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ABSTRAK 

Afipudin, Muhammad, 210215056, 2019, Tinjauan Sadd Al-Dhar<i’ah Terhadap 

Praktik Jual Beli Herbal dan Rempah-rempah di UD. Purnama 

Wirausaha Desa Tosanan Gondang Legi Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 

Pembimbing: Hj. Atik Abidah, M. S. I. 

Kata Kunci : Sadd Al-Dhar<i’ah, Jual Beli, Herbal dan Rempah-rempah. 

Jual beli herbal dan rempah-rempah di era modern bukan mengalami 

kemunduran malah menjadi suatu komoditi yang menjanjikan. Banyak kalangan 

masyarakat bahkan sampai pemuda bangsa menggeluti profesi ini. Seperti UD. 

purnama Wirausaha merupakan sebuah usaha dagang yang dikelola oleh seorang 

entrepreneur muda bernama Agus Purnomo. Dalam menjalankan kegiatan 

bisnisnya tidak jarang terjadi kegiatan yang berlawanan terhadap aturan yang 

telah ditetapkan oleh agama Islam demi mendapatkan keuntungan melimpah. 

permasalahan-permasalahan yang terjadi pada UD. Purnama Wirausaha 

Ponorogo, yang pertama terhadap sikap tengkulak  yang mengoplos barang 

dagangan dan yang ke dua terhadap sikap UD.  yang memberi potongan harga 

terhadap bahan herbal dan rempah-rempah kualitas baik maupun kualitas buruk. 

Apakah perbuatan tersebut sesuai dengan konsep sadd al-dhar<i’ah atau tidak. 

 

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai tinjauan sadd al-dhar<i’ah terhadap jual beli herbal 

dan rempah-rempah, fokus permasalahan : (1). Bagaimana Tinjauan sadd al-
dhar<i’ahTerhadap Pencampuran Kualitas Herbal dan Rempah-rempah di UD. 

Purnama Wirausaha Gondang Legi Tosanan Kauman Ponorogo. (2). Bagaimana 

Tinjauan sadd al-dhar<i’ah Terhadap Pemotongan Harga di UD. Purnama 

Wirausaha Gondang Legi Tosanan Kauman Ponorogo. 

 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan jenis 

penelitian lapangan (fied research) dengan menggunakan tektik pengumpulan 

data wawancara. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. 

 

Dari hasil pembahasan dan analisis berdasarkan konsep sadd al-
dhar<i’ahdapat diperoleh kesimpulan bahwa, (1). Dalam transaksi jual beli di UD. 

Purnama Wirausaha terkait jual beli yang dilakukan oleh tengkulak merupakan 

kategori sadd al-dhar<i’ah, karena dalam transaksi tersebut tengkulak melakukan 

kecurangan terhadap rempah-rempah yang dijual,yaitu tengkulak mencampurkan 

rempah-rempah kualitas buruk terhadap rempah-rempah kualitas baik. (2). 

Ditinjau dari segi sadd al-dhar<i’ah maka perilaku pihak UD. Purnama Wirausaha 

dalam memotong hargaadalah tidak menyalahi aturan yang berlaku sehingga tidak 

menimbulkan mafsadah, karena pihak UD. Purnama Wirausaha akan melakukan 

kesepakatan baru dengan pihak tengkulak mengenai harga secara baik-baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Jual beli adalah penerimaan harta dengan harta atau dengan uang 

untuk di pakai atau di tasyarupkan dengan menggunakan akad ijab qabul 

dan dengan jalan yang diijinkan. yaitu dengan tidak adanya praktik 

kecurangan dan juga saling menipu atau membodohi satu dengan yang lain 

antara penjual dan pembeli, karena agar dapat tercapainya unsur saling 

tidak dirugikan dan saling puas dengan apa yang telah masing-masing 

dapat dari praktik jual beli tersebut
1
.  

Jual beli secara istilah adalah perjanjian antara dua belah pihak 

atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang 

yang mempunyai nilai dan dapat diukur dengan satuan moneter. Ukuran 

tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan 

pengambilan keuntungan.
2
Akan tetapi dalam melaksanakan transaksi jual 

beli harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syara’ yang berlaku, yaitu 

ketentuan syarat dan rukun.  

Syarat jual beli adalah barang yang di jual harus suci, memiliki 

manfaat, dapat diserah terimakan, barang milik penjual dan dapat 

diketahui oleh kedua belah pihak dzat, bentuk, kadar dan sifatnya. 

Sedangkan rukun jual beli ada tiga yaitu, shighot aqd, aqid (penjual dan 

                                                           
1
 Al-Imam Taqi’ ad-Din Abi Bakr Bin Muhammad al Khusaini, Kifayah Al-Akhyar, Kitab 

Al Buyu‟ Wa Ghoiriha Min Al Mu‟amalat.(Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah,T. T.), 239. 
2
 Dwi Suwiknyo, Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Kompilasi Tafsir), (Yogyakarta : Pustaka 

Belajar, 2010), 125. 
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pembeli) dengan syarat harus mumayis, sehat jasmani dan rohani dan 

tanpa adanya paksaan apapun dari pihak lain.  Rukun yang terakhir adalah 

adanya ma‟qud alaihi (barang yang menjadi objek jual beli).
3
 

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong-menolong 

antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli 

tidak dilihat sebagai seorang yang sedang mencari keuntungan semata, 

melainkan juga dipandang sebagai seorang yang sedang membantu 

sesamanya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan hidup dengan 

keuntungan yang ia peroleh dari jual beli. Atas dasar inilah jual beli 

merupakan aktifitas mulia yang oleh islam diperbolehkan.
4
 

 Jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam surah Al-Baqarah ayat 

275.Allah berfirman: 

                     

                            

                         

                            

      

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 

                                                           
3
 Enang Hidayat, FiqhJualBeli, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 17 

4
 Muhammad Yazid Afandi, Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga 

Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54. 
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telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa 
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya.”

5
 

 

Berdasarkan firman Allah SWT. Manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya diperbolehkan melakukan perniagaan selama tidak 

bertentangan dengan aturan syariat yaitu tidak melakukan riba.  

Dalam surat An-Nisa’ ayat 29 Allah juga berfirman : 

                        

                  

       

Artinya:“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta 
sesamamu dengan cara batil kecuali dengan cara perniagaan 
yang berlaku dengan saling suka sama suka. Janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah mahapenyayang 
kepadamu.”6 

 

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 29 di atas bahwa sesunggunya 

manusia diberikan kebebasan melakukan bisnis dan perniagaan. Akan 

tetapi Allah memberikan batasan-batasan terhadap tata cara berbisnis dan 

berniaga guna menjaga hak-hak orang lain sehingga tidak akan ada salah 

satu pihak yang dirugikan. Dengan demikian kemaslahatan akan terwujud. 

Afzalur Rahman mengemukakan transaksi bisnis yang terlarang 

yaitu transaksi yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk 

                                                           
5
Al-Qur’an, 2: 275. 

6
Al-Qur’an, 4: 29.  



4 
 

 

terhadap pihak lain, hal itu mungkin berbentuk penipuan (manipulasi), 

kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau 

resiko yang menuju ketidakpastian.
7
 

 ِ ثَنَا َعْبُد اّللَّ ِ  َحدَّ ِ ْبِن ِدينَاٍر َعْن َعْبِد اّللَّ ََن َماِِلٌ َعْن َعْبِد اّللَّ ْبُن يُوُسَف َأْخََبَ

رَ  ُ َعْْنَُماَرِضيَ ْبِن ُُعَ َدُع ِِف  اّللَّ َُّه ُُيْ َ َأه ُ عَلَْيِه َوَسَّلَّ َأنَّ َرُجًلا َذَكَر لِلنَِّبِّ َصَّلَّ اّللَّ

َذا ََبيَْعتَ الُْبُيوعِ 
ِ
َفقَفَقاَل ا  

Artinya: ”Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah 
mengabarkan kepada kami Malik dari 'Abdullah bin Dinar 
dari 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhu bahwa Ada 
seorang laki-laki menceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wa sallam bahwa dia tertipu dalam berjual beli. Maka Beliau 
bersabda: "Jika kamu berjual beli katakanlah 'Maaf, namun 
jangan ada penipuan.”8 

  

 Pada prinsipnya jual beli harus didasarkan pada hukum islam 

maka tidak boleh ada unsur gharar. Menurut ahli fiqh ghararadalah sifat 

dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti 

(mastur al-„aqibah). Secara operasional ghararbisa diartikan kedua 

belah pihak dalam transaksi jual beli tidak memiliki kepastian terhadap 

barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, 

harga dan waktu penyerahan barang sehingga salah satu dari kedua belah 

pihak ada yang dirugikan. Gharar terjadi ketika mengubah sesuatu yang 

pasti menjadi itidak pasti.
9
 

 Dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta 

agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif maka diperlukan 

                                                           
7
Muhammad Djakfar, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, (Malang: UIN Malang Press, 

2007), 282. 
8
Shahih Bukhari, 1974. 

9
 Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi 

Syari‟ah: Analisis Fikih dan Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Press, 2015),77. 
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metode sadd al-dhar<i’ah. Yaitu sebuah metode yang digunakan untuk 

mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Suatu perbuatan 

apabila dilakukan diduga keras akan menimbulkan mafsadah maka hal-

hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut dilarang. 

 Dilihat dari artinya sadd al-dhar<i’ah tersusun dari dua lafadz, 

yaitu sadd berarti penghalang dan dzar<i’ah berarti jalan.
10

Dari pengertian 

tersebut dapat diketahui bahwa sadd al-dhar<i’ah adalah perbuatan yang 

pada mulanya diperbolehkan (mengandung kemaslahatan) akan tetapi 

berakhir dengan kerusakan. Contohnya, seorang yang telah wajib zakat 

menghibahkan hartanya kepada anaknya sebelum mencapai haul 

sehingga ia terhindar dari kewajiaban membayar zakat. Pada mulanya 

hibah merupakan perbuatan baik, karena dilakukan untuk menghindari 

kewajiban membayar zakat maka hukum hibah memjadi dilarang.  

Rempah-rempah dan herbal merupakan salah satu komoditi 

menjanjikan sejak jaman kolonial. Banyaknya permintaan, baik dalam 

maupun luar negeri menjadikan persaingan terhadap para pedagang untuk 

mengeksploitasi rempah-rempah dan herbal nusantara. Sehingga dalam 

praktiknya tidak jarang di  jumpai pihak-pihak yang melakukan 

pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam demi 

mendapatkan keuntungan melimpah. 

UD. Purnama Wirausaha yang terletak di Desa Tosnan Gondang 

Legi Ponorogo menjual berbagai macam bahan herbal dan rempah-rempah 

                                                           
10

 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 

2009), 293. 
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yang nantinya akan di kirimkan ke berbagai pabrik obat-obatan tradisional. 

UD. Purnama Wirausaha mendapatkan bahan baku tersebut dengan 

membeli ke berbagai pengepul rempah-rempah.  

Dari hasil wawancara, UD. Purnama Wirausaha membeli Bahan 

baku dengan kualitas baik dan kualitas rendah.Pihak UD. juga mengatakan 

bahwa dalam menjalankan bisnis jual beli rempah-rempah sering 

menjumpai berbagai macam pedagang termasuk pedagang nakal. Para 

pedagang nakal sering mencampurkan rempah-rempah kualitas buruk 

kedalam rempah-rempah kualitas baik. Sehingga pihak UD. tidak segan 

untuk memberikan potongan harga terhadap rempah-rempah dengan 

kualitas baik maupun buruk di luar perjanjian yang telah disepakati. Hal 

itu di karenakan untuk berjaga-jaga jika terjadi  kerugian, meskipun itu 

sering mengakibatkan terjadinya komplainantara pihak penjual dan UD. 

Purnama Wirausaha.
11

 

Dari permasalahan di atas, maka penulisakan melakukan penelitian 

terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada UD. Purnama 

Wirausaha Ponorogo, yang pertama terhadap sikap pedagang  yang 

mengoplos barang dagangan dan yang ke dua terhadap sikap UD.  yang 

memberi potongan harga sepihak terhadap bahan herbal dan rempah-

rempah kualitas baik maupun kualitas buruk. Sehingga penulis tertarik 

untuk mengkaji dan mengetahui lebih jelas tentang jual beli bahan herbal 

dan rempah-rempah di UD. Purnama Wirausaha dengan judul “Tinjauan 

                                                           
11

 Agus,Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2019. 
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Sadd al-Dhari’ahTerhadap Jual Beli di UD. Purnama Wirausaha, 

Gondang Legi Tonatan Ponorogo.” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Tinjauan Sadd al-Dhar<i’ah TerhadapKualitas Bahan Baku 

dalam Jual Beli Herbal dan Rempah-Rempah oleh pedagang di UD. 

Purnama Wirausaha Gondang Legi Tonatan Ponorogo? 

2. Bagaimana Tinjauan Sadd al-Dhar<i’ahTerhadap Pemotongan Harga 

dalam jual beli Herbal dan Rempah-Rempah oleh UD. Purnama 

Wirausaha Gondang Legi Tonatan Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui sadd al-dhar<i’ah terhadap pencampuran kualitas 

barang jual beli bahan herbal dan rempah-rempah di UD. Purnama 

Wirausaha Gondang Legi Tonatan Ponorogo. 

2. Untuk Mengetahui sadd al-dhar<i’ah terhadap pemotongan harga baku 

jual beli bahan herbal dan rempah-rempah di UD. Purnama Wirausaha 

Gondang Legi Tonatan Ponorogo. 

D. Manfaaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

penegembangan pemikiran keilmuan Islam yang berkaitan dengan 

kajian jual beli khususnya rempah-rempah. 

2. Manfaat secara praktis  
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Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi 

masyarakat khususnya mereka yang melakoni bisnis jual beli rempah-

rempah atau lain sebagainya yang memiliki keterkaitan. 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian 

terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti 

menemukan beberapa penilitian yang relevan dengan topik dan masalah 

yang akan diangkat. 

Skripsi Nuurin Najaa Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN 

Purwokerto tahun 2018 dengan judul ”Trasnsaksi Jual Beli Barang Bekas 

Dalam Tinjauan Sadd Az-Zari‟ah di Pasar Klithikan Notoharjo 

(Surakarta)”.Skripsi membahastentang pelaksanaan transaksi jual beli 

barang bekas yang tidak diketahui kualitas barangnya dan apa maslahah 

atau mafsadat yang ditimbulkan pada transaksi jual beli barang bekas di 

pasar Klithikan Notoharjo. Kesimpulan dari skripsi Nuurin Najaa adalah 

dalam transaksi jual beli yang dilakukan di pasar Klithikan sudah 

memenuhi rukun tetapi belum memenuhi syarat. Karena dalam kasus jual 

beli di pasar Klitikan menurut nuurin najaa bahwa sebagian penjual 

terkadang tidak mengetahui dan tidak paham kualitas dan kwantitas 

barang yang mereka jual. Sehingga selain maslahah juga terjadilah 

mafsadat akibat jual beli tersebut. Adapun maslahah yang ditimbulkan 

adalah mereka dapat mengurangi pengeluaran terhadap kebutuhan 
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elektronik maupun non elektronik. Sedangkan mafsadat yang ditimbulkan 

adalah bahwa sebagian konsumen merasa kecewa karena barang yang 

mereka beli terdapat cacat sehingga tidak berfungsi.
12

Dari kesimpulan 

tersebut jelaslah skripsi yang akan saya buat berbeda dengan skripsiNuurin 

Najaa. 

Skripsi Nur Fadlan Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas 

Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 

2017 dengan judul“Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online 

Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008, dansadd al-dhar<i’ah”. Skripsi tersebut membahas  

model jual beli alat kontrasepsi secara onlinedan tiunjauan Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik (PP-PSTE), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) dan sadd al-

dhar<i’ahterhadap model kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara online. 

Kesimpulan dari skripsi Nur Fadlan adalahPP-PSTE dan PP-ITE belum 

mengatur secara detail mengenai penjualan alat kontrasepsi secara online.  

Sedangkan dalam tinjauan sadd al-dhar<i’ahjual beli alat kontrasepsi secara 

online ketika menimbulkan hal-hal terlarang maka jual beli tersebut harus 

dilarang atau dihukumi haram. 

Skripsi Nur Fadlan secara signifikan berbeda dengan skripsi yang 

akan saya buat. Skripsi Nur Fadlan lebih mengarah terhadap tinjauan 

                                                           
12

Nuurin Najaa, ”Trasnsaksi Jual Beli Barang Bekas Dalam Tinjauan Sadd Az-Zari‟ah di 

Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta)”, Skripsi(Surakarta: IAIN Surakarta, 2018). 
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Peraturan Pemerintah tentang transaksi elektronik dan ITE juga peraturan 

Islam dalam segi Ushul Fiqh.
13

 

Skripsi Khilyatul Afidah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2018 dengan judul“Analisis 

Sadd Al-Dhar<i’ah Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman 

Beralkohol Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2007”. 

Sekripsi tersebut berisi tentang pandangan elit pemerintahan kota Madiun. 

Kesimpulan dari skripi ini adalah bahwa dengan diberlakukannya perda 

tersebut peredaran minuman beralkohol di kota Madiun semakin 

berkurang sehingga kemafsadatan yang disebabkan minuman beralkohol 

tertutup dengan adanya peraturan kota yang berkonsep sadd al-dhar<i’ah. 

Akan tetapi tidak semua masyarakat kota madiun setuju karena menurut 

mereka seolah-olah perda tersebut melegalkan peredaran minuman 

beralkohol secara bebas. Jika di analisis dari latar belakang 

pembentukannya sudah memenuhi konsep sadd al-dhar<i’ah yaitu 

menghindari dampak buruk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.
14

 

Perbedaan dengan skripsi yang akan saya buat adalah bahwa 

skripsi karya Khilyatul Afidah membahas tentang pengendalian minuman 

beralkohol oleh perda dengan konsep sadd al-dhar<i’ah dengan mengkaji 

khusus terhadap pandangan elit politik kota madiun. 

                                                           
13

Nur Fadlan, “Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan Sadd 

Adz-Dzari‟ah”, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017). 
14

Khilyatul Afidah, “Analisis Sadd Al-Dhari‟ah Terhadap Pengendalian Peredaran 

Minuman Beralkohol Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2007”, Skripsi(Ponorogo: 

IAIN Ponorogo, 2018). 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-

langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan 

dengan masalah tertentu yang di olah, dianalisis, diambil kesimpulan dan 

selanjutnya di carikan cara pemecahannya.
15

 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian 

lapangan (field research). Dimana hasil penelitiannya berdasarkan hasil 

dari lapangan.
16

 Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode 

untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada 

suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 

memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.
17

 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan secara empiris. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau yang terjadi 

di lapangan (masyarakat) di lokasi penelitian dengan mengumpulkan 

informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan 

masalah yang akan di bahas. Pada penelitian penulis melakukan penelitian 

ke UD. Purnama Wirausaha Gondang Legi Ponorogo. Di pergunakannya 

pendekatan empiris karena penelitian ini berdasarkan sifat, bentuk dan 

tujuan adalah penelitian deskriptif dan problem identifikasi. Yaitu dengan 

                                                           
15

 Wardi Bahtiar, Metode Penelitian Dakwah, (Jakarta: logos, 2001), 1. 
16

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2012), 49.  
17

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

2010), 6.  
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mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul kemudian di jelaskan 

berdasarkan teori yang berhubungan dengan penelitian.
18

 

2. Kehadiran peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara lengsung, baik 

dengan cara wawancara di Desa Tosanan Gondang Legi Kabupaten 

Ponorogo.  

3. Lokasi Penelitiandan Waktu Penelitian 

a. Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di 

Kabupaten Ponorogo. Dengan memilih lokasi di UD. Purnama 

Wirausaha yang bertempat di Kelurahan tosanan, Kecamatan gondang 

legi Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan peneliti 

merasa begitu kontradiksi dengan apa yang ia kerjakan ketika 

melakukan usahanya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana usaha tersebut dapat berkembang dengan baik dan benar. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka 

waktu  tiga bulan. Hal ini dikarenakan penulis membutuhkan waktu 

untuk mengumpulkan data-data yang benar-benar kongrit apa yang 

terjadi dilapangan.  

 

 

                                                           
18

 Maleong, Lexy J, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 

60. 
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4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan 

masalah dalam penyusunan skripsi ini diantaranya:  

1) Penerapan kualitas bahan herbal dan rempah-rempah UD. 

Purnama wirausaha tosanan gondang legi Ponorogo. 

2) Penerapan pemotongan harga  dalam praktik jual beli di UD. 

Purnama wirausaha tosanan gondang legi Ponorogo. 

b. Sumber Data 

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat 

penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil 

penelitian. Oleh karena itu, sumber data menjadi bahan 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber 

data terdiri dari : sumber data primer dan sumberdata sekunder.
19

 

1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau 

informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen 

yangtelah ditetapkan. Data primer dikumpulkan peneliti untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data 

primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan 

yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. 

                                                           
19

Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010), 79. 
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Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan 

secara terperinci. 

Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil 

wawancara dengan pemilik UD. Purnama Wirausaha maupun 

dengan para karyawan UD. Serta para pedagang herbal dan 

rempah-rempah yang menjadi pelanggan UD. Tersebut. 

2) Data Sekunder, yaitu data yang telah tersedia dalam berrbagai 

bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banya sebagai data 

statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga 

siap digunakan.
20

 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatanatau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang 

dipublikasikan dan tidak dipublikasiskan. Dalam penelitian ini 

data sekunder diperoleh  dari data-data yang dikumpulan oleh 

penulis dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki 

kesamaan pembahasan. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data 

untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkahyang 

amat penting dalam metode ilmiah. Pada umumnya, data yang 

                                                           
20

Daniel Moehar, Metode Penelitian Sosial Ekonomi,(Jakarta: Bumi Aksara, 2002),113. 
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dikumpulkan akan diginakan kecuali untuk keperluan eksplorasi, juga 

untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.
21

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk itu penulis 

secara langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data dari 

informan. Untuk mempermudahkan dalam memperoleh dan 

menganalisa data maka metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Observasi. 

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
22

 

Dalam hal ini peneliti mengamati segala bentuk transaksi di UD. 

Purnama wirausaha. Untuk mengetahui objek, penggantian, 

keterlambatan objek pesanan dalam jual beli pesanan di 

UD.Purnama Wirausaha Ponorogo.  

b. Wawancara 

Wawancara, Percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberi jawaban atas pertanyaan.
23

 Penelitian dengan wawancara 

dilakukan untuk mengetahui kualitasobjek dan pemotongan harga 

dalam jual beli pesanan di UD. Purnama wirausaha Ponorogo.  

                                                           
21

 Ibid, 131 
22

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006), 175.  
23

 Cholid Narbuko,  Metode Penelitia  (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 83.  
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Langkah-langlah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data 

melalui wawancara sebagai berikut : 

1) Melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait antara 

tengkulak dan pihak UD. Purnama Wirausaha.  

2) Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan menggunakan alat 

perekam danbuku catatan. 

3) Data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan teknik 

analisis data. 

c. Dokumentasi: Metode pengumpulan data melalui dokumen-

dokumen atau arsip yang dimiliki oleh pihak UD. Purnama 

Wirausaha. Penelitian dengan teknik ini bertujuan untuk 

memperkuat kelengkapan data yang bertujuan untuk memperoleh 

data yang valid terkait objek, penggantian objek pesanan dan 

keterlambatan dalam jual beli pesanan di UD. Purnama Wirausaha 

Ponorogo.  

6. Analisis Data  

Dalam analisis data penulis menggunakan tehnik analisis 

deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu 

penulis menulis melihat mejadian kasuistis dari lapangan kemudian 

digeneralisikan dalam bentuk kesimpulan.
24

 

                                                           
24

 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitati (Bandung: PT. Tarsito, 1992), 15.  
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Tujuan penulis menggunakan metode di atas untuk 

menggambarkan secara obyektif bagaimana praktif akad antara pembeli 

dan UD. Purnama wirausaha Ponorogo.  

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu.  

Triangulasi yang digunakan oleh peneliti ada 3, yaitu :
25

 

a. Triangulasi data yaitu cara membandingkan data hasil pengamatan 

dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, 

data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan 

diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.  

b. Triangulasi metode yaitu mencari data lain tentang sebuah fenomena 

diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh 

dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan 

sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya.
26

 

c. Triangulasi sumber yaitu membandingkan kebenaran suatu fenomena 

berdasarkan data yang diperoleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu 

maupun sumber lain. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

                                                           
25

Lexy J Maleong, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).  

331. 
26

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

2013), 272.   
25

 Ibid., 370.  
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dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber.
25

 

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

a. Perpanjangan pengamatan 

Dalam teknik ini dinilai mampu meningkatkan derajat kepercayaan 

data, dengan perpanjangan pengamatan yang berarti kita kembali terjun 

kelapangan, melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan 

sumber data yang pernah kita temui maupun yang baru.
27

 

b. Ketekunan pengamatan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis.
28

 

G. Sistematika Pembahasan  

Agar penelitian ini sistematis dan dapat dipahami dengan mudah, 

maka penulis membagi beberpa pembahasan menjadi lima bab dan akan 

diikuti dengan beberapa sub bab. 

BAB I       : PENDAHULUAN 

Bab pertama ini memaparkan dalam hal umum terkait 

fenomena latar belakang masalah, rumusan masalah, 

                                                           
27

 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan, (Jogjakarta: 

AR-RUZZ Media, 2014), 266. 
28

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

2013), 274. 



19 
 

 

tujuan, kegunaan studi, kajian pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II          : JUAL BELI DALAM ISLAM DAN SADD AL-DHAR<I’AH 

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan 

dijadikan sebagai analisa.Bab ini berisi penjabaran teori 

jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual 

beli serta teori tentang sadd al-dzari’ah yang meliputi 

pengertian sadd al-dhar<i’ah,dasar hukum dhar<i’ah, unsur 

dan pembagian dhar<i’ah, macam-macam dhar<i’ah, 

kehujjahan sadd al-dhar<i’ah dan tujuan dhar<i’ah. 

BAB III         : PRAKTIK JUAL BELI BAHAN HERBAL DAN 

REMPAH-REMPAH DI UD. PURNAMA 

WIRAUSAHA TOSANAN GONDANG LEGI 

PONOROGO 

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan beberapa data 

pendukung terkait dengan praktik jual beli yang ada di UD. 

Purnama Wirausaha Tosanan Gondang Legi Ponorogo. Antara 

lain terkait dengan sadd al-dhar<i’ah dalam jual beli, kemudian 

terkait dengan data objek yang diperjual belikan di UD. 

Purnama Wirausaha Tosanan Ponorogo. 

BAB IV :  TINJAUAN SADD AL-DHAR<I’AH  TERHADAP JUAL 

BELI BAHAN HERBAL DAN REMPAH-REMPAH DI 

UD. PURNAMA WIRAUSAHA TOSANAN 
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GONDANG LEGI PONOROGO 

Bab ini adalah pokok penjelasan berupa tinjauan sadd al-

dhar<i’ah terdadap kualitas barang di UD. Purnama Wirausaha 

Ponorogo. Tinjauan sadd al-dhar<i’ah terhadap pemotongan 

harga di UD. Purnama wirausaha.  

BAB V  :   PENUTUP 

Bab terkahir ini memaparkan tentang kesimpulan sebagai 

jawaban dalam pokok permasalahan dan saran-saran 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sadd al-dhar<i’ah 

dalam jual beli  di UD. Purnama Wirausaha Tosanan 

Gondang Legi Ponorogo.  
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BAB II 

JUAL BELI DALAM ISLAM DAN SADD AL-DHAR<I’AH 

A. Jual Beli Dalam Islam 

1. Definisi Jual Beli 

Secara etimologi jual beli merupakan masdar dari kata bi‟tu, 

diucapkan dari fi‟il madli ba‟a-yabi‟u bermakna memiliki dan 

membeli. Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-bai‟ 

yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu 

yang lain. Lafal al-bai‟ dalam terminologi fiqh terkadang dipakai 

untuk penegertian lafal al-syira yang berarti membeli.
1
 

Ulama hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai saling tukar 

menukar harta dengan harta melalui jalan tertentu. Definisi ini 

mengandung penegertian bahwa cara khusus yang dimaksud oleh 

ulama hanafiyah adalah melalui ijab ungkapan membeli dari pembeli  

dan qaabul pernyataan menjual dari penjual, atau juga boleh melalui 

saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. 

Definisi lain menurut ulama Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanbaliyah 

adalah bahwa jual beli merupakan proses tukar menukar harta dengan 

harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.
2
 

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli dalah 

kesepakatan  perjanjian tukar menukar barang yang bernilai secara 

                                                           
1
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta; Pranadamedia Group, 2012), 101. 

2
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111. 
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sukarela antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian dan 

ketentuan sesuai dengan aturan syara‟. sesuai dengan ketetapan-

ketetapan hukum maksudnya adalah semua persyaratan, rukun dan hal-

hal lain yang berkaitan dengan jual beli harus terpenuhi. jadi apabila 

salah satu sayarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka secara mutlak 

jual beli tersebut batal. 

2. Dasar Hukum Jual Beli  

Jual beli mempunyai dasar yang kuat didalam al-Qur‟an dan al-

Hadith al-Nabi SAW serta pendapat para Mujtahid.  

a. Dasar hukum al-Qur‟an 

1) Q.S. Al-Baqarah : 275 

                 

                            

                         

                            

  
3

    

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang 

                                                           
3
 Al-Qur‟an, 2: 275. 
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telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q.S. Al-

Baqarah : 275)
4
 

                        

                 

      

   Artinya:“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan 
harta sesamamu dengan cara batil kecuali dengan cara 
perniagaan yang berlaku dengan saling suka sama suka. 
Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 
adalah mahapenyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa : 29)

5 

2) Dasar Hukum Menurut Hadith Nabis SAW. 

ثَ َنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن يُوُسَف َأْخبَ َرََن َماِلٌك َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِديَناٍر  َحدَّ
ُهَماَأنَّ َرُجًلا ذََكَر لِلنَِّبِّ َصلَّى  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

ُ َعَليْ  ِو َوَسلََّم أَنَُّو ُُيْدَُع ِف اْلبُ ُيوِع فَ َقاَل ِإَذا ََبيَ ْعَت فَ ُقْل ََل ِخًَلبَةاَّللَّ  
Artinya: ”Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 

Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari 
'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar 
radliyallahu 'anhu bahwa Ada seorang laki-laki 
menceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam bahwa dia tertipu dalam berjual beli. Maka 
Beliau bersabda: "Jika kamu berjual beli katakanlah 
'Maaf, namun jangan ada penipuan.”6 

و وسلم عن بيع احلصاة و عن اىب ىريرة قال هنى رسول هللا صل هللا علي
(عن بيع الغرر )رواه املسلم  

                                                           
4
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: Al-Mujamma‟, 1990), 47 

5
 Ibid, 50. 

6
Shahih Bukhari, 1974. 
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Artinya: “Dari abu hurairah ra. Rassulullah saw mencegah 

dengan melempar kerikil dan jual beli gharar.” (HR. 

Muslim).
7
 

عن رفاعة بن رافع ان رسول هللا صل هللا عليو و سلم سئل : اي كسب 
)رواه البزار واحلاكم و كل بيع مربور ه اطيب؟ قال : عمل الرجل بيد

(وصححو  

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’, bahwa Rassulullah SAW pernah 
ditanya orang. Apakah usaha yang paling baik? 
Rassulullah menjawab , usaha seseorang yang 
menggunakan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang 
jujur”8 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Jual beli dalam islam dapat sah apabila telah terpenuhi rukun 

dan syaratnya. Menurut jumhur ulama, Rukun jual beli ada tiga, yaitu 

shighat (lafadz ijab dan qabul), aqid orang-orang yang berakad 

(penjual dan pembeli), dan ma‟qud alaihi (objek aqad). aqad adalah 

ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah 

sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukan 

kerelaan (keridhaan). pada dasarnya ijabdan qabul dilakukan secara 

lisan, tetapi kalau tidak memungkinkan dikarenakan sebab cacat atau 

lainsebagainya, maka ijab dan qabul boleh dilakukan secara tertulis. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Ibnu Mas‟ud dan Zainal Abidin, Fiqh Madzhab Syafi‟i Buku 2, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2007), 32. 
8
 Ibid,. 24. 
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a. Rukun jual beli 

Rukun jual beli yaitu : aqid (penjual dan pembeli), shighat (ijab 

dan qabul) dan ma‟qud „alaih (benda atau barang) yang dijual.
9
 

sedangkan pengertian lebih lanjut sebagai berikut: 

1) Aqid (penjual dan pembeli) 

penjual adalah seseorang atau kelompok orang yang menjual 

benda atau barang kepada pihak pembeli. sedangkan pembeli 

adalah seseorang atau kelompok orang yang membeli benda 

atau barang dari penjual. 

2) Shighot (ijab qabul) 

yaitu ucapan penyerahan dan penerimaan hak milik bagi penjual 

dan pembeli.  

3) Ma‟qud „alaih 

yaitu obyek yang dijadikan transaksi dalam jual beli. 

b. Syarat jual beli 

Syarat-syarat jual beli yang harus terpenuhi adalah sebagai 

berikut: 

1) Syarat Aqid 

Dalam melakukan transaksi jual beli aqid harus memenuhi 

syarat yang telah ditentukan oleh aturan syariat. adapun syarat-

syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:
10

 

                                                           
9
 Rachmat Syafe‟i, FiqhMuamalah...... 76 

10
 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syari‟ah...., 142-143. 
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a) Berakal 

Yang dikatakan berakal adalah orang yang sehat pikirannya 

dan tidak terkena penyakit gila atau ayan. orang yang 

terkena penyakit gila atau ayan tidak diperkenankan 

melakukan transaksi jual beli. 

b) Kehendak sendiri 

Kehendak sendiri adalah ketika para pihak (aqid) 

melakukan transaksi jual beli adalah tanpa adanya paksaan 

dari pihak lain. artinya kedua belah pihak dari awal 

melakukan transaksi tersebut atas keinginan sendiri yang 

didasari rasa rela.Baligh 

c) Baligh berarti telah tercapainya usia seseorang untuk 

dikenai kewajiban syariat.  

d) Syarat shighot.
11

 

Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. 

1) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. 

2) Tidak ada yang memisahkan. Ijab dan qabul harus 

saling bersautan tanpa ada jeda pemisah. 

e) syarat ma‟qud „alaih.
12

 

Ma‟qud „alaih(obyek transaksi) bisa berupa aset-aset 

finansial (bernilai ekonomis) atau non finansial. 

sedangkan syarat ma‟qud „alaih adalah: 

                                                           
11

 Sohari Sahrani dan Ruf‟ah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2011),  68. 
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a. Suci atau mungkin disucikan. 

Syarat ma‟qud „alaih pertama adalah harus suci bukan 

barang najis. Sehingga barang najis tidak dapat 

diperjual belikan. Atau barang yang najis tetapi dapat 

disucikan seperti kulit binatang yang halal dimakan 

dagingnya dapat diperjual belikan. 

b. Bermanfaat 

Syarat kedua adalah ma‟qud „alaih merupakan barang 

yang bermanfaat bagi kehidupan manusia sesuai 

dengan ketentuan syara‟.  

c. Ada ditempat 

Yaitu ma‟qud „alaih harus ada dalam majlis ketika 

proses jual beli berlangsung. Apabila barang yang di 

inginkan belum ada dan pihak penjual menyatakan 

kesanggupan untuk mengadakan barang itu, maka jual 

beli tersebut boleh dilakukan. Yang terpenting adalah 

ketika jual beli semacam itu dilakukan saat 

diperlukannya barang itu harus sudah ada dan dapat 

dihadirkan pada tempat yang telah disepakati dalam 

aqad.
13
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d. Barang milik sendiri 

Barang yang boleh diperjual belikan merupakan milik 

sendiri. Akan tetapi boleh juga menjual barang milik 

orang lain dengan syarat diketahui oleh pemiliknya. 

Sehingga haram hukumnya menjual barang milik 

orang lain dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya. 

e. Dapat diketahui bentuk dan bobotnya 

Yaitu barang yang diperjual belikan dapat diketahui 

oleh kedua belah pihak dengan jelas baik zat, bentuk, 

sifat dan harganya. Jual beli yang menimbulkan 

keraguan salah satu pihak adalah batal.
14

 

f) Syarat nilai tukar (harga barang) 
 

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. 

Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai 

tukar ini, Ulama fiqih membedakan antara as-tsamn (الثَمن) 

dan as-Si‟r (الَسعر). 

Menurut ulama fiqihas-tsamn adalah harga pasar yang berlaku 

dimasyarakat, sedangkan as-si‟r adalah modal barang yang diterima 

para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, 

ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara 

pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat 

dipermainkan para pedagang adalah as-tsamn, bukan harga as-si‟r. 
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Ulama fiqih mengemukakan syarat as-tsamn sebagai berikut: 

 

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 
 

b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun 

secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. 

Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu 

pembayarannya pun harus jelas waktunya. 

c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, makabarang yang 

dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara‟ 

seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak 

bernilai dalam pandangan syara‟
15

 

4. Macam-macam Jual Beli 

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi 

hukumnya, jual-beli ada dua macam yaitu jual-beli yang sah menurut 

hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual-beli dan segi 

pelaku jual beli. 

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat 

dikemukakan pendapat Ali bin Abdul Kafi Abulhasan Taqiyuddin 

bahwa jual-beli dibagi menjadi tiga bentuk: 
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Artinya :“Jual-beli itu ada 3 macam: 1) jual-beli benda yang kelihatan, 

jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) 

jual-beli benda yang tidak ada”
16

 

1) Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad 

jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan 

penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak 

dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. 

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah 

jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, 

salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya 

berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan 

harga tertentu, maksudnya ialahperjanjian yang penyerahan 

barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai 

imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. 

3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual 

beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau 

masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari 

curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan 

kerugian salah satu pihak.
17

 

 

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi 

menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan 

perbuatan. 

1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang 

dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan 

isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam 

menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah 
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maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan 

pernyataan. 

2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau 

surat-menyurat sama halnya dengan ijab-qabul dengan ucapan, 

misalnya via pos dan giro, jual beliseperti ini dibolehkan menurut 

syara‟. Dalam pemahaman sebagian ulama bentuk ini hampir 

sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam 

antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis 

akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual 

dan pembelitidak berada dalam satu majelis akad. 

3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal 

dengan istilah mu‟athah yaitu mengambil dan memberikan barang 

tanpa ijab dan qabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah 

bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian 

diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan 

demikian dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan 

pembeli, menurut sebagian Syafi‟iyah tentu hal ini dilarang sebab 

ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi‟iyah 

lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang 

kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa 

ijab-qabul terlebih dahulu.
18
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5. Jual Beli Yang Sah Tetapi Dilarang 

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama yang 

menjadi pokok sebabnya larangan adalah : (1) Menyakiti si penjual, 

pembeli atau oang lain; (2) Menyempitkan gerakan pasaran; (3) 

Merusak ketentraman umum. Adapun jual beli yang sah tapi dilarang 

yaitu: 

a) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga 

pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi 

semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. 

b) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam 

masa khiyar. 

c) Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu 

membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu 

mereka belum mengetahui harga pasar. 

 

Sabda Rosulullah S.A.W.: 

 

 

 

 

Artinya:Dari Ibnu Abbas, “Rosulallah SAW bersabda, “jangan kamu 

mencegat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum 

mereka sampai di pasar. 
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Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa 

yang datang dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang 

tersebut belum sampai di pasar.
19

 

d) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang 

lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. 

Hal ini dilarang karena dapat merusak ketenteraman umum. 

e) Menjual suatu barang yang berguna tetapi kemudian dijadikan alat 

maksiat oleh yang membelinya. 

f) Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada 

tipuan baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang 

ataupun ukuran dan timbangannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Artinya:Dari Abu Hurairah, “Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau 

memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan 

beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau 

bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang 

pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air 

hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda,“Mengapa 

kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar dapat 

                                                           
19

Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 284. 



34 
 

 

dililihat orang? Ketahuilah, barang siapa yang menipu 

maka dia bukan dari golongan kami.”(H.R. Muslim)
20

 

 

B. Sadd Al-Dhari’ah 

1. Definisi Sadd Al-Dhar<i’ah 

Menurut bahasa saddberarti “menutup”, sedangkan kata al-

dhar:i’ah berarti wasilah atau “jalan ke suatu tujuan”. dengan 

demikian, sadd al-dhar<i’ahsecara bahasa berarti “menutup jalan atas 

suatu tujuan”.Dalam pengertian lain secara lughawi (bahasa), al-

dhar<i’ah berarti: 

 الوسيلة الىت يتوصل هبا اىل الشيء سواء كان حسيا او معنواي
Artinya: “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi 

atau ma‟anawi, baik atau buruk”.
21

 

Sedangkan pengertian sadd-al-dhar<i’ah menurutr Ibnu Qoyyim 

yaitu : 

 ما كان وسيلة وطريقا اىل الشيء
Artinya :“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada 

sesuatu”. 

Ibnu Qoyyim membagi menjadi dua macam , yaitu: 

1) Kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat daripada kemafsadatan 

2) Kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatan, dibagi atas empat 

bagian yaitu: 
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a. Secara sengaja ditunjukan untuk suatu kemafsadatan, seperti 

minum-minuman keras. 

b. Pekerjaan yang pada mulanya boleh dikerjakan tetapi 

ditujukan untuk melakukan kemafsadatan, seperti nikah tahlil. 

c.  Pekerjaan yang boleh dilakukan dan pelakunya tidak punya 

tujuan melakukan kemafsadatan tetapi biasanya berakibat 

kemafsadatan bila dikerjakan, seperti mencaci maki 

sembahyang orang musyrik yang berakibat mencaci maki 

balik. 

d. Suatu pekerjaan yang pada dasarnya boleh dikerjakan akan 

tetapi adakalanya pekerjaan tersebut membawa kearah 

kemafsadatan seperti melihat wanita yang dipinang.
22

 

Wahbah Zuhaili juga memilih definisi netral seperti yang 

diungkapkan oleh Ibnu Qoyyim . karena arti lughowi ini mengandung 

konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil 

perbuatan.
23

 

Selanjutnya badran memberikan definisi yang tidak netral 

terhadap dhar<i’ah sebagai berikut: 

 ىو املوصل اىل الشيء املمنوع املشتمل على مفسدة 
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Artinya: “apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang 

terlarang yang mengandung kerusakan”.
24

 

Dalam pembahasan hukum taklifi tentang “wajib” telah 

diuraikan tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa 

kepada dan mendahului suatu perbuatan wajib, yang disebut 

“muqaddimah wajib”. Ialah wasilah (perantara) kepada suatu 

perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut dhar<i’ah. Oleh kare 

itu para penulis dan ulama ushul memasukan pembahasan tentang 

muqaddimah wajib kedalam pembahasan dhar<i’ahkarena sama-sama 

sebagai perantara kepada sesuatu.
25

 

Badaran dan Zuhaili membedakan antara muqaddimah wajib 

dengan dhar<i’ahyang terletak pada ketergantungan perbuatan pokok 

yang dituju kepada perantara atau wasilah. Sedangkan dhar<i’ahhukum 

perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara atau wasilah.
26

 

Perbedaan diantara muqaddimah wajib dan dhar<i’ahakan lebih 

tepat jika dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada dibalik 

perantara tersebut. Bila perbuatan pokok yang dituju merupakan 

perbuatan yang disuruh, maka wasilah-nya disebut muqaddimah. 

Sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang 

dilarang, maka wasilah-nya adalah dhar<i’ah.
27
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Para ulama ahli fiqh membagi al-dhar<i’ah menjadi empat 

kategori. Pembagian ini mempunyai signifikasi manakala 

dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif 

(mafsadah) dan membantu tindakan yang telah dilarang. Adapun 

pembagian itu sebagai berikut:  

1. Dhar<i’ah yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa 

kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur ditengah jalan raya 

yang situasinya gelap. Terhadap dhar<i’ah semacam ini, ulama 

usul fiqh telah bersepakat menetapkan keharamannya. 

2. Dhar<i’ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada 

mafsadah. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang atau 

perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap 

dhar<i’ah semacam ini, ulama ushul fiqh telah bersepakat 

menetapkan keharamannya. 

3. Dhar<i’ah yang kecil atau jarang kemungkinannya membawa 

kepada mafsadah, seperti menanam dan membudidayakan buah 

anggur. Terhadap dhar<i’ah semacam ini, ulama ushul fiqh 

bersepakat menetapkan kebolehannya. 

4. Dhar<i’ah yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) 

akan membawa mafsadah. Misalnya, transaksi jual beli secara 

kredit. Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan 

membawa kearah mafsadah terutama bagi debitur. Mengenai 

dhar<i’ah semacam ini, ulama ushul fiqh berbeda pendapat. 
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Sebagian menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilarang atas 

dasar sadd al-dhar<i’ah dan sebagian yang lain berpendapat 

sebaliknya. 

Terlepas dari kategori mana dhar<i’ah yang harus dilarang atau 

diharamkan, yang jelas sadd al-dhar<i’ah dapat dipahami memelihara 

kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.
28

 

Sedangkan menurut istilah Ushul Fiqh seperti yang 

dikemukakan abdul kim zaidan, sadd al-dhar<i’ah berarti: 

 انو من َبب منع الواسائل املؤدية ايل املفاسد
Artinya: “Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan 

atau kejahatan”. 

Sedangkan Imam al-Syathibi mendefinisikan al-dhar<i’ah 

dengan: 

 التوسل مبا ىو مصلحة اىل مفسدة
Artinya: “Melakukan suatu pekerjaan yang semula 

mengandung kemaslahatan kemudian menuju suatu 

kemafsadatan”.
29

 

Maksudnya seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada 

dasarnya dibolehkan kerena mengandung unsur kemaslahatan akan 

tetapi tujuan yang ia capai berakhir dengan suatu kemafsadatan.
30

 

Dasar diterimanya al-dhar<i’ah sebagai sumber hukum islam ialah 
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 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), 161. 



39 
 

 

tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi 

perantara mendapat kektetapan hukum sama dengan perbuatan yang 

menjadi sasarannya, baik akibat perbuatan itu dikehendaki atau tidak 

dikehendaki.  

Tujuan penetapan hukum secara sadd al-dhar<i’ah adalah untuk 

memudahkan tercapainya kemaslahatan dan menjauhkankemafsadatan 

sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum atas mukallaf.
31

 

2. Dasar Hukum Sadd Al-Dhar<i’ah 

Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Malikiyah dan 

Hanabilah. Mereka melandasi ini dengan argumentasi dari al-Qur‟an 

dan hadith. Adapun dasar hukum sadd al-dhar<i’ah yang terdapat 

dalam al-qur‟an dan hadith adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an 

                  

                            

      

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang 
mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan 
memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 
pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat 
menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada 
Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia 
memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka 
kerjakan.”32 

                                                           
31

 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 90. 
32

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Tajwid, 141. 



40 
 

 

b. Hadith 

ان من اكرب الكبائر ان يلعن الرجل والديو قيل : اي رسول هللا كيف يلعن 
.يسب اَب الرجل فيسب اَبه ويسب امو فيسب اموالرجل والديو؟ قال :   

Artinya: “Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah 

melaknat kedua orang tuanya. Lalu rassulullah saw 

ditanya, wahairassulullah, bagaimana mungkin 

seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya? 

Rassulullah menjawab, seseorang yang mencaci maki 

ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki 

oleh orang lain dan seseorang mencaci maki ibu orang 

lain maka orang lain akan mencaci ibunya.” (HR. 

Bukhari, Muslim dan abu Dawud).
33

 

 

3. Macam-macam SaddAl-Dhar<i’ah 

Para ulama membagi sadd al-dhar<i’ah menjadi dua segi, segi 

kualitas kemafsadatan dan segi kemafsadatan yang ditimbulkan. 

Pembagiannya adalah sebagai berikut: 

1) Dari segi kualitas kemafsadatan 

a) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan 

secara pasti. 

b) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang membawa 

kemafsadatan. 

c) Perkara yang dilakukan biasanya atau kemungkinan besar 

membawa kearah kemafsadatan. 

d) Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan. 

2) Dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan 

a) Perbuatan itu membawa kepada mafsadah 
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b) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang boleh dilakukan 

atau dianjurkan tetapi dijadikan jalan melakukan suatu 

perbuatan yang haram.
34

 

4. Kehujjahan Sadd Al-Dhar<i’ah 

Sadd al-dhari‟ah sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara‟ 

terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama Malikiyah dan 

ulama Hanbaliyah menyatakan bahwa sadd al-dhar<i’ah dapat diterima 

sebagai salam satu dalil dalam menetapkan hukum syara‟. Alasan 

yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surah al-an‟an, 6: 

108. 

                   

                         

         

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang 

mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan 

memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 

pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat 

menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada 

Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan 

kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”
35 

Alasan lain yang dikemukakan ulama malikiyah dan ulama 

hanbaliyah adalah hadits Rasulullah Saw. Yang berbunyi sebagai 

berikut: 

Sesungguhnya sebesar-besarnya dosa besar adalah seseorang 

yang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah Saw.  Ditanya 
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Tajwid, 141. 
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orang. “Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat 

kedua orang tuanya?” Rasulullah menjawab, “seseorang yang mencaci 

maki ayah orang lain, maka ayahnya akan dicaci orang itu, dan 

seseorang yang mencaci ibu orang lain, maka ibunya akan dicaci oleh 

orang itu.” (H.R. Al-Bukhori, Muslim dan Abu Daud).
36

 

Hadith ini menurut Ibn Taimiyah menunjukan bahwa sadd al-

dhar<i’ah termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara‟ 

karena sabda Rasulullah Saw di atas masih bersifat dugaan, namun 

atas dasar dugaan itu Rasulullah Saw. Melarang membagi harta 

warisan kepada anak yang membunuh bapaknya (H.R. Bukhori dan 

Muslim) untuk menghambat pembunuhan anak terhadap ayah oleh 

anak-anak yang lain agar segera mendapatkan harta warisan.
37

 

Ulama Hanafiyah, Syafi‟iyah dan Syi‟ah dapat menerima sadd 

al-dhar<i’ah sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan 

menolaknya dalam kasus-kasus tertentu. Imam Syafi‟i membolehkan  

seseorang yang terkena uzur seperti sakit dan musafir untuk tidak 

melaksanakan sholat jum‟at dan menggantikannnya dengan sholat 

dzuhur. Akan tetapi, menurutnya, ia secara tersembunyi dan diam-

diam mengerjakan sholat dzuhur tersebut agar tidak dituduh sengaja 

meninggalkan sholat jum‟at. Contoh tersebut menurut Musthofa Dib 
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 Hamka, HaqAl-Syatibi(Gaudy, Erlangga, 2007), 90. 
37
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al-Bugha, difatwakan oleh Imam Syafi‟i berdasarkan prinsip sadd al-

dhar<i’ah.
38

 

Husain Hamid Hasan (guru besar ushul fiqh) di Fakultas 

Hukum Universitas Kairo, Mesir mengatakan bahwa ulama Hanafiyah 

dan ulama Syafi‟iyah dapat menerima kaidah sadd al-dhar<i’ahapabila 

suatu perkara yang dikerjakan dapat dipastikan akan menimbulkan 

mafsadahatau sekurang-kurangnya diduga keras (ghibah al-zham) 

akan terjadi. 

Dalam memandang dhar<i’ah ada dua sisi yang dikemukakan 

oleh para ulama ushul: 

1. Dari sisi motifasi yang mendorong seseorang yang melakukan 

suatub pekerjaan, baik bertujuan untuk perkara halal maupun yang 

haram. Misalnya, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan 

yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan supaya suami 

yang pertama dapat menikahi kembali wanita tersebut. Perbuatan 

ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan oleh syara‟. 

2. Dari sisi akibat suatu perbuatan yang membawa dampak negatif. 

Misalnya, seseorang muslim mencaci maki sembahyang non  

muslim, sehingga akibat perbuatan tersebut sembahyang orang 

muslim dihina balik oleh non muslim.
39

 

Terjadinya perbedaan pendapat antara Malikiyah dengan 

Hanabilah, disatu pihak serta Hanafiyah dengan Syafi‟iyah dipihak 
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lain, dalam ber-hujjahdengan sadd al-dhar<i’ah adalah disebabkan 

perbedaan pandangan tentang niat dan akad. Izzudin bin Abd as-

Salam didalam kitabnya Qawa’id al-Ahkam fi Mushalih al-

Anammengatakan bahwa seluruh syari‟ah itu adalah maslahat, baik 

dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Kerja 

manusia ada yang mebawa kepada maslahatada pula yang membawa 

kepada mafsadat. Ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada 

yangf untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk 

kepentingan duniawiyah dan ukhrawiyah sekaligus. Seluruh perbuatan 

yang mengandung maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh 

kemafsadatan ditolak oleh syariah.
40

 

Sehingga kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa dikalangan 

ulama ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujahan 

sadd al-dhar<i’ah sebagai dalil syara‟. Perbedaan tersebut antara lain: 

a) Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujahan 

dalilnya sebagai salah satu dalil syara‟ 

b) Ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah dapat menerima sadd al-dhar<i’ah 

dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam 

masalah-masalah lain. 

c) Imam Syafi‟i menerimanya apabila dalam keadaan udzur. 

d) Golongan Zhahiriyah tidak mengakui kehujjahan sadd al-dhar<i’ah 

sebagai salah satu dalil syara‟. Hal itu karena tidak sesuai dengan 
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prinsip mereka yang hanya menggunakan nash secara harfiyah 

dengan tidak mencampur adukan dengan logika dalam menetapkan 

hukum.
41

 

Maka secara global sikap pandangan para ulama terhadap posisi 

sadd al-dhar<i’ah yaitu ada yang menerima dan ada juga yang menolak. 
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI BAHAN HERBAL DAN REMPAH- REMPAH UD. 

PURNAMA WIRAUSAHA TOSANAN GONDANG LEGI  PONOROGO 

A. Sejarah UD. Purnama Wirausaha Gondang Legi Tonatan Ponorogo 

UD. Purnama Wirausaha adalah sebuah usaha dagang yang terletak 

di daerah Gondang Legi Tonatan Ponorogo yang didirikan oleh bapak 

Agus Purnama. Usaha dagang ini bergerak di bidang penjualan herbal dan 

rempah-rempah. Jauh sebelum UD. Purnama Wirausaha berdiri, bapak 

Agus merupakan seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Selama bekerja 

disana beliau mengatakan bahwa hasil kerjanya hanya mencukupi 

kebutuhan sehari-hari. Hingga suatu ketika bos dari bapak agus 

mengatakan “Kalau pulang jangan jadi kuli. Tapi jadilah pengusaha”.
1
 

Setelah bekerja selama empat tahun dengan penghasilan pas-pasan, 

bapak Agus pulang ke Ponorogo. Akan tetapi sesampainya dirumah selang 

satu minggu keluarga beliau tertimpa musibah yaitu ayah beliau meninggal 

akibat kecelakaan. Setelah kejadian tersebut bapak Agus mengurungkan 

niatnya untuk kembali ke Malaysia. Beliau kemudian mulai berjualan 

empon-empon kering yaitu jahe dan kunyit dengan modal awal berkisar 

tiga belas juta rupiah hasil tabungan ketika menjadi TKI.  

Pada awal karirnya bapak Agus hanya membeli empon-empon di 

daerah Ngrayun Ponorogo dengan kendaraan sepeda motor Vario. 
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Awalnya beliau hanya membeli dua-tiga karung empon-empon tiap 

minggunya. Sesampainya dirumah empon-empon tersebut beliau iris guna 

dikeringkan kemudian dijual hingga usaha yang beliau jalankan terus 

berkembang bukan hanya jahe dan kunyit tetapi semua jenis herbal dan 

rempah-rempah. 

Lambat laun beliau kemudian mulai melebarkan sayap bisnisnya 

yang semula hanya bisnis empon-empon berkembang menjadi bisnis 

herbal dan rempah-rempah dengan mencari mitra lewat internet (sosial 

media) guna mencari pedagang herbal dan rempah-rempah luar Ponorogo 

karena stok barang dari lokal hanya sebatas empon-empon. Sedangkan 

bahan herbal lainnya beliau dapatkan dari Sumatra, Kalimantan dan 

Sulawesi. Adapun herbal dan rempah-rempah yang bapak Agus jual 

belikan sekarang antara lain kayu manis, pasak bumi, sembung, lengkuas, 

jinten dan lain sebagainya yang nantinya beliau kirimkan kepabrik obat 

tradisional maupun modern atau ke PT. Yang membutuhkan guna di 

ekspor keluar negri. 

Bapak Agus mulai merintis karir sebagai pedagang rempah-rempah 

mulai dari nol. Selama menjalankan bisnisnya ternyata juga tidak selalu 

berjalan dengan mulus. Beliau sering jatuh bangun, akan tetapi dengan 

terus semangat beliau terus mencoba dan mencoba hingga usaha yang 

beliau rintis berhasil. 
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Dengan proses yang sangat panjang, ditambah dengan lika- liku 

tantangan yang dihadapi, akhirnya ditahun 2015 beliau mendirikan Usaha 

Dagang (UD). Purnama wirausaha di daerah Gondang Legi, kecamatan 

Tonatan, Kabupaten Ponorogo. Nama Wono Salam diambil dari 

kata“Purnama” yang beliau ambil dari namanya berarti cahaya bulan 

purama yang melambangka cahaya kehidupan dan “wirausaha” yang 

berarti bekerja keras. Sehingga terciptalah usaha dagang yang bergerak di 

bidang rempah-rempah dengan nama UD. Purnama wirausaha.
2
 

Saat ini, UD. Purnama Wirausaha menyediakan berbagai macam 

jenis rempah dan herbal seperti jahe, kunyit, kunci, temu lawak dan 

berbagai macam rempah dan herbal lainnya, seperti daun jeruk, daun serih, 

jeruk nipis, pasak bumi, kayu manis, lengkuas, dan lain-lain. 

A. Praktik Jual Beli Herbal dan Rempah-Rempah di UD. Purnama 

Wirausaha 

1. Kualitas Bahan Baku Herbal dan Rempah-Rempah 

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia menjalankan 

berbagai kegiatan muamalah dengan sesamanya seperti melakukan 

jual beli. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang melakukan 

pelanggaran demi mendapatkan keuntungan melimpah. Biasanya 

mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan syariat 

baik dalam bentuk pengurangan timbangan, penetapan harga sepihak 
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tanpa sepengetahuan pihak kedua diluar akad awal serta pencampuran 

kualitas barang. 

Jual beli herbal dan rempah-rempah sekarang mulai banyak 

digeluti oleh bisnismen karena hasil yang menggiurkan. Mulai 

menanam sendiri atau menjadi pengepul dan pemasok barang. 

Khususnya didaerah pegunungan dengan suhu dibawah 30’ celcius 

banyak kalangan petani yang menanam rempah selain menanam padi. 

Hasil rempah-rempah yang mereka jual lebih besar keuntungannya 

daripada menjual hasil pertanian lainnya. Sehingga hasil panen seperti 

padi atau singkong lebih banyak mereka makan sendiri daripada 

dijual. Harga rempah-rempah berbeda tergantung kualitas dan harga 

pasaran. Rempah-rempah kualitas baik dihargai lebih tinggi daripada 

rempah-rempah kualitas rendah.  

UD. Purnama Wirausaha merupakan tempat jual beli herbal 

dan rempah-rempah dengan mendatangkan langsung dari para 

tengkulak yang ada diarea ponorogo maupun luar ponorogo guna 

dijual kembali ke pabrik obat tradisional maupun modern. Biasanya 

rempah-rempah yang berasal dari ponorogo dan sekitarnya hanya 

berupa jahe, laos, temulawak, kunyit dan kunci.
3
 Sedangkan dari luar 

pulau seperti kalimantan dan sumatera biasanya berupa kayu manis 

dan pasak bumi. Mengingat banyaknya tengkulak herbal dan rempah-

rempah, serta barang yang mereka cari terbatas maka persaingan tidak 
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sehat dapat terjadi. Yaitu tengkulak melakukan pencampuran kualitas 

terhadap barang yang mereka jual.  

Menurut hasil wawancara, salah satu tengkulak yang bernama 

Purwanto menjual herbal berupa jahe kering tiap satu minggu sekali. 

Dari penjualan tersebut beliau mencampurkan herbal antara kualitas 

baik dengan kualitas rendah dengan perbandingan sekian persen 

hingga herbal kualitas buruk dapat tersamarkan. Pencampuran 

terhadap barang kualitas baik dengan kualitas rendah dilakukan untuk 

menutup kerugian terhadap harga beli awal.  

“Menjual rempah-rempah kering itu susah-susah gampang mas. 

Kadang kalau beruntung harganya bisa tinggi sampai kisaran 

Rp. 15.000,00/kg. Tapi kalau apes harga turun sampai harga 

Rp. 4.000,00/kg. Kita para tengkulak kan ambil barang dari 

petani yang ada di kampung-kampung dan bukan hanya satu 

atau dua orang saja. Jadi barang yang didapat juga akan 

berbeda-beda tidak semua barang kualitasnya bagus. Dari 

petani kami mendapatkan stan keuntungan sekitar Rp. 

1000,00/kg. Akan tetapi kalau barang kami sortir berdasarkan 

kualitas untuk nantinya kami jual itu membuat kami rugi. Jadi 

kami langsung mencampurkan rempah-rempah tadi dari 

kualitas baik maupun rendah menjadi satu kemudia kami jual 

ke UD.”
4
 

 

Selanjutnya menurut Murtuti yang sudah terbilang lama 

menggeluti profesi jual beli rempah-rempah mengatakan bahwa beliau 

juga kerap melakukan pencampuran kualitas rempah-rempah yang 

dijual dengan maksud supaya rempah kualitas rendah dapat terjual 

dengan harga yang setara dengan rempah kualitas baik.
5
 Adapun 

bentuk kecurangan yang dilakukan bapak Murtuti adalah  sama 
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 Purwanto,  Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Agustus 2019. 

5
 Murtuti, Hasil Wawancara,Ponorogo,22 Agustus 2019. 
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dengan bapak Purwanto yang mencampurkan sekian persen rempah-

rempah kualitas rendah kedalam rempah-rempah kualitas baik. 

“Kami selain memproduksi sendiri rempah-rempah kering juga 

membeli ke petani karena tidak mungkin barang yang kami 

produksi mencukupi stok yang diperlukan. Kami membeli 

barang dari petani untuk masalah harga ya melihat dulu harga 

pasar sehingga tidak mengalami kerugian. Tetapi ya namanya 

membeli dari orang banyak mas, tidak semua barang yang 

kami dapat berkualitas bagus, kadang juga ada yang 

kualitasnya rendah buruk sih tidak. Barang yang kami dapat 

selanjutnya kami jual kan, untuk menghindari kerugian kami 

biasanya mencampurkan barang tadi jadi satu biar tetap dapet 

stan keuntungan.”
6
 

 

Selanjutnya menurut Iwan, seorang tengkulak yang menjual 

rempah-rempah mengatakan bahwa ketika ia membeli dari pedagang 

biasanya melihat dulu keadaan barangnya seperti apa. Ia membuka 

dulu karung wadah rempah-rempah guna melihat kualitas. Sekira 

cocok, lalu ia membeli rempah-rempah tersebut sesuai kesepakatan. 

Rempah-rempah tersebut tanpa ia sortir lagi langsung ia jual ke UD. 

Purnama Wirausaha. Disinilah permasalahan timbul, karena setelah 

rempah-rempah ia jual, pihak UD. tenyata komplain akan kualitas 

rempah-rempah tersebut. Menurut UD. setelah karung dibuka dan 

rempah-rempah dikeluarkan ternyata bagian dalam terdapat campuran 

rempah-rempah dengan kualitas lebih rendah. Hal ini menurutnya 

sangat merugikan ia sebagai seorang tengkulak ketika tidak teliti 

membeli barang. 

“Begini mas, saya kan punya langganan untuk membeli 

rempah-rempah. Akan tetapi ternyata tidak semua langganan 
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yang sudah saya percaya tersebut selalu berlaku jujur. Pernah 

saya membeli sekian kwintal rempah-rempah dari seseorang 

pedagang, saat saya jual kembali ke UD. Purnama Wirausaha, 

saya kok dapat komplain. Katanya rempah-rempah yang saya 

jual terdapat campuran kualitas rendah. Saat itu saya baru 

sadar walaupun sudah jadi langganan tetap harus melihat dulu 

kualitas barang yang mau dibeli sampai detail. Atas kejadian 

tersebut saya mengalami kerugian yang lumayan.”
7
 

 

Jadi, jual beli herbal dan rempah-rempah terdapat campuran 

kualitas disebabkan banyak faktor. Mulai dari mendapatkan 

keuntungan, menghindari kerugian juga karena kelalaian tengkulak 

dalam membeli rempah-rempah kepada petani. 

2. Pemotongan harga di UD. Purnama Wirausaha 

Penelitijugamelakukanwawancara terhadap pihak UD. 

Purnama wirausaha gondang legi ponorogo. Untuk penentuan harga 

yang dilakukan oleh pihak UD. Purnama Wirausaha adalah dengan 

melihat terlebih dahulu mengenai kualitas barang (rempah-rempah), 

hal tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Bapak Agus selaku 

pihak UD. Purnama Wirausaha : 

“Ketika melakukan proses pembelian maka saya akan terlebih 

dahulu melihat kualitas barang untuk menentukan harganya. 

Ketika kualitas barang bagus maka harganya bisa cukup tinggi, 

tetapi sebaliknya ketika kualitas barang tidak begitu bagus 

maka harganya pun juga akan turun.”
8
 

 

 Akan tetapi dalam proses pembelian rempah-rempah 

terkadang pihak UD. menemukan kecurangan yang dilakukan oleh 

tengkulak, yaitu ada pihak tengkulak yang mencampur rempah-
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Iwan, Hasil Wawancara,Ponorogo,22 Agustus 2019. 
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rempah dengan kualitas rendah. Maka ketika rempah-rempah sampai 

ditangan pihak UD. Purnama Wirausaha, selanjutnya akan dilakukan 

proses pensortiran agar diketahui kualitas rempah-rempah. Disinilah 

bapak agus menemukan adanya pencampuran kualitas rempah-rempah 

yang bagus dan rempah-rempah yang tidak bagus. sehingga ketika 

terjadi hal semacam itu maka Bapak Agus memberikan potongan pada 

tiap timbangannya.
9
 Hal tersebut sebagaimana yang di katakan oleh 

Bapak Agus selaku pihak pembeli: 

“Ketika dalam proses transaksi jual beli terkadang saya 

mendapati rempah-rempah kualitas buruk yang dicampurkan 

kedalam rempah-rempah kualitas baik dalam proses 

pensortiran. Ketika terjadi hal semacam itu maka saya akan 

melakukan pemotongan harga atau barang akan dikembalikan 

kepada pihak tengkulak.”
10

 

 

Bapak agus juga mengatakan bahwa dalam bisnis jual beli yang 

mengandung unsur kecurangan merupakan hal lumrah. Jatuh bangun 

dalam menjalankan bisnis hingga beliau paham betul mana tengkulak 

baik dan mana tengkulak yang nakal. Sebagaimana yang dikatakan 

bapak Agus sebagai pihak pembeli : 

“Dalam bisnis jual beli rempah-rempah yang sudah saya 

jalankan kurang lebih selama tiga tahun ini menjadikan saya 

lebih memahami mengenai bisnis ini, ketika ada pihak penjual 

yang melakukan kecurangan, maka saya sudah memahami 

bagaimana cara mengatasinya. Karena tidak semua pihak 

tengkulak itu jujur, terkadang ada pihak tengkulak yang 

melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan.”
11
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 Ibid, 23 September 2019. 
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Ibid, 23 September 2019. 
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Ibid, 23 September 2019. 
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Jadi, dalam jual beli rempah-rempah terkadang ada pihak 

tengkulak yang melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan 

yang banyak sehingga dari pihak UD harus benar-benar jeli dalam 

menyortir rempah-rempah dari tengkulak agar tidak mengalami kerugian 

Ketika terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak tengkulak 

maka pihak UD tidak akan melakukan transaksi dengan pihak tengkulak 

yang telah melakukan kecurangan teresebut. Hal ini sebagaimana yang di 

katakan oleh Bapak Agus sebagai Pihak UD. Purnama Wirausaha : 

“Ketika pihak tengkulak melakukan kecurangan dengan 

mencampurkan rempah-rempah kualitas baik dengan yang 

buruk maka saya akan melakukan pemutusan hubungan 

transaksi jual beli dengan tengkulak yang telah melakukan 

tindakan curang tersebut. Karena akan berdampak 

mengakibatkan kerugian pada UD saya ini jika terus 

dilanjutkan. Biasanya dari pihak tengkulak yang seperti itu 

akan melakukan kecurangan juga di transaksi selanjutnya.”
12

 

 

Jadi, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian di kemudian 

hari, maka dari pihak UD akan melakukan pemutusan hubungan kerja 

(transaksi jual beli) dengan pihak tengkulak yang sudah pernah melakukan 

kecurangan dalam proses transaksi jual beli rempah-rempah dengan pihak 

UD. Purnama Wirausaha. 

Selanjutnya terkait dengan pemotongan harga yang ditetapkan oleh 

pihak UD. Purnama Wirausaha yang selama ini dilakukan adalah sebagai 

berikut: 
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”Untuk sistem jual beli yang kami lakukan itu begini, para 

tengkulak datang kesini membawa dagangan mereka. Saat 

barang datang kami biasanya hanya mengecek sekilas 

kemudian langsung ditimbang. Setelah barang tersebut 

ditimbang dan  diketahui total keseluruhan berapa maka kami 

mengurangi jumlah keseluruhan barang tersebut sebesar 5%-

7% guna menghindari penyusutan. Misalanya tengkulak A 

menjual rempah-rempahnya berupa kunyit kering senilai 

delapan kwintal, sedangkan tiap kg kunyit kering misalkan 

Rp. 16.000,00. Maka delapan kwintal sama dengan 800 kg, 

selanjutnya 800x16.000=12.800.000. Selanjutnya 12.800.000-

5%=12.160.000. Maka tengkulak A seharusnya mendapatkan 

uang senilai 12.160.000 rupiah. Disini kami biasanya tidak 

langsung membayar kontan, kami membayar kekurangan 

setelah selesai mengecek ulang barang tersebut. Masalahnya 

setelah kami ketahui akan kualitas rempahnya ternyata kurang 

baik seperti berjamur, berwarna gelap dan banyak yang kecil 

(abluk,)yang dicampurkan,maka kami memberi kabar kepada 

tengkulak A bahwa kualitas barang yang ia jual ternyata 

kurang baik, misalnya. Dan kemudian kami membuat akad 

baru dengan menambahkan potongan yang semula 5% 

menjadi 10%. Sehingga apabila ditotal keseluruhan menjadi 

800x16.000=12.800.000. selanjutnya 12.800.000-

10%=11.520.000.” sehingga tengkulak A yang seharusnya 

menerima pembayaran sebesar 12.160.000 rupiah menjadi 

11.520.000 rupiah.”
13

 
 

Jadi,dengan diadakannya pemotongan harga tersebut bertujuan 

untuk menghindari kerugian sendiri di pihak UD. Purnama Wirausaha juga 

sebagai bentuk teguran kepada tengkulak yang melakukan pelanggaran 

agar hal tersebut tidak diulangi lagi dikemudian hari. Adapun bentuk 

pemotongan harga tersebut dibuat berdasarkan akad baru setelah pihak 

UD. Purnama Wirausaha mendapati adanya cacat pada barang yang dijual 

oleh tengkulak. 

                                                           
13

Ibid, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 Otober 2019. 
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BAB IV 

TINJAUAN SADD ADZ-DZAR<I’AHTERHADAP PRAKTIK JUAL BELI 

HERBAL DAN REMPAH-REMPAH DI UD. PURNAMA WIRAUSAHA  

DESA GONDANG LEGI TOSANAN KECAMATAN KAUMAN  

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Tinjauan Sadd Al-Dhar<i’ah Terhadap Pencampuran Kualitas Herbal 

dan Rempah-Rempah 

Jual beli pada dasarnya berkaitan dengan penghasilan yang 

diperoleh atas usaha yang dilakukan. Oleh sebab itu dalam transaksi jual 

beli yang dilakukan harus jujur dan adil. Adil dalam hal ini yaitu tidak 

memberatkan salah satu pihak saja, melainkan adil sesuai proporsional, 

sehingga tidak menimbulkan kerugian atau menimbulkan keluh kesah 

antar pihak penjual dan pembeli. 

Secara umum agama Islam membolehkan jual beli, sebagimana 

firman Allah dalam Q.S. An-Nisaa: 29, sebagai berikut: 

                       

                       

      

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 
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membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisaa:29)
1
 

Namun selain hal itu Islam juga mewajibkan bagi umatnya dalam 

melakukan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Seperti 

yang penulis sudah jelaskan di bab sebelumnya bahwa rukun jual beli 

yaitu: 

1. Ada orang yag berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli). 

2. Ada sighat (lafal ijab dan qabul) 

3. Ada barang yang dibeli 

4. Ada nilai tukar pengganti barang
.2

 

 

Jual beli rempah-rempah yang dilakukan di UD. Purnama 

Wirausaha, sesuai observasi menurut peneliti syarat orang yang berakad 

sudah sesuai dengan hukum Islam. Para pelaku jual beli rempah-rempah di 

UD. Purnama Wirausaha tersebut hanyalah orang-orang dewasa dan 

mayoritas sudah berumah tangga, hal ini peneliti yakini bahwa orang 

tersebut sudah berakal dan bisa membedakan antara yang baik dan buruk 

dan para pelaku jual beli adalah orang yang berbeda, dalam hal ini yang 

menjadi penjual adalah tengkulak dan yang menjadi pembeli adalah pihak 

UD. Purnama Wirausaha. 

Pelaksanaan  jual  beli  rempah-rempah di UD. Purnama Wirausaha, 

antara penjual dan pembeli yang melakukan akad adalah orang yang sudah 

dewasa. yang mampu membedakan antara yang baik dan buruk. 

                                                           
1Al-Qur’an, 4: 29. 

 2
Abdul Rahman Ghazaly, et al, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2012),  71.
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Sedangkan mengenai ijab dan qabul, menurut penulis antara ijab dan 

qabul,qabul belum  sesuai dengan ijab dikarenakan dalam praktik 

pelaksanaannya apa yang dilakukan ketika aqad tidak sesuai ketika barang 

yang diperjual belikan telah sampai di tangan UD. Purnama Wirausaha, 

yaitu adanya pencampuran kualitas bahan herbal tersebut dikalangan 

tengkulak dan terjadinya pemotongan harga dipihak UD. Seperti yang 

sudah dijelaskan bahwa Ijab dan qabul dilakukan dalam satu 

majlis.Maksudnya kedua belah pihak hadir dan membicarakan hal yang 

sama mengenai akad jual beli. Ulama kontemporer seperti Wahbah 

Zuhaily berpendapat bahwa satu majelis tidak harus diartikan dalam satu 

tempat, tetapi satu situasi dan kondisi yang sama, meskipun keduanya 

berjauhan, tetapi mereka membicarakan objek yang sama.
3
 

Selanjutnya berkaitan dengan syarat objek yang diperjual belikan 

maka jual beli herbal dan rempah-rempah di UD. Purnama Wirausaha 

merupakan objek yang sah karena sudah memenuhi unsur-unsur yang 

telah ditetapkan sesuai sayara’ seperti keadaan barang yang diperjual 

belikan suci, bermanfaat, dapat diserah terimakan, kepemilikan yang jelas 

dan bentuk serta dzatnya jelas beserta kadar ukurnya.  

Berdasarkan pengertian tersebut diatas bahwa jual beli herbal dan 

rempah-rempah yang dilaksanakan di UD. Purnama Wirausaha apabila 

ditinjau dari hukum islam melihat dari syarat jual beli yang meliputi syarat 

aqid, maka jual beli tersebut sah karena para pihak yang melakukan 

                                                           
3
Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011).  

29 -30.
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transaksi jual beli memiliki akal sehat. Kedua, syarat ijab dan qabul. 

Ditinjau dari syarat ijab dan qabul-nya jual beli rempah-rempah di UD. 

Purnama Wirausaha tidak sesuai karena ketika aqadyang diminta oleh 

pihak UD. adalah rempah-rempah kualitas baik sedangkan dalam 

praktiknya yang diberikan tengkulak adalah rempah-rempah dengan 

kualitas rendah. Sehingga dalam hal ini pihak UD. selain memberikan 

potongan berupa bentuk persenan juga memotong harga yang sudah 

disepakati sejak awal. Ketiga, syarat ma’qud ‘alaih. Ma’qud ‘alaih dalam 

transaksi jual beli herbal dan rempah-rempah sudah memenuhi syarat yang 

telah ditentukan yhaitu barang merupakan benda suci, bermanfaat, dapat 

diserah terimakan, bukan milik orang lain, dan diketahui kadar zat dan 

jumlahnya. 

Sehingga jika dipandang sekilas melalui kacamata hukum islam 

maka jual beli yang dilakukan di UD. Purnama Wirausaha adalah sah 

karena unsur persaratan telah terpenuhi. 

Sedangkan ditinjau dari sadd al-dhar<i’ah dengan pengertian bahwa 

saddberarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak  dan menimbun lubang. 

Secara bahasa dzara’ merupakan jama’ dari dzar<i’ah yang artinya jalan 

menuju sesuatu. Sementara menurut istilah 

Dzar<i’ahdikhususkan dengan sesuatu yang membawa perbuatan 

yang dilarang dan mengandung kamdaratan.
4
 

                                                           
4
MohammadMufid, Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontenporer (Jakarta: Kencana, 

2016), 133. 
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Imam al-Syatibi mendefinisikan dzar<i’ah dengan melaksanakan 

suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuki menuju 

kerusakan (kemafsadatan), apabila dibandingkan dengan penentuan 

dzari’ah untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dilarang atau tidak, 

karena ia bisa menjadi sarana (al-dhar<i’ah) terjadinya suatu perbuatan lain 

yang dilarang, maka secara umum maka hal tersebut dapat dilihat dari dua 

hal, yaitu: 

Pertama, motif atau tujuan seseorang untuk melakukan suatu 

perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada hal yang 

dihalakan atau yang diharamkan. Kedua, akibat yang terjadi dari 

perbuatan, tanpa harus melihat motif dan nilai si pelaku. Jika akibat atau 

dampak yang terjadi dari suatu perbuatan adalah hal yang dilarang atau 

mafsadah, maka perbuatan tersebut harus dicegah.
5
 

Dalam konsep sadd al-dhar<i’ah jika suatu perbuatan itu membawa 

kepada yang buruk maka perbuatan itu harus dilarang tanpa peduli kepada 

niat pelaku tetapi pandangan diarahkan pada hasil atau dampak  akibat 

perbuatannya. Jual beli herbal dan rempah-rempah di UD. Purnama 

Wirausaha yang dilakukan tengkulak ketika menjual dagannya adalah 

dengan mencampurkan kualitas rendah dengan rempah-rempah kualitas 

baik. Hal ini dilakukan karena berbagai faktor, yaitu menghindari kerugian 

dan akibat ketidak puasan tengkulak terhadap sikap UD. Purnama 

Wirausaha dalam melakukan pembayaran. Apabila dilihat dari akibat 

                                                           
5
 Ibid, 141. 
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resikonya, yang akan terjadi kedepannya sangat tidak menguntungkan 

pihak UD. Purnama Wirausaha karena apabila tindakan tengkulak dalam 

menjual rempah-rempah campuran terus berkelanjutan akan 

mengakibatkan kerugian pihak UD. Purnama Wirausaha. Adapun jenis 

dhar<i’ahterhadap bentuk jual beli btersebut adalah dhar<i’ah yang secara 

pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah, karena secara 

jelas dan pasti perbuatan tengkulak tersebut sangat merugikan pihak UD. 

Purnama Wirausaha. 

B. Tinjauan Sadd Al-Dhar<i’ah Terhadap Pemotongan Harga Dalam Jual 

Beli Herbal dan Rempah-Rempah di UD. Purnama Wirausaha Desa 

Gondang Legi Tosanan Kecamatan Kauman KabupatenPonorogo 

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu 

barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang kurang laku dan 

sebaliknya apabila menjual dengan terlalu murah dapat mengakibatkan 

keuntungan yang diperoleh menjadi berkurang. Penetapan harga yang 

dilakukan oleh penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan 

atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan 

diperoleh jika keputusan dalam penetapan harga jual tidak 

dipertimbangkan dengan tepat.  

Dalam kegiatan jual beli tidak boleh ada pihak yang dirugikan. 

Maka dalam jual beli dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran 

maupun timbangan) harus adil,  sebagaimana firman Allah SWT. dalam 

al-Qur’an surat Hud ayat 85: 



61 
 

 
 

                        

               

Artinya:“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran 

dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu 

merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan 

janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi 

dengan membuat kerusakan.”
6
 

Dari permasalahan kasus tersebut yang telah dipaparkan dalam bab 

3, curang yang dilakukan oleh tengkulak dengan mencampurkan rempah-

rempah kualitas baik dan buruk menjadi satu mengakibatkan pihak UD. 

purnama Wirausaha melakukan pemotongan harga terhadap rempah-

rempah yang ia beli. Pemotongan tersebut diluar kesepakatan yang terjadi 

ketika aqaddibuat yaitu ketika rempah-rempah ditimbang maka pihak UD. 

Purnama Wirausaha menjumlah total berat keseluruhan kemudian 

dikurangi beberapa persen guna menghindari adanya penyusutan. Dari 

penjumlahan dan pengurangan tersebut ditetapkanlah nilai rupiah yang 

harus dibayarkan kepada tengkulak. Akan tetapi pihak UD. Purnama 

Wirausaha sering memotong lagi harga pas tersebut akibat adanya 

tengkulak yang melakukan pencampuran kualitas rempah-rempah.  

Pemotongan tersebut terjadi ketika setelah UD. Purnama Wirausaha 

sudah mengetahui kualitas rempah-rempah yang dijual oleh tengkulak 

adalah kualitas buruk, mengenai jenis kualitas rempah-rempah terdapat 2 

macam, kualitas bagus ciri-cirinya adalah warnanya identik putih bersih 

dan kering, kemudian untuk kualitas rempah-rempah yang buruk ciri-

                                                           
6
 Al-Qur’an, 11: 85. 
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cirinya adalah berwarna gelap, berjamur, lembab dan kecil-kecil. UD. 

Purnama Wirausaha melakukan potongan harga terhadap herbal dan 

rempah-rempah yang mereka beli dengan potongan berupa bentuk 

persenan antara 5%-7% untuk herbal dan rempah-rempah dengan kualitas 

baik. Sedangkan kalau mendapati herbal dan rempah-rempah dengan 

kwlitas rendah maka pihak UD. Purnama Wirausaha akan menambahkan 

potongan senilai 10%. Seperti contoh berikut, tengkulak A menjual 

rempah-rempahnya berupa kunyit kering senilai delapan kwintal, 

sedangkan tiap kg kunyit kering misalkan Rp. 16.000,00. Maka delapan 

kwintal sama dengan 800 kg, selanjutnya 800x16.000=12.800.000. 

Selanjutnya 12.800.000-5%=12.160.000. Maka tengkulak A seharusnya 

mendapatkan uang senilai 12.160.000 rupiah. Karena diketahui ternyata 

kualitas rempahnya kurang baik seperti berjamur, berwarna gelap dan 

banyak yang kecil (abluk,)yang dicampurkan,maka UD. Purnama 

Wirausaha memberi potongan yang semula 5% menjadi 10%. Sehingga 

apabila ditotal keseluruhan menjadi 800x16.000=12.800.000. selanjutnya 

12.800.000-10%=11.520.000.” sehingga tengkulak A yang seharusnya 

menerima pembayaran sebesar 12.160.000 rupiah menjadi 11.520.000 

rupiah.
7
 

Jadi apabila ditinjau dari sadd al-dhar<i’ahtentang pelaksanaan 

pemotongan harga di UD. Purnama Wirausaha dapat kita lihat bahwa Ibn 

Qayyim menyatakan bahwa dhar<i’ahtidak hanya menyangkut hal yang 

                                                           
7
Agus Purnomo, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 Otober 2019 
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dilarang tetapi juga hal yang dianjurkan. Dengan demikian maka lebih 

tepat kalau dhar<i’ahdibagi menjadi dua, yakni pertama sadd adz-

dzari’ah(yang dilarang) dan kedua fathal-dhar<i’ah (yang dianjurkan). 

Sadd al-dhar<i’ah menurut imam al-Syatibi mendefinisikan dhar<i’ah 

dengan melaksanakan suatu perbuatan yang berakhir kepada 

kemafsadatan. Sedangkan ibn Qoyyim al-Jauziyah dan imam al-Qarafi, 

fath al-dhar<i’ah adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada 

sesuatu yang dianjurkan. Sarana itu wajib apabila hasil dari suatu 

perbuatan yang menggunakan sarana tersebut menghasilkan kemaslahatan 

dan kebaikan.
8
 

Dalam konsep fath al-dhar<i’ah jika suatu perbuatan itu membawa 

kemaslahatan maka perbuatan itu dianjurkan. Akan tetapi perlu 

diperhatikan bahwa penggunaan fath al-dhar<i’ahmengakibatkan 

membolehkan hal-hal yang dilarang. 

Dari wawancara yang peneliti lakukan, bahwa praktik jual beli yang 

dilakukan di UD. Purnama Wirausaha, pihak UD. melakukan pemotongan 

harga disebabkan karena tengkulak melakukan kecurangan berupa 

pencampuran kualitas terhadap rempah-rempah yang dijualnya. Tindakan 

yang dilakukan oleh tengkulak dengan mencurangi kualitas rempah-

rempah dengan mencampurkan kualitas buruk kedalam rempah-rempah 

kualitas baik supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. Sehingga, 

jika pihak UD. Purnama Wirausaha tidak teliti dalam melakukan transaksi 

                                                           
8
Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 164. 
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jual beli dengan pihak tengkulak yang seperti itu, maka hal tersebut dapat 

mengakibatkan pihak UD. Purnama Wirausaha mengalami kerugian 

secara pasti. 

Selain memotong harga, jika ada tengkulak yang melakukan 

kecurangan, maka dari pihak UD. Purnama Wirausaha selanjutnya tidak 

akan melakukan transaksi jual beli dengan tengkulak yang melakukan 

kecurangan tersebut. Sedangkan, jika tengkulak melakukan transaksi jual 

beli dengan baik tanpa melakukan kecurangan maka pihak UD. Purnama 

Wirausaha akan terus melanjutkan transaksi jual beli untuk selanjutnya. 

Karena menurut pihak UD. Purnama Wirausaha jika tengkulak 

melakuikan kecurangan di awal maka untuk transaksi selanjutnya juga 

akan melakukan kecurangan. Sebaliknya, jika pihak tengkulak melakukan 

transaksi dengan baik di awal, maka selanjutnya tengkulak juga akan 

melakukan transaksi dengan baik tanpa adanya unsur kecurangan. 

Dalam praktik pemotongan harga yang dilakukan dalam transaksi 

jual beli rempah-rempah oleh pihak UD. Purnama Wirausaha karena 

adanya unsur kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak terlebih dahulu 

maka pihak UD. akhirnya mengadakan perjanjian baru mengenai harga 

rempah-rempah  sehingga menghasilkan kesepakatan baru antara kedua 

belah pihak. Selanjutnya ditinjau dari sadd al-dhar<i’ah perilaku pihak UD. 

Purnama Wirausaha dalam memotong harga adalah tidak menyalahi 

aturan karena termasuk perbuatan fath al-dhar<i’ah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengamati dan meneliti kembali dari analisis keseluruhan dalam 

skripsi ini maka penulis menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah 

sebelumnya, yakni: 

 

1. Dalam transaksi jual beli di UD. Purnama Wirausaha terkait jual beli yang 

dilakukan oleh tengkulak merupakan kategori sadd al-dhar<i’ah, karena dalam 

transaksi tersebut tengkulak melakukan kecurangan terhadap rempah-rempah 

yang dijual. Yaitu tengkulak mencampurkan rempah-rempah kwalitas buruk 

terhadap rempah-rempah kwalitas baik. Hal ini apabila ditinjau dari segi jual beli 

termasuk jual beli yang dilarang, yaitu jual beli tadlis, dimana pihak tengkulak 

melakukan kecurangan terhadap kwalitas barang yang dijualnya. Yaitu terdapat 

unsur rekayasa kwalitas barang dalam bentuk menyembunyikan cacat pada objek 

jual beli, dengan upaya memperlihatkan barang yang berkwalitas baik. Sehingga 

dilihat dari saddal-dhar<i’ah perbuatan tersebut dilarang sebab motif dari 

tengkulak yang menjual barang mereka telah mengarah kepada kemafsadatan. 

karena transaksi yang dilakukan oleh tengkulak berdasarkan dhar<i’ah adalah 

secara pasti membawa mafsadah sehingga ulama ushul fiqh sepakat menetapkan 

keharamannya. 

2. Dalam praktik pemotongan harga yang dilakukan dalam transaksi jual beli 

rempah-rempah oleh pihak UD. Purnama Wirausaha sudah sesuai dengan syariat 

Islam karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu ketika rempah-

rempah sampai ditangan UD. Purnama Wirausaha dan diketahui adanya 

pencampuran antara kualitas baik dan kualitas buruk maka, dari pihak UD.
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Purnama Wirausaha akan melakukan kesepakatan baru dengan pihak tengkulak 

mengenai harga secara baik-baik. Sehingga jika ditinjau dari segisadd al-dhar<i’ah 

maka perilaku pihak UD. Purnama Wirausaha dalam memotong harga adalah 

tidak menyalahi aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan mafsadah dan 

bukan termasuk dalam ranah sadd al-dhar<i’ah. 

B.  Saran 

Kepada tengkulak ketika hendak membeli rempah-rempah dan herbal dari petanni 

hendaklah tidak mudah percaya begitu saja walaupun sudah kenal lama. Sehingga 

dampak dari perbuatan tersebut mengakibatkan tengkulak tertipu dengan 

memperoleh hasil  rempah-rempah dan herbal diluar kemauan. Hal ini menyebabkan 

tengkulak melakukan kecurangan balik kepada tempat dimana mereka menjual 

barang tersebut dikemudian yang akan mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. 

Hendaklah perbuatan tersebut dihentikan dengan melakukan bisnis jual beli secara 

teliti sehingga lingkaran setan tersebut dapat terputus. 
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