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ABSTRAK 

Kumala, Niqma. 2019. “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Jeruk Antara 

Pemasok Dan Toko Buah Amel Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo”Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. 

H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. 

 

Kata Kunci: Fiqh, Jual Beli, Khiya>r. 

Jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam bidang kemuamalatan. 

Penelitian ini membahas tentang tinjauanFiqh terhadap praktik jual beli jeruk 

antara pemasok dan Toko Buah Amel di Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo. Keadaan buah dikemas dalam peti, berat peti itu sendiri 

berbeda-beda. Harga per peti dihargai kiloan, biasanya pedagang menghitung peti 

dengan berat lima puluh kilogram per peti. Namun pemasok dan pengecer telah 

bersepakat mengenai harga terhadap barang tersebut dengan cara menakar atau 

menghitung seluruh buah jeruk yang berada di peti dan hanya memperkirakan 

saja. Dalam jual beli jeruk terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pemasok. 

Objek yang digunakan pemasok dalam jual beli terdapat campuran jeruk busuk 

dengan jeruk bagus. Hal ini mengakibatkan pengecer merasa dirugikan karena 

tidak adanya hak pilih saat akad jual beli terjadi. 

Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini yang ingin penulis capai 

yaitu untuk menjelaskan, 1) Tinjauan Fiqh terhadap takaran dan penetapan harga 

dalam praktik jual beli antara pemasok dan toko buah Amel di Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 2) Tinjauan Fiqh terhadap hak pilih 

khiya>r dalam praktik jual beli antara pemasok dan toko buah Amel di Desa 
Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif dan metode analisis deduktif. Untuk mendapatkan data yang 

valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Dalam penelitian ini teori yang digunakan penulis ialah 

jual beli. 

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1) Takaran dan 

penetapan harga sesuai hadi>th yang membolehkan dengan sistem penaksiran 
yang sesuai serta kesepakatan bersama mengenai harganya. Harga yang 

dilakukan dalam jual beli merupakan harga standar yang ada di pasaran. 2) Hak 

pilih belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena, pemasok hanya 

membuka peti sebagai sampel dan tidak mengatakan keadaan dan kondisi buah 

jeruk. Selain itu, dalam pergantian jeruk tidak sesuai dengan kesepakatan awal. 

Pemasok hanya mengganti setengahnya saja dari seluruh jumlah buah jeruk yang 

telah rusak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Konsep bisnis (muamalah) yaitu dalam bentuk aktivitas dari 

berbagai transaksi yang dilakukan guna menghasilkan keuntungan, baik 

berupa barang (produk) maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup 

masyarakat sehari-hari.
1
Kemudian untuk mencukupi segala kebutuhan 

hidupnya manusia akan memerlukan harta. Karenanya, manusia akan 

selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui 

bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.
2
 

Kesadaran bermuamalah hendaknya tertanam lebih dahulu dalam 

diri masing-masing sebelum orang terjun dalam kegiatan muamalah. 

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah 

jual beli. Jual beli merupakan suatu bagian muamalah yang biasa dialami 

oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Dari 

pelaksanaan jual beli, maka apa yang dibutuhkan manusia dapat 

diperoleh, bahkan dengan jual beli pula manusia dapat memperoleh 

keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian 

mereka.
3
 Transaksi jual beli sudah menjadi kegiatan sehari-hari di dalam 

                                                             
1
A. Kadir, Hukum Bisnis Islam dalam Al-Qur’an (Jakarta: Amzah, 2010), 19. 

2
Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Mengagas Bisnis 

Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17. 
3
Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

47. 
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masyarakat baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang 

yang belum jadi. Untuk menjaga agar transaksi jual beli tersebut tidak 

merugikan para pihak yang melakukannya, maka Islam telah menentukan 

mekanisme jual beli yang adil, saling rela, dan salingmenguntungkan 

antara satu sama lain. 

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang 

dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada 

yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang telah 

dibenarkan shara’ (hukum Islam). Sedangkan dalam syari‟at Islam jual 

beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan 

keridhaan antar keduanya. Atau dengan pengertian lain memindahkan 

hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan 

materi.
4
 

Islam melarang umatnya berbuat batil terhadap orang lain atau 

menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi 

mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam 

mendapatkan harta kekayaan. Hak individu untuk memiliki harta dan 

bekerja secara bebas diperbolehkan tetapi hendaklah menurut landasan 

tertentu, karena Islam tidak akan toleran terhadap tindakan 

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

                                                             
4
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Bandung: Al-Ma‟rif, 1996), 120. 
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menjerumuskan orang supaya memburu harta dan kaya-raya melalui 

jalan-jalan yang salah dan tidak adil.
5
 

Seorang penjual maupun pembeli mempunyai motif masing-

masing. Bagi penjual yang bertindak sebagai produsen berusaha 

memuaskan kebutuhannya dengan cara menghasilkan barang dengan 

biaya yang paling murah. Dalam berproduksi, seorang produsen 

dihadapkan pada bagaimana menggunakan faktor produksinya secara 

efisien untuk hasil yang optimal. Oleh karena itu, produsen akan 

berusaha mencari kombinasi terbaik antara dua faktor input untuk 

memperoleh biaya yang sama.
6
 Sedangkan untuk pembeli yang bertindak 

sebagai konsumen juga berusaha memuaskan kebutuhannya. Di dalam 

teori ekonomi kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang 

dinamakan utility atau nilai guna. Kalau kepuasan semakin tinggi, 

semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya bila kepuasan semakin 

rendah, maka semakin rendah pula nilai gunanya.
7
 

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, 

sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab qabul 

dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau 

yang lainnya boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung 

arti ijab qabul. Jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara dua 

                                                             
5
Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam(Yogyakarta: Darn Bhakti Wakaf, 1995), 

75. 

6
Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: BPFE, 2004), 158. 

7
Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 152. 
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belah pihak, Islam mengharamkan seluruh penipuan baik dalam masalah 

jual beli maupun dalam seluruh macam muamalah.
8
 

Toko buah Amel merupakan toko yang menjual berbagai buah segar 

seperti halnya toko buah lainnya yang menjual semua kebutuhan 

masyarakat. Pada praktiknya yang terjadi pada sistem jual beli buah jeruk 

di toko buah Amel Desa Jabung Kecamatan Mlarak keadaan buah 

dikemas dalam peti, beratpeti itu sendiri berbeda-beda. Harga per peti 

dihargai kiloan, biasanya pedagang menghitung peti dengan berat lima 

puluh kilogram per peti. Namun pemasok dan pengecer telah bersepakat 

mengenai harga terhadap barang tersebut dengan cara menakar atau 

menghitung seluruh buah jeruk yang berada di peti dan hanya 

memperkirakan saja. 

Untuk mengetahui harga buah jeruk terjadi penaksiran dan tawar 

menawar antara pemasok dan toko buah Amel selaku pengecer menaksir 

dengan memperkirakan kiloan. Karena dengan perkiraan kiloan dilakukan 

dengan menaksir bobot buah jeruk diperkirakan dari bentuk ukuran buah 

jeruk yang berukuran besar dan kecilnya buah dalam satu kotak peti buah 

jeruk. Kesepakatan harganya setelah terjadinya kalkulasi harga dan 

sepakat mengenai penawaran harganya maka bisa menetapkan harga. 

Penetapan harganya menyesuaikan umumnya harga pasar. Bila sudah 

dikalkulasi dalam satu kotak peti diperkirakan ada berapa kilo buah jeru 

                                                             
8
Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 70. 
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dikalkulasikan menurut harga umum dan diperoleh harganya. Harga 

tersebut bisa berbeda-beda tergantung kualitas buah.  

Ketika terjadi proses penetapan harga yang lebih berperan dalam 

mematok harga adalah pihak pemasok. Sedangkan dalam menentukan 

harga akhir adalah kedua belah pihak yaitu antara pemasok (penjual) 

dengan pembeli atas kesepakatan bersama dan suka sama suka.
9
 

Setelah terjadinya kesepakatan harga oleh kedua belah pihak maka 

dalam masalah kualitas buah itu sendiri ketika di dalam peti, pada saat 

ada pembeli pedagang akan membuka peti sebagai sampel, ketika 

pembeli melihat peti yang dibuka, buah paling atas berkualitas bagus dan 

di bawahnya jelek malah ada yang busuk. Sehingga hal ini akan 

merugikan pembeli yang akan menjual kembali buah dengan cara eceran 

perkiloan. Pembeli biasanya membeli dengan jumlah yang banyak, 

terkadang juga kondisi buah dalam peti campuran (dioplos) antara buah 

yang bagus dan buah yang jelek.
10

 

Permasalahan lain yang muncul dalam jual beli jeruk di toko buah 

Amel adalah terkait hak pilih antara pemasok dan  pengecer. Pengecer 

merasa tidak adanya hak pilih dalam akad jual beli dengan pemasok. 

Ketika jual beli terjadi, pemasok tidak mengatakan keadaan dan kondisi 

buah jeruk. Selain itu, pemasok tidak membolehkan membuka peti yang 

berisikan buah jeruk untuk di buka dengan alasan akan memakan waktu 

yang cukup lama apabila peti yang berisi buah jeruk di buka satu persatu. 

                                                             
9
Yanti, Hasil Wawancara, 8 oktober 2018. 

10
Sugianto, Hasil Wawancara,8 Oktober 2018. 
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Pengecer baru akan mengetahui jika di dalam peti terdapat buah jeruk 

yang telah busuk ketika pengecer membuka peti yang berisikan buah 

jeruk yang akan ia jual kembali. Pengecer biasanya akan meminta ganti 

rugi kepada pihak pemasok.  

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk 

mengkaji jual beli jeruk antara pemasok dan toko buah Amel di Desa 

Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan fiqh. Maka 

penulis melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan 

judul“Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Jual Beli Jeruk antara 

Pemasok dan Toko Buah Amel di Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap takaran dan penetapan harga  dalam 

praktik jual beli jeruk antara pemasok dan toko buah Amel di Desa 

Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap hak pilih (khiya>r) dalam praktik 

jual beli jeruk antara pemasok dan toko buah Amel di Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqh terhadap takaran dan penetapan harga 

pada praktik jual beli jeruk antara Pemasok dan toko buah Amel di 

Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 
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2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh terhadap hak pilih (khiya>r) dalam 

praktik jual beli jeruk antara Pemasok dan toko buah Amel di Desa 

Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu fikih, 

terutama yang berkaitan dengan praktik jual beli dalam kehidupan 

sosial dan ekonomi. Bagi kaum muslimin secara umum, sebagai 

perkembangan khazanah keilmuan muslimin. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat dan dapat  

memberikan gambaran kepada masyarakat umum khususnya 

masyarakat Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

dalam melihat praktik jual beli apakah sudah sesuai dengan hukum 

Islam (fiqh)  atau belum. 

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang 

sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat 

sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Penulis berusaha untuk melakukan 

kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai 
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relevansi. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui 

tata letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

Skripsi tahun 2012 karya Qurrata A‟yunina, dengan judul “Tinjauan 

etika bisnis Islam terhadap jual beli buah dalam kemasan di Terminal 

Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk”.Masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah mengenai transaksi antara pedagang buah dan 

pembeli, kemudian pedagang dalam proses penimbangan buah mengurangi 

takaran atau timbangan, dan dalam pengemasan buah ada pencampuran 

kualitas. Kemudian penulis berkesimpulan bahwa dari segi hukum Islam 

bahwa transaksi jual beli buah dalam kemasan tidak sesuai dengan bisnis 

Islam, karena tidak sesuai dengan ijab dan qabul. Adapun cara pedagang 

buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang dalam menimbang buah 

dalam kemasan bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tidak 

memenuhi ma’qud alaih. Sebab penjual melakukan pengurangan dalam hal 

takaran atau timbangan, dan kualitas buah dalam kemasan di Terminal 

Anjuk Ladang juga bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena syarat 

ma’qud alaih tidak sesuai sebab penjual melakukan penyamaran 

kualitasnya.
11

 Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya, secara khusus menjelaskan tentang jual beli jeruk antara 

pemasok dan toko buah Amel secara perkiloan, dan lebih menekankan pada 

praktik jual beli pada takaran dan penetapan harga dan hak pilih (khiya>r). 

                                                             
11

Qurrata A‟yunina, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan 

di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk,” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012). 
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Skripsi tahun 2012 karya Mahmudatus Sofiati, dengan judul “Praktek 

Jual Beli Buah Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif 

Fiqih”. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalahpemberian sampel 

pada buah yang dijual di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo ternyata 

hasilnya bervariasi. Ada pedagang yang sampelnya tidak sesuai dan ada 

pedagang yang sampelnya sesuai dengan buah yang dijual. Pedagang yang 

sampelnya tidak sama dengan buah yang dijual tidak dibenarkan menurut 

Fiqih karena merugikan pembeli dengan melakukan kecurangan, sedangkan 

pedagang yang sampelnya sesuai dengan buah yang dijual tidak 

bertentangan dengan fiqih. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam fiqih 

karena melakukan penipuan agar buah yang kualitas kurang bagus ikut 

terjual bersama buah yang kualitas kurang bagus dan jual beli seperti ini 

tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dan termasuk unsur penipuan 

dan gharar. Dan praktik penimbangan buah di Pasar Legi Ponorogo 

ternyata ada pedagang yang melakukan pengurangan timbangan. Hal 

tersebut tidak dibenarkan dan diharamkan hukumnya menurut fiqih, karena 

mengambil hak orang lain dan terdapat unsur penipuan atau kecurangan 

dan sangat merugikan bagi pembeli.
12

 Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya, secara khusus menjelaskan tentang jual beli 

jeruk antara pemasok dan toko buah Amel terhadap takaran dan penetapan 

harga dan hak pilih (khiya>r). 

                                                             
12

Mahmudatus Sofiati, “Praktek Jual Beli Buah Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo 

Dalam Perspektif Fiqih” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012). 
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Skripsi tahun 2004 karya Iin Puji Astuti, Jurusan Syariah Prodi 

Muamalah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan 

Beras Oplosan di Kec. Dagangan Kab. Madiun”.Masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini adalahpraktek perdagangan beras oplosan oleh 

sejumlah pedagang di Kab. Madiun. Dalam penelitian ini diperoleh 

kesimpulan bahwa latar belakang sejumlah pedagang di Kec. Dagangan 

Kab. Madiun melakukan pengoplosan terhadap beras dagangannya tidak 

dibenarkan menurut Hukum Islam karena didasarkan pada mencari 

keuntungan yang lebih banyak dan agar beras yang berkualitas jelek ikut 

terjual bersama beras yang berkualitas bagus dengan cara melakukan 

penipuan kecurangan. Pengoplosan beras antara beras yang berkualitas 

bagus dengan beras yang berkualitas rendah dengan harga beras kualitas 

bagus tidak dibenarkan menurut Hukum Islam, begitu juga dengan 

keuntungan yang diperoleh pedagang karena tidak memenuhi syarat jual 

beli dan termasuk dalam jual beli yang terlarang dan tidak sah menurut 

syara’ karena didalamnya terdapat unsur penipuan atau ghara>r.13
 Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, secara khusus 

menjelaskan tentang jual beli jeruk antara pemasok dan toko buah Amel 

terhadap takaran dan penetapan harga dan hak pilih (khiya>r). 

Skripsi tahun 2014 karya Kunaifi, dengan judul “Tinjauan etika Bisnis 

Islam terhadap jual beli kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Masalah yang dibahas dalam 

                                                             
13

Iin Puji Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadapa Perdagangan Beras Oplosan di 

Kec.Dagangan Kab. Madiun” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2004). 
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penelitian ini adalah mengenai penetapan harga kayu yang tidak ada acuan 

untuk menentukan harga jualnya, sehingga UD. Jati Makmur membuat 

harga sendiri dan dalam penentuan kualitas kayu UD. Jati Makmur 

melakukan pemolesan.Kesimpulan bahwa UD. Jati Makmur dalam 

menetapkan harga jual barang mebelnya tidak bertentangan dengan etika 

bisnis Islam karena dalam menetapkan harga, pihak UD. Jati Makmur 

menetapkan dengan cara melihat bahan dasar mebel yang digunakan. 

Apabila menggunakan kayu jati kualitas baik maka dijual dengan harga 

mahal, sedangkan apabila menggunakan kayu jati kualitas sedang maka 

dijual dengan harga murah. Dari proses penentuan kualitas kayu ialah tidak 

bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena tujuan utama penyamaran 

adalah semata-mata untuk membuat barang mebel menjadi lebih bagus dan 

mewah dengan harga terjangkau, bukan untuk tadlis atau penipuan kualitas 

barang.
14

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, 

secara khusus menjelaskan tentang jual beli jeruk antara pemasok dan toko 

buah Amel terhadap takaran dan penetapan harga dan hak pilih (khiya>r). 

Dari beberapa skripsi di atas  dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang pelaksanaan jual beli pada usaha yang masyarakat 

jalankan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, 

secara khusus menjelaskan tentang Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Jeruk 

antara Pemasok dan Toko Buah Amel di Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

                                                             
14

Kunaifi Wawan, “Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur 

Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun,” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 

2014). 
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Kabupaten Ponorogo belum adadan lebih menekankan terhadap takaran 

dan penetapan harga dan hak pilih (khiya>r). 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian berasal dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. 

Metode diambil dari bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti cara atau 

jalan. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud 

yang diinginkan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, metode menyangkut cara 

kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. 

Oleh sebab itu, metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, 

dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori. 

Sedangkan research (penelitian) sebagai usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan 

dengan menggunakan metode-metode ilmiah.
15

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah studi lapangan (field 

research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi 

penelitian yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif 

yang terjadi di lokasi tersebut. 

Adapun penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

apa yang dialami oleh subjek penelitian.
16

 

2. Kehadiran Peneliti 

                                                             
15

Aji Damanuri, Metodhologi Penelitian Muamalah(Ponorogo: STAIN Po PRESS,2010),1.  
16

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009) , 6. 
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Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai 

instrumen sekaligus pengumpul data.Kehadiran peneliti mutlak 

diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai 

pengumpul data.Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam 

pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran 

peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan/berperan 

serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan 

pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang 

sekecil-kecilnya.
17

 

Sehingga peneliti secara langsung melakukan observasi dan 

wawancara kepada para pihak yang terlibat langsung dalam jual beli 

buah jeruk antara pemasok dan toko buah Ameldi Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogoyang berfungsi sebagai informan 

yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan 

penelitian ini. 

3. Lokasi Penelitian 

Terkait lokasi penelitian, penulis memilih untuk melakukan penelitian 

kepada para pihak yang terlibat langsung dalam jual beli buah jeruk 

antara pemasok dan toko buah Ameldi Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo. 

4. Data dan Sumber Data 

                                                             
17

Ibid, 117.  
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Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali 

data dari lapangan yang berkaitan jual beli buah jeruk antara pemasok 

dan toko buah Amel di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo, diantaranya adalah: 

a. Data tentang takaran dan penetapan harga dalam praktik jual beli 

jeruk antara Pemasok dan Toko Buah Amel di Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

b. Data tentang hak pilih (khiya>r) dalam praktik jual beli jeruk antara 

Pemasok dan Toko Buah Amel di Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo. 

c. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah langsung dari 

lapangan, yaitu selama peneliti melakukan penelitian secara langsung 

terhadap para pihak yang terlibat dalam jual beli jeruk antara 

Pemasok dan Toko Buah Amel di Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi : Suatu tindakan mengamati peristiwa keadaan atau hal 

yang menjadi sumber data.Observasi ini dilakukan dengan melakukan 

pengamatan terhadap proses transaksi terhadap jual beli buah jeruk 

antara pemasok dan toko buah Amel mulai dari awal terjadinya 

transaksi sampai dengan penyelesaian masalah wanprestasi yang 

terjadi antara para pihak. 
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b. Wawancara : Percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberi jawaban atas pertanyaan.
18

 Teknik ini untuk mencari data 

yang berhubungan dengan takaran dan penetapan harga dalam pratik 

jual beli dan hak pilih (khiya>r) pada para pihak yang terlibat sebagai 

subjek hukum dalam jual belibuah jeruk antara pemasok dan toko 

buah Ameldi Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

c. Dokumentasi :Dokumentasi merupakan perolehan data dari dokumen 

dan lain-lain, data yang diperoleh dari sumber manusia melalui 

observasi danwawancara, maupun catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

momental dari seseorang.
19

 Dokumentasi yang digunakan disini 

berupa catatan harian atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

objek  penelitian. Seperti gambaran tentang sejarah toko buah Amel, 

dan data-data lain yang mendukung dalam penelitian ini.  

6. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing adalah memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, 

keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman 

satuan atau kelompok data.
20

 

                                                             
18

Ibid,. 135. 
19

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005),  240. 
20

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian, 153. 



16 
 

 

b. Organizing adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang 

diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan 

sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. 

c. Penemuan hasil  adalah melakukan analisa datayang terkumpul 

sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan-kesimpulan 

hasilpenelitian.
21

 

7. Teknik Analisis Data 

 Analisa data adalah suatu proses mengatururutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu  pola, kategori,dan satuan uraian 

dasar. Sebagai dasar pijakan peneliti menggunakan model Analis Miles 

dan Huberman yakni: reduksi data, display data, mengambil kesimpulan, 

dan verifikasi. 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam 

bentuk uraian atau laporan yang terinci. Data yang direduksi memberi 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga 

mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh 

bila diperlukan. 

b. Penyajian Data  

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data 

                                                             
21

Ibid, 153. 



17 
 

 

dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian- 

bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. 

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses 

analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari 

data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari 

hubungan, persamaan, atau perbedaan. 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat 

kepercayaan data yang dikumpulkan.
22

 Dengan perpanjangan 

pengamatan ini penulis mengecek kembali apakah data-data terkait 

kerjasama dan wanprestasi sudah benar atau belum. Jika data-data 

yang diperoleh selama ini tidak benar, maka peneliti melakukan 

pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam  sehingga diperoleh 

data yang pasti kebenarannya. 

b. Ketekunan Pengamatan 

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang 

diperoleh dapat benar-benar akurat.
23

 Untuk meningkatkan ketekunan 

pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi baik buku 

                                                             
22

Lexy J. Meleong, Metodologi PenelitianKualitatif, 247-248.  
23

Ibid, 272. 
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maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait 

dengan jual beli buah jeruk antara pemasok dan toko buah Amel. 

c. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
24

 Pada penelitian ini 

peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan 

hak pilih dalam praktik jual beli jeruk antara pemasok dan toko buah 

amel dan juga penyelesaian wanprestasi dalam ganti rugi pada praktik 

jual beli dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan  

berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam 

hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil 

wawancara, dan juga hasil observasi dengan sumber-sumber buku 

serta penelitian sebelumnya. 

G. Sitematika Pembahasan 

 Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih 

mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi ke dalam lima bab 

dengan penjelasan susunannya sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi rangka 

pemikiran keseluruhan dari skripsi ini yang meliputi : Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

                                                             
24

Ibid, 273. 
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Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Meode Penelitian, dan 

Sistematika Pembahasan. 

BAB II :JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

Bab ini membahas mengenai pengertian jual beli, dasar 

hukum jual beli, prinsip-prinsip jual beli, syarat danrukun 

jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, penetapan 

harga, khiya>rdalam jual beli. 

BAB III      : PRAKTIK JUAL BELI JERUK ANTARA PEMASOK 

DAN TOKO BUAH AMEL DI DESA JABUNG 

KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO 

 Bab ini memaparkan tentang masalah yang penulis temukan 

dalam melakukan penelitian lapangan (field research). Dalam 

bab ini membahas tentang gambaran umum praktik jual beli 

jeruk antara pemasok dan toko buah Amel di Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, tentang takaran dan 

penetapan harga dan hak pilih dalam jual beli jeruk antara 

pemasok dan toko buah Amel di Desa Jabung Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogoyang merupakan penyajian data 

dari hasil penelitian dalam isi rumusan masalah. 

BAB IV         : ANALISIS TENTANG PRAKTIK JUAL  BELI JERUK 

ANTARA PEMASOK DAN TOKO BUAH AMEL DI 

DESA JABUNG KECAMATAN SIMAN KABUPATEN 

PONOROGO 
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 Bab ini merupakan tinjauan fiqh terhadap takaran dan 

penetapan harga dalam praktik jual beli praktik jual beli jeruk 

antara pemasok dan toko buah Amel di Desa Jabung 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan tinjauan fiqh 

terhadap hak pilih dalam praktik jual beli praktik jual beli 

jeruk antara pemasok dan toko buah Amel di Desa Jabung 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

 BAB V  : PENUTUP 

Bab ini merupakan titik akhir dari pembahasan skripsi dan 

berisi tentang kesimpulan yang terkait dengan takaran dan 

penetapan harga dalam jual beli jeruk antara pemasok dan 

toko buah Amel di Desa Jabung Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo dan hak pilih dalam jual beli jeruk 

antara pemasok dan toko buah Amel di Desa Jabung 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini akan 

dipaparkan jawaban dari permasalahan yang dibahas. 

Sehingga memberikan sebuah penjelasan singkat dari 

rumusan masalah yang telah dibahas. 
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BAB II 

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Jual Beli 

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-

ba>i’, at-tija>rah, al-muba>dalah artinya mengambil, memberikan sesuatu atau 

atau barter.
25

 Menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-

Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan 

sesuatu yang lain”. Kataal-ba>’i dalam bahasa Arab terkadang digunakan 

untuk lawannya, yaitu kata al-syira>’ (beli).
26

 

Menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai 

berikut: 

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

yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada 

yang lain atas dasar saling merelakan. 

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

aturan shara’. 

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

memindahkan baik milik dengan ada penggantinya dengan cara yang 

dibolehkan.
27

 

                                                             
25

Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 75.   

26
HendiSuhendi, FiqhMuamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 70.  

27
 Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006), 55–56. 
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Inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang 

yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu 

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian 

atau ketentuan yang telah dibenarkan shara’ dan disepakati. 

Sedangkan menurut para ahli fikih memberikan definisi yang berbeda-

beda antara lain: 

a. Menurut ulama‟ Hana>fiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan 

harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diingini 

dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. 

b. Menurut ulama Ma>likiyah, Shafi’iyah dan Hambali memberikan 

pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam 

bentuk pemindahan milik dan pemilikan.
28

 

c. Menurut Imam Nawa>wi dalam kitab Al-Majmu>’ jual beli adalah 

pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk kepemilikan. 

d. Menurut Ibn Quda>mah dalam kitab Al-Mughni> jual beli adalah 

pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan miliknya.
29

 

Dengan memahami beberapa arti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mepunyai nilai 

secara sekarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima  benda dan 

                                                             
28

 M. YazidAfandi, Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan 

Syari‟ah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.), 53.  

29
RachmatSyafe‟i, Fiqih Muamalah(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73-74. 
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pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau ketentuan 

yang telah dibenarkan oleh shara’.30
 

Cara pertama yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela dapat dikatakan 

jual beli dalam bentuk barter (dalam pasar tradisional), sedangkan cara yang 

kedua berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat 

dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan 

berarti milik atau harta tersebut diperuntukkan dengan alat pembayaran yang 

sah dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan lain sebagainya.
31

 

Dengan melaksanakan transaksi jual beli, manusia mempunyai tujuan 

yaitu untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling 

membantu antara sesamanya di dalam hidup bermasyarakat, dimana pihak 

penjual mencari rizki dan keuntungan, sedangkan pembeli mencari alat untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

B. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia. Dasar 

hukum jual beli dalam Al-Qur’a>n, Sunnah, dan Ijma>’, surat al-Baqarah ayat 

275: 

1. Dalil dari Al-Qur’a>n 

                                                             
30

ChairumanPasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: 

Sinar Grafika, 1994), 33. 

31
Ibid., 41. 
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ْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ  الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا ال يَ ُقوُموَن ِإال َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُو الشَّ
َا اْلبَ ْيُع ِمْثُل الرِّبَا َوَأَحلَّ اللَُّو اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا َفَمْن َجاَءُه  َذِلَك بِأَن َُّهْم قَاُلوا ِإَّنَّ

ِو فَانْ تَ َهى فَ َلُو َما َسَلَف َمْوِعظٌَة ِمْن رَبِّ   

 َوأَْمرُُه ِإََل اللَِّو َوَمْن َعاَد َفُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan dari Allah, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.32 
 

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah 

menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang 

praktek jual beli yang mengandung riba. 

2. Al-Sunnah 

ِفِع َانَّ النَِّبَّ َصلَّى الّلُو َعلضْيِو َوَسّلَم: ُسِئَل َأيُّ اْلَكْسِب َأْط َيُب اََعْن رِفَا َعَة ابِْنرَا
 َأْو أَْفَضُل؟ قَاَل: َعَمُل الرَُّجِل بَِيِده وَُكلُّ بَ ْيٍع َمبْ ُرْورٍز. )رواه البزاروصحح احلاكم(

Artinya:“DariRif‟ah bin Rafi‟r.a (katanya): Sesungguhnya Nabi 

Muhammad Saw pernah ditanyai, manakah usaha yangpaling 

baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorangdengan 

tangannya sendiri dan semua jual beli yangbersih”(Hadits 

Riwayat Al Bazzar dan dinilai ShahiholehAl-Hakim).33 

 

3. Ijma>’ 

                                                             
32

LatjnahPentashih Mushaf Al-Qur‟an  Departemen Agama Ri, Al-Qur’an dan Terjemah, 48. 

33
Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Lengkap BulughulMaram (Akbar Media, 

2007), 137. 
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Ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. 

Diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu 

mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian 

bantuan atau milik barang orang lain yang dibutuhkannya itu, harus 

diganti dengan barang lainnya yang sejenis.
34

 Ijma>’ ini memberikan 

hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada 

dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan 

diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai 

timbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut 

merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan 

manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri 

tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.35 

Hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh. 

a. Contoh yang wajib: Apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli 

makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau 

tidak menjualnya. 

b. Contoh yang haram: Memperjualbelikan barang yang dilarang 

dijualnya seperti anjing, babi, dan lainnya. 

c. Contoh yang sunnah: Seorang penjual bersumpah kepada orang lain 

akan menjual barang dagangannya, yang tidak sah akan menimbulkan 

kemudharatan bilamana dia menjualnya. 

                                                             
34

 Rahmat Syafe‟i, Fiqh Mu’amalah, 79. 

35
Qomarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras Perum POLRI Gowok Blok D No. 

200, 2011), 54. 
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d. Contoh yang makruh: Memperjual belikan kucing dan kulit binatang 

buas untuk dimanfaatkan kulitnya.36 

C. Prinsip-prinsip Jual Beli 

1. Kejujuran  

 Ini adalah konsep yang membuat ketenangan  hati bagi orang yang 

melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat 

orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia. Di dalam bisnis 

pemupukan relasi sangat mutlak diperlukan, sebab relasi ini sangat 

membantu kemajuan bisnis jangka panjang.
37

 

 Syariah Islam sangat memperhatikan nilai-nilai dalam bertransaksi, 

seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam 

barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi 

penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran 

syariah. Memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang 

ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah 

komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.
38 

2. Adil Dalam Takaran Dan Timbangan 

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas 

bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi 

barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan 

berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan 
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perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dalam perspektif 

ekonomi syariah. 

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus 

dalamAl-Qur’a>n, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang 

lain. Selain itu praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang 

sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidak percayaan 

pembeli terhadap penjual. Oleh sebab itu, pedagang yang curang pada 

saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.
39

 

3. Menjual Barang Yang Baik Mutunya 

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam 

hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggungjawab moral dalam dunia 

bisnis. Padahal tanggungjawab yang diharapkan adalah tanggungjawab 

yang seimbang antara meperoleh keuntungan dan memenuhi norma-

norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat.
40

 

4. Adanya hak pilih (khiya>r) 

Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam diperbolehkan untuk 

memilih (khiya>r), apakah akan meneruskan atau membatalkan jual beli.
41

 

beli.
41

 

5. Dilarang Menggunakan Sumpah Palsu 

Nabi Muhammad SAW melarang para pelaku bisnis melakukan 

sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Saat ini sumpah palsu 
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dalam kegiatan bisnis sering dilakukan karena dapat meyakinkan pembeli 

sehingga dapat meningkatkan daya beli atau pemasaran. Tetapi, harus 

didasari bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh melimpah, hasilnya 

tidak berkah.
42

 

6. Membangun Hubungan Baik 

Islam menekankan hubungan baik dengansiapapun dan juga antar 

sesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang 

diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli maupun bentuk-bentuk lain 

yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan pemerataan pendapat. 

7. Tertib Administrasi 

Dalamdunia perdaganganwajar terjadi praktik pinjam meminjam. 

Dalam hubungan ini Al-Qura‟an mengajarkan perlunya administrasi 

hutang piutang tersebut agar terhindar dari kesalahan yang mungkin 

terjadi. 

8. Menetapkan Harga Dengan Transparan 

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu 

menetapkan harga secara terbuka dan wajar sangat di hormati dalam 

Islam agar tidak terjerumus dalam riba.
43

 

D. Rukun dan Syarat Jual Beli 
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Menurut Imam Nawawi rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu : harus 

adanya akid (orang yang melakukan akad), barang yang diakadkan dan i>ja>b 

qabu>l, yang terdiri atas penawaran permintaan. 

1. Akid 

Akid adalah: pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, 

yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, 

maupun orang lain yang menjadi wali/wakil dari sang pemilik asli. 

Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. 

2. Objek Akad 

Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui 

dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, 

yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, 

maka dianggap tidak sah. Imam Syafi‟i telah mengatakan, tidak sah jual 

beli tersebut karena ada unsur penipuan. 

3. I>ja>b dan qabu>l 

I>ja>b adalah perkataan dari penjual, seperti “aku jual barang ini 

ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan qabu>l adalah ucapan dari 

pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”. 

Dimana, keduannya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz 

seperti penjual berkata “aku milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “ 

aku beli” dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ija>b dan 
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qabu>lnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya 

(batalnya) qabu>l tersebut.44
 

4. Ada nilai tukar pengganti barang 

Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga 

syarat;bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau 

menghargakan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan alat tukar 

(medium of exchange). 

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi dalam jual beli (bisnis), yaitu syarat sahnya i>ja>b qabu>l dalam 

kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan di selingi dengan kata-

kata lain antara i>ja>b qabu>l, (b) Orang-orang yang berakad (penjual dan 

pembeli) dan (c) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan 

pembeli masih ada interaksi tentang i>ja>b qabu>l. 

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut; (a) baligh, 

berakal agar tidak mudah ditipu orang.“Dan janganlah kamu berikan 

hartamu kepada orang-orang yang bodoh”. (b) beragama Islam, syarat 

ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu. Misalnya, dilarang 

menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena di 

takutkan pembeli merendahkan orang yang beragama Islam. Sebagaimana 

firman Allah :“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada 

orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (c) 

                                                             
44

Siswadi, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Jurnal UmmulQura, Vol.III, No. 2 (2013), 62. 



31 
 

 

ada benda atau barang yang di perjual belikan (d) tidak 

mubazir(pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak 

lain.
45

 

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantarannya; (a) harus 

suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran 

hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, 

kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan, (b) tidak 

boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau 

ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli 

karena itu salah satu sebab kepemilikan, (d) barang dapat diserahkan 

setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual belikan milik sendiri, 

akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau 

barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan, (f) barang 

yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), (g) barang yang diperjual 

belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, 

supaya tidak menimbulkan keraguan.46 

E. Jual Beli yang dilarang dalam Islam 

 Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain: 

1. Terlarang akibat Ahli Akad 

 Ulama telah sepakat bahawa jual beli dikategorikan sahih apabila 

dilakukan oleh orang yang bailgh, berakal, dapat memilih dan mampu 
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bertasharrufsecara bebas dan baik. Adapun jual beli yang terlarang sebab 

ahli akad yaitu jual beli yang dilakukan orang gila, jual beli yang 

dilakukan anak kecil, jual beli yang dilakukan orang buta dan jual beli 

yang dilakukan karena terpaksa. 

2. Terlarang sebab Shighat 

 Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada 

keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara 

i>ja>b dan qabu>l, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu 

pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di anggap 

tidak sah antara lain jual beli mu’athah, jual beli melalui surat, jual beli 

dengan isyarat, jual beli barang yang tidak ada di tempat akad dan jual 

beli tidak bersamaan antara i>ja>b dan qabu>l. 

3. Terlarang sebab Barang Jualan 

 Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila barang 

yang digunakan dalam jual beli adalah barang yang tetap atau bermanfaat, 

berbentuk, dapat diserahkan, dapat di lihat oleh orang-orang yang akad, 

tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari 

shara’. Diantaranya yaitu jual beli yang tidak dapat diserahkan, jual beli 

ghara>r, jual beli barang yang najis dan jual beli barang yang tidak jelas. 
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4. Terlarang sebab Shara’ 

 Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan 

danrukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang 

diperselisiskan di antara para ulama antara lain jual beli dengan uang dan 

barang yang diharamkan, jual beli waktu adzan jumat, jual beli anggur 

yang dijadikan khamar dan jual beli memakai syarat.47 

F. Penetapan Harga 

 Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang 

akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan 

pembeli.
48

 Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan meanisme harga. 

Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya maka harga juga 

harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam transaksi harus 

dilakukan secara sukarela (antara>din minkum) dalam memberikan 

keuntungan yang porposional bagi pelakunya.
49

 

 Dalam setiap perdagangan tujuan utama seorang pedagang adalah 

mendapatkan keuntungan hal tersebut berkaitan dengan barang dan harga 

barang yang dijual. Sebelum membahas lebih jauh mengenai keuntungan, 

terlebih dahulu mengetahui tentang harga dan mabi’ (barang jualan). 

1. Harga dan barang yang dijual (mabi’) 

a. Pengertian harga dan mabi’ 
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Secara umum mabi’  adalah   ُ ْعِيّْيِ  َما يَ تَ َعّيَّ بِا لت َّ (perkara yang menjadi 

tentu dan ditentukan). Sedangkan pengertian harga secara umum 

adalah  ِْعِيّْي ُ بِا لت َّ  perkara yang tidak tentu dengan)َما ال يَ تَ َعّيَّ

ditentukan).
50

 

Defiinisi di atas, sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung 

pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan. Adakalanya mabi’ 

tidak memerlukan penentuan. Sebaliknya, harga memerlukan 

penentuan, seperti penetapan uang muka. 

b. Penentuan mabi’ (barang jualan) 

Penentuan mabi’ adalah penentuan barang yang akan dijual dari 

barang-barang lainnya yang tidak akan dijual, jika penentuan tersebut 

menolong atau menentukan akad, baik pada jual beli yang barangnya 

ada di tempat akad atau tidak. Apabila mabi’ tidak ditentukan akad, 

penentuannya dengan cara penyerahan mabi’ tersebut.
51

 

c. Perbedaan mabi’ dan harga 

Kaidah umum tentang mabi’ dan harga adalah segala sesuatu yang 

dijadikan mabi’ adalah sah dijadikan harga, tetapi tidak semua harga 

dapat menjadi mabi’. 

Di antara perbedaan antara mabi’ dan harga adalah 
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1) Secara umum uang adalah harga, sedangkan barang yang dijual 

adalah mabi’. 

2) Jika tidak menggunakan uang, barang yang akan ditukarkan 

adalah mabi’ dan penukarannya adalah harga.
52

 

d. Ketetapan mabi’ dan harga 

Hukum-hukum yang berkaitan dengan mabi’ dan harga antara lain: 

1) Mabi’ disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan 

harta tidak disyaratkan demikian. 

2) Mabi’ disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, 

sedangkan harga tidak disyaratkan demikian. 

3) Tidakboleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, 

sebaliknya mabi’harus didahulukan. 

4) Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli 

sedangkan yang bertanggung jawab atas mabi’adalah penjual. 

5) Menurut ulama Hana>fiyah, akad tanpa menyebutan harga adalah 

fasid dan akad tanpa menyebutan mabi’adalah batal.  

6) Mabi’ rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila 

harga rusak sebelum penyerahan, tidak batal.  

7) Tidak boleh tasarru>f atas barang yang belum diterimanya, tetapi 

dibolehkan bagi penjual untuk tasarru>f sebeluum menerima.
53

 

2. Harga ideal menurut Rasulullah Saw. 
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 Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga 

sekaligus melindungi hak keduanya.
54

 

 Sedangkan telah disebutkan Rasulullah menentang kebijakan 

intervensi atau penetapan harga jika penyebab perubahan harga adalah 

fator alamiah. Secara umum jumhur ulama juga sepakat bahwa penetapan 

harga adalah kebijakan yang tida dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar 

dalam situasi normal. Dari sinilah bisa dicapai harga yang adil yang bisa 

diterima kedua belah pihak. 

 Konsep harga yang adil telah dikenalkan oleh Rasulullah Saw.yang 

kemudian menjadi bahasan dari para ulamadi masa kemudian. Secara 

umum harga yang adil ini adalah yang tidak menimbulkan eksploitasi 

atau penindasan (kedhaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan 

menguntungkan pihak lain.
55

 Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa‟ ayat 

29: 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإال َأْن َتُكوَن ِِتَارًَة َعْن تَ رَاٍض  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 ِمْنُكْم َوال تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّو َكاَن ِبُكْم َرِحيًما

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

salingmemakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. Danjanganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah MahaPenyayang 

kepadamu.
56

 

 

Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkannya kepada 

hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan 
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penawaran dan permintaan. Kita lihat Rasulullah saw ketika sedang naiknya 

harga, beliau dimintai  oleh orang banyak supaya menentukan harga, maka 

jawab Rasulullah saw: 

ْسِعرُالَقاِبُض الَباِسِط الرَّزَّاقُ َوإِّنِّْ ألْرُجْوَأْن أَْلِقَيالّلَو َولَْيَس َأَحٌد ِمْنُكْم 
ُ

إنَّ الّلَو ُىَوامل
 ُيطَا لُِبِِنْ ِبَْظَلَمٍة ِِف َد ٍم َوالَ َمالِ 

Artinya: “Allahlah yang menentukan harga, yang membuat, yang 

meluaskan dan yang memberi rezeki. Saya mengharap ingin 

bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun diantara kamu 

yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap 

darah maupun harta benda.”
57

 

 

Rasulullah saw menegaskan dalam hadi>th tersebut, bahwa ikut 

campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang 

mengharuskan, berarti suatu perbuatan zalim, dimana beliau ingin bertemu 

Allah dalam keaadaan bersih sama sekali dari pengaruh-pengaruh zalim itu. 

Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh hadi>th di atas, bukan 

berarti mutlak dilarang menetapkan harga, sekalipun dengan maksud demi 

menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim. Bahkan 

menurut pendapat para ahli, bahwa menetapkan harga itu ada yang bersifat 

zalim dan terlarang dan ada pula yang bijaksana dan halal. 

Jadi kalau orang-orang menjual barang dagangannya menurut cara 

yang lazim tanpa ada sikap-sikap zalim dari mereka, kemudian harga naik, 

mungkin karena sedikitnya barang atau karena banyaknya orang yang 

membutuhkan, sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, maka 

naiknya harga semacam itu serahkan kepada Allah. Tetapi kalau orang-orang 
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dipaksa menjual barangnya dengan harga tertentu, ini namanya suatu 

pemaksaan yang tidak dapat dibenaran.
58

 

Dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam Islam tidak ada patokan 

yang pasti untuk menentukan harga ideal selain berdasarkan kepada hukum 

penawaran dan permintaan. Tidak ada misalnya harga ideal adalah sekian 

persen dari harga asli pembelian, tidak juga dikatakan bahwa harga Islami 

adalah harga yang murah atau sebaliknya.
59

 

Setiap orang bebas melakukan perniagaan dengan fair termasuk 

kebebasan untuk mendapatkan harga dan keuntungan yang ideal 

baginya.
60

Menurut Rachmat Syafe‟i, harga hanya terjadi pada akad, yakni 

sesuatu yang direlakan pada akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama 

dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai 

oleh kedua belah pihak.
61

 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa harga merupakan suatu 

kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana 

kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak dalam akad, bisa lebih 

sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan 

pihak penjual kepada pembeli. 

Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu 

barang, yaitu al-saman dan al-si’r. Al-saman adalah patokan harga satuan 

barang, sedangkan al-si’r adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. 
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Ulama fiqh membegi al-si’r itu menjadi dua macam, yaitu: 

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah 

dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai 

dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. 

Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut 

campur tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak 

para pedagang. 

2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah 

mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang 

ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli 

masyaraat. Penentuan harga dari pemerintah ini disebut dengan al-ta’sir 

al-jabari. Ulama fiqh sepakat menyatakanbahwa ketentuan penetapan 

harga tidak dijumpai dalam al-Qur‟an. Adapun di dalam hadits 

Rasulullah Saw. dijumpai beberapa riwayat menurut logikanya dapat 

diinduksikan bahwa penetapan harga itu diperbolehkan dalam kondisi 

tertentu. Faktor dominan yang terjadi landasan hukum at-ta’sir al-jaba>ri, 

jaba>ri, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah maslahah mursalah 

(kemaslahatan).
62

 

G. Khiya>r dalam Jual Beli 

1. Pengertian Khiya>r 

 Khiya>r secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiyar yang berarti 

mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau 
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membatalkannya. Sedangkan menurut istilah alangan ulama fiqh yaitu 

mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau 

membatalkannya.Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak 

begitu berbeda dengan maknyanya secara bahasa. Oleh sebab itu, 

sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan khiya>r secara syar’i 

sebagai “Hak orang yang berakat dalam membatalkan akad atau 

meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar’i yang dapat 

membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.”
63

 

 Khiya>r menurut harfiah adalah memilih mana yang lebih baik dari 

dua hal atau lebih.Secaraterminologis, al- Zuhaily mendefinisikan khiya>r 

khiya>r adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang 

melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak 

dengan mekanisme tertentu. Menurut Ahmad Azhar Basyir, khiya>r berarti 

berarti hak memiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal 

yang dimasud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. 

Hak khiya>rini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang diadakan 

benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena 

sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu kontrak.
64
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2. Hikmah DisyariatkanKhiya>r 

 Hak khiya>r ditetapkan syariat Islam bagi orang yang melakuakan 

transaksi perdata agar dia tidak dirugian.Tujuannya agar kemaslahatan di 

antara keduanya dapat terjaga, sehingga tidak ada yang merasa 

dirugikan.Status khiya>r hukumnya boleh, dan merupakan hak masing-

masing pelaku akad. 

 Hikmah disyariatkannya khiya>r adalah untuk kemaslahatan bagi 

pihak-pihak yang melakukan transaksi (akad) itu sendiri, memelihara 

kerukunan hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama 

manusia. 

 Adakalanya pembeli barang merasa menyesal membeli barang 

karena alasan tertentu, maka dia berniat mengurungkannya. Sekiranya 

hak khiya>r tidak ada, akan menimbulkan penyesalan yang lebih 

mendalam, sehingga akan mengakibatkan kebencian, bukan cinta kasih. 

Dengan disyariatkannya khiya>r bertujuan untuk menghindari manusia 

dari hal-hal demikian, sehingga keharmonisan, kerukunan, dan 

keselamatan akan terjalin di antara sesama manusia.
65

 

 Jika kita melihat syari‟at Islam, kita akan mendapatinya penuh 

dengan hikmah dan rahasia yang diketahui oleh orang yang mengerti dan 

tidak diketahui oleh orang yang tidak mengerti. Namun, ketidaktahuan ini 

bukan berarti lantas kita tidak menaati yang tidak kita ketahui hikmah dan 

rahasianya.Kita tetap wajib menaatinya. Hikmah-hikmah dan rahasia-
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rahasia di balik syari‟at Islam menambah keyakinan seorang muslim 

terhadap keagungan dan luasnya jangkauan agama Islam. Islam adalah 

haq yang diperintahkan oleh Allah Ta‟ala untuk dijalankan. 

 Khiya>r dalam jual beli mempunyai hikmah-hikmah yang khusus 

sebagaimana yang dijelaskan ahlul-ilmi sebagai berikut: 

1) Mengurangi efek gangguan dalam transaksi sejak dini karena barang 

dagangan tidak diketahui secara sempurna, adanya ketidakjelasan, 

adanya unsur penipuan, atau adanya unsur lain yang dapat 

mengakibatkan kerugian bagi orang yang melakukan transaksi (‘a>qid). 

2) Membersihkan unsur suka sama suka dari noda-noda. Hal ini sebagai 

sarana antisipasi adanya kerugian bagi orang yang melakukan 

transaksi (‘a>qid). 

3) Kepuasan dengan mempertimbangkan secara seksama mengenai 

kebaikan sesuatu baginya, dan bermanfaat bagi kebutuhannya. 

Demikian ini agar orang yang melakukan transaksi (‘a>qid) 

mendapatkan kemaslahatan yang diinginkan. 

4) Bagi penjual mendapatkan kesempatan untuk bermusyawarah kepada 

orang terpercaya mengenai harga yang sesuai dengan barang 

dagangan sehingga tidak terjadi penipuan dan kerugian. 

5) Di antara hikmah disyri‟atkankhiya>r majlis adalah memberi 

kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai hak dan 

mengantisipasi kecurangan orang-orang ambisius. Hal ini karena 
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tempat (majlis) melakukan transaksi merupakan kesempatan untuk 

mengamati barang dagangan dan mengukur kesesuaiannya dengan 

harga sehingga dua pihak yang melakukan transaksi berada dalam 

asas transparan yang akhirnya tidak terjadi penyesalan dan kerugian 

setelah terjadi jual beli. 
66

 

3. Macam-macam Khiya>r 

 Khiya>r ada beberapa macam. Macam-macam khiya>r yang 

dikemukakan oleh ulama fiqih diantaranya sebagai berikut:  

1) Khiya>r Majlis 

  Khiya>r majlis adalah antara penjual dan pembeli boleh 

memilih akanmelanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama 

keduannya masih ada dalam satu tempat (majelis). Khiya>r majlisdapat 

majlisdapat dilakukan dalam berbagai jual beli.
67

 Khiya>rseperti ini 

berlaku dalam suatu akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak 

yang melaksanakan akad, seperti jual beli dan sewa-menyewa.
68

 

Rasulullah Saw., bersabda: 

َنا  َعاِن بِاْْلَِيارَِماََلْ يَ ْفََتِقَا فَِاْن َصَد قَاَوبَ ي َّ َعْن َعْبِد الّلِو َصلَّى الّلُو َعَلْيِو َوَسلََّم اْلبَ ي ْ
َق بَ رَْكُة بَ ْيِعِهَما .بُورَِك ِِف بَ ْيِعِهَما َوِاْن َكَذ بَاوََكَتَما ُمُِ  

Artinya: “Dari Abdullah ibnu Harits dari Hikam ibnu Hizam berkata: 

“Rasulullah saw bersabda:”Penjual dan pembeli sama-sama bebas 

menentukan jual-belinya selagi keduanya belum berpisah; jika 

keduanya jujur dan berterus-terang, maka jual-beli meraka akan 
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diberkahi Allah, tetapi jika keduannya saling mendustai dan curang, 

maka berkah dalam jual beli mereka itu terhapus.”69
 

 

 

Adapun pendapat para ulama tentang khiya>r majlis antara 

lain: 

a) Ulama Hana>fiyah dan Ma>likiyah 

 Golongan ini berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim 

dengan adanya i>ja>>b dan qabu>l serta tidak bisa hanya dengan 

khiya>r. Suatu akad tidak akan sempurna kecuali dengan adanya 

keridhaan. Sedangkan keridhaan hanya dapat diketahui dengan 

i>ja>b dan qabu>l. 

b) Ulama Shafi’iyah dan Hana>bilah 

 Ulama Shafi’iyah dan Hana>bilah berpendapat bahwa jika 

pihak yang akad menyatakan i>ja>b dan qabu>l, akad tersebut masih 

termasuk akad yang boleh atau lazim selagi keduanya masih 

berada di tempat atau belum berpisah badannya. Keduanya masih 

memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling 

berfikir. 

2) Khiya>r Syarat 

 Khiya>r Syarat adalah hak memilih antara melangsungkan atau 

atau membatalkan kontrak yang telah terjadi, bagi masing-masing, 

atau salah satu pihak dalam waktu tertentu.
70

 Apabila masa khiya>r 
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telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiya>r tidak 

menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad  jual beli, akad jual 

beli berlaku dengan sempurna. Hak khiya>r al-syarat tidak dapat 

diwariskan. 

  Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah 

kemauan penjual pada masa khiya>r. Kepemilikan benda yang berada 

dalam rentang waktu khiya>r berpindah kepada ahli waris jika pembeli 

pembeli meninggal dalam masa khiya>r. Pembeli wajib membayar 

penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika 

sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.
71

 

3) Khiya>r ‘Aib 

  Khiya>r „aib adalah hak pembeli untuk meneruskan atau 

membatalan akad jual beli tatkala terdapat suatu cacat pada objek 

yang diperjualbelikan. Sedangkan cacatnya itu tidak dietahui 

pemiliknya ketika akad berlangsung. Ketetapan hak khiya>r „aib bagi 

pembeli diberlakukan baik barang yang diperjualbelikan itu cacatnya 

diketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikannya 

atau tidak tahu sama sekali. Adanya khiya>r „aib itu disyariatkan untuk 

menghindarkan adanya kemudaratan pada barang yang dibeli. 

  Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barang yang 

diperjualbelikan itu dan tidak menjelaskannya pada pembeli, maka dia 

berdosa atas perbuatannya itu dan tidak akan mendapatkan 
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keberkahan dalam jual belinya itu. Ketetapan adanya khiya>r 

mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secarajelas 

ataupun tidak, kecuali ada keridhaan dari pembeli. Sebaliknya, jika 

tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan 

lagi. Dalil hukum berkenaan dengan khiya>r „aib di antaranya adalah 

hadits Nabi Saw. 

َعْن قَ َتاَدَةَعْن أََنٍس َأنَّ َرُجالً َكانَِفى ُعْقَد تِِو َضْعٌف َكاَن يُ َباِيُع َوَأنَّ أَْىَلُو 
أَتَ وُاالنَِّبَّ َصلَّىالّلُو َعَلْيِو َوَسّلَم فَ َقا ُلوايَا َنِبَّ الّلِو اْحُجْرَعَلْيِو َفَد َعاُه َنِبُّ الّلِو 

َوَسلََّم فَنضَهاُه فَ َقاَل يَا َنِبَّ الّلِو ِإِّنِّ الََأْصِبَُعِن البَ ْيِع قَاَل  َصلَّى الّلُو َعَلْيوِ 
 ِإَذاِبْعَت فَ ُقْل اَلِخالَبََة.

Artinya:“Qatadah dari Anasra bahwasanya ada seorang yang lemah 

pendiriannya, ia mengadakan usaha jual beli; pada suatu hari 

keluaraganya datang pada Rasulullah dan berkata: “Wahai 

Rasulullah, cegahlah ia dari usaha jual beli.” Ketika Rasulullah saw 

memanggilnya dan mencegahnya; maka ia menjawab: “Wahai 

Rasulullah, aku tidak dapat meninggalkan usaha jual beli ini. “Sabda 

beliau: “Bila kamu menjual, maka katakanlah pada si pembeli:  

“Tidak ada penipuan dalam jual beli ini.” 
72

 

  

  Misalnya, seseoranng membeli satu kilogram kurma, tetapi 

sebagian dari kurma ini sudah busuk dan tidak diketahui oleh si 

pembeli kurma ini sebelumnya.
73

 

Disyaratkan untuk tetapnya khiya>r „aib setelah diadakan penelitian 

yang menunjukkan hal-hal berikut ini: 
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a) Adanya „aib setelah akad atau sebelum diserahkan yakni „aib 

tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau 

ketika berada di tangan pembeli „aib tersebut tidak tetap. 

b) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung 

dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah 

mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada 

khiya>r sebab ia dianggap telah ridha>. 

c) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan 

jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya 

gugurlah hak khiyar. Jika pembeli membebaskannya gugurlah hak 

darinya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hana>fiyah. Ulama 

Ulama Shaf’iyah, Ma>likiyah serta salah satu riwayat dari 

Hana>billah berpendapat bahwa seorang penjual tidak sah minta 

dibebaskan kepada pembeli kalau ditemukan ‘aib, apabila ‘aib 

tersebut sudah diketahui oleh keduanya kecuali jika ‘aib tidak 

diketahui oleh pembeli, maka boleh komplain kepada penjual.
74

 

4) Khiya>r Ru‟yah 

  Khiya>r ru’yah adalah hak khiya>r bagi pembeli untuk 

menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau 

membatalkannya terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad 

berlangsung. Khiya>r ru’yah merupakan masa memperhatikan keadaan 

keadaan barang, menimbang-nimbang sebelum mengambil  keputusan 
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melakukan akad. Dan mengingat kemungkinan timbulnya akibat 

buruk jika dilakukan transaksi (akad) bagi barang yang tidak terlihat, 

maka perlu dilihatnya. 

  Namun pada kenyataanya, banyak pula barang yang tidak 

mungkin dilihat kualitasnya secara langsung, yang  apabila dibuka 

menimbulkan kerusakan. Misalnya isi telur, barang-barang kimia 

dalam tabung, obat-obatan dalam botol, makanan dalam kaleng dan 

sebagainya.Yang dimaksud dengan ru’yah (melihat) di sini sifatnya 

umum, yaitu bisa dilihat dengan mata atau dengan yang lainnya 

seperti dicium, dicicipi, atau diraba. Oleh karena itu, orang yang buta 

diperbolehkan melakukan khiya>r ru’yah. Akan tetapi Imam Shafi’i 

berpendapat bahwa orang yang buta diperbolehkan mewakilkan 

kepada orang lain yang dipercayainya untuk melakukan khiya>r 

ru’yah.
75

 

Berdasarkan hadits Nabi Saw: 

الّلِو َعْن َعا ِمرِْبِن َسْعِد ْبِن َأِِب َوقَّا ٍص َعْن َأِِب َسعِْيٍد ْاْلُْد رِىِّ َأنَّ َرُسْو َل 
َنا 

ُ
اَلَمَسِة َلْمِس الث َّْوِب الَيَ ْنظُُرإِلَْيِو َوَعِن امل

ُ
َصلَّى الّلُو َعَلْيِو وَسلََّم نَ َهى َعِن امل

 َبَذِةَوِىَى طَرُْح الرَُّجِل ثَ ْوبَُو ِإََل الرَُّجِل بِاْلبَ ْيِع قَ ْبَل َأْن يُ َقلَِّبُو أَْويَ ْنظَُرإِلَْيِو.
Artinya:“Dari Amir ibnu Sa‟ad ibnu Abu Waqash dari Abu Sa‟id Al-

Khudrira, bahwasannyaRasulullah saw telah melarang menjual 

sesuatu dan hak pilihan si pembeli hanya dengan memegangnya; yaitu 

pembeli hanya boleh memegang barang dagangan tanpa menelitinya. 

Dan beliau melarang menjual sesuatu dengan hak pilih pembeli yang 

dilemparkan si penjual; yaitu si penjual melemparkan bajunya kepada 

si pembeli sebelum ia membolak balik dan menelitinya.”
76
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  Dari pemahaman hadits di atas, bahwa penekanan hak khiya>r 

ru’yah berada pada pihak pembeli. Tetapi perdagangan itu secara 

mu‟awadhah (barter), tentu kedua belah pihak perlu  khiya>r ru’yah. 

Hikmah khiya>r ini adalah untu menghindari penipuan, kesamaran, dan 

penyesalan yang mengundang sengketa bagi kedua belah pihak. 

  Sebaliknya barang yang diru’yah dengan teliti dan tuntas 

sebelum dibeli, atau adanya hak khiya>r , setelah barang diteliti 

ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan penjual, tentu membelinya 

pun akan dirugikan. Prinsip ini bertujuan membina kerukunan dan 

keharmonisan dalam bermuamalah.
77

 

5) Khiya>r Ghabn 

  Ghabn secara etimologis berasal dari kata ghabana yang 

berarti pengurangan atau penipuan. Dikatakan hadza maghbun, 

maksudnya ini kurang harganya. Adapun ghabn secara terminologis 

adalah pengurangan harga dalam jual beli. 

  Hanabilah dan Zhahiriyyah mengakui eksistensi khiya>r 

ghabn.Pendapat ini juga salah satu riwayat dari kalangan Ma>likiyyah. 

Ma>likiyyah. Mayoritas ulama tidak mengetahui eksistensi khiya>r 

ghabn. Jual beli dengan adanya unsur penipuan tidaklah terkena hak 

khiya>r jika orang yang melakukan jual beli mengerti telah dewasa. 
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Pendapat yang rajah(valid) menurut kami adalah adanya khiya>r ghabn 

ghabn karena jual beli seperti ini dilarang dalam syari‟at Islam.
78

 

6) Khiya>r Ta‟yin 

  Khiya>r Ta’yin adalah hak memilih antara barang-barang yang 

yang diperjualbelikan. Apabila seseorang mengadakan akad jual beli 

yang objeknya tidak hanya sebuah barang, tetapi sebenarnya yang 

akan menjadi objek hanya salah satu saja, dan oleh pihak penjual, 

pembeli diperbolehkan mana yang disenangi, hak pembeli untuk 

menentukan pilihan salah satu barang tersebut.
79

 

  Hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang 

menjadi objek kontrak. Khiya>r ta’yin berlaku apabila objek kontrak 

hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan 

harganya dan satu pihak pembeli. Khiya>r ta’yin diperbolehkan apabila 

identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab 

itu, khiya>r at-Ta’yin berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak 

tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas. 

  Khiya>r ta’yin dipandang telah batal apabila pembeli telah 

menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau 

pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan 

dengan cara menunjukkan bahwa ia telah memilih dan 

menentukannya. Jika pembeli meninggal dunia sebelum habis masa 

                                                             
78

Abdullah bin Muhammad, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 101. 
79

Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 172. 



51 
 

 

khiya>r, hak khiya>r itu dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab dalam hak 

hak khiya>r ta’yin dapat diwariskan.
80

 

7) Khiya>r Wasf 

  Khiya>r Wasf adalah memilih membatalkan (fasakh) atau 

meneruskan jual beli pada saat ditemukan bahwa barang yang dibeli 

tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Dalam 

hal yang demikian, si pembeli boleh memilih antara membatalkan 

akad jual beli itu atau meneruskannya dengan harga yang ditetapkan 

semasa akad. 

  Menurut para ahli fikih, khiya>r wasf boleh diwarisi. Oleh 

karena ketika pembeli meninggal sebelum melihat barang yang 

dibelinya, kemudian barang itu diserahkan kepada ahli warisnya dan 

terdapat sifat-sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh 

yang meninggal, maka ahli waris berhak membatalkan akad jual beli 

tersebut.Dengan demikian, hak khiya>r wasf dengan sendirinya batal 

sekiranya pembeli bertindak terhadap barang tersebut sebagaimana 

hak miliknya sendiri. 

  Adanya hak khiya>r dimaksudkan guna menjamin agar akad 

yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak 

bersangkutan karena adanya kerelaan itu merupakan asas bagi sahnya 

suatu akad.
81
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI JERUK ANTARA PEMASOK DAN TOKO BUAH 

AMEL DI DESA JABUNG KECAMATAN MLARAK KABUPATEN 

PONOROGO 

A. Sejarah Toko Buah Amel 

Toko Buah Amel adalah sebuah usaha dagang yang terletak di daerah 

Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Usaha dagang ini 

bergerak di bidang penjualan berbagai macam jenis buah-buahan. Awal 

mula berdirinya Toko Buah Amel ini dimulai dari keluarga Bapak 

Sugianto yang merantau ke Daerah Ponorogo pada tahun 2001. Karena 

bapak Sugianto berasal dari Daerah Ngawi. Mulanya, bapak Sugianto 

adalah seorang petani di Daerah Ngawi yang ingin memiliki usaha 

sendiri.Dan  hanya bermodal nekat dari Bapak Sugianto beserta Istri Ibu 

Yanti yang hanya mempunyai bakat dagang. Yang merintis dari 

bawah,pada awalnya mempunyai modal Rp. 1.500.000,00 untuk usaha 

dagang.Tempat yang digunakan untuk usaha dagang adalah dengan 

mengontrak rumah, dengan berjualan di depan rumah kontrakan yang 

dibangun rumah kecil sederhana (gubuk) untuk berjualan. Barang yang 

diperjual belikan masih sangat minim yaitu hanya beberapa jenis buah 

saja di keranjang yang tersedia.Karena berawal dari bawah Bapak 
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Sugianto pada mulanya berbelanja menggunakan transportasi umum 

dengan membeli beberapa kilo buah saja.
82

 

Setelah mengalami kemajuan dengan meningkatnya pelanggan yang 

datang, dengan awalnya memperoleh keuntungan perhari kurang lebih 

sekitar Rp. 35.000,00 sampai Rp. 100,000,00. Seiring berjalannya waktu, 

aktifitas transaksi jual beli buah semakin berkembang.Disinilah keluarga 

Bapak Sugianto mulai mengalami kendala, karena tempat yang dijadikan 

untuk jualan masih mengontrak terpaksa bapak Sugianto beserta keluarga 

harus pindah dari kontrakan atas permintaan yang mempunyai rumah 

kontrakan tersebut.Akhirnya bapak Sugianto beserta ibu Yanti pindah 

dengan menyewa kontrakan untuk ditinggali dan memulai kembali dari 

awal untuk membuka usaha dagang.
83

 

Bapak Sugianto beserta ibu Yanti pernah meminta bantuan dengan 

cara berhutang berupa uang atau barang (buah) kebeberapapemasok untuk 

memulai usahanya kembali. Tetapi ada beberapa dari pihak pemasok 

yang tidak percaya kepada bapak Sugianto beserta ibu Yanti bisa 

mengembalikan uang tersebut nantinya dan tidak bisa memberikan 

keuntungan, dengan beralasan kalo tidak ada persedianbarang. Sebaliknya 

Pemasok yang bisa memberi bantuan kepada bapak Sugianto dengan 

memberikan beberapa barang (buah), sehingga bapak Sugianto beserta 

ibu Yanti bisa memulai berdagang kecil-kecilan kembali. Dengan 

berjalannya waktu bapak Sugianto  mendapatkan saran dari beberapa 
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teman untuk meminjam uang ke Bank untuk menambah modal. Hal ini 

dilakukan beliau demi bisa mengembangkan sedikit besar.
84

 

Disinilah yang menjadi pijakan beliau untuk mengembangkan 

bisnisnya. Terkait dengan modal untuk pengembangan usahanya ada 

Pemasok yang berasal dari Banyuwangi saat itu, yang memberikan 

bantuan modal dengan cara memasok berapa jenis buah seperti buah 

semangka, melon, jeruk, dan lain-lain ke toko Buah milik bapak Sugianto 

dengan pembayaran diakhir. Dengan jaminan kepercayaan, karena beliau 

yakin akan keputusan yang diambil ini adalah cara agar usahanya bisa 

berkembang. Dari sinilah usaha dagang bapak Sugianto semakin 

bertambah besar dan bertambah juga pembeli yang dating. Setelah 

berjalan beberapa lama, usaha yang dijalankan bapak Sugianto pun 

berkembang. Dengan proses yang sangat panjang, ditambah dengan lika-

liku tantangan yang dihadapi oleh beliau, akhirnya berdirilah Toko Buah 

Amel di Desa Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Nama 

Toko Buah Amelyang diambil dari nama anak bapak Sugianto beserta ibu 

Yanti itu  sendiri yaitu “Amel”.
85

 Sehingga terciptalah usaha dagang yang 

bergerak di bidang dagang atau jual beli buah dengan nama Toko Buah 

Amel. Saat ini, Toko Buah Amel menyediakan berbagai macam jenis 

buah-buahan seperti buah anggur, jambu, jeruk, melon, manggis, dan 

berbagai macam buah lainnya. 
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B. Takaran dan Penetapan Harga dalamPraktik Jual Beli Jeruk Antara 

Pemasok Dan Toko Buah Amel di Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo 

Dalam jual beli untuk mengetahui seberapa banyak objek yang 

dijadikan jual beli maka harus dilakukan penakaran atau penimbangan. 

Hal ini dilakukan agar adanya kejelasan jumlah objek (buah) yang 

diketahui, karena nantinya digunakan sebagai patokan untuk kejelasan 

harga dalam jual beli. Namun pada praktiknya dalam jual beli jeruk antara 

pemasok dan toko buah Amel di Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo cara penentuan atau penakarannya dengan 

penaksiran atau mengira-ngira saja.  

Pada dasarnya perdagangan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 

atau laba. Barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, maka hal 

itu ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam memilih dagangan atau 

dalam bermuamalah dengan orang lain. Namun jika keuntungan itu 

didapat dengan jalan yang dilarang hukumnya haram. Islam mengajarkan 

bahwa segala kegiatan muamalah dilakukan atas dasar tolong menolong. 

Untuk mengetahui harga buah jeruk terjadi penaksiran dan tawar 

menawar antara pemasok dan toko buah Amel selaku pengecer menaksir 

dengan memperkirakan kiloan. Karena dengan perkiraan kiloan dilakukan 

dengan menaksir bobot buah jeruk diperkirakan dari bentuk ukuran buah 

jeruk yang berukuran besar dan kecilnya buah dalam satu kotak peti buah 

jeruk. Kesepakatan harganya setelah terjadinya kalkulasi harga dan 
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sepakat mengenai penawaran harganya maka bisa menetapkan harga. 

Penetapan harganya menyesuaikan umumnya harga pasar. Bila sudah 

dikalkulasi dalam satu kotak peti diperkirakan ada berapa kilo buah jeru 

dikalkulasikan menurut harga umum dan diperoleh harganya. Harga 

tersebut bisa berbeda-beda tergantung kualitas buah.  

Menurut ibu Sri Wahyuni selaku pemasok, mengatakanbahwa untuk 

menentukan harga dalam jual beli buah jeruk dengan menghitung jumlah 

buah dengancara menaksir buah. Buah diambil sebagai sampel yaitu satu 

peti yang berisi buah jeruk yang ditaksir menurut banyak buah dan besar 

kecil buah jeruk yang terdapat pada peti buah tersebut. Bila dikatakan 

berat perpeti buah tersebut seberat 50kgbuah dikalikan 4 ribu menurut 

harga umum bila dikalikan harganya menjadi 250 ribu per peti.
86

 

Pemasok dalam melakukan jual beli dengan pengecer tidak 

mengatakan keadaan dan kondisi buah.Selain itu, pemasok tidak 

membuka peti yang berisikan buah di dalamnya saat jual beli 

berlangsung. Pemasok hanya membuka satu peti sebagai sampel saja. 

Sehingga pengecer tidak bisa melihat keadaan dan kondisi buah dengan 

teliti.Penecer hanya bisa melihat kualitas buah dari luar peti saja. Terkait 

hal ini, ibu Yanti  selaku pengecer mengatakan bahwa saat akad jual beli 

berlangsung pemasok tidak mengatakan keadaan dan kondisi buah. Selain 

itu,pemasok tidak membolehkan membuka kotak peti yang berisi buah di 

buka saat akad jual beli berlangsung. Pemasok beralasan bahwa jika kotak 
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peti dibuka, maka akan memakan waktu  yanng cukup lama. Sehingga 

pengecer tidak bisa melihat keadaan dan kondisi buah dengan teliti saat 

akad jual beli berlangsung.
87

 

Menurut Bapak Priyatno selaku pemasok, mengatakan bahwa untuk 

mengetahui harga buah setelah terjadi penaksiran dan tawar menawar 

menurut harga pasar pemasok menaksir dengan perkiraan kiloan. Karena 

dengan perkiraan kiloan dilakukan dengan menaksir berat buah, besar dan 

kecilnya buah jeruk dalam satu peti buah. Kesepakatan harganya setelah 

terjadinya kalkulasi harga oleh pembeli dan sepakat mengenai penawaran 

harganya maka bisa menetapkan harga. Penetapan harganya 

menyesuaikan umumnya harga pasar. Bila sudah dikalkulasi dan dalam 

satu kotak peti buah, jika dalam satu mobil pick up terdapat 40 peti buah. 

Maka per peti buah dalam mobil pick upberatnya sekitar 40 ton.
88

 

Terkait kualitas buah jeruk sendiri pemasokmengatakan tidak ada 

standar khusus. Menurut ibu Sri Wahyuni jika kualitasbuah terlihat bagus 

sudah termasuk standarnya. Karena ibu Sri Wahyuni ikut serta dalam 

memilihan atau menyortir buah jeruk. Ukuran buahterkait besar kecilnya 

buah jeruk dipisahkandalam peti dengan mengira-ngira saja tanpa melihat 

detail ukuransedangnya buah jeruk.
89

 

Sedangkan menurut bapak Priyatno selaku pemasok, terkait kualitas 

buahjeruk sendiri tidak jauh beda dari ibu Sri Wahyuni. Tidak ada  

standar khusus dalam pemilihan buah, jika buah terlihat bagus sudah 
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dijadikan standar buah. Bedanya yang memilih atau menyortir buah jeruk 

milik pak Priyatno adalah pegawainya. Jika sudah dikalkulasi dalam satu 

kotak peti yang disendirikan menurut ukurannya misalnya diperkirakan 

ukuran buah yang besar 50 kg dikalikan 5 ribu menurut harga umum bila 

dikalikan harganya menjadi 250 ribu per peti. Sedangkan ukuran buah 

yang kecil atau ukuran sedang misalnya diperkirakan 40kg dikalikan 4 

ribu menurut harga umum bila dikalikan harganya menjadi 160 ribu. 

Harga kiloan tersebut bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti harga 

pasar.
90

 

Toko buah Amel selain mendapat pasokan buah dari pemasok yang 

datang langsung ke toko. Pak sugianto selaku pemilik toko juga membeli 

sendiri dengan datang langsung ke lahannya, sehingga mempunyai hak 

pilih dan dapat memilih buah jeruk secara leluasa dengan kualitas yang 

bagus. Penetapan harganya selisihlebih murah dari pada mendapat 

pasokan buah, karena datang langsung ke lokasinya. Bila sudah 

dikalkulasi dalam satu kotak peti misalnya ukuran besardiperkirakan ada 

50 kg buah jeruk dikalikan 4 ribu harganya menjadi 200 ribu. Sedangan 

satu kotak peti ukuran kecil atau sedang misalnya 40 kg buah jeruk 

dikalikan 3 ribu harganya menjadi 120 ribu. Harga tersebut bisa berbeda-

beda tergantung kualitas buah itu sendiri dan menurut harga pasar.
91

 

Kemudian toko buah Amel dari menjual kembali buah jeruk yang 

didapat dari pemasok secara eceran periloan, keuntungan yang 
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didapatdari hasil penjualan kembaliukuran buah jeruk yang besar 

misalnya diperkirakan 10 ribu dikalikan 50 kg buah jeruk keuntungan 

yang didapat yaitu 500 ribu yang sebelumnya harga beli sebesar 250 ribu. 

Sedangkan keuntungan yang didapatdari hasil penjualan kembali ukuran 

buah jeruk yang kecil atau sedang misalnya diperkirakan 8 ribu dikalikan 

40 kg buah jeruk keuntungan yang didapat yaitu 320 ribu yang 

sebelumnya harga beli sebesar 160 ribu. 

Ketika terjadi proses penetapan harga yang lebih berperan dalam 

mematok harga adalah pihak pemasok. Sedangkan dalam menentukan 

harga akhir adalah kedua belah pihak yaitu antara pemasok (penjual) 

dengan pembeli atas kesepakatan bersama dan suka sama suka. Dalam 

penetapan harga buah jeruk para pihak penjual dan pembeli terlebih 

dahulu berunding tentang harga yang selanjutnya akan ditetapkan dan 

disepakati bersama antara kedua belah pihak. Terhadap penetapan harga 

buah jeruk tersebut tentunya disesuaikan dengan buah jeruk yang kualitas 

bagus dan ukuran besar kecilnya buah jeruk, sehingga dapat mencapai 

penetapan harga akhir yang diinginkan penjual dan pembeli sesuai harga 

pasar.
92

 

C. Hak Pilih dalam Praktik Jual Beli Jeruk Antara Pemasok Dan Toko 

Buah Amel di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Seperti halnya yang terdapat dalam Toko Buah Amel adalah sebuah 

usaha dagang yang terletak di daerah Desa Jabung Kecamatan 
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MlarakKabupaten Ponorogo.Usaha dagang ini bergerak di bidang 

penjualan berbagai macam jenis buah-buahan. Praktik jual beli buah di 

Toko Buah Amel yang ada di Desa Jabung tidak pernah surut dan 

berhenti, salah satunya adalah jual beli buah jeruk.Hampir beberapa 

minggu sekali pemasok datang ke Toko Buah Amel.Biasanya pemasok 

menjual buah jeruk ke pengecer (Toko Buah Amel) dalam jumlah banyak. 

Ukuran buah dan berat buah jeruk tidak selalu sama.
93

 Selain itu, karakter 

pemasok yang memasok buah di Toko Buah Amel tidak semua sama 

dalam melakukan transaksi jual beli. 

Pemasok dalam melakukan jual beli dengan pengecer tidak 

mengatakan keadaan dan kondisi buah.Selain itu, pemasok tidak 

membuka peti yang berisikan buah di dalamnya saat jual beli 

berlangsung. Pemasok hanya membuka satu peti sebagai sampel saja. 

Sehingga pengecer tidak bisa melihat keadaan dan kondisi buah dengan 

teliti.Penecer hanya bisa melihat kualitas buah dari luar peti saja. 

Terkait hal ini, ibu Yanti  selaku pengecer mengatakan bahwa saat 

akad jual beli berlangsung pemasok tidak mengatakan keadaan dan 

kondisi buah. Selain itu,pemasok tidak membolehkan membuka kotak 

peti yang berisi buah di buka saat akad jual beli berlangsung. Pengecer 

beralasan bahwa jika kotak peti dibuka, maka akan memakan waktu  
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yanng cukup lama. Sehinggga pengecer tidak bisa melihat keadaan dan 

kondisi buah dengan teliti saat akad jual beli berlangsung.
94

 

Pengecer hanya bisa melihat  kualitas buah dari luar kotak peti buah 

saja. Sehingga pengecer tidak mengetahui kondisi buah seutuhnya.Sebab  

pemasok tidak menjelaskan mengenai keadaan dan kondisi buah jeruk 

yang ada di dalam kotak peti buah saat melakukan jual beli dengan 

pemasok. Pengecer baru mengetahui setelah dibongkar untuk dijual 

kembali.Akibatnya pengecer merasa dirugikan oleh pemasok karena tidak 

adanya hak pilih ketika transaksi jual beli berlangsung.
95

 

Terkait kualitas buah jeruk sendiri pemasok mengatakan tidak ada 

standar khusus. Menurut ibu Sri Wahyuni jika kualitas buah terlihat bagus 

sudah termasuk standarnya. Karena ibu Sri Wahyuni ikut serta dalam 

memilihan atau menyortir buah jeruk. Ukuran buah terkait besar kecilnya 

buah jeruk dipisahkan dalam peti dengan mengira-ngira saja tanpa 

melihat detail ukuran sedangnya buah jeruk.
96

Sedangkan menurut bapak 

Priyatno selaku pemasok, terkait kualitas buah jeruk sendiri tidak jauh 

beda dari ibu Sri Wahyuni. Tidak ada  standar khusus dalam pemilihan 

buah, jika buah terlihat bagus sudah dijadikan standar buah. Bedanya 

yang memilih atau menyortir buah jeruk milik pak Priyatno adalah 

pegawainya. Jika sudah dikalkulasi dalam satu kotak peti yang 

disendirikan menurut ukurannya misalnya diperkirakan ukuran buah yang 

besar 50 kg dikalikan 5 ribu menurut harga umum bila dikalikan harganya 
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menjadi 250 ribu per peti. Sedangkan ukuran buah yang kecil atau ukuran 

sedang misalnya diperkirakan 40kg dikalikan 4 ribu menurut harga umum 

bila dikalikan harganya menjadi 160 ribu. Harga kiloan tersebut bisa 

berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pasar. 

Terkait dengan ganti rugi ketika ada pengecer yang komplen, 

pemasok berbeda pendapat. Menurut Bapak Priyatno selaku pemasok, 

mengatakan bahwa ia tidak memberikan ganti rugi kepada pengecer yang 

komplen kepadanya jika ada buah jeruk yang kurang bagus. Bapak 

Priyatno beralasan bahwa ia tidak mengetahui tentang keadaan dan 

kondisi buah jeruk yang rusak atau busuk yang ada di dalam kotak peti 

buah tersebut. Karena yang menyortir (memilih) buah kedalam kotak peti 

tersebuat adalah pegawainya.
97

 

Kemudian toko buah Amel dari menjual kembali buah jeruk yang 

didapat dari pemasok secara eceran periloan, keuntungan yang 

didapatdari hasil penjualan kembali ukuran buah jeruk yang besar 

misalnya diperkirakan 10 ribu dikalikan 50 kg buah jeruk keuntungan 

yang didapat yaitu 500 ribu yang sebelumnya harga beli sebesar 250 ribu. 

Sedangkan keuntungan yang didapatdari hasil penjualan kembali ukuran 

buah jeruk yang kecil atau sedang misalnya diperkirakan 8 ribu dikalikan 

40 kg buah jeruk keuntungan yang didapat yaitu 320 ribu yang 

sebelumnya harga beli sebesar 160 ribu.
98
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Berbeda lagi dengan Ibu Sri Wahyuni selaku pemasok, mengatakan 

bahwa ia membolehkan pengecer komplen kepadanya apabila terdapat 

buah jeruk yang kurang bagus.Ketika buah jeruk yang dijual mengalami 

kerusakan dan ada yang busuk karena faktor cuaca, atau rusak saat 

perjalanan, maka ibu Sri Wahyuni akan menjelaskan ke pengecer. 

Sehingga pengecer bisa menaksir berapa harga yang akan diberikan oleh 

ibu Sri Wahyuni.Ibu Sri Wahyuni akan mengganti buah jeruk yang telah 

rusak atau busuk dengan mengganti setegahnya saja buah jeruk yang 

ditemukan adanya rusak dari keseluruhan buah yang telah rusak.Misalnya 

buah jeruk yang rusak ukuran besar diperkirakan ada 4 kilo dikalikan 5 

ribu menurut harga umum bila dikalikan harganya menjadi 20 ribu. Jika 

ibu Sri Wahyuni mengganti setengahnya saja maka buah yang diganti 

sebesar 2 kilo atau harga sebesar 10 ribu. Sedangkan misalnya buah jeruk 

yang rusak ukuran kecil atau sedang diperkirakan ada 6 kilo dikalikan 4 

ribu menurut harga umum bila dikalikan harganya menjadi 24 ribu.Jika 

mengganti setengahnya saja maka buah yang diganti sebesar 3 kilo atau 

harga sebesar 12 ribu 
99

 

Kerusakan buah jeruk yang dialami oleh pak Sugianto tidak mencapai 

10 kilo, sehingga tidak menimbulkan gharar dan ada pengganti buah jeruk 

yang telah rusak dengan mengganti setengahnya saja. 

Pengecer merasa dirugikan oleh tindakan pemasok. Pengecer 

dirugikan karena ketika kotak peti buah di buka dan akan di jual kembali 
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ke pembeli terdapat buah jeruk yang rusak atau telah busuk di bagian 

tengah kotak peti buah tersebut. Awalnya pengecer tidak mengetahui 

kecurangan yang dilakukan oleh pemasok.Seharusnya pemasok berbuat 

jujur dalam melakukan transaksi jual beli dengan pengecer. Ketika jual 

beli berlangsung pemasok harus mengatakan keadaan dan kondisi buah 

jeruk yang ia jual. Selain itu, pemasok harus membuka kotak peti buah 

tersebut dan berkata jujur agar pengecer bisa melihat keadaan dan kondisi 

buah jeruk yang ia jual. Hal ini dikarenakan, agar pengecer memiliki hak 

pilih dalam transaksi jual beli dengan pemasok.Dengan demikian 

diharapkan kedepannya tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi 

jual beli di antara kedua belah pihak. 
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BAB IV 

ANALISA TENTANG PRAKTIK JUAL BELI JERUK ANTARA PEMASOK 

DAN TOKO BUAH AMEL DI DESA JABUNG KECAMATAN MLARAK 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Takaran dan Penetapan Harga dalam Praktik Jual Beli Jeruk 

Antara Pemasok Dan Toko Buah Amel di Desa Jabung Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang 

akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan 

pembeli.
100

 Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan meanisme 

harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya maka 

harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam 

transaksi harus dilakukan secara sukarela (antara>din minkum) dalam 

memberikan keuntungan yang porposional bagi pelakunya.
101

 

Untuk mengetahui harga buah jeruk terjadi penaksiran dan tawar 

menawar antara pemasok dan toko buah Amel selaku pengecer menaksir 

dengan memperkirakan kiloan. Karena dengan perkiraan kiloan dilakukan 

dengan menaksir bobot buah jeruk diperkirakan dari bentuk ukuran buah 

jeruk yang berukuran besar dan kecilnya buah dalam satu kotak peti buah 

jeruk. Kesepakatan harganya setelah terjadinya kalkulasi harga dan 

sepakat mengenai penawaran harganya maka bisa menetapkan harga. 
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Penetapan harganya menyesuaikan umumnya harga pasar. Bila sudah 

dikalkulasi dalam satu kotak peti diperkirakan ada berapa kilo buah jeru 

dikalkulasikan menurut harga umum dan diperoleh harganya. Harga 

tersebut bisa berbeda-beda tergantung kualitas buah.  

Ketika terjadi proses penetapan harga yang lebih berperan dalam 

mematok harga adalah pihak pemasok. Sedangkan dalam menentukan 

harga akhir adalah kedua belah pihak yaitu antara pemasok (penjual) 

dengan pembeli atas kesepakatan bersama dan suka sama suka.
102

 

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa‟ ayat 29: 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإال َأْن َتُكوَن ِِتَارًَة َعْن تَ رَاٍض  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 ِمْنُكْم َوال تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّو َكاَن ِبُكْم َرِحيًما

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

salingmemakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. Danjanganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah MahaPenyayang 

kepadamu.
103

 

 

Dalam penetapan harga buah jeruk para pihak penjual dan pembeli 

terlebih dahulu berunding tentang harga yang selanjutnya akan ditetapkan 

dan disepakati bersama antara kedua belah pihak. Terhadap penetapan 

harga buah jeruk tersebut tentunya disesuaikan dengan buah jeruk yang 

kualitas bagus dan ukuran besar kecilnya buah jeruk, sehingga dapat 
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mencapai penetapan harga akhir yang diinginkan penjual dan pembeli 

sesuai harga pasar.
104

 

Menurut penulis suatu transaksi jual beli sah dilakukan bila pihak 

yang melakukannya atas kesepakatan harga bersama, serta ridho dengan 

kesepakatan harga yang mereka inginkan dan adil tanpa ada yang merasa 

dirugikan di antara keduanya. Mengenai transaksi jual beli jeruk antara 

pemasok dan toko buah Amel di Desa Jabung para pihaknya melakukan 

atas dasar suka sama suka sehingga jual beli tersebut sah dilakukan. 

Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkannya kepada 

hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan 

penawaran dan permintaan. Kita lihat Rasulullah saw ketika sedang naiknya 

harga, beliau dimintai  oleh orang banyak supaya menentukan harga, maka 

jawab Rasulullah saw: 

ْسِعرُالَقاِبُض الَباِسِط الرَّزَّاقُ َوإِّنِّْ ألْرُجْوَأْن أَْلِقَيالّلَو َولَْيَس َأَحٌد ِمْنُكْم 
ُ

إنَّ الّلَو ُىَوامل
ِبَْظَلَمٍة ِِف َد ٍم َوالَ َمالِ ُيطَا لُِبِِنْ   

Artinya: “Allahlah yang menentukan harga, yang membuat, yang 

meluaskan dan yang memberi rezeki. Saya mengharap ingin 

bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun diantara kamu 

yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap 

darah maupun harta benda.”
105

 

 

Rasulullah saw menegaskan dalam hadi>th tersebut, bahwa ikut 

campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang 

mengharuskan, berarti suatu perbuatan zalim, dimana beliau ingin bertemu 

Allah dalam keaadaan bersih sama sekali dari pengaruh-pengaruh zalim itu. 
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Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh hadi>th di atas, bukan 

berarti mutlak dilarang menetapkan harga, sekalipun dengan maksud demi 

menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim. Bahkan 

menurut pendapat para ahli, bahwa menetapkan harga itu ada yang bersifat 

zalim dan terlarang dan ada pula yang bijaksana dan halal. 

Jadi kalau orang-orang menjual barang dagangannya menurut cara 

yang lazim tanpa ada sikap-sikap zalim dari mereka, kemudian harga naik, 

mungkin karena sedikitnya barang atau karena banyaknya orang yang 

membutuhkan, sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, maka 

naiknya harga semacam itu serahkan kepada Allah. Tetapi kalau orang-orang 

dipaksa menjual barangnya dengan harga tertentu, ini namanya suatu 

pemaksaan yang tidak dapat dibenaran.
106

 

Menurut Bapak Priyatno selaku pemasok, mengatakan bahwa untuk 

mengetahui harga buah setelah terjadi penaksiran dan tawar menawar 

menurut harga pasar pemasok menaksir dengan perkiraan kiloan. Karena 

dengan perkiraan kiloan dilakukan dengan menaksir berat buah, besar dan 

kecilnya buah jeruk dalam satu peti buah. Kesepakatan harganya setelah 

terjadinya kalkulasi harga oleh pembeli dan sepakat mengenai penawaran 

harganya maka bisa menetapkan harga. Penetapan harganya 

menyesuaikan umumnya harga pasar. Bila sudah dikalkulasi dan dalam 
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satu kotak peti buah, jika dalam satu mobil pick up terdapat 40 peti buah. 

Maka per peti buah dalam mobil pick up beratnya sekitar 40 ton.
107

 

Terkait kualitas buah jeruk sendiri pemasok mengatakan tidak ada 

standar khusus. Menurut ibu Sri Wahyuni jika kualitas buah terlihat bagus 

sudah termasuk standarnya. Karena ibu Sri Wahyuni ikut serta dalam 

memilihan atau menyortir buah jeruk. Ukuran buah terkait besar kecilnya 

buah jeruk dipisahkan dalam peti dengan mengira-ngira saja tanpa 

melihat detail ukuran sedangnya buah jeruk.
108

 

Sedangkan menurut bapak Priyatno selaku pemasok, terkait kualitas 

buah jeruk sendiri tidak jauh beda dari ibu Sri Wahyuni. Tidak ada  

standar khusus dalam pemilihan buah, jika buah terlihat bagus sudah 

dijadikan standar buah. Bedanya yang memilih atau menyortir buah jeruk 

milik pak Priyatno adalah pegawainya. Jika sudah dikalkulasi dalam satu 

kotak peti yang disendirikan menurut ukurannya misalnya diperkirakan 

ukuran buah yang besar 50 kg dikalikan 5 ribu menurut harga umum bila 

dikalikan harganya menjadi 250 ribu per peti. Sedangkan ukuran buah 

yang kecil atau ukuran sedang misalnya diperkirakan 40kg dikalikan 4 

ribu menurut harga umum bila dikalikan harganya menjadi 160 ribu. 

Harga kiloan tersebut bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti harga 

pasar.
109

 

Kemudian toko buah Amel dari menjual kembali buah jeruk yang 

didapat dari pemasok secara eceran periloan, keuntungan yang didapat 
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dari hasil penjualan kembali ukuran buah jeruk yang besar misalnya 

diperkirakan 10 ribu dikalikan 50 kg buah jeruk keuntungan yang didapat 

yaitu 500 ribu yang sebelumnya harga beli sebesar 250 ribu. Sedangkan 

keuntungan yang didapat dari hasil penjualan kembali ukuran buah jeruk 

yang kecil atau sedang misalnya diperkirakan 8 ribu dikalikan 40 kg buah 

jeruk keuntungan yang didapat yaitu 320 ribu yang sebelumnya harga beli 

sebesar 160 ribu. 

Menurut Rachmat Syafe‟i, harga hanya terjadi pada akad, yakni 

sesuatu yang direlakan pada akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama 

dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai 

oleh kedua belah pihak.
110

 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa harga merupakan suatu 

kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana 

kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak dalam akad, bisa lebih 

sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan 

pihak penjual kepada pembeli. 

Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu 

barang, yaitu al-saman dan al-si’r. Al-saman adalah patokan harga satuan 

barang, sedangkan al-si’r adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.  

Ulama fiqh membegi al-si’r itu menjadi dua macam, yaitu: 

3. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah 

dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai 
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dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. 

Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut 

campur tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak 

para pedagang. 

4. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah 

mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang 

ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli 

masyaraat. Penentuan harga dari pemerintah ini disebut dengan al-ta’sir 

al-jabari. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan 

harga tidak dijumpai dalam al-Qur‟an. Adapun di dalam hadits 

Rasulullah Saw. dijumpai beberapa riwayat menurut logikanya dapat 

diinduksikan bahwa penetapan harga itu diperbolehkan dalam kondisi 

tertentu. Faktor dominan yang terjadi landasan hukum at-ta’sir al-jaba>ri, 

jaba>ri, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah maslahah mursalah 

(kemaslahatan).
111

 

Ketika terjadi proses penetapan harga yang lebih berperan dalam 

mematok harga adalah pihak pemasok. Sedangkan dalam menentukan harga 

akhir adalah kedua belah pihak yaitu antara pemasok (penjual) dengan 

pembeli atas kesepakatan bersama dan suka sama suka. Dalam penetapan 

harga buah jeruk para pihak penjual dan pembeli terlebih dahulu berunding 

tentang harga yang selanjutnya akan ditetapkan dan disepakati bersama 

antara kedua belah pihak. Terhadap penetapan harga buah jeruk tersebut 
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tentunya disesuaikan dengan buah jeruk yang kualitas bagus dan ukuran 

besar kecilnya buah jeruk, sehingga dapat mencapai penetapan harga akhir 

yang diinginkan penjual dan pembeli sesuai harga pasar.
112

 

Mengenai cara penentuan harga, mereka melakuan dengan penaksiran 

yang sesuai dengan nilai taksiran serta kesepakatan bersama mengenai 

harganya. Untuk menetapkan harga jual beli jeruk antara pemasok dan toko 

buah Amel di Desa Jabung dengan sistem taksiran sudah sesuai dengan 

hadi>th Nabi saw dan diperbolehkan dalam Islam. Para pihaknya bebas 

melakukan perniagaan dengan fair termasuk kebebasan untu mendapatkan 

harga dan keuntungan yang ideal baginya. Harga dalam jual buah jeruk 

antara pemasok dan toko buah Amel di Desa Jabung merupakan harga 

standar yang ada di pasaran. 

B. Hak Pilih dalam Praktik Jual Beli Jeruk Antara Pemasok Dan Toko 

Buah Amel di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Pada dasarnya setiap akad seperti jual beli tidak dapat dibatalkan 

kecuali dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi. 

Apabila sebuah akad jual beli telah dilakukan, memenuhi rukun dan 

syarat jual beli serta kedua belah pihak telah berpisah, maka akad jual beli 

tersebut sudah tidak dapat dibatalkan.Akad dapat dibatalkan apabila 

terdapat ketidak sempurnaan jika ada hak khiya>r. Khiya>r merupakan hak 

hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian usaha jual beli 
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untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian jual beli atau 

membatalkannya.
113

Dalam praktek jual beli buah jeruk di Toko Buah 

Amel Jabung terdapat kecurangan yang dilakukan pemasok yang 

mengakibatkan ketidaksempurnaan akad ketika jual beli terjadi. Pemasok 

dalam melakukan jual beli dengan pengecer tidak mengatakan keadaan 

dan kondisi buah jeruk.Selain itu, pemasok tidak membuka kotak peti 

buah secara keseluruhan saat jual beli berlangsung. Sehingga pengecer 

tidak bisa melihat keadaan dan kondisi kentang dengan teliti.Pengecer 

hanya bisa melihat kualitas buah jeruk dari luar kotak peti buah saja. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Sugianto selaku pengecer, ia 

mengatakan bahwa saat akad jual beli berlangsung pengecer tidak bisa 

melihat keadaan dan kondisi buah jeruk dengan teliti, karena hanya 

sampelnya saja yang dibuka tidak keseluruhan. Sehingga pengecer tidak 

mengetahui kondisi dan keadaan buah jeruk seutuhnya. Sebab pemasok 

tidak menjelaskan mengenai keadaan dan kondisi buah jeruk yang ada  di  

dalam kotak peti buah saat melakukan jual beli dengan pengecer. Bapak 

Sugianto baru mengetahui setelah dibongkar untuk dijual kembali kepada 

pembeli. Akibatnya pengecer merasa dirugikan oleh pemasok karena 

tidak adanya hak pilih ketika transaksi jual beli berlangsung
114

 

 Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan 

khiya>rsecara syar’isebagai “Hak orang yang berakat dalam membatalkan 

membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab 
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secarasyar’i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan 

ketika berakad.”
115

 

 Khiya>r menurut harfiah adalah memilih mana yang lebih baik dari 

dua hal atau lebih.Secaraterminologis, al- Zuhaily mendefinisikan khiya>r 

khiya>r adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang 

melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak 

dengan mekanisme tertentu. Menurut Ahmad AzharBasyir, khiya>r berarti 

berarti hak memiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal 

yang dimasud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. 

Hak khiya>rini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang diadakan 

benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena 

sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu kontrak.
116

 

Terkait dengan ganti rugi ketika ada pengecer yang komplen, 

pemasok berbeda pendapat. Menurut Bapak Priyatno selaku pemasok, 

mengatakan bahwa ia tidak memberikan ganti rugi kepada pengecer yang 

komplen kepadanya jika ada buah jeruk yang kurang bagus. Bapak 

Priyatno beralasan bahwa ia tidak mengetahui tentang keadaan dan 

kondisi buah jeruk yang rusak atau busuk yang ada di dalam kotak peti 

buah tersebut. Karena yang menyortir (memilih) buah kedalam kotak peti 

tersebuat adalah pegawainya.
117
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Berbeda lagi dengan Ibu Sri Wahyuni selaku pemasok, mengatakan 

bahwa ia membolehkan pengecer komplen kepadanya apabila terdapat 

buah jeruk yang kurang bagus. Ibu Sri Wahyuni akan mengganti buah 

jeruk yang telah rusak atau busuk dengan mengganti setegahnya saja buah 

jeruk yang ditemukan adanya rusak dari keseluruhan buah yang telah 

rusak.
118

 

Jika melihat keterangan di atas, pemasok tidak menjelaskan keadaan 

dan kondisi buah jeruk saat jual beli terjadi. Selain itu, pemasok juga 

tidak membuka keseluruhan kotak peti buah dengan alasan akan 

memakan waktu yang cukup lama jika dibuka seluruhnya. Dalam hal ini, 

tindakan pemasok mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yaitu 

pengecer.Pengecer merasa tidak adanya hak pilih dalam jual beli dengan 

pemasok.Seharusnya pemasok membuka kotak peti buah secara 

keseluruhan dengan jelas dan berkata jujur saat akad jual beli terjadi, agar 

pengecer bisa mengetahui keadaan dan kondisi jeruk secara keseluruhan. 

Hal ini bertujuan agar salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. 

Dari analisa penulis, kecurangan yang dilakukan pemasok termasuk 

khiya>r ‘aib. Dalam teori khiya>r ‘aib dijelaskanhak pembeli untuk 

meneruskan atau membatalan akad jual beli tatkala terdapat suatu cacat 

pada objek yang diperjualbelikan.Sedangkan cacatnya itu tidak dietahui 

pemiliknya ketika akad berlangsung. Ketetapan hak khiya>r „aib bagi 

pembeli diberlakukan baik barang yang diperjualbelikan itu cacatnya 
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diketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikannya atau 

tidak tahu sama sekali. Adanya khiya>r „aib itu disyariatkan untuk 

menghindarkan adanya kemudaratan pada barang yang dibeli. 

  Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barang yang 

diperjualbelikan itu dan tidak menjelaskannya pada pembeli, maka dia 

berdosa atas perbuatannya itu dan tidak akan mendapatkan 

keberkahan dalam jual belinya itu. Ketetapan adanya 

khiya>rmensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan 

secarajelas ataupun tidak, kecuali ada keridhaan dari 

pembeli.Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang 

pengganti tidak diperlukan lagi.Dalil hukum berkenaan dengan khiya>r 

„aib di antaranya adalah hadits Nabi Saw. 

َعْن قَ َتاَدَةَعْن أََنٍس َأنَّ َرُجالً َكانَِفى ُعْقَد تِِو َضْعٌف َكاَن يُ َباِيُع َوَأنَّ أَْىَلُو 
أَتَ وُاالنَِّبَّ َصلَّىالّلُو َعَلْيِو َوَسّلَم فَ َقا ُلوايَا َنِبَّ الّلِو اْحُجْرَعَلْيِو َفَد َعاُه َنِبُّ الّلِو 

َسلََّم فَنضَهاُه فَ َقاَل يَا َنِبَّ الّلِو ِإِّنِّ الََأْصِبَُعِن البَ ْيِع قَاَل َصلَّى الّلُو َعَلْيِو وَ 
 ِإَذاِبْعَت فَ ُقْل اَلِخالَبََة.

Artinya:“Qatadah dari Anasra bahwasanya ada seorang yang lemah 

pendiriannya, ia mengadakan usaha jual beli; pada suatu 

hari keluaraganya datang pada Rasulullah dan berkata: 

“Wahai Rasulullah, cegahlah ia dari usaha jual beli.” Ketika 

Rasulullah saw memanggilnya dan mencegahnya; maka ia 

menjawab: “Wahai Rasulullah, aku tidak dapat 

meninggalkan usaha jual beli ini. “Sabda beliau: “Bila kamu 

menjual, maka katakanlah pada si pembeli:  “Tidak ada 

penipuan dalam jual beli ini.” 
119
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Pemasok hanya membuka peti sebagai sampel dan tidak mengatakan 

keadaan dan kondisi buah jeruk. Selain itu, dalam pergantian jeruk tidak 

sesuai dengan kesepakatan awal. Pemasok hanya mengganti setengahnya 

saja dari seluruh jumlah buah jeruk yang telah rusak. 

Ketika akad jual beli berlangsung pemasok harus berkata jujur dan 

menjelaskan keadaan dan kondisi buah jeruk yang diperjualbelikan, agar 

tidak ada yang dirugikan. Di dalam hukum Islam jual beli yang terdapat 

kecurangan dan mengakibatkan kerugian salah satu pihak tidak 

diperbolehkan. Dengan demikian, khiya>r ‘aib dalam jual beli buah jeruk 

di Toko Buah Amel Jabung tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, 

karena terdapat adanya kecacatan dalam transaksi dan menguntungkan 

salah satu pihak. 

Dalam jual beli dijelaskan ketika terjadi transaksi, penukaran benda 

dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak 

milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
120
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari seluruh pembahasan skripsi ini, peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Takaran dan penetapan harga dalam praktik jual beli jeruk antara 

pemasok dan Toko Buah Amel di Desa Jabung, mengenai cara penentuan 

harga jual beli jeruk dengan sistem taksiran sudah sesuai dengan hadi>th 

Nabi saw dan diperbolehkan dalam Islam. Para pihaknya bebas 

melakukan perniagaan dengan fair termasuk kebebasan untu 

mendapatkan harga dan keuntungan yang ideal baginya. Harga dalam 

jual buah jeruk antara pemasok dan toko buah Amel di Desa Jabung 

merupakan harga standar yang ada di pasaran. 

2. Hak pilih (khiya>r) dalam praktik jual beli jeruk antara pemasok dan Toko 

Buah Amel di Desa Jabung belum sesuai dengan hukum Islam. Karena, 

pemasok hanya membuka peti sebagai sampel dan tidak mengatakan 

keadaan dan kondisi buah jeruk. Selain itu, dalam pergantian jeruk tidak 

sesuai dengan kesepakatan awal. Pemasok hanya mengganti setengahnya 

saja dari seluruh jumlah buah jeruk yang telah rusak. 
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B. Saran 

Setelah peneliti mengadakan penelitian, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Penulis berharap bagi pelaku jual beli dan masyarakat yang melakukan 

transaksi jual beli untuk selalu menegakkan kebenaran yang sesuai 

dengan hukum Islam. Jika objek jual beli dapat ditakar atau ditimbang 

hendaknya objek jual beli harus ditakar atau ditimbang, supaya tidak 

terjadi penipuan yang menyebabkan kerugian salah satu pihak, dan agar 

terwujud kesejahteraan bersama. 

2. Penjual atau pemasok sebaiknya memperhatikan cara-cara jual beli yang 

sesuai dengan hukum Islam seperti hak khiyar yang harus dipenuhi oleh 

para pihak yang terlibat. Sehingga hal-hal yang mengakibatkan orang lain 

merasa dirugikan dapat dihindari dan ke depan tidak akan menimbulkan 

permasalahan. 
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