakukan, pengurus Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo melakukan pengecekan terhadap galon pnjaman 

UD. Assyifa untuk memastikan apakah ada galon yang hilang dan rusak 

atau tidak. Berkaitan dengan hal ini Aji Wahyu meberikan penjelasanya 

sebagai berikut: 

“Iya kami mengecek secara berkala, apalagi sebelum koordinasi 

dengan pak Yusak yang setiap satu minggu sekali itu selalu dicek, 

mestinya yang pinjaman itu kondisinya bagaimana kemudian 

jumlahnya masih berapa itu dicek”.
82

 

 

Tidak jauh berebeda dengan penjelasan sebelumnya, Robi Ardianto juga 

memberikan pernyataanya. Dalam hal ini ia mengatakan: 

“Untuk pengecekan galon, saya dengan kang luki dan kang Aji 

melakukan pengecekan secara rutin dalam satu minggu, pengurus 

yang melakukan penegecekan dijadwalkan secara bergantian”.
83

 

 

Hal berikut dikuatkan dengan pernyataan Luki Darmawan yang 

mengatakan bahwa: 

“Sebenarnya kita mengecek selalu 15 buah galon yang dipinjami 

oleh UD. Assyifa. Akan tetapi karena galon tersebut digunakan 

oleh semua santri dan masih banyak santri yang kurang baik 

menjaga galon tersebut akhirnya ada beberapa galon yang rusak 

ataupun hilang”.
84

 

 

Uang untuk pembelian air minum isi ulang di UD. Assyifa bersumber dari 

iuran seluruh santri putra yang ditarik sebesar Rp 2000 setiap malam 

jumat. Penjelasan mengenai hal ini dikatakan Aji Wahyu sebagaimana 

berikut:  
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“Kalau sumber dananya itu dari kas kesejahteraan, nah kas 

kesejahteraan itu diambil dari iuran santri yang ditariki setiap 

malam Jumat sebesar Rp 2000 per santri, biasanya temen-temen 

santri susah ditarik iuran makanya pengurus tidak bisa melakukan 

pembelian air minum secara teratur seminggu sekali.”
85

 

 

Pendapat serupa juga diutarakan Robi Ardianto yang memberikan 

penjelasan tentang sumber dana yang digunakan untuk pembelian air 

minum isi ulang di UD. Assyifa, berkaitan dengan hal ini ia mengatakan: 

“Pengurus setiap malam Jumat melakukan penarikan uang sebesar 

Rp 2000 kepada seluruh santri yang ada di pondok, setelah uang itu 

terkumpul dan cukup untuk membeli air minum isi ulang sejumlah 

15 galon, maka baru kita membelikannya ke UD. Assyifa pada hari 

Jumatnya, tapi untuk menarik uang untuk pembelian air minum ini 

masih terbilang susah sehingga pembelian air itu tidak bisa 

dilakukan setiap satu minggu sekali”.
86

 

 

Penjelasan yang serupa juga diutarakan Luki Darmawan, tidak 

hanya menjelaskan tentang sumber biaya yang digunakan untuk pembelian 

air minum di UD. Assyifa saja, melainkan ia menambahkan sedikit sebab 

yang mempengaruhi pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo belum dapat 

membelikan air minum di UD. Assyifa secara rutin dalam jangka waktu 

seminggu sekali. Penjelasan tersebut dikatakan sebagai berikut:  

“Setiap satu minggu sekali pada malam Jumat setelah acara 

yasinan bersama, perwakilan pengurus dari bidang kesejahteraan 

menariki uang sebesar Rp 2000 kepada setiap santri untuk biaya 

pembelian air minum isi ulang di UD. Assyifa. Sebanarnya kalau 

seluruh santri bisa kompak membayarnya, kita bisa membelikan air 

minum isi ulang itu rutin seminggu sekali, tapi karena agak susah 

pengumpulan uangnya terutama santri-santri senior itu susah diajak 

iuran jadinya pengurus belum bisa rutin malakukan pembelian air 

minum di UD. Assyifa”.
87
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Ada berbagai keuntungan yang didapat dari kedua pihak yang bertransaksi 

dari jual beli ini, dari pengurus Ponpes Assyafiiyah mendapatkan air minum 

isi ulang dengan harga khusus, pengantaran dan penjemputan galon, air 

minum berkwalitas baik dan juga peminjaman galon. Beberapa keuntungan 

pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo dalam transaksi jual beli air minum 

isi ulang di UD. Assyafiiyah ini diutarakan Aji Wahyu  sebagai berikut: 

”Keuntungan yang pertama kita mendapatkan harga air minum isi 

ulang yang lebih murah, yang kedua kita tidak bingung riwa-

riwinya, karena dari pihak sana sudah siap mengantar dan 

menjemput galonnya, air minum yang bagus kwalitasnya, 

kemudian ada pinjaman galon tersebut.”
88

 

 

Begitu juga Luki Darmawan yang menjelasakan tentang 

keuntungan yang didapatkan pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo 

beserta selisih harga yang diberikan UD. Assyifa pada penjualan air 

minum isi ulang yang dijual ke pengurus Ponpes dengan harga normal 

yang ditentukan pada penjualan air minum isi ulang kepada pembeli biasa, 

dalam hal ini ia mengatakan:  

“Terkait masalah keuntungan yang jelas terlihat adalah harga air 

minum isi ulangnya itu lebih murah dengan harga biasanya, satu 

galon itu selisih Rp 1000 harganya dan keuntungan terkait 

pengiriman galon. Soalnya dari pihak UD. Assyifa itu mengambil 

galon yang kosong dan mengantarkan galon yang sudah diisi air 

minum oleh UD. Assyifa setelah salah satu pengurus pondok 

setelah melakukan pemesanan kepada pak Yusak”.
89

 

 

Keterangan yang lebih singkat  juga diutarakan Robi Ardianto yang 

menyebutkan beberapa keuntungan pengurus Ponpes Assyafiiyah 
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Durisawo pada trasnsaksi jual beli ini penjelasan tersebut sebagaimana 

yang dikatakan berikut ini: 

“Beberapa keuntungan yang pondok dapatkan dari pembelian air 

minum di UD. Assyifa adalah harga yang lebih murah tapi kwalitas 

airnya bagus, antar jemput galon kosong sama yang sudah diisi 

oleh karyawan UD. Assyifa dan juga persediaan air minum di 

pondok sudah terjamin”.
90

 

 

Sedangkan UD. Assyifa mendapat kentungan berupa bertambahnya 

konsumen tetap,  yang membeli air minum isi ulang di UD. Assyifa  dan 

bertambahnya jumlah penjualan air minum isi ulang serta kepercayaan 

masyarakat kepada UD. Assyifa dalam menyediakan dan melayani 

masyarakat terkait masalah air minum isi ulang. Hal ini dijelaskan pemilik 

UD. Assyifa, penjelasanya sebagaimana yang dikatakan bapak Haji Yusak 

berikut ini:  

“Kita mendapat konsumen baru sehingga penjualan air kami 

bertambah banyak, dari situ berarti masyarakat senang dan lebih 

mempercayai pelayanan dan air dari produk UD. Assyifa”.
91

 

 

Sedangkan pendapat yang sedikit berbeda disampaikan Juned 

tentang keuntungan UD. Assyifa, perbedaan pada penjelasan tentang 

keuntungan ini dikarenakan ia mengkaitkan dengan harga murah yang di 

berikan UD. Assyifa pada setiap pembelian air minum isi ulang yang 

dilakukan pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo, meskipun demikian 

UD. Assyifa tetap mendapatkan keuntungan dari transaksi ini. Seperti 

penjelasan Juned yang mengatakan sebagaimana berikut: 
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“Keuntungan kita apabila pondok membeli air minum isi ulang di 

sini itu, penjualan kita bertambah banyak. Meskipun dengan harga 

yang lebih murah, tapi kan jumlah pembelianya lumayan banyak, 

jadi kita masih mendapat keuntungan dari pembelian air minum isi 

ulang yang dilakukan oleh pondok ke UD. Assyifa. Apalagi 

pondok itu sudah mesti mengisi airnya satu minggu sekali, jadi 

seperti itu keuntungan kita pada penjualan ini”.
92

 

 

Penjelasan yang berbeda disampaikan karyawan UD. Assyifa 

lainya, dikarenakan ia tidak mengetahui pasti tentang kuntungan yang 

didapatkan UD. Assyifa pada transaksi jual beli air minum isi ulang yang 

dilakukan dengan pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo, Iqbal hanya 

mengatakan penjelasan berdasarkan pemahamanya, penjelasan terkait hal 

ini Iqbal mengatakan: 

“Kalau masalah keuntungan saya kurang begitu faham, tetapi yang 

terlihat jelas ya penjualan air minum dari UD. Assyifa kita ini lebih 

banyak, dari pondok sendiri saja ada dua belas samapai lima belas 

galon. Jadi keuntungannya di situ”.
93

 

 

Dalam kesepakatan jual beli air minum isi ulang ini, UD. Assyifa maupun 

pengurus Ponpes Assyafiiyah Durissawo tidak menentukan kapan 

berakhirnya transaksi jual beli tersebut. Harapan dari pemilik UD. Assyifa 

jual beli ini dapat berjalan sampai kapanpun, sehingga pengurus Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo disarankan untuk tidak membeli galon yang selama 

ini dipinjami oleh UD. Assyifa. Hal ini dijelaskan bapak Yusak yang 

mengatakan sebagaimana penjelasan berikut ini : 

“Terkait galon yang kita pinjamkan itu nanti tergantung lah, kalo 

dari pondok  atau santri-santri ingin membeli galon, ya mending 

kita arahkan untuk membeli galon yang baru saja, jadi yang kita 

pinjamkana biar disana. Jadi gini misalkan nanti angkatan ini lulus 

                                                           
92 Juned, Hasil wawancara, UD. Assyifa, 12 Januari 2019. 
93 Iqbal, Hasil wawancara, UD. Assyifa, 12 April 2019. 



60 
 

(boyong) gitu ya pasti ada angkatan yang dibawahnya, ketika 

angkatan dibawahnya melihat di situ sudah ada galon yang 

disediakan disitu otomatis santri-santri di bawahnya tetep 

mengkoordinir santri-santri yang lain untuk mengambil air darisini, 

otomatis UD. Assyifa  dengan pondok Assyafiiyah terjalin 

ukhuwah yang baik gitu lo. Kalau misalakan dalam waktu sekian 

galon harus dibeli itu namanya putus,  hubungannya putus ya 

terbatas jual beli, setelah akadnya sah yaudah tidak ada hubungan 

lagi. Kalau dengan saya pinjami galon disini, nanti galon itu 

harapan saya galon disitu nanti galonya bisa turun-temurun dari 

angkatan ini ke angkatan selanjutnya sehingga UD. Assyifa  dan 

pondok Assyafiiyah mempunyai ukhuwah yang baik gitu, 

istilahnya orang interaksi sosial itu ada hubungan emosional yang 

baik gitu”.
94

 

   

 Berdasarkan penjelasan dari narasumber dapat disimpulkan bahwa 

praktik transaksi jual beli air minum isi ulang ini tidak memiliki perjanjian 

secara tertulis pada awal melakukan akad. Sehingga seiring berjalamya 

jual beli ini terjadi beberapa risiko yang diterima oleh pihak pejual air 

minum yaitu pemilik  UD. Assyifa dan Pembeli yaitu pengurus Ponpes 

Assyafiiyah. Dalam praktik pembelian airnya juga tidak sesuai dengan 

kesepakatan, dikarenankan pada akad awal pembelian air minum yang 

disetujui adalah satu minggu sekali setiap hari Jumat, namun pada 

praktiknya dua minggu sekali bahkan tiga minngu sekali baru melakukan 

pembelian air minum isi ulang di UD. Assyifa. 

C.  Risiko Dalam Jual Beli Air Minum Isi Ulang Ponpes Assyafiiyah 

Durisawo Di UD. Assyifa 

 Pada pembahasan ini akan menjelaskan tentang tanggungjawab, 

dikarenakan adanya suatu risiko yang berupa kerusakan galon air minum 

isi ulang akibat kurangnya perawaatan galon tersebut oleh pihak pengurus 
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Ponpes Assyafiiyah Durisawo. Tanggung jawab yang telah dilakukan oleh 

pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo selama ini adalah mengganti 

galon yang rusak maupun hilang dengan galon yang baru dengan kwalitas 

yang berbeda dengan galon isi ulang air minum yang telah dipinjami oleh 

UD. Assyifa. Selain dengan kwalitas yang berbeda, harga dan bentuk 

galon isi ulang air minum tersebut juga berbeda dengan galon produk UD. 

Assyifa. Dari pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo menjelaskan tentang 

hal ini, penjelesanya sebagaimana yang dikatakan Aji Wahyu sebagai 

berikut: 

“Kita melakukan pembelian galon yang berbeda dengan galon 

yang dipinjamkan kepada kami, dan kita melakukan ganti rugi 

berupa penggatian galon yang baru, karena sewaktu melakukan 

awal perjanjian ini pak Yusak dengan pengurus tidak menentukan 

tentang ganti rugi kerusakan galon”.
95

 

 

Penjelasan yang berbeda disampaikan Luki Darmawan. Selain 

menjelasakan tentang risiko kerugian pengurus Ponpes Assyafiiyah 

Durisawo apabila terjadi rusak atau hilangnya galon air minum isi ulang, 

ia juga menambahkan bahwa upaya mengganti galon yang rusak atau 

hilang milik UD. Assyifa itu sudah kewajiban pengurus Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo, hal ini dikatakan Luki Darmawan sebagaimana 

berikut:  

“Sebagai ganti rugi pengurus pondok kepada UD. Assyifa terkait 

kerusakan maupun hilangnya beberapa galon milik UD. Assyifa, 

kita sebagai pengurus pondok melakukan pembelian galon yang 

mempunyai lebel berbeda dengan galon punya UD. Assyifa dan 

juga untuk harga galon yang kita beli untuk mengganti itu harganya 

lebih mahal, mau bagaimanapun kita yang merusakan atau 
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menghilangkan, otomatis kita yang mengganti dengan galon yang 

baru”.
96

 

 

Penjelasan yang serupa juga disampaikan Haji Yusak dengan mengkaitkan 

masalah ini dengan perjanjian diawal pada saat melakukan akad transaksi 

jual beli air minum isi ulang ini. Penjelasanya sebagaimana yang 

dikatakan bapak Yusak berikut ini: 

“Untuk kerusakan atau kehilangan pada galon yang kita 

pinjamkan, selama ini pondok hanya mengganti dengan galon baru 

saja dengan galon produk lain. Soalnya diawal perjanjian dulu 

tidak ada kesepakatan tentang tanggung jawab atas kerusakan 

galon yang kita pinjamkan”.
97

 

 

Penjelasan lain juga diutarakan Iqbal, ia sedikit menyayangkan atas 

kerusakan atau hilangnya beberapa galon air minum milik UD. Assyifa 

pada saat galon tersebut berada di Ponpes Assyafiiyah Durisawo. 

Penjelasan tersebut dikatakan Iqbal sebagaimana keterangan berikut ini: 

“Kerusakan atau hilangnya beberapa galon yang kita pinjami itu 

sudah ditanggung sama pengurus pondok yang membelikan air 

minum, yaitu mengganti galon punya UD. Assyifa yang rusak atau  

hilang dengan galon yang baru. Sebenarnya galon yang dipakai 

mengganti itu berbeda jenisnya dengan galon kami, tapi mau 

bagaimana lagi, soalnya pas perjanjian jual beli dari awalnya tidak 

ada kesepakatan tentang kerusakan atau hilangnya galon yang kami 

pinjami”.
98

 

 

Dari tanggung jawab yang telah dilakukan oleh pengurus Ponpes 

Assyafiiiyah Durisawo kepada UD. Assyifa terdapat kerugian yang lain 

juga. Karena dari pihak pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo 

membelikan galon yang lebih mahal harganya dibanding galon isi ulang 
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air minum yang telah dipinjami oleh UD. Assyifa, hal ini sebagaimana 

yang dikatakan  Aji Wahyu berikut ini: 

“Kita mengganti galon yang rusak atau hilang itu dengan harga 

yang agak lebih mahal daripada galon yang rusak akibat 

kelengahan santri-santri. Dan galon untuk menggantikan itu tidak 

sama dengan galon yang telah rusak atau hilang. Selama ini pun 

sudah ada tiga galon yang hilang dan dua galon yang rusak. Di situ 

saya sebagai pengurus juga merasa tidak enak enak dengan pak 

Yusak ”.
99

 

 

Penjelasan yang serupa juga disampaikan pengurus Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo yang lainya, Luki Darmawan mengatakan bahwa: 

“Mungkin kalau terkait kerugian, bisa dikatakan pengurus pondok 

mendapat kerugian berupa pembelian galon untuk mengganti galon 

milik UD. Assyifa yang dirusakkan atau dihilangkan oleh santri-

santri pondok, karena galon yang buat mengganti itu harganya 

lebih mahal. Tetapi hal itu sudah menjadi kewajiban kami sebagai 

pengurus untuk melakukan galon pembelian galon baru untuk 

menggantikan galon milik UD. Assyifa yang telah hilang atau 

rusak di pondok”.
100

 

 

Selanjutnya dari pihak UD. Assyifa juga mengalami kerugian dikarenakan 

galon pengganti dari pengurus Ponpes Assyafiiyah Durissawo berbeda 

dengan bentuk galon yang telah dipinjamkan oleh UD. Assyifa dan galon 

tersebut telah memiliki lebel produk perusahaan galon air minum lain. 

Sehingga mengakibatkan jumlah galon yang dimiliki UD. Assyifa 

berkurang dan galon pengganti tersebut tidak dapat di jual oleh UD. 

Assyifa karena telah memiliki lebel produk air minum lain dan juga 

memiliki bentuk galon yang berbeda dengan galon yang dijual oleh UD. 

Assyifa. Tidak jauh berbeda dengan kerugian yang dialami Pengurus 
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Ponpes Assyafiiyah Durisawo, pemilik UD. Assyifa juga mengalami 

kerugian dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Hal ini diutarakan 

bapak Yusak yang menjelaskan sebagai berikut:  

“Kalau dilihat rugi ya mesti ada tapi itu intern kita saja, tetapi saya 

jelaskan sedikit tentang galon ganti rugi yang diberi oleh pondok 

itu. Kan galon yang dari kami pinjamkan itu mempunyai bentuk 

dan sudah ada merk kita, sedangkan yang galon ganti rugi tersebut 

berbeda bentuk dan berbeda merk dengan galon yang kami punya, 

jadi nanti galon yang berbeda itu tidak bisa kita jual lagi ke 

konsumen karena telah bermerk perusahaan lain (bukan merk UD. 

Assyifa) dan hal ini mengurangi jumlah galon atau stock galon 

yang kita miliki”.
101

 

 

Penjelasan yang sedikit berbeda diutarakan oleh karyawan UD. 

Assyifa terkait kerugian UD. Assyifa pada transaksi jual beli air minum isi 

ulang ini. Pada dasarnya ia kurang mengetahui tentang masalah kerugian 

yang dialami UD. Assyifa, namun ia menjelaskan tentang dampak 

berkurangnya stock galon air minum isi ulang di UD. Assyifa, penjelasan 

tersebut sebagaimana yang dikatakan Iqbal berikut ini: 

“Kerugian yang saya ketahui dari jual beli dengan pondok ini, 

kalau dari UD. Assyifa berupa hilang atau rusaknya galon kami 

saat di pondok, itu membuat berkurang persediaan galon di UD. 

Assyifa. Kalau sewaktu waktu ada pembeli yang ingin beli galon 

baru, itu nanti tidak bisa kita layani karena kehabisan stock”.
102

  

 

Berdasakan pejelasan dari narasumber dapat disimpulkan bahwa 

aspek risiko dalam transaksi jual beli air minum isi ulang Ponpes 

Assyafiiyah di UD. Assyifa adalah pada pihak penjual yaitu kerusakan  

galon isi ulang air minum yang dipinjamkan  akibat  kelalaian pengurus 
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dalam merawat galon. Sedangkan pada pihak pengurus Ponpes 

Assyafiiyah  mempunyai aspek risiko berupa kewajiban menggganti galon 

yang rusak, dengan galon air minum yang baru dengan harga yang lebih 

mahal dari galon yang dipinjamkan oleh UD. Assyifa kepada Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR MINUM ISI 

ULANG PONPES ASSYAFIIYAH DURISAWO DI UD. ASSYIFA 

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Air Minum Isi 

Ulang Ponpes Assyafiiyah Durisawo Di UD. Assyifa 

Akad jual beli dalam Islam adalah diartikan sebagai kemauan 

seseorang untuk melakukan jual beli yang dari dalam hatinya sendiri dan 

juga diartikan sebagai ikatan ijab-qabul antara penjual dan pembeli untuk 

melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat dalam agama 

Islam.
103

 Dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat seperti yang telah 

dinyatakan oleh jumhur ulama ada empat yaitu: 

1. Ada orang yang berakad, syaratnya adalah berakal dan yang 

melakukan akad orang yang berbeda. 

2. Ada shighat, syaratnya  adalah kerelaan kedua pihak saat akad 

berlangsung. 

3. Ada barang yang dibeli, syarat barang tersebut adalah barang itu 

ada,dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual 

dan diserahkan pada saat akad berlangsung. 

4. Ada nilai tukar pengganti barang, syaratnya adalah barang tersebut 

suci, ada manfaatnya, keadaan barang dapat diserahterimakan, barang 

yang dijual belikan milik penjual dan barang itu dapat diketahui oleh 

penjual dan pembeli. 
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Terkait jual beli dalam Islam juga disebutkan jual beli yang tidak 

boleh dilakukan atau disebut dengan jual beli yang terlarang. Jenis 

transaksi  jual beli yang dilarang ada dua yaitu pertama jual beli yang 

dilarang karena hukumnya tidak sah maksudnya jual beli yang tidak 

memenuhi syarat, yang termasuk jual beli adalah jual beli bersyarat, jual 

beli barang haram dan jual beli yang menimbulkan madharat. Kedua jual 

beli yang sah tapi dilarang dikarenakan ada beberapa faktor yang 

mengahalangi kebolehan dari  proses jual beli. Contoh dari jual beli ini 

adalah jual beli yang masih dalam tawar-menawar dan jual beli secara 

borong untuk ditimbun.  

Tentang hal ini Aji Wahyu sebagai salah satu pengurus di bidang 

kesejahteraan mengatakan bahwa akad jual beli air minum isi ulang yang 

dilakukan oleh pengurus dengan bapak Yusak di UD. Assyifa tidak 

membuat sebuah perjanjian yang tertulis, melainkan hanya sebatas 

perjanjian secara lisan yang saling disetujui.  Dalam perjanjian lisan 

tersebut berisi tentang ketentuan UD. Assyifa yang mengharuskan 

pengurus pondok untuk selalu membeli  air minum isi ulang di depo 

pengisian air minum UD. Assyifa, apabila ingin mendapatkan fasilitas 

berupa pimjaman galon dan harga khusus pada setiap pembelian air 

minum isi ulang di UD. Assyifa.
104

 

Penjelasan serupa tentang awal perjanjian transaksi jual beli air 

minum isi ulang ini juga dijelaskan oleh Luki Darmawan. Sebagai bagian 
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dari pengurus ponpes Assyafiiyah Durisawo ia yang melakukan awal 

transaksi jual beli ini dengan akad melalui pembicaraan bersama pemilik 

UD. Assyifa yaitu bapak Yusak. Dalam pejanjian lisan itu tidak dilakukan 

perjanjian secara tertulis dalam hal ganti rugi apabila terjadi kerusakan 

atau hilangnya pada fasilitas galon yang dipinjamkan oleh UD. Assyifa. 

Akad yang dilakukan tersebut hanya membicarakan tentang kesepakatan 

transaksi jual beli air minum isi ulang Ponpes Assyafiiyah di UD. Assyifa 

yang akan dilakukan setiap seminggu sekali tetapi sampai saat ini hal ini 

belum terealisasi sesuai dengan akad. Karena masalah pengumpulan iuran 

dari santri masih susah untuk terkumpul.
105

 

Sedangkan biaya untuk pembelian air minum isi ulang di UD. 

Assyifa yang disampaikan Robi Ardianto, pengurus Ponpes Assyifa setiap 

satu minggu sekali melakukan penarikan iuran kepada seluruh santri putra 

sebesar Rp 2000 pada malam Jumat. Setelah uang iuran seluruh santri 

sudah terkumpul, uang tersebut digunakan untuk membeli air minum isi 

ulang sebanyak lima belas galon. Namun apabila uang tersebut tidak 

terkumpul semua, maka pembelian air minum isi ulang tidak dilakukan. 

Apabila dikaitkan dengan kesepakatan pada akad awal, maka hal ini 

bertentangan. Seharusnya pengurus Ponpes Assyafiiyah rutin melakukan 

pembelian air minum isi ulang setiap seminggu sekali.
106
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Hal senada juga disampaikan oleh bapak Haji Yusak selaku pemilik UD. 

Assyifa. Berkaitan dengan masalah akad awal jual beli ini, bapak Yusak 

mengatakan bahwa tidak adanya perjanjian tertulis yang dilakukan beliau 

dengan pengurus Ponpes Assyafiiyah, melainkan hanya dengan akad 

melalui pembicaraan setelah ditemui oleh salah satu pengurus Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo. Secara kesuluruhan pembicaan di awal akad yang 

dilakukan oleh bapak Yusak dan Luki Darmawan tidak membahas tentang 

ganti rugi yang harus dilakukan oleh pengurus Pondok Assyafiiyah, 

apabila terjadi kerusakan pada fasilitas galon air minum isi ulang, 

sehingga kerusakan dan hilangnya galon air minum isi ulang milik UD. 

Assyifa belum ada kesepakatan tertentu dalam hal ganti ruginya.
107

 

Berdasarkan analisis diatas apabila dikaikan dengan ayat QS. Al-Baqarah 

ayat 275: 

بَا ۚ َم الرِّ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ  َوأََحلَّ َّللاَّ

 Maka data terkait akad jual beli air minum isi ulang Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo di UD. Assyifa yang didapatkan dari narasumber 

adalah sah, dikarenakan pada praktik pelaksanaan akad tersebut sudah 

memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh 

agama Islam serta tidak melanggar atau bertentangan dengan aturan yang 

ada pada ayat tersebut. Di samping itu akad jual beli yang dilakukan 

tersebut tidak termasuk dalam jual beli yang dilarang, meskipun dalam 
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akad awal perjanjian jual beli ini ada unsur dari jual beli bersyarat, syarat 

dalam akad ini adalah terkait peminjaman galon sebagai fasilitas dalam 

jual beli air minum isi ulang di UD. Assyifa, jadi UD. Assyifa akan 

meminjamkan galon kepada pegurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo, 

apabila pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo membeilikan air minum 

isi ulangnya hanya di UD. Assyifa dalam jangka waktu satu minggu 

sekali. namun dalam hal ini pihak pengurus rela untuk melaksanakan 

aturan yang berlaku di UD. Assyifa dengan bebagai pertimbangan. 

 

Sedangkan akad jual  beli air minum isi ulang Ponpes Assyafiiyah 

Durisawo di UD. Assyifa ini apabila dikaitkan dengan asas-asas akad, 

menghasilkan analisa sebagai berikut: 

1. Asas kebebasan berakad, akad jual beli air minum isi ulang ini sudah 

sesuai atau sudah memenuhi asas kebebasan berakad karena pihak 

yang melakukan akad yang dilakukan tidak terikat kepada nama-nama 

yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan sudah 

memasukkan klausul yang menjadi kepentingan pihak yang 

melakukan akad dengan tidak mengakibatkan salah satu pihak 

memakan harta sesama dengan jalan yang bathil. 

2. Asas keseimbangan, akad jual beli air minum isi ulang ini telah 

memenuhi asas keseimbangan dalam akad, hal ini ditunjukkan bahwa 

keseimbangan pada keuntungan yang diterima oleh pemilik UD. 
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Assyifa sebagai penjual dan pengurus Ponpes sebagai pembeli adalah 

sama, artinya salah satu pihak yang melakukan akad tidak ada yang 

dirugikan.  

3. Asas kemaslahatan, akad jual beli air minum isi ulang ini apabila 

ditinjau dari asas kemaslahatan, maka akad yang dilakukan sudah 

sesuai dengan asas ini karena akad tersebut bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan air minum para santri Ponpes Assyafiiyah Durisawo dan 

menambah pelanggan (pembeli) air minum isi ulang di UD. Assyifa. 

Selain hal itu akad tersebut bertujuan untuk saling menguntungkan 

antara pemilik UD. Assyifa dan pengurus  Ponpes. 

4. Asas kebenaran, akad jual beli air minum isi ulang ini belum sesuai 

dengan asas kebenaran. Karena pengurus Ponpes Assyafiiyah tidak 

melakukan laporan secara langsung kepada UD. Assyifa terkait galon 

air minum yang rusak, meskipun pemilik UD. Assyifa tidak 

menanyakan terkakit hal itu. Sehingga terjadi ganti rugi yang 

dilakukan pengurus Ponpes dengan membeli galon yang berbeda 

jenisnya dan hal ini mengakibatkan sebuah kerugian pada kedua pihak 

yang bertransaksi. 

5. Asas kerelaan, akad jual beli air minum ini apabila ditinjau dari asas 

kerelaan dalam akad, maka sudah sesuai. Hal ini  ditunjukkan bahwa 

pihak yang melakukan akad telah menyatakan kerelaan tanpa adanya 

sebuah paksaan dari salah satu pihak yang melakukan akad. 
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6. Asas amanah, akad jual beli air minum isi ulang  ini belum memnuhi 

asas amanah. Karena pada praktiknya setelah akad berjalan, pihak 

pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo kurang melakukan perawatan 

terhadap galon air minum milik UD. Assyifa, sehingga berakibat 

rusaknya beberapa galon air minum dan dari hal ini menumbulkan 

sebuah resiko kerugian pada pihak yang melakukan akad. Artinya 

pengurus Ponpes belum melakanaka asas amanah. 

 Analisa di atas dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh 

pemilik UD. Assyifa dan pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo dalam 

jula beli air minum isi ulang ini belum memenuhi dua asas dalam akad 

yaitu asas kebenaran dan asas amanah. Asas kebenaran berarti pihak yang 

bertransaksi harus berperilaku jujur dalam setiap melakukan sesuatu yang 

berkaitan dengan akad tersebut, sedangkan asas amanah mengandung arti 

bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi 

dengan pihak lainya, dalam perjanjian Islam dituntut adanya amanah. 

Sedangkan praktik pada jual beli air minum isi ulang ini pengurus Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo tidak melakukan laporan secara langsung jumlah 

galon yang telah rusak pada saat galon air minum tersebut berada di 

Ponpes Assyafiiyah Durisawo, sehingga dari hal ini menimbulkan 

kerugian pada pihak yang melakukan akad karena pengurus Ponpes 

melakukan ganti rugi dengan galon yang berbeda jenisnya. Hal yang 

berkaitan dengan belum terpenuhinya asas amanah adalah  masih kurang 

dalam melakukan pengecekan pada galon air minum yang dipinjami milik 
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UD. Assyifa, sehingga terjadi risiko yang menimbulkan kerugian. Risiko 

kerugian pada jual beli air minum isi ulang ini berupa kerusakan atau 

hilangnya galon milik UD. Assyifa. Namun dari risiko tersebut pihak 

pengurus Ponpes telah melakukan tanggungjawab yang sesuai dengan 

hukum Islam serta dari bentuk tanggungjawab tersebut tidak menimbulkan 

masalah bagi pihak yang melakukan transaksi, artinya dari pemilik UD. 

Assyifa dan pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo saling menerima 

risiko yang terjadi dan telah melakukan pertanggungjawaban atas risiko 

tersebut. Dikarenakan akad dan risiko yang terjadi tidak merusak 

keabsahan dari jual beli air minum isi ulang Ponpes Assyafiiyah Durisawo 

di UD. Assyifa, maka jual beli tersebut dibolehkan secara hukum Islam. 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Risiko Jual Beli Air Minum Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo di UD. Assyifa 

 Risiko atau kerugian merupakan suatu bahaya akibat atau 

konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang 

berlangsung atau kejadian yang akan datang.  Dalam ilmu ekonomi Islam, 

risiko atau ketidakpastian lebih dikenal sebagai taghrir. Taghrir berasal 

dari bahasa Arab gharar yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko dan 

ketidakpastian. Dalam fiqh muamalah, taghrir diartikan sebagai 

melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang 

mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang 
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mengandung risiko tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau 

memasuki wilayah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.
108

 

Menurut sifatnya risiko dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis yaitu: 

1. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), adalah risiko yang apabila 

terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja 

misalnya risiko tejadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, 

penggelapan, pengacauan dan sebagainya.  

2. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif) adalah yang disengaja 

ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian  

memberi keuntungan kepadanya, seperti risiko hutang piutang. 

3. Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat 

dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu 

atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang. Seperti banjir, angin 

dan bencana alam lainya. 

4. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang 

mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya seperti kapal 

kandas, pesawat jatuh dan sebagainya. 

5. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan 

kemajuan (dinamika) masyarakat dibidang ekonomi, ilmu dan 

teknologi. Seperti risiko keuangan.
109
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Pertanggungjawaban atas risiko apabila terjadi kerusakan barang maka 

ahli fikih berpendapat bahwa hal tersebut dilihat dari kapan terjadinya 

kerusakan barang yang dimaksud adalah: 

1. Apabila terjadi sebelum serah terima akibat kesasalahan pembeli maka 

jual beli tidak batal, dan tetap berlangsung seperti sediakala, dan 

pembeli wajib membayar seluruh harga yang telah disepakati. 

2. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain maka pembeli boleh 

menentukan pilihan antara melanjutkan dan membatalkan transaksi. 

3. Transaksi menjadi batal apabila barang rusak akibat kesalahan 

penjual, atau barang rusak akibat kondisi barang itu sendiri 

(overmatch). 

4. Jika barang rusak sebagian karena perbuatan penjual maka pembeli 

tidak diwajibkan membayar atas kerusakan yang terjadi. 

5. Jika barang rusak akibat bencana maka pembeli berhak menentukan 

pilihan antara membayar sebagian yang masih utuh atau untuk 

membatalkanya. 

6. Apabila kerusakan barang terjadi setelah serah terima, maka 

sepenuhnya hal ini menjadi tanggungjawab pembeli, kecuali penjual 

memberikan hak khiyar kepada pembeli maka pembeli boleh 

mengembalikan dengan berpegang hak  khiyar yang diberikan oleh 

penjual.
110
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Dalam Islam tanggung jawab bersifat multi tingkat dan tak 

berpusat baik pada tingkat individu maupun tingkat masyarakat ataupun 

juga secara bersama-sama. Tanggung jawab timbul karena adanya 

wewenang. Lebih luasnya adalah kewajiban seseorang dalam 

menanggung segala sesuatu atas pembebanan tanggung jawab. Manusia 

yang bertanggungjawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri 

sendiri bahwa tindakanya itu baik dalam arti menurut norma umum bukan 

atas penilaian subjektif.  

Risiko kerusakan barang yang dilakukan karena adanya human 

eror atau kesalahan yang dilakukan seseorang seperti lalai dalam menjaga 

barang, kurang hati-hati dalam meletakkan barang adalah sepenuhnya 

tanggung jawab seseorang yang melakukan hal tersebut. Sedangkan risiko 

rusaknya barang akibat terjadinya bencana alam seperti, gempa, banjir, 

dan tanah longsor dan sebagainya tidak dapat dihindari oleh manusia 

sehingga gugurnya tanggungjawab, karena itu kehendak Sang Pencipta.
111

 

Risiko dalam transaksi jual beli air minum isi ulang di UD. 

Assyifa ini terjadi pada pihak pengurus Ponpes Assyafiiyah dan pemilik 

UD. Assyifa. Jadi kedua pihak yang terlibat dalam transksi jual beli ini 

sama-sama mengalami risiko kerugian dalam hal kerusakan dan hilangnya 

galon air minum yang dipinjamkan oleh UD. Assyifa kepada pengurus 

Ponpes Assyafiiyah Durisawo. Risiko kerugian yang dialami oleh UD. 

Assyifa diutarakan oleh bapak Yusak sebagai pemilik UD. Assyifa bahwa 
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risiko kerugian yang terjadi apabila terjadi kerusakan atau hilangnya galon 

air minum isi ulang saat galon tersebut berada di Ponpes Assyafiiyah 

Durisawo, risiko kerugian tersebut berupa ganti rugi galon air minum yang 

dilakukan pengurus  Ponpes Assyafiiyah Durisawo, dikatakan rugi karena 

galon baru untuk mengganti tersebut merupakan galon yang berbeda 

kwalitasnya atau bukan galon yang berlebel dari UD. Assyifa, sehingga 

hal ini berakibat pada mengurangnya stock galon yang dimiliki oleh UD. 

Assyifa. Meskipun galon ganti rugi itu baru, akan tetapi memiliki bentuk 

yang berbeda dengan galon milik UD. Assyifa yang rusak atau hilang, 

sehingga galon tersebut tidak dapat diberi lebel UD. Assyifa.
112

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Iqbal salah satu karyawan di 

UD. Assyifa bahwa  terkait risiko yang timbul pada transaksi jual beli air 

minum isi ulang Ponpes Assyafiiyah Durisawo di UD. Assyifa ini berupa 

rusaknya galon air minum milik UD. Assyifa yang dipinjamkan kepada 

pengurus Ponpes serta ketidaksamaan ganti rugi galon yang telah rusak 

dengan galon pengganti. Ketidaksamaan tersebut meliputi jenis dan 

kwalitas galon, meskipun galon yang untuk mengganti tersebut masih 

baru, tetapi dari ganti rugi yang sudah berjalan tidak ada masalah bagi 

pihak yang bertransaksi jual beli air minum isi ulang ini.
113

 

Analisa pada resiko yang terjadi dalam jual beli air minum isi 

ulang ini apabila ditinjau dari teori Gharar, maka resiko tersebut termasuk 
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ke dalam gharar yasir (ketidak jelasan yang ringan) hal ini ditunjukkan 

bahwa dalam transaksi jual beli ini terjadi resiko kerugian berupa 

kerusakan galon air minum  UD. Assyifa karena Ponpes Assyafiiyah 

Durisawo belum memenuhi asas dalam akad yaitu asas kebenaran dan asas 

amanah. Dikarenakan resiko pada transaksi jual beli air minum isi ulang 

ini termasuk pada gharar yang ringan, maka resiko ini tidak merusak 

keabsaahan dari jua beli antara pemilik UD. Assyifa dengan pengurus 

Ponpes Assyafiiyah Durisawo. 

Selain risiko kerugian yang dialami oleh UD. Assyifa yang timbul 

dari rusak atau hilangnya galon air minum, berkaitan dengan risiko ini Aji 

Wahyu sebagai pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo juga mengalami 

kerugian berupa pembelian galon air minum isi ulang yang baru dengan 

harga yang lebih mahal karena merk galon yang dibeli untuk mengganti 

adalah galon untuk air mineral, bukan galon yang khusus untuk isi ulang 

air minum saja. Tindakan ganti rugi oleh pengurus Ponpes Assyafiiyah 

Durisawo ini dilakukan agar dapat menjaga hubungan dalam bertransaksi 

jual beli  yang sudah berjalan antara pemilik UD. Assyifa dengan pengurus 

Ponpes Assyafiiyah, karena apabila pengurus tidak segera mengganti 

dengan galon yang baru maka ditakutkan transaksi jual beli ini akan 

diakhiri oleh pemilik UD. Assyifa dengan alasan kurangnya tanggung 

jawab pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo terhadap galon milik 

UD.Assyifa yang dipinjamkan. Terlepas dari risiko kerugian yang terjadi 

pada transaksi jual beli air minum isi ulang ini, sebenarnya setiap 
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minggunya pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo telah melakukan 

pengecekan terhadap jumlah dan kondisi galon air minum isi ulang 

tersebut, tepatnya sebelum pengurus pondok berkoordinasi dengan Yusak 

untuk melakukan pembelian air minum isi ulang di UD. Assyifa. Jadi 

pengecekan rutin galon air minum isi ulang ini dilakukan setiap satu 

minggu sekali oleh pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo.
114

 

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh pengurus Ponpes 

yang lain yaitu Luki Darmawan, ia memberikan penjelasan tentang risiko 

kerugian yang dialami oleh pengurus Ponpes atas kerusakan dan hilannya 

beberapa galon yang dipinjami oleh UD. Assyifa. Kerugian tersebut 

berupa pembelian galon yang berharga mahal apabila dibanding dengan 

harga galon milik UD. Assyifa yang telah rusak. Selain itu ia 

menambahkan bahwa kerusakan atau hilangnya beberapa galon air minum 

isi ulang ini disebabkan oleh kelengahan santri-santri yang kurang 

merawat galon-galon yang dipinjami oleh UD. Assyifa. Meskipun ada 

kerugian yang dialami oleh pengurus Ponpes, tetapi ganti rugi ini tidak 

memberatkan pengurus Ponpes Assyafiiah karena perngurus Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo sudah menyadari bahwa mengganti galon air 

minum isi ulang yang hilang atau rusak adalah sebuah kewajiban yang 

harus dilakukan oleh penguirus Ponpes agar tidak menjadi sebuah masalah 

di dalam transaksi jual beli air minum isi ulang yang dilakukan pengurus 
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Ponpes Assyafiiyah Durisawo di UD. Assyifa.
115

 Penjelasan yang sama 

juga disampaikan oleh karyawan UD. Assyifa terkait risiko yang terjadi 

pada transaksi jual beli air minum isi ulang ini. 

Hal di atas dapat dianalisa bahwa risiko kerugian yang timbul pada 

jual beli air minum isi ulang Ponpes Assyafiiyah Durisawo di UD. Assyifa 

adalah rusaknya atau hilangnya fasilitas galon yang dipinjamkan oleh 

pihak pemilik UD. Assyifa kepada pengurus Ponpes Assyafiiyah 

Durisawo. Risiko yang terjadi ini apabila dilihat berdasarkan 

klasifikasinya termasuk risiko khusus artinya risiko atau kerugian tersebut 

timbul akibat peristiwa mandiri dan dilakukan oleh seseorang. Dari risiko 

yang telah timbul dalam jual beli air isi ulang ini, maka pihak pengurus 

Ponpes sebagai pembeli dan pihak yang menggunakan fasilitas galon, 

maka pihak tersebut diwajibkan melakukan tanggungjawab atas risiko 

yang ada.  

Tanggungjawab yang telah dilakukan adalah mengganti galon air 

minum isi ulang dengan  merk dan kualitas yang berbeda. Dikarenakan  

terjadinya risiko kerugian atas kesalahan pengurus Ponpes atau disebabkan 

human eror, maka dari itu galon yang rusak adalah sepenuhnya 

tanggungjawab dari pihak pemakai galon yaitu pengurus Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo.  
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Tanggungjawab yang di dilakukan oleh pengurus Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo adalah boleh dan sah, karena telah sesuai dengan 

teori tanggung jawab atas risiko jual beli menurut agama Islam. Dan 

pengurus Ponpes sudah melaksanakan kewajiban atas kerusakan galon air 

minum isi ulang yaitu dengan mengganti galon yang baru. Namun terlepas 

dari hal itu masih terdapat ketidaksesuaian galon yang rusak dengan galon 

yang untuk menggantikan, hal ini tidak menjadikan rusaknya 

tanggungjawab pengurus Ponpes Assyafiiyah terhadap kerusakan galon 

milik UD. Assyifa dikarenakan dari pihak UD. Assyifa tidak 

mempermasalahkan ketidaksamaan galon pengganti dengan galon yang 

rusak, karena pemilik UD. Assyifa dan pengurus Ponpes Assyafiiyah 

tiddak melakukan kesepakatan atas kerusakan galon pada awal melakukan 

akad jual beli air minum isi ulang ini. Jadi secara teori Islam 

tanggungjawab yang dilakukan oleh pengurus Ponpes Assyafiiyah atas 

kerusakan galon yang dipinjamkan UD. Assyifa telah memenuhi syarat 

dan sudah sesuai dengan semestinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari analisa tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli air 

minum isi ulang yang dilakukan oleh pengurus Ponpes Assyafiiyah 

Durisawo di UD. Assyifa, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli air minum isi ulang 

Ponpes Assyafiiyah Durisawo di UD. Assyifa adalah sah, meskipun 

akad yang dilakukan oleh pemilik UD. Assyifa dan pengurus Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo dalam jual beli air minum isi ulang ini belum 

memenuhi salah satu asas dalam akad yaitu asas amanah. Karena pada 

praktiknya pengurus  Ponpes Assyafiiyah Durisawo kurang dalam 

melakukan pengecekan pada galon air minum yang dipinjami milik 

UD. Assyifa, sehingga terjadi risiko yang menimbulkan kerugian. 

Meskipun belum memenuhi salah satu asas akad, akad jual beli ini 

tetap sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam 

pelaksanaanya. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap risiko jual beli air minum Ponpes 

Assyafiiyah Durisawo di UD. Assyifa adalah terjadinya risiko yang 

berupa kerugian pada pihak pemilik UD . Assyifa yaitu berkurangnya 

stock galon yang ada di UD. Assyifa. Sedangkan risiko kerugian 

pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo pada transaksi jual beli air 

minum isi ulang ini adalah pembelian galon dengan harga yang lebih 
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mahal untuk mengganti galon yang telah rusak atau hilang pada saat 

galon-galon milik UD. Assyifa berada di Ponpes Assyafiiyah 

Durisawo akibat kurang perawatan pada galon air minum. Sehingga 

hal ini dikategorikan sebagai gharar yasir (gharar yang ringan). 

B. Saran 

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian jual beli air minum isi 

ulang yang dilakukan pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo di UD. 

Assyifa yaitu: 

1. Seharusnya pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo dan pemilik 

UD. Assyifa melakukan perjanjian secara tertulis pada awal 

melakukan akad. Agar kerugian yang terjadi pada transaksi dapat 

diselesaikan sesuai perjanjian tersebut. 

2. Seharusnya pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo lebih sering lagi 

dalam melakukan pengecekan terhadap galon air minum isi ulang 

milik UD. Assyifa. Agar tidak terjadi kerussakan atau hilangnya 

galon-galon air minum isi ulang milik UD. Assyifa yang 

dipinjamkan kepada pengurus Ponpes Assyafiiyah Durisawo.  
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