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ABSTRAK  

Lestari, Dewi Eka. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Batu 

Gunung di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Skripsi. 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Niswatul Hidayati, M.H.I 

 

Kata kunci: al-āqd, harga 

 

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi. Bahwasanya yang dijadikan objek dalam jual beli tersebut 

adalah batu gunung, setelah adanya perjanjian antara pemilik tanah dan juga 

penebas batu kemudian ketika perjanjian disepakati antara kedua belah pihak 

selanjutnya mengenai harga bahwa ketika perjanjian disepakati harga hanyalah 

sesuai dengan perkiraan penebas dimana kerjasama ini sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat setempat. 

Beberapa masalah yang penulis kaji diantaranya: (1) Tinjauan hukum 

Islam terhadap akad jual beli batu gunung di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi? dan (2) Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual 

pada jual beli batu gunung di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini diambil 

melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi.  

Berdasarkan penelusuran awal penulis, (1) Akad jual beli batu gunung di 

Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, dalam jual belinya tidak 

ditentukan kedalaman galiannya dan juga jangka waktunya. Akad dalam jual beli 

ini tidak sah secara hukum Islam karena dari segi obyeknya tidak ada kejelasan 

volume dan tidak terukur. (2) Penetapan harganya sendiri belum sepenuhnya 

sesuai dengan hukum Islam karena salah satu pihak ada yang dirugikan baik itu 

pihak penjual atau pembelinya. Pihak penjual akan dirugikan karena pembeli akan 

memperoleh keuntungan sangat besar dari hasil penggalian yang tidak sesuai 

dengan harga yang disepakati ketika akad. Sedangkan pembeli akan dirugikan 

ketika hasil dari batu galian tidak sesuai dengan yang disampaikan penjual. 

 

 

 

 





 



1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, 

akan tetapi dengan kesempurnaannya manusia tidak dapat hidup dan tidak 

dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka sudah menjadi kodrat manusia 

sebagai makhluk sosial untuk senantiasa berdampingan dengan masyarakat 

yang lain, secara naluriah manusia akan selalu berinteraksi dan bertransaksi 

dengan masyarakat disekitarnya guna memenuhi segala kebutuhan pokok antar 

masing-masing individu. 

Hukum ekonomi adalah seperangkat peraturan yang mengatur 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi di 

Indonesia digolongkan ke dalam dua jenis yaitu pelaku ekonomi perorangan 

dan pelaku ekonomi korporasi.
1
 Islam mewajibkan bagi setiap muslim, 

khususnya yang mempunyai tanggungan untuk bekerja. Bekerja adalah salah 

satu cara manusia mempunyai harta kekayaan. Untuk manusia dalam mencari 

rezeki Allah SWT melapangkan bumi dan seisinya agar dapat dimanfaatkan 

manusia untuk mencari rezeki.
2
 

Dalam masyarakat tentunya banyak berbagai macam bentuk ekonomi 

baik dalam bentuk syariah maupun yang tidak. Dalam sistem ekonomi Islam 

                                                             
1 Martha Eri Safira, Hukum Ekonomi di Indonesia (Ponorogo: CV. Nata karya, 2016), 3. 

2 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas 

Bisnis Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17. 
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mempunyai landasan filosofis diantaranya nilai, prinsip, dan tujuan sistem 

ekonomi.
3
 Prinsip dan tujuan dalam sistem ekonomi Islam, juga bersumber 

pada ajaran syar'i.
4
 Islam mengakui kepemilikan pribadi. Mencari nafkah 

sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara yang adil merupakan suatu 

kewajiban dasar dalam Islam. Kewajiban ini tidak membatasi jumlah 

kepemilikan, produksi barang, tetapi hanya melarang pencarian kekayaan 

melalui cara yang ilegal atau tidak bermoral.
5
 

Persoalan etika dalam bidang produksi, dimaknai dalam menciptakan 

kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan 

lingkungan. Kekayaan merupakan segala sesuatu yang diberikan Allah berupa 

alam yang bisa digarap dan diproses menjadi kekayaan. Islam memberikan 

peringatan dan hanya membolehkan usaha yang dilakukan dengan adil, jujur 

dan cara yang bijaksana. Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas dalam 

usaha ekonomi. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk berbakti dan juga 

sebagai khalifatullah, di mana selain dapat memanfaatkan bumi seisinya untuk 

kepentingannya, juga mempunyai kewajiban untuk menjaganya dari kerusakan, 

kehancuran, polusi dan lain-lain yang tergolong sebagai kerusakan di muka 

bumi. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al Araaf ayat 56, yang artinya 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

                                                             
3 Veithzal Rvai, Islamic Economic (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 43. 

4 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), 62-66. 

5 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perpektif Kewenangan Pengadilan 

Agama (Jakarta: KENCANA, 2012), 25. 
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memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” 
6
 

Umat Islam diperintahkan untuk memanfaatkan bumi dengan sebaik-

baiknya dan seoptimal mungkin sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan 

oleh Allah SWT.
7
  

                      

                         

                                

                       

       

Artinya: “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan 

air hujan dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia 

mengeluarkan berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan 

Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar 

di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) 

bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu 

matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya), 

dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah 

memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu 

mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, 

tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, 

                                                             
6 Diana Ambarwati, “Etika Bisnis Yusuf Al-Qaradawi”, STAIN Jurai Sewo Metro, 86-89. 

7 Ibid, Hukum Ekonomi Syariah, 37. 
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sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).” (QS. Ibrahim: 

32-34)
8
 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa kita manusia diberi kebebasan 

dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan sebaik-baiknya, 

namun dalam kadar yang tepat. Artinya dengan tetap menjaga keseimbangan 

kelestariannya dan tidak merusaknya. Sehingga akan terciptanya keserasian 

hubungan antara manusia dan alam. Dengan menjaganya maka kita akan selalu 

bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari. 

Kehidupan dalam bermasyarakat memang penting, apalagi manusia 

sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan 

orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan rohani 

maupun jasmani, dan juga kebutuhan untuk kebahagiaan dunia maupun 

akhirat. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi 

ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang 

lain. Berkaitan dengan hal ini, maka manusia perlu menciptakan suasana yang 

baik terhadap sesama manusia. Salah satu upaya manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari dengan bermuamalah yaitu dengan melakukan 

transaksi jual beli.
9
   

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat materiil 

itulah masing-masing orang mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-

perjanjian atau akad. Seperti jual beli, sewa-menyewa, syīrkah dan sebagainya 

                                                             
8 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Pengadaan kitab Suci Al-Qur’an 

(Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978), 385. 

9 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 25. 
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yang semuanya tercakup dalam muamalah. Jual beli merupakan akad yang 

umum digunakan oleh masyarakat,
10

 karena dalam setiap pemenuhan 

kebutuhan masyarakat tidak bisa berpaling meninggalkan akad ini, dari situlah 

manusia akan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (primer) seperti: sandang, 

pangan, rumah, kebutuhan tambahan (sekunder), hingga kebutuhan (tersier). 

Berbicara mengenai jual beli, sebagian ulama’ mendefinisikan jual 

beli secara syar’i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta 

dengan harta yang laindengan cara khusus. Maksudnya akad jual beli akan di 

katakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli, akan 

tetapi dewasa ini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat seringkali 

menghalalkan segala cara dan mengabaikan hukum  syari’at, yang seharusnya 

digunakan sebagai pedoman dan rambu-rambu dalam melakukan akad jual beli 

Quran Surat An Nisa Ayat 29 

                      

                        

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

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.”
11

 
 

                                                             
10 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 67. 

11 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Baru (Surabaya: Mekar Surabaya, 

2004), 104. 
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Islam sebagai agama Rahmatullah lil’alamin membuat hukum 

sedemikian rupa guna kemaslahatan umatnya, tidak terkecuali dunia ekonomi. 

Sistem Islam ini berusaha menggabungkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai 

akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia 

dibangun dengan nilai matrealisme dan nilai spiritualisme. Sehingga kegiatan 

ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis materi, akan tetapi juga bernilai 

ibadah.  

Suatu jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyari’atkan, 

memenuhi rukun dan syarat sah yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak 

tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang seperti ini dapat dikatakan jual 

beli yang shahih.
12

 Sebaliknya jual beli dikatakan batal jika salah satu rukun 

atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak 

disyari’atkan, seperti jual beli yang dilakukan orang gila, atau barang yang 

dijual itu barang-barang yang diharamkan syara’, seperti khamr, darah, 

bangkai, dan babi.
13

  

Sekarang sudah banyak sekali bentuk dari jual beli yang ada di 

masyarakat, ada jual beli yang dapat diukur dan ditimbang ukurannya dan 

dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung, ada yang dalam bentuk 

pesanan atau pun tebasan. Sedangkan jual beli batu gunung di Desa Sidorejo 

ini dilakukan dengan cara tebasan. Penjual dan pembeli (penebas) sama-sama 

                                                             
12 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Mu’amalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), 70-71. 

13 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121-122. 
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tidak tahu kandungan batu yang ada didalam tanah. Penjual dan pembeli 

(penebas) didalam melakukan kegiatan tersebut hanya menggunakan sistem 

perkiraan (penaksiran) terhadap ukuran-ukuran tertentu yang sudah disepakati.  

Setelah terjadi kesepakatan harga yang sesuai perkiraan kedua pihak, 

maka kedua belah pihak mengadakan akad (perjanjian) jual beli. Pihak pembeli 

boleh melakukan penggalian terhadap lahan yang akan diambil batunya tapi 

kedalaman penggalian tidak ditentukan bisa 2 m, atau bahkan mencapai 7 m. 

Mengenai waktu penggalian batu juga tidak ditentukan, bisa mencapai 2 tahun 

bahkan sampai 4 tahun. Bahkan mengenai kualitas dan jumlahnya pun tidak 

diketahui kedua belah pihak. Dalam arti lebih spesifik lagi, tidak ada perjanjian 

yang jelas dalam jual beli ini.
14

 

Dalam ketidakjelasan dari objek tersebut dikhawatirkan nantinya 

setelah penggalian dilakukan akan merugikan salah satu pihak baik itu dari 

pihak penjual maupun dari pihak pembelinya. Didalam perjanjiannya memang 

tidak disampaikan atau ditulis secara jelas mengenai pokok-pokok apa saja 

yang disepakati dalam perjanjian jual beli tersebut.  

Hanya saja didalamnya ditulis kesepakatan harga dan juga ijin 

penggaliannya. Masyarakat berasumsi jika menjual batu gunung secara tebasan 

ini sangat menguntungkan, memudahkan bagi pemilik tanah dan tanah yang 

awalnya kurang produktif dapat menjadi lebih produktif untuk bercocok tanam. 

Jika batu dirasa telah habis, berakhirlah juga perjanjian yang disepakati.  

                                                             
14 Samsi, Hasil Wawancara, Ngawi. 14 November 2018. 
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Namun, pada kenyataannya tentang asumsi awal bahwa dianggap 

menguntungkan dan memudahkan masyarakat desa dalam mengolah tanahnya 

itu adalah tidak benar. Praktik tersebut malah mengakibatkan kerusakan pada 

ekosistem, seperti tanah yang awalnya baik-baik saja menjadi rusak sehingga 

tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam lagi. Bahkan setelah tanah itu 

rusak dan tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam, maka berakibat terjadi 

tanah longsor akibat abrasi tanah yang berimbas kepada tanah milik orang lain 

ikut longsor. Karena semua kandungan yang terdapat didalam tanah ikut 

terangkut ketika penggalian, tidak sedikit juga sumber mata air yang mati 

sebab penggalian tersebut. Tanpa memikirkan resiko pada saat penggalian atau 

setelah penggalian tetap saja masyarakat Desa Sidorejo Kendal Ngawi 

melakukan jual beli batu gunung dengan cara tebasan dari pada harus 

mengelolanya sendiri. 

Dalam prespektif Undang-Undang Pertambangan praktik jual beli 

tebasan di Desa Sidorejo yang dilakukan pihak penjual yang menjual batu yang 

ada dalam tanah milik penjual maupun pembeli selaku penebas batu yang 

mereka lakukan telah menyalahi aturan yang sudah di tetapkan, yaitu Nomor 4 

tahun 2009 pasal 42 ayat 3. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa 

pertambangan dengan cara penggalian dilaksanakan maksimal selang waktu 3 

tahun dari penggalian awal. Adapun fakta yang terjadi di Desa Sidorejo 

dilakukan lebih dari 3 tahun. Selain merugikan Negara, alam dan juga 

masyarakat sekitar Desa Sidorejo juga mengakibatkan kerugian di salah satu 

pihak yang melakukan perjanjian jual beli. Adapun penelitian skripsi ini akan 
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meneliti jual beli batu gebal/gunung dalam perspektif Hukum Islam. Karena 

secara sosiologis masyarakat muslim sangat dekat dengan Hukum Islam, 

khususnya dalam hal muamalah. 

Memang kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sangat sering 

dilakukan oleh masyarakat Indonesia
15

 yang mayoritas beragama Islam. 

Namun, pemahaman tentang bermuamalah yang baik sesuai dengan syariat 

Islam sangatlah minim khususnya pada masyarakat pedesaan yang mayoritas 

minim pendidikan. 

Skripsi ini akan meneliti mengenai akad dari jual beli batu gunung di 

Desa Sidorejo dan penetapan harga dalam jual beli batu di Desa Sidorejo dalam 

perspektif Hukum Islam khususnya terkait teori dan penetapan harga dalam 

jual beli tersebut. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat tema skripsi yang 

berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Gunung Di 

Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi". 

 

 

 

 

 

                                                             
15 H. Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok 

masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. 

Rumusan masalah tersebut adalah:  

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad dalam jual beli batu 

gunung di Desa Sidorejo Kendal Ngawi? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga jual pada jual 

beli batu gunung di Desa Sidorejo Kendal Ngawi? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian rumusan masalah diatas tentunya tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk menemukan sinkronsinasi atau tidak antara teori dan realita yang 

diteliti yaitu jual beli batu gunung yang dilakukan masyarakat di Desa 

Sidorejo Kendal Ngawi. 

2. Untuk menemukan atau menambah ilmu pengetahuan mengenai jual beli, 

perjanjian (akad) dan hubungan antar masayarakat yang dilakukan di Desa 

Sidorejo Kendal Ngawi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian tentang jual beli batu ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi perkembangan khazanah ilmu hukum 

Islam (muamalah), yang merupakan sumbangan ilmiah yang berkaitan 
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dengan perkembangan hukum Islam (muamalah), dan khususnya dalam 

hal jual beli batu gunung yang ada di Desa Sidorejo Kendal Ngawi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit 

informasi dan pemikiran ilmiah manfaat bagi penulis dan masyarakat, 

khususnya masyarakat Desa Sidorejo Kendal Ngawi sehingga 

penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam 

melaksanakan jual beli batu gunung. 

b. Untuk pelaku kegiatan jual beli batu gunung sendiri agar lebih 

mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut yang sesuai 

dengan syariat Islam dan tidak melawan hukum yang ada. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian 

terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti 

menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang 

akan diangkat, yakni: 

Pertama, penelitian oleh Junia Fitri Mayangsari pada tahun 2014 

Jurusan Syariah Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Jual Beli Pasir Sungai di Tanah Setren Desa Sawoo Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo", dalam karya ilmiah ini membahas: Bagaimana tinjauan 

hukum islam terhadap akad praktik jual beli pasir sungai, Bagaimana tinjauan 

hukum islam terhadap tanah setren sebagai objek dalam praktik jual beli pasir 
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sungai dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah ukuran takaran 

pada praktik jual beli pasir di tanah setren Desa Sawoo Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo.
16

  

Yang mana ada penambahan muatan ketika pasir diangkut kedalam 

truk, padahal harganya tetap sama antara ada penambahan muatan dan tidak. 

Sedangkan untuk kesimpulannya bahwa akad jual beli pasir sungai tersebut sah 

secara hukum Islam, mengenai tanah setren sah juga menurut hukum Islam 

karena kedua belah pihak sudah saling mengetahui, untuk mengenai ukuran 

takaran pasirnya tidak sah menurut hukum Islam karena ada penambahan unsur 

penambahan ukuran sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi penjual 

pasir.
17

  

Dan kedua, karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Hafid A pada 

tahun 2012 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha 

Penambangan di Desa Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan". Peneliti 

membahas masalah kualitas objek yang diperjual belikan oleh pembeli.
18

 

Dimana antara perjanjian awal dengan setelah dilakukan penggalian kualitas 

objek ternyata tidak sesuai, sehingga menyebabkan kerugian bagi pembelinya. 

                                                             
16 Junia Fitri Mayangsari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Sungai di 

Tanah Setren Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: STAIN 

Ponorogo, 2014), 8. 

17 Ibid., 89-90 

18 Muhammad Hafid A, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Penambangan di Desa 

Kuwon Kecamatan Karas Kabupaten Magetan,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012), 8. 
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Jelas jual beli yang seperti ini dilarang oleh agama, sehingga jual beli ini tidak 

sah menurut hukum Islam.
19

 

Dari kajian pustaka yang dipelajari yaitu karya ilmiah skripsi diatas 

memiliki substansi yang sedikit berbeda dengan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini diantaranya: Pertama, Bagaimana tinjauan Hukum Islam 

terhadap akad dalam jual beli batu gunung di Desa Sidorejo Kendal Ngawi? 

Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga jual pada 

jual beli batu gunung di Desa Sidorejo Kendal Ngawi? 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang di lakukan dalam kancah kehidupan yang 

sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode 

untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada 

suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu 

pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis 

dalam kehidupan sehari-hari.
20

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

                                                             
19 Ibid., 78. 

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

6. 



14 

 

 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
21

 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam hal in sebagai pemeran serta, yakni 

peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh umum. 
22

 Dalam hal ini 

peneliti juga sebagai salah satu pelaku dalam kegiatan penggalian batu ini. 

Setiap harinya peneliti mengikuti kegiatan yang dilakukan di penggalian 

tersebut.  

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dipilih peneliti adalah di Desa Sidorejo Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi. Alasan peneliti melakukan penelitian ditempat 

tersebut karena desa itu merupakan tempat tinggal peneliti, sehingga 

peneliti faham tentang tempat maupun kegiatan yang dilakukan disana. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara 

kepada pemilik tanah yang diambil batunya, wawancara kepada 

pembeli batu (penebas), pekerja penggalian dan juga konsumen 

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

2015), 6. 

22
Ibid., 177.  
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atau pembeli batu setelah diangkut dalam truk untuk mendapatkan 

keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dari Buku yang 

berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu buku tentang jual beli 

baik itu dalam Hukum Ekonomi Islam, undang-undang ataupun 

fikih. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.Sebab bagi peneliti kualitatif 

fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan 

interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada 

latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu untuk 

melengkapi data juga diperlukan dokumentasi. Teknik tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview)  

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau 

proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber 
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informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui 

kemunikasi secara langsung.
23

 

b. Observasi  

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.
24

 

c. Dokumen  

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu 

yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok 

orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan 

terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang 

sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat 

berupa teks tertulis, gambar, maupun foto.
25

  

6. Analisis Data  

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan cara berfikir 

metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode pembahasan yang 

diawali dengan menggunakan data kenyataan-kenyataan yang bersifat 

khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku subjek/situasi 

lapangan penelitian) dari hasil riset menuju ke teori. Peneliti terjun ke 

lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik 

                                                             
23 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: PRENADAMEDIA, 2014), 372. 

24 Ibid., 384. 

25 Ibid., 391. 
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kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam 

penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan 

data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian 

dibentuk ke dalam bangunan teori, hukum, bukan dari teori yang telah ada 

melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).
26

 

7. Pengecekkan Keabsahan Data  

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan 

keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik 

pengumpulan data, yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
27

 Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini tidak hanya satu jadi data yang diperoleh tidak 

hanya bersumber dari teknik saja, yakni ada tiga berupa observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

 

 

 

                                                             
26

Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2013), 189. 

27
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Malang: Alfabeta, 

2013), 273.  
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G. Sistematika Pembahasan  

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, maka 

penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang 

ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II  :  AKAD DAN PENETAPAN HARGA MENURUT 

HUKUM ISLAM 

Ketentuan umum Hukum Islam tentang akad dan penetapan 

harga yang meliputi: pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, 

macam-macam. 

BAB III :  GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK JUAL 

BELI BATU GUNUNG 

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan 

tentang gambaran umum mengenai jual beli batu gunung. Pertama 

membahas letak geografis Desa Sidorejo, kondisi ekonomi, akad 

pelaksanaan praktik jual beli Batu gunung dengan sistem tebasan 

dan penetapan harga batu dalam praktik jual beli batu gunung di 

Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 
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BAB IV: Berisi tentang analisis-analisis yang diantaranya adalah analisis 

Hukum Islam terhadap praktik jual beli batu gunung mengenai 

objek jual beli batu gunung di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi, dan penetapan harga jual pada jual beli batu 

gunung di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

BAB V :    PENUTUP 

  Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi 

yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi 

dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

AKAD JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Akad Jual Beli 

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah 

masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh 

harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan 

isinya. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan 

antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang yang 

menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. 

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-„aqdu yang berarti 

perjanjian yang tercatat atau kontrak. Secara lughawi, makna al-aqd 

adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (al-ittifaq). 

Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-

beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa, akad adalah 

pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, 

sesuai dengan kehendak syariat, yang akan memiliki akibat hukum.
1
 

                                                             
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2010), 68-69. 
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Berkaitan dengan akad, Mustafa Ahmad az-Zarqa sebagaimana 

yang dijelaskan dalam ensikolpedi hukum Islam, membedakan dua macam 

tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang, di antaranya: 

1. Tindakan yang berupa perkataan 

a. Bersifat akad: terjadi apabila dua atau beberapa pihak mengikatkan 

diri untuk melakukan suatu perjanjian. Misalnya seorang penjual di 

sebuah pasar yang menyatakan bahwa ia telah menjual barangnya 

dengan harga “sekian” dan pihak lainnya/pembeli menyatakan 

bahwa ia membeli barang tersebut dengan harga yang telah 

ditetapkan penjual tersebut. Tindakan yang serperti inilah yang 

bersifat akad, karena antara pihak penjual dan pembeli telah 

mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan jual dan beli. 

b. Tidak bersifat akad:  

1) Yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan 

atau melimpahkan hak, membatalkannya, atau 

menggugurkannya, contoh: wakaf, hibah, dan talak. Akad 

dengan perbuatan seperti ini tidak memerlukan qabūl, 

walaupun beberapa ulama masih berbeda pendapat terkait 

tindakan hukum tersebut. Ada yang berpendapat telah 

terjadi akad dan ada pula sebaliknya, tidak terjadi akad. 

2) Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan 

atau menggugurkan suatu hak, akan tetapi perkataannya 

memunculkan suatu tindakan hukum. Salah satu contohnya 
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adalah gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan 

seseorang didepan hakim. Tindakan demikian akan 

menimbulkan suatu ikatan secara hukum, namun sifatnya 

tidak mengikat.  

2. Tindakan yang berupa perbuatan 

Adapun jual beli dalam masyarakat saat ini, merupakan rutinitas 

harian yang biasa dilakukan antara dua pihak atau lebih. Bahkan hal 

tersebut telah diatur dalam al-Qur’an dan hadis. Namun jual beli yang 

sesuai menurut syariat belum tentu semua masyariatat muslim 

melakukannya, atau mungkin tidak ada yang mengetahui sama sekali 

tentang ketentuan-ketentuan dalam praktik jual beli. 

Jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dengan 

barang, atau harta dengan harta, yang dilakukan oleh pembeli dan 

penjual dengan ṣīghat, yaitu ungkapan ījāb dan qabūl, dilakukan 

dengan sukarela antara masing-masing pihak, dan harta yang ditukar 

adalah yang bernilai manfaat. 

B. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli 

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak 

adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur Ulama’ berpendapat 

bahwa rukun akad terdiri dari: 

1. Al-„Ᾱqidain (pihak yang berakad) adalah orang, persekutuan, atau 

badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan 
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hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum mumayyid 

tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang 

kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain. 

2. Obyek Akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan 

masing-masing pihak. 

3. Ṣīghat al-„Ᾱqd (pernyataan untuk mengikat diri) atau perbuatan yang 

menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam jaul beli, 

ījāb adalah ucapan yang diucapkan penjual, sedangkan qabūl adalah 

ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli. 

4. Tujuan akad. Tujuan akad jelas dan diakui oleh syara‟ dan tujuan akad 

itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.
2
 

Berbeda dengan Jumhur Ulama’, Madzhab Hanafi berpendapat 

bahwa rukun akad hanya satu ṣīghatu al-„āqd. Bagi Madzhab Hanafi, yang 

dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk 

akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pernyataan kehendak masing-masing 

pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan obyek akad adalah 

unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak 

dan obyek akad bukan rukun. Meskipun demikian mereka tetap 

memandang bahwa pihak yang berakad dan obyek akad merupakan unsur-

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

2008), 50-58. 
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unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya di luar esensi 

akad, para pihak dan obyek akad merupakan syarat, bukan rukun. 

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

sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, 

namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah 

memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut. Beberapa syarat tersebut 

meliputi: 

1. Syarat adanya sebuah akad, dalam Hukum Islam syarat ini dikenal 

dengan nama al-syuruth al-in‟iqad. Syarat adanya akad adalah sesuatu 

yang harus ada agar keberadaan suatu akad diakui syara’, syarat ini 

terbagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat 

umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada 

tiga, yaitu:  

a. Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada lima rukun akad, yaitu 

ṣīghat, obyek akad, para pihak yang berakad, tujuan pokok 

akad, dan kesepakatan. 

b. Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur 

khilaf atau pertentangan, dilakukan di bawah ikrar atau paksaan, 

tagrir atau penipuan, dan ghubn atau penyamaran. 

c. Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya 

sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh 
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suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad. Jual beli 

yang dilakukan di hadapan saksi dianjurkan, berdasarkan firman 

Allah dalam surat A-Baqarah/2 : 282. Karena jual beli yang 

dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya 

perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal.  

2. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat 

mengabsahkan akad setelah syarat in‟iqad tersebut terpenuhi. Setelah 

rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan 

akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi ia belum 

dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait 

dengan rukun-rukun akad, yaitu: 

a. Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka 

jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, 

maka akad dianggap fasid. 

b. Penyerahan obyek tidak menimbulkan madlarat. 

c. Bebas dari gharar, adalah tidak adanya tipuan yang dilakukan 

oleh para pihak yang berakad. 

d. Bebas dari riba. 

Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan sah tidaknya 

sebuah akad. Apabila sebuah akad tidak memenuhi empat syarat 

keabsahan tersebut, meskipun rukun dan syarat in‟iqad sudah terpenuhi, 

akad tidak sah dan disebut sebagi akad fasid. Menurut ahli Hukum 

Hanafi, akad fasid adalah akad yang menurut syara’ sah pokoknya, 
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tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi 

rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat 

keabsahannya. 

3. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum adalah syarat yang diperlukan 

bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. 

Syarat-syarat tersebut adalah : 

a. Adanya kewenangan sempurna atas obyek akad, kewenangan 

ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna 

atas obyek akad, atau para pihak merupakan wakil dari para 

pemilik obyek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya pada 

obyek tersebut tidak tersangkut hak orang lain. 

b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, 

persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan 

akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat 

kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.  

4. Syarat berlakunya akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad 

tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad 

yaitu: 

a. Adanya kepemilikan atas barang atau adanya otoritas. Untuk 

mengadakan akad, baik secara langsung atau perwakilan. 

b. Barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang. 
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C. Macam-Macam Akad dalam Jual Beli 

Akad sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:  

1. Dilihat dari sisi ditentukannya nama atau tidak, akad dibedakan menjadi 

dua:  

a. Akad bernama (al-āqd al-Musamma), adalah akad yang tujuan dan 

namanya telah ditentukan oleh Pembuat Hukum dan ditentukan 

pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan 

tidak berlaku atas akad lain. Tujuan akad bernama ini diantaranya: 

1) Pemindahan hak milik dengan imbalan maupun tanpa imbalan 

(al-tamlik). 

2) Melakukan pekerjaan (al-amal). 

3) Melakukan persekutuan (al-isytirak). 

4) Melakukan pendelegasian (al-tafwidl). 

5) Melakukan penjaminan (al-tautsiq). 

b. Akad tidak bernama ialah akad namanya tidak ditentukan oleh 

Pembuat Hukum serta tidak ada pengaturan tersendiri 

mengenainya. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak 

sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Munculnya akad jenis ini 

akibat berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap akad baru 

seiring dengan perkembangan zaman. 
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2. Dilihat dari sisi kedudukan akad, akad dibedakan menjadi dua:  

a. Al-āqd al-ashli (akad pokok) yaitu akad yang keberadaannya tidak 

tergantung pada akad lain. Termasuk dalam jenis ini adalah semua 

akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual 

beli, sewa menyewa, penitipan dan lain-lain. 

b. Al-āqd al-tabi‟I adalah akad yang keberadaannya tergantung pada 

suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan 

tidaknya akad tersebut. Termasuk ke dalam akad ini adalah akad 

penanggungan (al-kafalah) dan akad gadai. Kedua akad ini 

merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak 

ada jika hak-hak yang dijamin tidak ada. 

3. Dilihat dari tempo berlakunya akad, akad dibagi menjadi:  

a. Al-āqd al-zamani (akad yang bertempo) adalah akad yang menjadi 

unsur waktu sebagai bagian dari akad tersebut. Yang termasuk 

dalam akad ini adalah sewa menyewa, akad penitipan, akad pinjam 

meminjam, akad pemberian kuasa, dan lain-lain. Dalam akad-akad 

tersebut unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. 

b. Al-āqd al-fauri (akad tidak bertempo), akad dimana unsur waktu 

bukan merupakan bagian dari isi perjanjian. Misalnya jual beli, jual 

beli dapat terjadi seketika tanpa harus mempertimbangkan unsur 

waktu yang ada di dalamnya. 
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4. Dilihat dari aspek formalitasnya, akad dibedakan menjadi:  

a. Akad konsensual (al-āqd al-Radla‟i) yaitu akad yang terwujud atas 

kesepakatan para pihak tanpa adanya persyaratan formalitas 

tertentu. Meskipun formalitas ini terkadang dibutuhkan, seperti 

tulis-menulis, akan tetapi tidak menghalangi keabsahan akad. 

Tulisan hanya salah satu syarat pembuktian dalam akad. 

b. Akad formalistik (al-āqd al-syakli) merupakan akad yang tunduk 

dalam syarat-syarat yang ditentukan oleh Pembuat Hukum. Jika 

syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.  

c. Akad riil (al-āqd al-aini) adalah akad yang untuk terjadinya 

diharuskan adanya penyerahan tunai obyek akad, di mana akad 

tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum 

apabila belum dilaksanakan. Ada lima akad yang masuk dalam 

jenis ini, yaitu hibah, pinjam pakai, penitipan, hutang dan akad 

gadai. 

5. Dilihat dari segi dilarang dan tidaknya, akad dibedakan menjadi dua:  

a. Akad masyru‟, akad yang dibenarkan oleh syara‟ untuk dibuat dan 

tidak ada larangan untuk menutupnya.  

b. Akad ghairu masyru‟ (terlarang), akad yang dilarang oleh syara‟ 

untuk dibuat karena dianggap bertentangan dengan moral Islam dan 

ketertiban umum.  
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6. Dilihat dari keabsahannya, dibedakan menjadi:  

a. Akad sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat 

sebagaimana ditentukan oleh syara‟. Akad ini dibedakan menjadi 

tiga yaitu: akad lazim, akad nafidz, dan akad mauquf. 

b. Akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat 

yang ditetapkan oleh syara‟.  Akad ini dibedakan menjadi dua yaitu 

akad fasid dan akad bathil. 

7. Dilihat dari mengikat dan tidaknya akad, akad dibedakan menjadi:  

a. Al-āqd al-lazim ialah akad yang apabila terpenuhi semua syarat dan 

rukunnya, maka akad tersebut mengikat masing-masing pihak. Dan 

mereka tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. 

Akad ini dibedakan menjadi dua, yaitu: pertama akad yang 

mengikat kedua belah pihak. Dan kedua mengikat salah satu pihak 

tetapi tidak pada yang lain.  

b. Akad tidak mengikat, akad yang masing-masing pihak dapat 

membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad ini 

dibedakan menjadi dua, pertama akad yang sifat aslinya tidak 

mengikat (terbuka untuk difaskh). Kedua, akad yang tidak 

mengikat karena di dalamnya terdapat khiyar.  
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8. Dilihat dari aspek terletaknya akad, dibagi menjadi:  

a. Akad nafidz, akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan 

tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Akad yang tercipta 

secara sah dan langsung dapat menimbulkan akibat hukum. 

b. Akad mauquf, akad yang tercipta secara sah tetapi ditangguhkan 

dan baru dapat menimbulkan akibat hukum tergantung pada 

ratifikasi pihak yang berkepentingan.
3
  

9. Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis:  

a. Akad Tabarru yaitu akad yang dimasudkan untuk menolong dan 

murni semata-mata karena mengharap ridha Allah SWT.  

b. Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan 

mendapatkan keuntungan di mana syarat dan rukunnya telah 

terpenuhi semuanya.
4
 

10. Akad yang menurut tanggungan, kepercayaan bersifat ganda dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a. „Ᾱqd adh-dhaman adalah akad yang mengalihkan tanggungan 

risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan 

sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga 

kerusakan barang yang telah diterimanya malalui akad tersebut 

berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan 

memaksa. 

                                                             
3 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 38-46. 

4 Ibid, Fiqh Ekonomi Syariah, 77. 
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b. „Ᾱqd al-amanah adalah akad di mana barang yang dialihkan 

melalui barang tersebuat merupakan amanah di tangan penerima 

barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung risiko 

atas barang tersebut, kecualai kalau ada unsur kesengajaan dan 

melawan hukum.
5
 

D. Asas-Asas Akad Jual Beli dalam Fiqh Muamalah 

Dalam pandangan fiqh muamalah, akad yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang berakad mempunyai asas tertentu. Asas ini merupakan prinsip 

yang ada dalam akad dan menjadi landasan, bilamana sebuah akad 

dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengannya. Asas tersebut 

adalah : 

1. Asas Ibahah, asas ini merupakan asas umum dalam hukum Islam. 

2. Asas kebebasan, asas ini meniscayakan setiap orang yang memenuhi 

syarat tertentu, memiliki kebebasan untuk melakukan akad, sepanjang 

tidak melanggar ketertiban umum. Asas kebebasan dalam Islam 

memiliki persyaratan tertentu. Bebas yang ada batasannya dimaksudkan 

untuk menghormati kebebasan orang lain. 

3. Asas konsensualism, dalam asas ini untuk tercapainya suatu perjanjian 

cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu 

dipenuhinya formalitas tertentu. Dalam asas ini berlaku kaidah : “pada 

dasarnya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat 

hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.”  
                                                             

5 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2012), 85-86. 
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4. Asas “Janji itu mengikat”, artinya janji atau kesepakatan yang telah 

dibuat oleh para pihak dipandang mengikat kedua belah pihak yang 

telah membuatnya.  

5. Asas keseimbangan, Hukum Perjanjian Islam memandang perlu adanya 

keseimbangan antara orang yang berakad, baik keseimbangan antara 

yang diberikan dan yang diterima maupun keseimbangan dalam 

memikul resiko. 

6. Asas amanah, maksudnya bahwa masing-masing pihak yang melakukan 

akad haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lain dan 

tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. 

7. Asas keadilan, keadilan adalah sebuah sendi yang hendak diwujudkan 

oleh para pihak yang melakukan akad. 
6
 

E. Teori Harga dalam Jual Beli 

1. Pengertian Harga Menurut Islam  

Harga dalam bahasa Arab tsaman dan price dalam bahasa 

Inggris yang artinya harga. Harga selalu dihubungkan dengan besarnya 

jumlah uang yang mesti dibayar sebagai nilai beli pengganti tehadap 

barang dan jasa. Secara etimologi, harga diartikan sebagai nilai banding 

atau tukar suatu komoditi. Sedangkan secara terminologi harga adalah 

unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan ciri-ciri 

produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. 

                                                             
6 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan 

Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 46-49. 
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Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan 

perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya 

Yang dimaksud harga adalah sesuatu yang direlakan dalam 

akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang, 

harga dijadikan sebagi penukar barang yang diridhai oleh kedua belah 

pihak yang berakad. Penetapan harga adalah penentuan nilai tertentu 

untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan 

tidak menjerumuskan penjual. Harga yang merupakan titik pertemuan 

kesepakatan antara penjual dan pembeli dibangun atas pondasi kerelaan 

kedua belah pihak ketika bertransaksi. 

Islam menghargai hak penjual maupun pembeli untuk 

menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam 

membolehkannya, bahkan mewajibkan pemerintah melakukan 

intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan 

terhadap permintaan dan penawaran.
7
  Dalam penentuan harga out put 

ajaran Islam menggunakan dua pedoman, yaitu:  

1) Selama pasar masih dapat berjalan dengan normal, maka harga 

sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan 

penawaran.  

2) Akan tetapi pemerintah dapat mengecualikan kebijakan 

penentuan harga seandainya mekanisme pasar yang normal 

terjadi penyimpangan oleh faktor yang tidak bersifat alami.  

                                                             
7 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Yogyakarta: Ekonisi, 

2002), 204. 
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2. Konsep Harga Yang Adil  

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. 

Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya maka 

harga juga harus mencerminkan keadilan. Dalam pandangan Islam 

transaksi harus dilakukan secara sukarela dan memberikan keuntungan 

yang proposional bagi para pelakunya. Secara umum harga yang adil 

ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan 

sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.
8
  

Harga yang adil menurut Islam adalah harga yang terbentuk 

secara alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan 

permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu 

penjual maupun pembeli. Islam telah memberikan kesempatan yang 

cukup luas kepada umatnya untuk melakukan jual beli yang dapat 

mendatangkan keuntungan pada diri mereka.  

Akan tetapi Islam juga memberikan batasan-batasan kepada 

pelaku jual beli supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak 

penjual ataupun pembeli terutama dalam hal pemberian harga. Karena 

pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, 

                                                             
8 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam (Depok: PT 

Rajagrafindo Persada, 2013), 331-332. 
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sebab cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang 

menyeluruh.
9
 

3. Dasar Hukum Harga 

Semua ibadah pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak ada 

dalil yang memerintahkannya, begitupun juga termasuk dalam 

bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang 

melarangnya, seperti halnya dalil yang berkaitan dengan muamalah 

berikut sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nisa’ ayat 29 :  

                      

                   

      

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. 

Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi yang tidak 

bertentangan dengan syara’. Apabila keduanya saling berhadapan, maka 

kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad 

tentang maslahah keduanya. Firman Allah SWT dalam Al-Qur′ān : 

                                                             
9 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press, 

2000), 115-116. 
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Artinya : ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa 

dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan 

kejahatan...(QS. Al Mā’idah : 2) 

Kerjasama ekonomi merupakan ciri khas dalam pasar Islam sehingga 

yang muncul dari prinsip ini bukannya persaingan melainkan kemitraan 

yang saling menguntungkan. 

4. Prinsip Harga 

Prinsip kebebasan pasar dan persaingan sehat telah melahirkan prinsip-

prinsip penetapan harga dalam mekanisme pasar Islami. Sebagai 

doktrin ekonomi yang mengutamakan keadilan sosial dan pertumbuhan 

ekonomi yang seimbang dalam bentuk terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat, prinsip ini merupakan panduan dalam penetapan harga 

yang ideal dan seimbang dalam konteks kewajaran keuntungan. 

a. Prinsip kebebasan, yaitu kebebasan naik-turunnya harga 

berdasarkan faktor penawaran dan permintaan. Inilah yang 

disebut dengan hukum supply and demand. Hukum ini 

menyatakan bahwa apabila penawaran bertambah dan permintaan 
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berkurang maka harga akan turun, sebaliknya jika permintaan 

meningkat dan penawaran kurang akan menyebabkan kenaikan 

harga. Sedangkan jika situasi permintaan dan penawaran sama 

maka harga akan cenderung stabil. Prinsip penetapan harga 

berdasarkan otoritas pasar didukung oleh hukum asalnya bahwa 

harga itu merupakan ketentuan atau urusan Allah SWT. Pada saat 

pasar dalam keadaan normal, campur tangan dalam bentuk 

apapun dari pihak penguasa adalah suatu kezaliman, karena dapat 

merusak sistem pasar. 

b. Prinsip harga yang wajar. Prinsip ini mendapat bahasan yang 

beragam dari para pakar ekonomi Islam kontemporer, terutama 

menyangkut batas-batas keuntungan atau margin yang dinilai 

wajar atau layak. Asumsi umum tentang harga bahwa ia 

menggambarkan nilai kerja dan produksi ditambah dengan 

margin sekian persen. Harga yang layak akan muncul dari 

persaingan pasaran yang sehat dan rasionalitas ekonomi sangat 

dominan dalam menekan kecendrungan produsen untuk 

menaikkan harga seenaknya. 

c. Berkaitan dengan keuntungan, yaitu keuntungan sosial. Prinsip ini 

akan mampu menciptakan hubungan harmonis antara produsen 

dan konsumen dalam waktu yang lama.
10

 

                                                             
10 Ibid., Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, 210-212. 
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI BATU GUNUNG DI DESA SIDOREJO KENDAL 

A. Gambaran Umum Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi 

Kecamatan Kendal merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Ngawi. Di kecamatan ini terdapat beberapa desa diantara Kendal, 

Gayam, Majasem, Karangrejo, Karanggupito, Simo, Ploso, Dadapan dan 

Sidorejo. Sedangkan Desa Sidorejo adalah sebuah desa yang terletak di 

kecamatan Kendal kabupaten Ngawi. Yang mana desa ini terdiri dari 

beberapa dusun diantaranya dusun Wijil, Wonorejo, Basri, Tanon, Manden, 

dan Getas. Desa Sidorejo ini dikelilingi oleh perbukitan yang merupakan 

lereng dari Gunung Lawu, dengan kondisi tanah yang subur membuat 

mayoritas penduduk desa Sidorejo memilih menggantungkan hidupnya 

sebagai petani, bahkan tidak sedikit pula penduduk desa Sidorejo yang sudah 

memiliki profesi lain namun mereka masih tetap bertani untuk menggarap 

tanahnya. 

1. Keadaan Geografis 

Desa Sidorejo merupakan sebuah desa yang terletak diperbatasan 

antara Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan. Jarak kota dengan desa 

ini kurang lebih 100 km sedangkan untuk jarak desa ke kota Magetan 

kurang lebih 30 km. Desa ini memiliki luas wilayah 6846300 M
2
, secara 

spesifik wilayah Desa Sidorejo terbagi atas 5 bagian yaitu: (1) pemukiman, 

(2) persawahan, (3) perkebunan, (4) pekarangan, dan (5) lahan yang 

digunakan untuk lain-lain 
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Tabel 3.1 

Luas wilayah Desa Sidorejo Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi Tahun 2019 

 

No Lahan Luas (M
2
) 

1 Pemukiman 838400 M
2
 

2 Persawahan 2690845 M
2
 

3 Perkebunan 1620100 M
2
 

4 Pekarangan 628800 M
2
 

5 Lahan lain-lain 1068155 M
2
 

Sumber data: monografi Desa Sidorejo Tahun 2019 

Desa Sidorejo merupakan desa dengan jumlah jiwa yang termasuk 

sedikit di Kabupaten Ngawi yaitu sekitar 2096 KK, dengan batas wilayah 

sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Desa Dadapan, Gayam 

Sebelah Selatan : Desa Ploso, Simo 

Sebelah Timur  : Desa Kendal 

Sebelah Barat  : Desa Karanggupito, Ngrayudan
1
  

Desa ini berada di lereng Gunung Lawu, yang merupakan dataran 

tinggi. Mayoritas pekerjaan masyarakat disana adalah seorang petani 

ladang. Namun, tidak sedikit pula yang bekerja sebagai buruh pemecah 

batu maupun buruh angkut batu. Banyak anak-anak yang setelah lulus 

SMP memutuskan mengikuti jejak orang tuanya bekerja sebagai buruh 

                                                             
1
 Munawir, Hasil Wawancara, Ngawi. 04 Oktober 2019 
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pemecah batu. Dengan alasan bahwa sekarang mencari kerja yang sesuai 

sangatlah susah.
2
  

Kebanyakan orang tua di Desa Sidorejo hanyalah lulusan SD saja, 

bahkan ada yang tidak lulus SD. Mereka menganggap bahwa pendidikan 

tidaklah terlalu penting yang terpenting anak-anak mereka dapat makan 

setiap harinya serta tercukupinya seluruh kebutuhan sehari-hari.
3
 Namun, 

tidak sedikit pula yang mempunyai pemikiran bahwa pendidikan seorang 

anak sangatlah penting. Karena mereka berharap dengan pendidikan anak 

yang bagus dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya kelak. Sehingga 

tidak ada lagi yang menghina keluarganya. 

Tabel 3.2 

Pendidikan warga masyarakat Desa Sidorejo tahun 2019 

 

No Pendidikan Jumlah 

(Orang) 

1 Tidak tamat SD 486 

2 Tamat SD/Sederajat 1235 

3 Tamat SLTP/Sederajat 784 

4 Tamat SLTA/Sederajat 381 

5 Tamat S1 54 

6 Tamat SLB 2 

Sumber data: monografi Desa Sidorejo Tahun 2019 

                                                             
2
 Sulasdi, Hasil Wawancara, Ngawi. 05 Januari 2019 

3
 Wanto, Hasil Wawancara, Ngawi. 05 Januari 2019 
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Sedangkan untuk keadaan wilayah Desa Sidorejo ini merupakan 

desa yang rawan terjadi longsor. Jarak tempuh yang harus dilewati warga 

atau masyarakat desa lain pun juga berbahaya, keadaan jalan yang sangat 

curam sewaktu-waktu dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna 

jalan. 

2. Kondisi Ekonomi 

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang 

menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam 

melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik 

berdasarkan prinsip syariah Islam. Hukum yaitu seperangkat peraturan 

yang dibuat oleh instansi atau perorangan untuk membatasi segala tingkah 

laku dalam kehidupan yang jika dilanggar maka akan mengakibatkan 

sanksi bagi yang melanggarnya. Islam adalah mengandung arti ketundukan 

dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun 

kata Islam juga memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai Islam, maka 

Islam sebagai agama keselamatan lahir-batin hendaklah dapat memenuhi 

tiga aspek sebagai berikut: 

a. Dalam hubungan vertikal dengan Tuhan (Allah), manusia harus 

berserah diri kepada Allah, Tuhan alam semesta. 

b. Hubungan sesama makhluk sebagai wujud hubungan horisontal, Islam 

menghendaki adanya hubungan saling menyelamatkan antara yang 

satu dengan yang lain. 
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c. Bagi diri pribadi seorang muslim, Islam dapat menimbulkan 

kedamaian, ketenangan jiwa, sakinah, dan kemantaban jasmani rohani 

(mental). 

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-

perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam 

seluruh aspek.
4
 Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara 

tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang 

dipahami dalam ilmu hukum barat. Hal ini dikarenakan dalam hukum 

privat Islam terdapat segi-segi hukum publik, demikian juga sebaliknya. 

Ruang lingkup hukum Islam meliputi ibadah dan muamalah.
5
   

Penduduk Desa Sidorejo didominasi oleh perempuan meskipun 

tidak terpaut banyak jumlah antara laki-laki dan perempuan. Dari 

keseluruhan jumlah jiwa penduduk, 3717 jiwa merupakan pemduduk yang 

berjenis kelamin perempuan dan 3645 jiwa adalah penduduk yang berjenis 

kelamin laki-laki. Secara umum penduduk Desa Sidorejo bermata 

pencaharian disamping sector pertanian juga bergerak disektor non 

pertanian. Untuk lebih mengetahui komposisi penduduk menurut mata 

pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

                                                             
4 Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1-4. 
5 Ibid., 13. 
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Tabel 3.3 

Mata Pencaharian Warga Desa Sidorejo tahun 2019 

 

No Jenis Pekerjaan 
Jumlah 

(Orang) 

1 Petani  941 

2 Buruh tani 1301 

3 Peternak  79 

4 Pedagang keliling 45 

5 Pengrajin industry rumah tangga 43 

6 Dukun kampung terlatih 20 

7 Montir 6 

8 Sopir 54 

9 Tukang ojek becak 3 

10 PNS / TNI / POLRI 24 / 6 / 2 

11 Perangkat  12 

Sumber data: monografi Desa Sidorejo Tahun 2019 

Perekonomian Desa Sidorejo sampai saat ini masih bertumpu pada 

bidang pertanian. Karena sebagian besar masyarakatnya bermata 

pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Keduanya memiliki perbedaan, 

petani adalah orang yang bekerja sebagai tani dan memiliki lahan sendiri 

untuk bertani yang akan memperoleh keuntungan dari hasil panen. 

Sedangkan buruh tani adalah orang yang bekerja sebagai tani, namun ia 
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tidak memiliki lahan sendiri artinya ia mengelola lahan milik orang lain 

dan ia akan mendapatkan upah dari pemilik lahan setelah panen.  

Mayoritas penduduk desa Sidorejo berprofesi sebagai petani, 

namun tidak semua petani di Desa Sidorejo memiliki tanah garapan 

sendiri. Kondisi inilah yang membuat penduduk harus memutar otak guna 

tetap bekerja walaupun mereka tidak memiliki lahan untuk bertani, hal ini 

membuat petani melakukan berbagai macam transaksi, dan transaksi yang 

umum dilakukan adalah sewa-menyewa atau bagi hasil dengan pemilik 

tanah, transaksi seperti ini biasanya dilakukan oleh petani yang memiliki 

cukup modal, namun bagi petani yang minim modal, kebanyakan mereka 

beralih profesi atau bekerja sebagai pekerja bangunan dan merawat hewan 

ternak seperti kambing, sapi dan juga ayam petelur.  

Kegiatan bertani juga tidak dapat dilepaskan dari kehidupan para 

Perangkat Desa, karena memang gaji atau upah sebagai Perangkat Desa 

mereka peroleh lewat tanah Bengkok yang mereka kelola. Selain itu, ada 

juga tanah milik warga desa yang sekiranya luas dikelola sehingga 

memberikan lapangan pekerjaan sampingan bagi warga di Desa Sidorejo 

Kendal.  

Dalam mengelola tanah Bengkok selain di kelola sendiri, para 

Perangkat Desa juga mengelolanya dengan cara disewakan atau bagi hasil 

dengan petani atau penggarap. Hal ini dimaksudkan untuk membantu 

masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani namun tidak memiliki 

lahan untuk bercocok tanam, jadi masyarakat dapat menggunakan tanah 
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Bengkok untuk digarap dengan cara menyewa atau bagi hasil dengan 

Pemerintah desa yang terkait. Bagi sebagian Perangkat yang tidak 

memiliki banyak waktu, mereka lebih memilih menyewakan Bengkoknya 

atau bagi hasil dengan petani, dikarenakan cara tersebut dianggap lebih 

efisien dan tidak menyita banyak waktu. 

Keadaan ekonomi masyarakat di Desa Sidorejo awalnya jauh dari 

kata sejahtera, setelah adanya praktik jual beli batu tersebut dapat 

membantu perekonomian masyarakat di desa tersebut. Dari seorang 

pemilik lokasi yang merupakan seorang PNS alasan beliau membuka lahan 

untuk penggalian: 

“Saya pernah berada dalam keadaan kesulitan ekonomi, sebelum 

saya menjadi seorang PNS, saya juga seorang petani. Oleh karena 

itu, saya ingin masyarakat sini merasakan kesejahteraan khususnya 

dalam hal ekonomi. Dengan adanya penggalian ini banyak sekali 

masyarakat asli sini dapat memberikan semua kebutuhan 

keluarganya seperti dapat mengkuliahkan anaknya.” 
6
 

Dari salah satu penjual batu atau pemilik tanah menyampaikan:  

“Saya menjual batu yang ada di tanah saya karena agar tanah 

tersebut tidak dalam keadaan kosong atau tidak digunakan sama 

sekali, karena saya tidak hanya mengurus tanah itu saja. Sehingga 

jika dilakukan galian ditanah saya, maka tanah saya tidak nganggur 

meskipun saya tahu itu lama-kelamaan akan merusak kontur dari 

tanah saya.” 
7
  

Namun, dari pihak pembeli tetap saja ada yang membeli padahal 

telah mengetahui itu dapat merusak lingkungan, dengan alasan:  

“Saya rasa itu tidak akan merusak kondisi tanahnya beda lagi jika 

dilakukan penggalian dengan menggunakan alat berat, yang 

terpenting ada lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa dan saya 

                                                             
6 Suyatno, Hasil Wawancara, Ngawi. 04 Oktober 2019. 
7 Tarso, Hasil Wawancara, Ngawi. 04 Oktober 2019. 
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pun juga mendapatkan keuntungan yang cukup dari penjualan batu 

tersebut.” 
8
 

Tidak sedikit pula masyarakat dari luar desa yang ikut bekerja di 

penggalian. Dari hasil penjualan batu itu sekitar 650 ribu sampai 700 ribu 

rupiah. Setiap harinya satu pekerja dapat menjual 3 sampai 4 rit (truk). 

Oleh karena itu, banyak masyarakat dari desa lain yang ikut bekerja di 

penggalian karena tergiur penghasilan yang dapat dikatakan lumayan 

banyak. 

Informasi dari salah satu pekerja dari Plaosan :  

“Lebih baik saya bekerja di penggalian ini dari pada sebagai 

seorang tani sayuran, seperti masyarakat Plaosan lainnya. Setiap 

harinya saya dapat membawa pulang uang kurang lebih 

1.000.000,00 meskipun itu terpotong untuk bayar lokasi dan kuli 

pengangkut batunya.” 
9
 

Oleh karena itu, kini kehidupan dan ekonomi masyarakat desa 

Sidorejo jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu sebabnya juga masyarakat 

menentang keras jika penggalian ditutup pihak kepolisian. Meski beresiko 

tinggi, namun itulah sumber penghasilan terbesar masyarakat disitu. 

3. Kondisi keagamaan 

Penduduk Desa Sidorejo mayoritas beragama Islam. Dalam 

kehidupan penduduk desa ini melakukan kegiatan seperti pengajian, 

yasinan dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan kaum bapak-bapak dan juga 

ibu-ibu, untuk bapak-bapak biasanya dilaksanakan yasinan rutinan setiap 

malam jum’at di rumah warga secara bergantian setiap minggunya. 

                                                             
8 Sukad, Hasil Wawancara, Ngawi. 04 Oktober 2019. 
9 Parno, Hasil Wawancara, Ngawi. 10 Januari 2019. 
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Sedangkan kegiatan yasinan ibu-ibu dilakukan setiap satu minggu sekali 

juga, namun pada hari yang berbeda yaitu setiap malam senin. Bahkan 

terkadang juga mengadakan pengajian setiap beberapa bulan sekali, yang 

dilaksanakan di masjid secara bergilir. Untuk mengetahui jumlah 

penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Sidorejo Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi Tahun 2019 

 

No Agama Jumlah 

1 Islam  7359 

2 Kristen  3 

3 Katolik  - 

4 Hindu  - 

5 Budha  - 

Jumlah 7362 

Sumber data: monografi Desa Sidorejo Tahun 2019 

B. Akad Pelaksanaan Praktik Jual Beli Batu Gunung di Desa Sidorejo 

Kekayaan bumi sangat banyak dan bervariasi, baik yang tersimpan di 

perut bumi maupun yang berada di permukaan semisal barang tambang, barang 

galian, tumbuhan, sungai, udara dan binatang. Allah telah menjadikan 

kekayaan itu sebagai sumber tak ternilai bagi pekerjaan dan proses produksi.
10

 

                                                             
10

 Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan 

(Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 177-178. 
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Allah tidak melarang umatnya untuk memanfaatkan sumber daya alam 

yang ada sebagai sumber pemenuhan kebutuhan mereka. Tetapi bukan berarti 

manusia dapat semaunya dalam mempergunakan atau eksplorasinya. Tetap 

dengan batasan dan norma-norma yang ada, baik itu aturan dari negara ataupun 

aturan agama. 

Dalam aturan negara dan agama jelas bahwa pemanfaatannya haruslah 

dengan ijin sesuai undang-undang yang berlaku, tidak berlebihan dalam 

melakukan eksplorasi, dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan antara 

manusia dan alam. Di Desa Sidorejo ini dalam melaksanakan penggalian dapat 

dikatakan semaunya yang melakukan penggalian tersebut, meskipun tidak 

semua. 

Mereka dapat melakukan penggalian tersebut dengan kedalaman antara 

2 m sampai 7 m setiap tempatnya, tempat yang dijadikan lahan galian ada 

puluhan tempat tersebur diseluruh Desa Sidorejo. Untuk satu dusun saja tidak 

sedikit yang digali tanahnya. Penggalian juga tidak mempunyai jangka waktu 

yang jelas dalam perjanjian ataupun pelaksanaanya. Salah satu pemilik tanah: 

“Tidak penting berapa lama dilakukan penggalian yang terpenting saya 

mendapatkan pemasukan dari penjualan batu tersebut. Biasanya galian 

dilakukan sesuai uang yang dibayarkan kepada pemilik tanah.” 
11

 

Tidak hanya rakyat disitu saja yang bekerja di penggalian, namun juga 

menggunakan alat berat. Kepala Desa Sidorejo:  

“Menurut saya tidak masalah adanya galian ini yang terpenting tidak 

sampai merusak kondisi tanah. Jika yang melakukan galian orang, saya 

                                                             
11 Dipo, Hasil Wawancara, Ngawi. 20 Februari 2019. 
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rasa tidak akan begitu rusak kondisi tanahnya. Tetapi, jika dilakukan 

menggunakan alat berat itu jelas merusak seluruh kondisi tanah karena 

dengan alat berat hampir seluruh isi dari tanah tersebut terangkut semua 

mulai dari tanah, batu besar, kecil, dan juga tras (jenis tanah yang dapat 

digunakan untuk pembangunan). Dari desa sendiri sebenarnya melarang 

menggunakan alat berat, tapi semua itu kembali lagi kepada pemilik 

tanah memberikan ijin atau tidak.”
12

  

Keterangan dari Bapak Bayu selaku perangkat Desa:  

“Pernah mbak ada salah satu titik penggalian yang diberi garis batas 

dari Polisi, karena melakukan penggalian itu dengan alat berat. Alat 

berat yang digunakan tidak hanya 1 saja namun ada sekitar 4 alat berat. 

Itu dilakukan pihak Polisi sekitar 1 tahun yang lalu, karena dirasa 

merusak lingkungan dan tidak adanya ijin dari pemerintah.” 
13

 

“Namun, entah karena faktor apa tiba-tiba pemberhentian galian 

tersebut dicabut. Padahal selama galian itu dilakukan sudah banyak 

sekali korban yang diakibat karena tanah longsor atau pun kejatuhan 

batunya.” 
14

 

Pada akad awal perjanjian jual beli penggalian ini dalam bentuk tertulis 

yang ditandatangani kedua pihak, para saksi dan bermeterai. Dalam perjanjian 

tertulis identitas para pihak, obyek yang diperjual belikan batu gebal (gunung), 

dan harganya. Keterangan dalam perjanjian, “Menyatakan dengan 

sesungguhnya bahwa atas dasar musyawarah dan mufakat saya pihak kesatu 

(penjual), telah menjual batu kepada pihak kedua (pembeli) untuk jangka 

waktu sampai habis batu gebalnya.” Setelah itu disepakati harga yang cocok, 

padahal di perjanjian tidak diampaikan jangka waktu dan juga batas kedalaman 

penggalian. 

 

                                                             
12 Djarman, Hasil wawancara, Ngawi. 15 Januari 2019. 
13 Bayu, Hasil Wawancara, Ngawi. 04 Oktober 2019. 
14 Edi, Hasil Wawancara, Ngawi. 04 Oktober 2019. 
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Ada juga yang melakukan perjanjian jual beli itu tidak dalam tertulis, 

yang dilakukan secara lisan saja. 

“Saya melakukan perjanjian ini hanya atas dasar setuju saja, karena dari 

saya juga tidak dapat baca tulis jadi menurut saya apa salahnya toh 

yang melakukan jual belikan hanya saya dan tetangga saja. Saya pikir 

tidak akan ada problem dikemudian hari.” 
15

 

Memang di Desa Sidorejo yang menonjol selain sektor pertanian adalah 

penggalian. Penggalian ini memang tidak tercatat secara spesifik dalam 

monografi desa, tetapi kebanyakan pekerjaan sebagai penggali tercover dalam 

mata pencaharian buruh tani. Artinya sebagai buruh tani tidak sepenuhnya 

sebagai buruh tani, namun sebagian besar hampir 100% adalah pekerja di 

penggalian batu. 

C. Penetapan Harga Jual pada Jual Beli Batu Gunung di Desa Sidorejo 

Harga yang adil menurut Islam adalah harga yang terbentuk secara 

alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan 

tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu penjual maupun pembeli. 

Islam telah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada umatnya untuk 

melakukan jual beli yang dapat mendatangkan keuntungan pada diri mereka. 

Akan tetapi Islam juga memberikan batasan-batasan kepada pelaku jual 

beli supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak penjual ataupun 

pembeli terutama dalam hal pemberian harga. Karena pada prinsipnya transaksi 

                                                             
15 Sarni, Hasil Wawancara, Ngawi. 04 Oktober 2019. 
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bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab cerminan dari komitmen 

syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.
16

 

Seperti halnya jual beli batu gunung yang terjadi di Desa Sidorejo 

Kecamatan Kendal, penetapan harga yang dilakukan penjual dan pembeli yaitu 

berdasarkan luas lahan yang akan digali. 

“Kegiatan jual beli ini saya lakukan dari pertama harga yang saya 

sepakati dengan pemilik tanah adalah berdasarkan luas lahan yang 

akan digali. Untuk kedalaman dalam penggalian tidak menjadi alasan 

penetapan harga, sebab penggaliannya terserah pembeli artinya selama 

itu tidak berlebihan.”
17

 

Keterangan dari salah satu pembeli juga disampaikan harga tersebut 

juga dipengaruhi letak daripada tanah yang akan diual: 

“Selain dari luas tanahnya yang saya perhitungkan juga dari letak 

tanah yang mudah ditempuh truk atau tidaknya, artinya jika tanah 

agak jauh dari jalan utama desa maka harganya agak mahal begitupun 

sebaliknya. Karena jika tanah jaraknya jauh dari jalan utama desa, 

maka pembeli harus menyewa tanah yang digunakan sebagai jalan 

untuk menuju jalan utama desa.”
18

 

Namun, tidak jarang pula harga tersebut ditentukan dari pihak pembeli 

saja karena si pembeli benar-benar membutuhkan uang tersebut. Seperti dalam 

keadaan terdesak: 

“Saya menjual tanah saya sebagai lahan penggalian karena dalam 

keadaan terdesak, pada saat itu saya benar-benar harus segera 

menikahkan anak saya. Karena pada saat itu yang saya miliki 

hanyalah tanah, oleh karena itu saya jual seharga Rp. 20.000.000 

kepada pembeli. Dari pada saya jual selamanya atau digadaikan ke 

Bank.”
19

 

                                                             
16 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 

115-116. 
17 Sukatman, Hasil Wawancara, Ngawi. 04 Oktober 2019. 
18 Sokran, Hasil Wawancara, Ngawi. 04 Oktober 2019. 
19 Karmin, Hasil Wawancara, Ngawi. 23 Oktober 2019. 
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Tapi batas minimal nominal harga yang disepakati tetap ada 

persetujuan berdasarkan musyawarah masyarakat desa. Supaya harga tersebut 

juga tidak menjatuhkan atau mematikan pasaran harga tanah yang dimiliki oleh 

setiap penjual tanah.  

“Setiap beberapa bulan sekali kami perwakilan masyarakat desa 

mengikuti pertemuan untuk membahas perkembangan harga dari jual 

beli batu ini. Dalam pertemuan rutin ini disepakati perkembangan 

harga jual, aturan-aturan ketika dilakukan pengangkutan ke truk, etika 

untuk kuli (tenaga angkut) dan juga etika untuk pekerja penggalian.”
20

 

                                                             
20 Supar, Hasil Wawancara, Ngawi. 23 Oktober 2019. 
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BATU GUNUNG 

DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI 

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dalam jual Beli Batu Gunung di 

Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi 

Akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat ījāb dan 

qabūl antara satu pihak dengan pihak lainnya, yang berisi hak dan kewajiban 

masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam suatu transaksi 

tidak bisa dipisahkan dari akad karena ini menunjukkan kerelaan antara kedua 

pihak. Melihat pentingnya sebagai syarat sahnya jual beli, karena akad 

merupakan kesepakatan antara kedua pihak antara penjual dan pembeli dalam 

kelangsungan jual belinya, ījāb qabūl ini menunjukkan suka atau relanya 

kedua pihak baik berupa ucapan atau tulisan dengan syarat keduanya saling 

memahami dan mengerti akan maksud akad itu. 

Jual beli batu gunung di Desa Sidorejo merupakan salah satu bentuk 

perjanjian dalam Islam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Aktivitas ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sebagian masyarakat 

yang terlibat dalam kegiatan ini. Sejak tahun 1995 jual beli semacam ini 

sudah dilakukan masyarakat desa, hanya saja belum seramai seperti sekarang. 

Akad yang digunakan dalam jual beli batu gunung di Desa Sidorejo 

yaitu secara tertulis dan juga lisan, dan pada saat terjadi akad keberadaan batu 

masih berada dalam tanah milik penjual. Ketika penjual menawarkan harga 

dengan harga sekian, pembeli akan melakukan tawar menawar dengan 
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penjual hingga harga yang sesuai disepakati keduanya. Tetapi, kebanyakan 

harga tersebut lahir dari perkiraan si pembeli (penebas). Jika itu hanya secara 

lisan maka seketika itu juga harga disepakati keduanya. Namun, jika secara 

tulisan maka salah satu pihak akan membuat perjanjian terlebih dahulu 

setelah selesai pembuatan perjanjian barulah ditandatangani kedua pihak dan 

beberapa saksi diatas meterai, barulah uang dapat diserahkan kepada penjual. 

Didalam akad perjanjian jual beli batu gebal di Desa Sidorejo ini, 

hanya disampaikan para pihaknya, harga, letak tanah, tanggal dilakukan 

perjanjian dan juga para saksi. Disitu juga disampaikan galian dilakukan 

sampai batu gebalnya habis. Bahwa dapat kita ketahui, batu itu sendiri tidak 

akan pernah ada habisnya walaupun digali sedalam apapun.  

Dalam hukum Islam, hukum jual beli dapat dilihat dari rukun dan 

syarat jual beli, yaitu: 

1. „āqid (para pihak yang berakad) 

Jual beli batu gunung di Desa Sidorejo, penjual dan pembeli adalah 

orang dewasa, akad tersebut dilakukan atas dasar sukarela dan keduanya 

mampu berbuat hukum. Maka syarat ‘āqid telah sesuai dengan teori 

yaknipihak yang terlibat dalam akad haruslah orang dewasa, mampu 

berbuat hukum, tidak dalam keadaan hilang akal (mabuk atau gila), tidak 

dalam keadaan terpaksa (atas kemauan sendiri) dan dilakukan atas dasar 

suka sama suka. Dalam hukum Islam, syarat „āqid secara umum adalah 

harus memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi 

pengganti orang lain jika menjadi wakil. 
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Dengan demikian para pihak yang melakukan akad pada akad jual 

beli batu gunung di Desa Sidorejo telah memenuhi persyaratan tentang 

subyeknya atau „āqid dalam hukum Islam. 

2. Ditinjau dari obyek 

Jumhur ulama’ mengungkapkan beberapa syarat yang harus 

dipenuhi oleh obyek atau barang yang diperjualbelikan, syarat-syarat 

tersebut diantaranya: 

a. Suci  

b. Bermanfaat 

c. Milik dari penjual 

d. Obyek dapat diserahkan 

e. Mengetahui 

Mengenai obyek akad dalam jual beli batu gunung di Desa Sidorejo 

adalah berupa batu ganung atau gebal. Batu tersebut berada pada tanah 

milik warga (penjual) tanah yang sah, dan merupakan benda suci yang 

dapat dimanfaatkan, diketahui, dan dapat diserahterimakan. Namun, 

obyek ini tidak ada kejelasan baik itu dari volume, batas kedalaman 

galian dan jangka waktu galian, dikhawatirkan nantinya setelah 

penggalian dilakukan akan merugikan salah satu pihak baik itu dari pihak 

penjual maupun dari pihak pembelinya. Didalam perjanjiannya memang 

tidak disampaikan atau ditulis secara jelas mengenai pokok-pokok apa 

saja yang disepakati dalam perjanjian jual beli tersebut. Namun, karena 
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kerelaan dari kedua belah pihak maka dapat dilakukan penggalian 

terhadap tanah yang akan dijadikan lahan galian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa obyek jual beli batu gunung di 

Desa Sidorejo Kendal Ngawi ini belum sah secara hukum Islam, karena 

obyeknya sendiri tidak terukur. 

3. Ṣīghat 

Ṣīghat dalam jual beli batu di Desa Sidorejo ini dilakukan dengan 

dua cara yaitu secara langsung (lisan) antara kedua pihak saling tatap 

muka dan juga dengan cara tertulis. Seperti yang penulis paparkan pada 

bab sebelumnya, bahwa akad jual beli dilakukan dengan salah satu pihak 

(pembeli) membuat perjanjian yang kemudian ditandatangani oleh kedua 

belah pihak dan para saksi serta bermeterai. Jika dilakukan secara lisan 

antara kedua belah pihak dengan penjual menawarkan kepada pembeli 

kemudian pembeli menawar hingga menemukan harga yang cocok 

diantara keduanya setelah penjual setuju barulah dapat dilakukan 

penggalian di tanah tersebut. 

Dalam hukum Islam, ījāb dan qabūl yang benar-benar sesuai 

dengan shāra‟, para ulama’ menetapkan tiga syarat diantaranya: 

a. Ījāb dan qabūl harus jelas maksud dan tujuannya sehingga dapat 

dipahami kedua belah pihak yang berakad. 

b. Ījāb dan qabūl harus sesuai. 

c. Ījāb dan qabūl harus bersambung. 
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Dengan adanya semua unsur tersebut maka akad jual beli dianggap 

sah dan mengikat kedua pihak, jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka 

jual beli dianggap tidak sah. Ketika ṣīghat antara penjual dan pembeli 

sudah saling mengerti. Pihak penjual juga meridhai atas penjualan batu di 

tanah miliknya dengan kerjasama tersebut.  

Namun, dalam suatu perjanjian atau akad ada yang dicantumkan 

jangka waktunya dan ada yang tidak dicantumkan jangka waktunya. Akad 

yang berwaktu, suatu perjanjian dilaksanakan dalam jangka waktu 

tertentu. Yang mana jangka waktu ini digunakan untuk membatasi ruang 

gerak dari pembeli agar tidak terjadi kerusakan dalam pemanfaatan objek 

yang dijualbelikan oleh penjual. Sedangkan untuk yang tidak berwaktu, 

maka akad tersebut dapat dilaksanakan oleh pembeli tanpa adanya batasan 

waktu.  

Ṣīghat dalam perjanjian yang dilakukan oleh warga Desa Sidorejo 

ketika melakukan jual beli batu gebal ini, pihak penjual tidak 

menyampaikan jangka waktu galian dilakukan. Di perjanjiannya hanya 

disampaikan bahwa galian dilakukan sampai batu gebalnya habis, padahal 

jika tidak disebutkan jangka waktunya, akan memberikan peluang kepada 

pembeli melakukan penggalian sesukanya. Dan itu akan menyebabkan 

kerusakan dalam jangka waktu panjang serta akan merugikan pemilik 

tanah dan warga lainnya. 
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Jadi akad ṣīghat dalam jual beli batu di Desa Sidorejo Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi pada praktiknya sah menurut hukum Islam 

karena kedua pihak suka sama suka dan saling merelakan. 

Berdasarkan uraian tersebut transaksi jual beli batu gunung ini 

dilihat dari cara transaksinya belum sah, meskipun kedua belah pihak 

sama-sama rela, tapi dari segi obyek tidak ada kejelasan terutama 

volumenya, obyek juga tidak terukur. Dari hasil jual beli ini sebenarnya 

ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu penjual ataupun pembelinya. 

Jika dilihat dari pihak penjual, pihak pemilik tanah (penjual) keuntungan 

yang didapatkan lebih kecil dari pada keuntungan pihak pengelola galian 

(pembeli). Sedangkan dari pihak pembeli, akibat tidak diketahui secara 

jelas obyeknya terkadang pembeli dirugikan karena dalam tanah sedikit 

batunya dan tidak jarang terkadang tidak adanya batunya dalam tanah 

tersebut. Hal tersebut menunjukkan ketidakadilan antara pihak penjual dan 

pembeli yang harus diluruskan.  

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual pada Jual Beli 

Batu Gunung di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi 

Penetapan harga adalah pemasangan nilai atau tarif tertentu untuk 

barang yang akan dijual dengan wajar. Cara menetapkan harga jual beli batu 

gunung di Desa Sidorejo ini melalui tawar menawar antara kedua belah 

pihak. Biasanya pihak pembeli akan mewar dengan harga yang lebih murah 

agar mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil penjualan batu setelah 

terjadi penggalian.  
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Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya maka 

harga harus mencerminkan keadilan. Secara umum harga dapat dikatakan adil 

jika harga tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedhaliman) 

sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.  

Untuk pembagian harga batu setelah digali pada jual beli ini, batu satu 

truk (rit) dipatok dengan harga 650 ribu sampai 700 ribu. Dengan pembagian 

pekerja di penggalian harus setor uang lokasi (pembeli batu dari pemilik 

tanah) sebesar 60 ribu sampai 80 ribu tergantung kebijakan dari penebas batu, 

untuk kulinya pekerja penggalian harus membayar sebesar 100 ribu untuk 2 

orang kuli dan juga membayar kas sebesar 5 ribu setiap sekali angkut 1 truk. 

Maka jika dilihat dari hasil penjualan batu setelah digali pihak penjual 

(pemilik tanah) hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit, sedangkan 

pihak pembeli (penebas) mendapatkan keuntungan yang berlipat. Karena 

pihak pembeli (penebas) memiliki tempat galian tidak hanya pada 1 tanah 

saja namun dapat 3 sampai 5 tanah. Pada 1 lahan galian saja terdapat 10 

hingga 15 pekerja yang setiap harinya bekerja ditempat tersebut. Dari pekerja 

satu harinya dapat menjual 2 sampai 3 rit (truk) batu untuk satu pekerja. 

Jika penggalian dilakukan dalam waktu 3 tahun saja pihak pembeli 

(penebas) sudah mendapatkan pemasukkan sebesar Rp. 64.800.000. Padahal 

dalam perjanjian awal disepakati harga sebesar Rp. 20.000.000. Selain 

mendapatkan pemasukkan dari hasil penjualan batu pembeli juga mendapat 

pemasukkan dari penjualan tras (tanah uruk atau tanah yang kualitas hampir 

sama dengan pasir untuk pembangunan), dari penjualan tras itu sendiri 1 
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truknya seharga 250 ribu. Padahal didalam perjanjiannya disitu disampaikan 

bahwa yang diambil hanya batunya saja, namun kenyataannya tanahnya (tras) 

juga ikut diambil dan dijual oleh penebas.  

Dalam menetapkan harga, pihak pembeli (penebas) seharusnya tidak 

terlalu rendah sehingga tidak merugikan pihak penjual (pemilik tanah). 

Dimana antara kedua belah pihak harus didasari dengan rasa suka sama suka, 

sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ : 29 

                       

                         

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

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

 

Sedangkan bagi pihak pembeli sendiri akan dirugikan ketika ternyata 

dalam tanah milik penjual tidak ada batunya, sehingga tidak ada penghasilan 

dari penggalian tersebut. Terkadang meskipun ada batunya, namun batu 

tersebut memiliki kualitas yang sangat jelek. Ketika dipecah batu tersebut 

gembur seperti tanah yang menggumpal saja.  

Dari uraian diatas penulis dapat memahami bahwa dasar sah dalam 

jual beli adalah saling meridhai diantara keduanya, yaitu mengenai penetapan 

harga secara adil dengan tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Karena 

Islam sendiri telah melarang jual beli dengan jalan memakan harta orang lain 

dengan jalan yang batil. Begitu juga dalam jual beli batu gunung di Desa 
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Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi ini merugikan salah satu pihak 

baik dari penjual (pemilik tanah) ataupun pembeli.  

Dimana pemilik tanah hanya mendapatkan keuntungan yang kecil 

dibandingkan pihak pembeli (penebas) sehingga penentuan harga awal dalam 

jual beli batu gunung ini belum memberikan keadilan seperti yang 

disyariatkan oleh Islam. Oleh karena itu, jual beli ini belum memenuhi syarat 

sahnya jual beli menurut hukum Islam karena dalam penetapan harganya 

belum menunjukkan keadilan antara kedua belah pihak. 

Tentunya Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk 

menentukan harga sekaligus melindungi hak dari keduanya. Islam 

memperbolehkannya, bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi 

harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan terhadap 

permintaan dan penawaran. Namun, jika praktiknya seperti jual beli batu 

gunung di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Ngawi di atas haruslah 

dilakukan peraturan yang tegas mengenai pengawasan harga agar diantara 

keduanya tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. 

Hal ini sesuai dengan sejarah Islam mengenai masalah pengawasan 

atas harga yang muncul pada masa Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam 

Ahmad yang artinya: 

Dari Abi Hurairah ra bahwa seorang laki-laki dating lalu berkata: 

“Wahai Rasulullah tentukanlah harga” Maka beliau bersabda: “Berdoalah 

saja.” Kemudian seorang laki-laki lain dating berkata: “Wahai Rasulullah, 

tentukanlah harga” Maka beliau bersabda: “Allah, yang menurunkan dan 

menaikkan harga. Dan sesungguhnya aku berharap, semoga kau menghadap 

Allah, sedang aku tidak punya kealiman kepada seseorang.”  
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Dari arti hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah tidak 

pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Apabila 

harga ditentukan berakibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga 

yang tinggi berawal dari situasi meningkatnya permintaan, sedang harga yang 

rendah akan mendorong permintaan baru juga mengecilkan hati importer 

untuk mengimpor barang tersebut. 

Dari hal diatas cara penetapan harga dalam jual beli batu gunung di 

Desa Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, tidak sah karena tidak 

ada ukuran pasti terhadap volume yang dihasilkan untuk menentukan 

harganya, pembeli mematok (memperkirakan) harga dengan rendah terhadap 

penjual (pemilik tanah) yang mana hasil penjualan batu setelah terjadi 

penggalian memberikan keuntungan bagi pembeli (penebas) yang sangat 

besar. Ketika dibandingkan antara harga yang disepakati antara kedua belah 

pihak dan setelah terjadi penggalian sangatlah berbeda jauh. Belum lagi 

ditambah dari hasil penjual tanah tras yang begitu banyak pada setiap 

lahannya.  

Sehingga penentuan harga dalam praktik jual beli batu gunung di Desa 

Sidorejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi ini belum memberikan 

keadilan diantara kedua belah pihak seperti yang disyariatkan oleh Islam, 

maka hal tersebut tidaklah sesuai dengan hukum Islam. 

Sedangkan dalam Islam ketika suatu akad (perjanjian) disepakati 

haruslah saling menguntungkan kedua pihak artinya tidak merugikan atau 



64 

 

memberatkan salah satu pihak. Karena tujuan utama dalam ekenomi Islam 

yaitu kemaslahatan umatnya, khususnya kedua pihak yang melakukan akad. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah uraian dari beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu 

kesimpulan adalah sebagai berikut: 

1. Akad dalam jual beli batu gunung di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi transaksi jual belinya tidak sah secara hukum Islam 

karena dari segi obyeknya tidak ada kejelasan volume dan tidak terukur. 

Meskipun ‘āqid, ījāb qabūl sudah sesuai dengan syarat yang ada dan 

kedua belah pihak yaitu penjual (pemilik tanah) dan pembeli (penebas) 

juga saling suka sama suka dalam akad jual belinya dan menunjukkan 

kerelaan antara kedua belah pihak tanpa adanya suatu paksaan sama 

sekali. 

2. Penetapan harga dalam jual beli batu gunung di Desa Sidorejo 

Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi ini merugikan salah satu pihak 

yaitu dari pihak penjual (pemilik tanah) maupun pihak pembeli. Penjual 

dirugikan karena pembeli (penebas) memperoleh keuntungan yang sangat 

besar dari hasil penjualan batu setelah dilakukan penggalian. Sedangkan 

kerugian dari pihak pembeli yaitu pembeli akan mengalami kerugian 

setelah batu digali karena faktor batu yang tidak ada ukuran terhadap 

volume yang dihasilkan ketika penggalian. Sehingga harga yang 

disepakati dalam perjanjian tersebut jauh dari kata adil untuk kedua belah 
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pihak seperti yang disyariatkan Islam, maka hal tersebut tidak sesuai 

dengan hukum Islam. 

B. Saran  

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan 

saran-saran yang penulis harapkan dapat membangun atau bermanfaat bagi 

penulis sendiri secara khusus dan bagi pembaca secara umumnya. Adapun 

saran-saran tersebut diantaranya: 

1. Dengan adanya skripsi ini, semoga dapat menggugah semangat bagi 

umat Islam untuk selalu menegakkan kebenaran dalam kehidupannya. 

2. Penulis berharap para pedagang, entah itu dalam berdagang apa saja, agar 

melaksanakan jual beli sesuai dengan hukum Islam. Supaya kedua belah 

pihak saling memberikan keuntungan dan dapat menjaga hubungan 

persaudaraan demi tercapainya kesejahteraan dalam hidup 

bermasyarakat. Alangkah lebih baiknya jika jual beli yang dilakukan 

sesuai dengan jual beli yang sebenarnya sesuai dengan syariat Islam. 

3. Dalam jual beli batu gunung di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi ini sebaiknya para pembeli (penebas) bersikap 

transparan artinya ketika menawar atau memberikan harga atas tanah 

yang akan digali batunya jumlah atau nominalnya sesuai dengan harga 

batu yang dijual saat setelah penggalian. Sehingga pemilik tanah 

(penjual) juga mendapatkan keuntungan yang sesuai, agar kemaslahatan 

terjaga dengan baik antara penjual dan pembeli. 
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