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ABSTRAK 

Deni, Pitasari, 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Bersyarat Antara Peternak Dengan Pengumpul Telur Puyuh Di 

Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Skripsi. 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Rohmah 

Maulidia, M.Ag.   

 

Kata Kunci: Jual Beli, Dengan Syarat, Pakan Burung Puyuh 

Transaksi jual beli merupakan akad yang setiap pemenuhannya 

seseorang tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi membutuhkan dan 

berhubungan dengan orang lain. Dalam transaksi jual beli di Desa Tajug 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yaitu para peternak yang membeli 

pakan burung puyuh kepada seorang pengepul diberikan syarat oleh 

pengepul tersebut bahwa nanti apabila sudah panen maka telur puyuh 

harus dijual kembali kepadanya. Harga pakan beserta harga telur puyuh  

ditentukan oleh pihak pengepul. 

 

Dari latar belakang tersebut diatas masalah yang akan penulis kaji 

yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad 

jual-beli bersyarat antara peternak dengan pengumpul telur puyuh di Desa 

Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ? (2) Bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap penetapan harga jual telur puyuh oleh pengumpul 

telur puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ? 

 

Untuk menjawab pertanyaan diatas, jenis penelitian yang penulis 

gunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara. 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 

menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan 

pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan 

pengamatan tersebut. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli bersyarat 

antara peternak dengan pengumpul telur puyuh di Desa Tajug Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo tidak melanggar salah satu atau seluruh 

rukun sha>ra’. Sedangkan transaksi jual beli yang bergantung dengan suatu 

syarat termasuk pada jual beli fasid. Apabila syarat dilanggar maka akad 

menjadi batal, namun jika persyaratan dilanggar maka hal tersebut tidak 

membatalkan akad. Dalam penetapan harga yang terjadi dalam praktik jual 

beli telur puyuh dengan syarat di desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo terdapat dua kategori harga yaitu al-thaman dan al-si’r. Dari 

segi keuntungan dan kemanfaatannya hanya berpihak pada salah satu 

pihak yaitu pengepul maka dalam penetapan harganya tidak adil serta  

merugikan pihak lain yaitu peternak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’a>n adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada umat 

manusia agar dijadikan pedoman hidup manusia.
1
 Sebagai pedoman hidup 

yang mengatur seluruh kehidupan manusia, al-Qur’a>n berisi aturan-aturan 

hukum yang bersifat mengikat bagi seluruh umat manusia. Dalam 

kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan yang 

jelas, salah satu contoh kegiatan bermuamalah adalah transaksi bisnis. 

Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan 

dalam Islam.
2
 

Salah satu bentuk dari muamalah adalah jual-beli, yaitu salah satu 

transaksi yang dibenarkan selama memenuhi syarat dan rukun secara 

lengkap, dan prinsip hukum Islam dalam jual beli adalah halal.
3
  

Jual beli adalah suatu hubungan muamalah yang dibolehkan oleh 

Allah SWT. Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua 

makna, salah satunya adalah Allah menghalalkan setiap jual beli yang 

dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk 

diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Makna yang kedua adalah 

Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak 

                                                           
1
 Alie Yafie, Menggagas Fiqh Sosial (Bandung: PT Mizan, 1994), 13. 

2
 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan 

(Jakarta :  PT  Raja Grafindo Persada, 2000), 121.  
3
 Enang Hidayat,  Fiqh  Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 52. 
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dilarang oleh Rasullah SAW, sebagai individu yang memberikan otoritas 

untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang 

dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasullulah mampu menjelaskan 

dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-

Nya.
4
  

Jual beli merupakan akad yang setiap pemenuhannya seseorang tidak 

bisa melakukannya sendiri, tetapi membutuhkan dan berhubungan dengan 

orang lain. Jual beli yang dimaksud disini ialah jual beli yang 

berlandaskan syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung 

penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan jual beli lain yang 

mengakibatkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain dalam 

prakteknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi 

saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari 

kemadaratan dan tipu daya.
5
 Jual beli adalah  salah satu bukti bahwa 

manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya 

sendiri dan harus melibatkan oranglain.  

Syariat telah mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan yang 

batil seperti penipuan, perjudian, dan mengharamkan riba. Agar tidak 

melakukan jalan yang salah dalam meraih apa yang dibutuhkan, maka 

harus ada sistem yang memungkinkan setiap individu memperoleh apa 

yang dibutuhkan dengan jalan yang benar. Karena itulah muncul 

                                                           
4
 Hendi Suhendi,  Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 67. 

5
 Enang Hidayat,  Fiqih Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 2. 
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perdagangan dan munculah aturan jual beli dalam Islam. Seperti dalam 

Surat al-Mulk ayat 15: 

    
    

   
   
     

 

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-

Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”
6
 

 

Sehingga jual beli dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis 

dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam 

cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). 

Dalam arti pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan 

syari’at (aturan-aturan dalam al-Qur’a>n dan al-ha<dith). Dengan kata lain, 

syari’at merupakan nilai utama yang paling strategis bagi kegiatan 

ekonomi atau bisnis.
7
  

Dalam transaksi jual beli terdapat perbedaan antara syarat jual beli 

dengan persyaratan jual beli. Syarat tersebut bisa berubah menjadi 

kesepakatan jika pihak yang diberikan syarat menyetujui dengan syarat 

yang diberikan pihak lain. Syarat sah jual beli ditentukan oleh syara’ 

sedangkan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak 

dalam transaksi jual beli. Jika syarat sah jual beli dilanggar, maka akad 

yang dilakukan menjadi tidak sah. Namun apabila persyaratan dalam jual 

                                                           
6
 Al-Qur’an, 67:15. 

7
 Veithzal Rivai, dkk, Islamic Business And Economic Ethnics; Mengacu pada Al-Qur’an 

dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2012), 13. 
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beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang 

memberikan persyaratan berhak melakukan khiyar untuk melanjutkan 

atau membatalkan akad jual beli. 

Seseorang yang memiliki akhlak baik dan beriman akan sangat 

berhati-hati dalam melakukan usahanya dan menyadari bahwa setiap 

kegiatan yang dilakukannya selalu diawasi oleh Allah SWT, sehingga 

akan selalu berusaha dengan jujur dan tidak memiliki niat untuk 

merugikan pihak lain.  

Dengan banyaknya kasus untuk mengejar keuntungan ternyata 

kepercayaan konsumen juga banyak disalahgunakan oleh para pelaku 

usaha. Salah satu realita pelaksanaan jual beli seperti yang terjadi di Desa 

Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo antara peternak dengan 

pengumpul telur puyuh. Terdapat sekitar lima peternak telur puyuh di 

Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang mengumpulkan 

hasil ternaknya kepada satu pengumpul.
8
 

 Para peternak telur puyuh yang sangat membutuhkan uang modal 

untuk pakan burung dan perawatan burung puyuh hingga waktu panen, 

membeli pakan kepada pengumpul telur puyuh untuk modal beternak 

burung sampai panen. Dalam perjanjian jual beli pakan tersebut, 

pengumpul memberikan persyaratan kepada peternak, yaitu: mereka 

menjual pakan kepada peternak dengan syarat setelah panen telur puyuh 

yang dihasilkan ternak harus dijual kepada pengumpul tersebut. Karena 

                                                           
8
 Arif, Hasil Wawancara, 20 Juni 2019.  
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kebutuhan yang mendesak, peternak akhirnya menyanggupi dengan 

keadaan terpaksa, walaupun sebenarnya para peternak itu nantinya ingin 

menjual telur puyuh dengan harga yang paling tinggi. Sehingga mau tidak 

mau ketika peternak panen dengan terpaksa menjual telur puyuh kepada 

pengumpul yang menjual pakan burung tersebut karena telah terikat pada 

awal pembelian pakan burung puyuh. Pada saat jual beli pakan burung 

puyuh, antara peternak dan pengumpul hanya sekedar melakukan akad jual 

beli dengan asas saling percaya bahwa hasil panen akan dijual kepada 

pihak pengumpul tersebut. Pada waktu panen, telur puyuh dibeli oleh 

pengumpul dengan harga waktu terjadi akad jual beli, tetapi harganya 

lebih rendah dengan harga pasar.
9
 

Misalnya dalam populasi yang berjumlah 3.000 menghasilkan telur 

puyuh sebanyak 25kg. Untuk kebutuhan pakan selama 1 minggu 

membutuhkan sekitar 5 sak por yang dicampur dengan katul 2,30 kwintal. 

Setelah telur puyuh dipanen, dijual kepada pengepul seharga 21.000 /kg. 

Untuk menutup kerugian biaya perawatan dan pakan burung peternak 

menjual sebagian telur kepada masyarakat luar dengan harga 25.000/kg.
10

 

Walaupun pada dasarnya pengumpul bebas menentukan harga jual 

yang ia miliki, akan tetapi pada saat yang sama ia tidak dibenarkan 

melanggar dua prinsip niaga yaitu asas suka sama suka dan tidak 

merugikan orang lain. Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian 

                                                           
9
 Arif, Hasil Wawancara, 20 Juni 2019. 

10
 Ibid., 
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sekaligus  menganalisis, mengkaji, serta membahasnya lebih jauh lagi 

untuk menjelaskan masalah tersebut. 

Berdasarkan latar  belakang atau permasalahan di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi dengan judul  

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Antara 

Peternak Dengan Pengumpul Telur Puyuh di Desa Tajug Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis dapat merumuskan 

masalah dalam penilitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bersyarat 

antara peternak dengan pengumpul telur puyuh di Desa Tajug 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ?  

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual telur 

puyuh oleh pengumpul telur puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi jual beli telur 

puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Tujuan 

tersebut dapat dirumuskan secara detail sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis akad jual beli bersyarat antara peternak dengan 

pengumpul telur puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo.  
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2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap penetapan harga 

jual telur puyuh oleh pengumpul telur puyuh di Desa Tajug 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dpat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini berguna dalam upaya menambah pengembangan 

pemikiran tentang hukum ekonomi Islam khususnya dalam akad jual 

beli dan juga sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut 

dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat transaksi di lapangan terkait 

pelaksanaan akad jual beli serta sebagai pedoman hukum bagi penulis 

dalam penelitian berikutnya. 

E. Telaah Pustaka  

Dalam penelitian ini penulis telah mengkaji beberapa skripsi terdahulu 

yang ada kaitannya dengan masalah yang akan penulis teliti antara lain 

adalah: 

Pertama, skripsi oleh Setiyo Nugroho yang berjudul ”Analisa Fiqh 

Terhadap Praktek Jual Beli Anyaman Bambu Dengan Syarat di Desa 

Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan” pada tahun 2015 

IAIN Ponorogo. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli 



 

11 
 

di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Masalah 

dalam skripsi ini yaitu praktik jual beli di Desa Sumberagung anyaman 

yang dibuat oleh masyarakat berupa topi capil, sudah ada pengepulnya 

yang menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh para pengrajin. 

Bahan-bahan itulah yang dijual kepada para pengrajin dan mengharuskan 

para pengrajin capil itu untuk menjual hasil kreasinya kepada pengepul itu 

kembali. Selain itu pengepul juga yang menentukan harga jual dari bahan-

bahan itu, dan ketika para pengrajin menjual capil mereka, pengepul itu 

juga yang menetapkan harga belinya.
11

  

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yaitu dengan mencari data secara langsung di lapangan. Metode 

atau teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penyumpulan data adalah dengan cara observasi partisipatif atau terlibat 

dalam kegiatan orang yang digunakan sebagai sumber data penelitian, 

dengan cara dokumentasi atau catatan peristiwa yang sudah berlalu, dan 

dengan wawancara tidak terstruktur atau tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang tersusun sistematis karena yang digunakan hanya berupa 

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Hasil penelitian ini menyimpulakan bahwa akad jual beli anyaman 

bambu di Desa Sumberagung sudah sesuai dengan fiqh, karena jual beli 

bersyarat yang dilakukan penjual bahan dengan pengrajin capil 

merupakan jual beli yang dibutuhkan masyarakat serta diantara kedua 

                                                           
11

 Setiyo Nugroho, “Analisa Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Anyaman Bambu Dengan 

Syarat Di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”, Skripsi (Ponorogo: 

IAIN Ponorogo, 2015),  6. 
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belah pihak tidak ada yang yang dirugikan. Penentuan harga yang terjadi 

pada jual beli anyaman bambu dengan syarat di Desa Sumberagung sudah 

sesuai dengan fiqh, meskipun tidak terjadi tawar-menawar harga akan 

tetapi kedua belah pihak sudah saling rela dan tidak ada yang merasa 

dirugikan.
12

  

Kedua, skripsi oleh Wahyuni Hidayati yang berjudul ”Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Syarat Dalam Jual Beli Sapi Bunting di Dusun 

Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan” tahun 

2017 IAIN Ponorogo. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jual 

beli di masyarakat Dusun Pandeyan. Masalah dalam skripsi ini yaitu 

transaksi jual beli sapi bunting dengan menggunakan syarat dimana 

apabila pembeli membeli sapi bunting maka ia harus menyerahkan seekor 

ayam sebagai syarat. Adapun syarat tersebut yaitu sebagai ganti anak sapi 

yang berada dalam perut induknya. Akan tetapi janin tersebut tetap 

dihitung harga, sehingga dalam penetapan harganya juga lebih mahal 

dibandingkan dengan sapi biasa. Selain itu dalam mekanisme 

penyerahannya juga harus menunggu hari (hari baik) yang sudah 

ditentukan oleh penjual. Hal tersebut menjadi kebiasaan masyarakat 

Dusun Pandeyan.
13

  

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi 

                                                           
12

 Ibid., 69. 
13

 Wahyuni Hidayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Dalam Jual Beli Sapi 

Bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”, Skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 4-5. 



 

13 
 

berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diamati. Sedangkan metode atau 

teknik pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu dengan cara wawancara 

atau berkomunikasi secara langsung dengan yang bersangkutan melalui 

tanya jawab lisan tentang pokok permasalahan yang ingin diteliti dan 

dengan cara observasi atau pengamatan serta pencatatan secara sistematik 

terhadap objek penelitian yang dijadikan praktik jual beli bersyarat.
14

 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) tradisi jual beli 

bersyarat yang terjadi di Dusun Pandeyan hanya berlaku untuk sapi yang 

dijual dalam keadaan bunting. Kegiatan jual beli tersebut sudah terbiasa 

dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan oleh warga setempat, sehingga 

hal tersebut sudah dianggap menjadi sesuatu yang wajar. Adanya syarat 

ayam tersebut dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya dapat 

dianggap sebagai ’urf  khusus. Sedangkan dilihat dari segi penilaian baik 

dan buruk, dapat dianggap sebagai adat yang fasid (rusak) (2) pernyataan 

transaksi jual beli sapi bunting bersyarat di Dusun Pandeyan menunjukkan 

bahwa adanya tambahan ayam yang seharusnya tidak ada dalam syarat 

jual beli. Esensi awalnya adalah transaksi jual beli biasa bergeser menjadi 

transaksi jual beli sapi bunting bersyarat (ayam). Konsekuensi apabila 

syarat ayam tersebut tidak dipenuhi, maka jual beli tersebut batal (tidak 

terjadi jual beli).
15

 

Meskipun penelitian di  atas terkait adanya syarat dalam transaksi  

jual beli, tetapi dalam penelitian ini menggunakan objek yang berbeda, 

                                                           
14

 Ibid., 10-11. 
15

 Ibid., 75. 
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secara khusus penelitian ini akan fokus terhadap jual beli pakan dengan 

telur puyuh antara peternak dengan pengumpul telur puyuh di Desa Tajug 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam menyusun proposal ini, penyusun menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.
16

 Yang berarti bahwa 

datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.
17

 

2. Jenis Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka 

untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan 

perilaku individu atau sekelompok orang.
18

 

3. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai partisipan penuh, 

pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul data. Dalam penelitian 

ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai penelitian oleh 

subyek atau informan. Penulis hadir secara langsung di tengah-tengah 

informan untuk mengamati praktik jual beli ke lapangan tempat 

dilaksanakanya penelitian, yaitu di Desa Tajug Kecamatan Siman 

                                                           
16

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah  (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),6.  
17

 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2012), 21. 
18

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

Karya,2009), 5. 
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Kabupaten  Ponorogo. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara 

langsung kepada peternak dan karyawan yang berfungsi sebagai 

informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat. 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Tajug Kecamatan Siman 

Kabupaten  Ponorogo. Peneliti tertarik melakukan penelitian ditempat 

ini karena terdapat masalah tentang bagaimana akad jual beli bersyarat 

antara peternak dengan pengumpul telur puyuh. Maka dari itu Penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. 

5. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali 

data dari lapangan yang berkaitan dengan akad jual beli bersyarat 

di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten  Ponorogo, 

diantaranya: 

1) Data tentang akad yang digunakan dalam praktik jual beli 

bersyarat antara peternak dengan pengumpul telur puyuh di 

Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten  Ponorogo. 

2) Data tentang adanya penetapan harga dalam praktik jual beli 

bersyarat antara peternak dengan pengumpul telur puyuh di 

Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten  Ponorogo. 
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b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer. 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber subjek 

penelitian.
19

 Data primer dalam penelitian ini berupa informasi 

yang akan diperoleh dari wawancara dengan pihak yang terlibat 

praktik jual beli dan peternak di Desa Tajug Kecamatan Siman 

Kabupaten  Ponorogo. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara dalam penelitian ini yaitu teknik dalam 

pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan oleh 

pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden 

dicatat sebagai dokumentasi.
20

 Wawancara dilakukan langsung 

oleh peneliti kepada peternak di Desa Tajug Kecamatan Siman 

Kabupaten  Ponorogo untuk mencari data terkait akad jual beli 

pakan ternak bersyarat antara peternak dengan pengumpul telur 

puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan 

untuk mencari data terkait penetapan harga jual telur puyuh oleh 

pengumpul telur puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo. 

                                                           
19

 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236. 
20

 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 

67-68. 
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b. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini merupakan pengamatan dan 

pencatatan yang sistematis seperti hasil musyawarah antar pihak 

yang digunakan untuk mencari data terkait akad jual beli 

bersyarat antara peternak dengan pengumpul telur puyuh di Desa 

Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan untuk mencari 

data terkait penetapan harga jual telur puyuh oleh pengumpul 

telur puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo. 

7. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan Penulis dalam penelitian 

ini meliputi: 

a. Editing yaitu, memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, 

keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan 

keseragaman satuan atau kelompok kata.
21

 

b. Organizing yaitu, menyusun dan mensistematiskan data-data 

yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah 

direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan 

relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan 

masalah.
22

 

                                                           
21

 Aji, Metodologi Penelitian, 153. 
22

Ibid. 
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c. Penemuan hasil data yaitu, melakukan analisa berkelanjutan 

terhadap hasil pengorganisasian data yang dilakukan 

menggunakan kaidah-kaidah atas teori-teori dan dalil-dalil serta 

hukum-hukum tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan.
23

 

8. Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah analisis kualitatif, 

dengan mengumpulkan data langsung. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus 

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu data-data 

lapangan yang berasal dari peternak di Desa Tajug Kecamatan Siman 

Kabupaten  Ponorogo. 

9. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan 

dengan cara: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
24

Dengan 

perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah 

data-data yang sudah diperoleh. Jika data-data yang diperoleh 

selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan 

pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga 

diperoleh data yang pasti kebenarannya. 

                                                           
23

 Supriyanto, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta:  Hak Cipta, 2009), 133. 
24

 Moleong, Metodologi Penelitian, 248.  
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b. Ketekunan Pengamatan 

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar 

data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk 

meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti akan membaca 

berbagai referensi baik buku maupun hasil penelitian atau 

dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan jual beli.
25

 

Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat 

melakukan pengecekan kembali apakah data-data yang sudah 

diperoleh sudah benar atau belum. Dengan demikian, peneliti 

dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis 

terhadap permasalahan yang diamati. 

c. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
26

 Pada 

penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data 

yang terkait dengan transaksi jual beli bersyarat di Desa Tajug 

Kecamatan Siman Kabupaten  Ponorogo sudah benar atau belum 

dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi 

sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti 

membandingkan data hasil observasi dengan data hasil 

wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan 

                                                           
25

Ibid., 272. 
26

Ibid., 273. 
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wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik 

kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari 

beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau 

penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai 

jual beli bersyarat, oleh karena itu penulis menyusun lima bab yaitu sebagai 

berikut:   

BAB I  : Pendahuluan  

Pendahuluan yang mencakup antara lain latar belakang 

penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian,  

manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, 

metode penelitian, dan sistemmatika pembahasan. Bab 

ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam 

pembahasan bab-bab selanjutnya. 

  BAB II   :   Jual Beli Dalam Islam 

Bab ini berfungsi sebagai kajian teori yang meliputi teori 

tentang jual beli bersyarat dan penetapan harga. Bab ini 

merupakan kajian teori untuk memahami dasar teori 

pokok dari permasalahan dalam skripsi ini. 

BAB III : Praktik Jual Beli Bersyarat Antara Peternak Dengan 

Pengumpul Telur Puyuh Di Desa Tajug Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo 
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Bab ini memaparkan data hasil penelitian dan temuan 

penelitian dengan mendeskripsikan tentang gambaran 

umum Desa Tajug Kecamatan Siman, kondisi ekonomi 

masyarakat, latar belakang terjadinya jual beli bersyarat 

meliputi jumlah peternak di Desa Tajug, sejarah 

terjadinya transaksi jual beli pakan telur puyuh, modal 

awal ternak burung puyuh, darimana asal pakan burung 

puyuh, akad jual beli antara peternak dengan pengumpul 

telur puyuh, penetapan harga jual beli hasil ternak (telur 

puyuh) oleh pengumpul. Bab ini berfungsi untuk 

memaparkan data hasil penelitian guna dianalisis pada 

bab selanjutnya. 

BAB IV : Analisis Jual Beli Bersyarat Antara Peternak Dengan 

Pengumpul Telur Puyuh Di Desa Tajug Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo 

Bab ini berfungsi untuk menganalisis data dengan 

landasan teori Bab II yang meliputi tinjauan hukum 

islam terhadap kerjasama jual beli bersyarat dan juga 

analisis terhadap penetapan harga yang berlaku dalam 

praktik jual beli bersyarat ini. 

BAB V : Penutup 
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Bab ini merupakan akhir dari penulisan laporan penelitian 

yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang 

berupa kesimpulan dan dilanjutkan dengan saran-saran. 
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BAB II 

JUAL BELI DALAM ISLAM 

H. Konsep Dasar Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Perkataan jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya 

bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan 

menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan 

demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan 

dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain 

memberi, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.
27

 

Kata  ُالبَْيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk 

pengertian lawanya, yaitu kata  َُراء  yang berarti beli. Dengan اَلشِّ

demikian kata  ُالبَْيع berarti jual dan sekaligus juga kata beli.
28

 Jual beli 

menurut bahasa, artinya suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan 

sesuatu yang lain.
29

 Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama 

berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:  

Menurut ulama H}anafi> :  

ْوصٍُ ماٍَلُبَِماٍُلَُعلَىَُوْجٍهَُمْخص  باََدلَةُ   م 

                                                           
27

 Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam  (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1994). 33 .  
28

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

Persada, 2004), 113. 
29

Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alammah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin 

Qosim Asy-syafi’i, Fathul Qorib, terj. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1983), 228. 
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Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan 

cara khusus (yang dibolehkan)”. 

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang 

khusus yang dimaksudkan oleh ulama H}anafi> adalah melalui ijab 

(ungkapan pembeli) dan qabul (pernyataan penjual) dan juga boleh 

melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan 

pembeli.
30

 Disamping itu harta yang diperjualbelikan harus 

bermanfaat bagi manusia. 

Menurut ulama Ma>liki, Sha>fi’i>, dan H}anbali>, jual beli adalah: 

ماٍَلُبَِماٍُلُتَْملِْيًكاَُوتََملًُّكا باََدلَةُ   م 

Artinya : “Saling menukar harta dalam bentuk pemindahan 

milik dan pemilikan”.
31 

Menurut pengertian lain, yang dimaksud dengan jual beli adalah 

pertukaran antara harta atas saling rela atau memindahkan milik 

dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang 

sah).
32 

Pengertian jual beli (al-bai>’) secara definitif yaitu tukar menukar 

harta benda atau sesuatu yang di inginkan dengan sesuatu yang 

sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat dan diperbolehkan oleh 

sha>ra’.33
 Adapun menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi 

                                                           
30

Nasroh Haroen, Fiqih Mua malah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111. 
31

 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 12. 
32

 Ibid., 13. 
33

 Ibid. 
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Syariah, bai>’ adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran 

antara benda dengan uang.
34

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Syariat yang benar-benar menghormati hak kepemilikan 

umatnya. Karena itu, tidak dibenarkan bagi siapa pun untuk memakan 

atau menggunakan harta saudaranya kecuali jika saudaranya benar-

benar merelakannya, baik melalui perniagaan atau lainnya. Adapun 

dasar hukum jual beli adalah:
35

 

1. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam 

surat al-Nisa’ ayat 29:  

 
 
ْ ََل تَأ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ن تَُكوَن تَِجََٰرةً َيَٰٓ

َ
ٓ أ َٰلَُكم بَي نَُكم بِٱل َبَِٰطِل إَِلذ َو م 

َ
ْ أ ُكلُٓوا

َ ََكَن بُِكم  رَِحيٗما  ۚۡ إِنذ ٱَّللذ نُفَسُكم 
َ
ُتلُٓواْ أ ۚۡ َوََل َتق  ِنُكم    ٢٩َعن تََراٖض م 

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.
36

 

2. Dalam surat al-Baqarah ayat 42 : 

لَُموَن  نتُم  َتع 
َ
َقذ َوأ ُتُمواْ ٱۡل  َقذ بِٱل َبَِٰطِل َوتَك    ٤٢َوََل تَل بُِسواْ ٱۡل 

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak 

dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu 

sedang kamu mengetahui.
37 
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Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alammah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin 

Qosim Asy-syafi’i, Fathul Qorib, terj. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1983), 315. 
35

 Ibid., 53.  
36

al-Qur’an, 4: 29.  
37

al-Quran, 2: 42.  
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3. Hadith, diantaranya: 

َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه وَُكلُّ بَ ْيٍع : َايُّ اْلَكْسِب َأْطَيُب؟ َفقَالَ : م،.ُمِئَل النَِّبُّ ص
ُرورِ  (رواه البزار وصححه احلاكم عن رفاعةابن الرافع.)َمب ْ . 

Artinya: “Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang 

paling baik. Beliau menjawab, “Seseorang bekerja dengan tangannya 

dan setiap jual beli yang mabrur.”(HR. Bajjar, Hakim 

menyalihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’) 

 

 Maksud mabrur dalam hadith di atas adalah jual beli yang 

terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. 

4. Ijma’  

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan 

alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 

dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau 

barang milik orang lain yang digunakannya itu, harus diganti dengan 

barang lain yang sesuai.
 38

 

Semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya 

diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, hal ini 

sesuai dengan kaidah fikih: 

 

َُعلَىُ لِْيل  ُالدَّ َحتَّىُيَد لَّ بَاَحةُ  ُفِْيُاْْلَْشيَاِءُاَْْلِ ُالتَّْحِرْيمُِاَْْلَْصل 

 

Artinya : Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang          

menunjukkan keharamannya.
39
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 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75. 
39

 Ridho Rokamah,  Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), 53. 



 

27 
 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Jual beli dikatakan sah oleh syariat apabila dalam jual beli 

tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Dalam 

menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antar ulama 

H}anafi>yah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama 

H}anafi>yah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan 

qabul (ungkapan dari penjual).
40

 

Rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat.  

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. 

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari: 

1.  Al-Aqdu (ijab qabul), 

2. Al-‘Aqid  (penjual dan pembeli), 

3. Al-Ma’qud ‘Alaihi (objek akad),
41

  

4. ada nilai tukar pengganti barang
42

 

Di antara ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan 

persyaratan jual beli, yaitu:  

a. Ulama H}anafi>yah 

 Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama H}anafi>yah  berkaitan 

dengan syarat jual beli adalah:  

1) Syarat terjadinya akad 

                                                           
40

 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 17. 
41

 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 55. 
42

 Nasrun Haroen, Fiqh, 115. 
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    Syarat terjadinya akad merupakan syarat-syarat yang 

ditetapkan sha>ra’. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli 

batal. Tentang syarat ini, ulama H}anafi>yah menetapkan empat 

syarat, yaitu: 

a) Syarat orang yang berakad 

(1) Berakal dan mumayyi>z. 

(2) Orang yang berakad harus berbilang
43

 

b) Syarat dalam akad 

 Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai ijab dan 

qabul. Namun, dalam ijab dan qabul terdapat tiga syarat 

berikut: 

(1) Ahli akad 

(2) Qabul harus sesuai dengan ijab 

(3) Ijab dan qabul harus bersatu
44

 

c) Tempat akad 

d) Objek akad 

     Objek akad harus memenuhi empat syarat yaitu: 

(1) Objek akad harus ada, tidak boleh akad atas barang-

barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, 

seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual 

beli anak hewan yang masih dalam kandungan. 

                                                           
43

 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 17. 
44

 Ibid. 
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(2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai yakni benda 

yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan. 

(3) Benda tersebut milik sendiri. 

(4) Dapat diserahkan.
45

 

2) Syarat pelaksanaan akad 

a) Benda dimiliki orang yang berakad atau berkuasa untuk 

akad. 

b) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.
46

 

3) Syarat sah akad 

 Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus: 

a) Syarat umum 

Syarat umum merupakan syarat-syarat yang 

berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah 

ditetapkan sha>ra’.47
 Di antaranya adalah syarat-syarat yang 

telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual 

beli, yaitu ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan 

waktu, penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang 

merusak lainnya.
48
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 Ibid., 19.  
46

Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, 79.  
47

 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, vol. V, terj. Abdul Hayyie Al-

Kattani, 60. 
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 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, 80. 
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b) Syarat khusus 

Syarat khusus merupakan syarat-syarat yang hanya ada 

pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi 

persyaratan berikut ini: 

(1) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, 

yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab 

apabila dilepaskan akan rusak atau hilang. 

(2) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat. 

(3) Serah terima benda dilakukan sebelum terpisah, yaitu 

pada jual beli yang bendanya ada ditempat. 

(4) Terpenuhinya syarat penerimaan. 

(5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam 

jual beli yang memakai ukuran dan timbangan. 

(6) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung 

jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang 

yang masih berada  ditangan penjual.
49

 

c) Syarat kemestian 

 Akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari pilihan yang 

berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan 

batalnya akad.
50
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 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2015), 169. 
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b. Ulama Ma>liki  

 Syarat yang dikemukakan oleh ulama Ma>likiyah yang 

berkenaan dengan orang yang berakad, ijab dan qabul, benda atau 

barang berjumlah sebelas syarat.
51

 

1) Syarat orang yang berakad 

 Orang yang berakad merupakan penjual dan pembeli. 

Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual: 

a) Penjual dan pembeli harus mumayyi>z. 

b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan 

 wakil. 

c) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan 

 paksaan adalah tidak sah. 

d) Penjual harus sadar dan dewasa.
52

 

2) Syarat dalam ijab dan qabul 

a) Tempat akad harus bersatu. 

b) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah. 

3) Syarat harga dan yang dihargakan 

a) Bukan barang yang dilarang sha>ra’. 

b) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr, dll. 

c) Bermanfaat menurut pandangan sha>ra’. 

d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad. 

                                                           
51

 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, vol. V, terj. Abdul Hayyie Al-

Kattani, 61. 
52

 Imam Mustofa, Fikih Muamalah Kontemporer (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), 27.  



 

32 
 

e) Dapat diserahkan.
53

 

c. Ulama Sha>fi>’i  

Ulama Sha>fi>’i mensyaratkan dua puluh dua syarat, yang 

berkaitan dengan orang berakad, ijab dan qabul, dan benda atau 

barang.
54

 Persyaratan tersebut adalah: 

1) Syarat orang yang berakad 

a) Dewasa atau sadar 

b) Tidak dipaksa atau tanpa hak 

c) Islam 

d) Pembeli bukan musuh 

2) Syarat ijab dan qabul 

a) Berhadap-hadapan 

b) Ditunjukkan pada seluruh badan yang berakad 

c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab 

d) Harus menyebutkan barang atau harta 

e) Ketika mengucapkan ijab dan qabul harus disertai niat 

(maksud) 

f) Pengucapan ijab qabul harus sempurna
55

 

g) Ijab qabul tidak terpisah 

h) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain 

i) Tidak berubah lafadh 
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j) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna 

k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu 

l) Tidak dikaitkan dengan waktu
56

 

3) Syarat benda atau barang 

a) Suci 

b) Bermanfaat 

c) Dapat diserahkan 

d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain 

e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan 

akad
57

 

d. Ulama H{anbali> 

  Menurut ulama H{ana>bilah, persyaratan jual beli terdiri atas 

sebelas syarat, baik dalam orang yang berakad, ijab, qabul, dan 

benda atau barang.
58

 

1) Syarat orang yang berakad 

a) Dewasa atau sadar 

b) Ada keridaan 

2) Syarat ijab dan qabul 

a) Berada di tempat yang sama 

b) Tidak terpisah 

c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
59

 

                                                           
56

 Ibid., 85. 
57

 Ibid. 
58

 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, vol. V, terj. Abdul Hayyie Al-

Kattani, 67. 



 

34 
 

3) Syarat benda atau barang 

a) Harus berupa harta 

  Benda atau barang adalah barang-barang yang 

bermanfaat menurut pandangan sha>ra’. Adapun barang-

barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika 

dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamr sebab 

tidak ada lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli 

burung karena suaranya bagus. 

  Ulama H{anabilah mengharamkan jual beli al-

Qur’a>n, baik untuk orang muslim maupun kafir sebab al-

Qur’a>n itu wajib diagungkan, sedangkan menjualnya 

berarti tidak mengagungkannya.
60

 

b) Milik penjual secara sempurna 

 Dipandang tidak sah jual beli yang menjual barang tanpa 

 seizin pemiliknya. 

c) Barang dapat diserahkan ketika akad 

d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli 

 Benda atau barang harus jelas dan diketahui kedua 

pihak yang melangsungkan akad. Harga diketahui oleh 

kedua pihak yang akad 

e) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah 
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 Barang, harga, dan orang yang berakad harus 

terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut 

menjadi tidak sah, seperti riba> dan ghara>r.61
 

4. Macam-macam Jual Beli 

Jual beli dapat ditinjau dari segi objek dan pelaku jual beli. 

Pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Ditinjau dari segi objek jual beli ada tiga macam, yaitu: 

a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada saat dilakukan 

akad jual beli benda atau objek harus ada didepan penjual 

dan pembeli. 

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. 

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu 

jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya 

tidak tentu, sehingga dikhawatirkan barang tersebut 

diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya 

dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
62

 

Ditinjau dari subyek jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang 

dilakukan seseorang dengan pembawaan alami dalam 

menyampaikan kehendak dan pernyataan.
63
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b. Jual beli dengan penyampaian kehendak menggunakan 

utusan atau perantara, jual beli ini dilakukan oleh penjual 

dan pembeli secara tidak berhadapan.  

c. Jual beli dengan perbuatan, yaitu jual beli dengan 

mengambil dan memberikan barang secara langsung tanpa 

yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul 

(ungkapan dari penjual). Seperti seseorang yang mengambil 

barang yang sudah dituliskan label harganya, kemudian 

pembeli memberikan uang pembayarannya kepada 

penjual.
64

 

Ditinjau dari segi sah atau tidaknya  ulama H}anafi>yah  membagi 

jual beli menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Jual beli yang s}ah{i<h{, yaitu jual beli yang disyari’atkan, memenuhi 

rukun dan syarat, bukan milik oranglain, dan tidak tergantung 

pada hak khiyar lagi. Jual beli ini s}ah{i<h{ dan mengikat kedua belah 

pihak.
65

 

b. Jual beli yang batal, yaitu jual beli yang salah satu atau seluruh 

rukunnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli barang yang 

diharamkan syara’ atau jual beli yang dilakukan oleh orang gila 

maupun anak-anak. Jual beli yang batal, diantaranya: 
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1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Misalnya jual beli buah yang 

putiknya belum muncul di pohonnya atau jual beli anak sapi 

yang belom ada sekalipun di perut induknya telah ada. 

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, 

seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang 

lepas di udara. 

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada 

lahirnya baik tapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur 

penipuan, seperti jual beli ikan di dalam air. 

4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, bangkai dan darah. 

Karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan 

tidak mengandung makna harta. 

5) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang 

tidak boleh dimiliki seseorang dan merupakan hak bersama 

umat manusia, maka tidak boleh diperjualbelikan.
66

 

c. Jual beli yang fasid, menurut ulama H}anafi>yah dapat diartikan 

sebagai berikut: 

1) Jual beli benda atau barang secara global dan tidak diketahui. 

2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. 

3) Jual beli barang yang gaib dan tidak dapat dihadirkan pada 

saat transaksi berlangsung. 

4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. 
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5) Barter dengan barang yang diharamkan. 

6) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan 

pembuatan khamr. 

7) Jual beli yang bergantung pada syarat. 

8) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat 

dipisahkan dari satuannya. 

9) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna 

matangnya untuk dipanen.
67

 

5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam 

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang 

mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau 

mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, 

patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau 

pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. 

Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan 

kotor. 
68

 

Ada beberapa pandangan menurut para ulama mengenai jual beli yang 

dilarang, yaitu: 

a. Najsi (menawar agar oranglain menawarkan lebih tinggi) adalah 

jual beli yang dilakukan dengan cara seseorang menawar harga 

suatu barang agar oranglain yang akan membeli barang tersebu 
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menawar harga yang lebih tinggi. Menurut ulama Hanafi, Syafi’i, 

dan Hambali orang yang memahalkan harga itu berdosa. 

Sedangkan menurut ulama Maliki pembelian itu tidak sah. 

b. Diharamkan jual beli dengan cara memberikan uang muka sebagai 

bagian dari harga, jika senang maka ia membelinya dan jika tidak 

senang maka uang itu menjadi hibah. Menurut ulama Hambali jual 

beli demikian tidak apa-apa. 

c. Dibolehkan menjual suatu barang dengan harga tertentu secara 

kredit lalu penjual itu membelinya dari pembelinya secara kontan 

dengan harga yang lebih rendah. Menurut ulama Syafi’i, Hanafi, 

dan Hambali penjual dengan harga demikian tidak diperbolehkan. 

Kecuali jika pembelinya menjual barang itu kepada orang lain, 

lalu dibeli oleh pembeli pertama, maka demikian menjadi boleh. 

d. Penentuan harga barang oleh pemerintah hukumnya haram 

menurut ulama Syafi,i dan Hanafi. Jika seseorang diantara 

pedagang di pasar menyalahi harga yang ditetapkan dan menjual 

dengan harga lebih mahal atau lebih murah hendaknya dipaksa 

mengikuti harga pasar atau dapat memisahkan diri dari pasar. 

e. Apabila pemerintah menetapkan harga barang, sedangkan pemilik 

barang tidak senang menjual barang dengan harga tersebut, maka 

ia dihukumi sebagai orang yang terpaksa menjual barangnya. 

Menurut ulama Hanafi paksaan pemerintah tersebut menghalangi 



 

40 
 

sahnya penjualan, sedangkan paksaan orang lain tidak 

menghalangi sahnya penjualan. 

f. Menimbun barang makanan untuk dijual pada masa sulit dengan 

harga yang tinggi hukumnya haram. Demikian kesepakatan para 

imam mazhab. 

g. Hasil penjualan anjing adalah haram. Ulama Maliki dan Hanafi  

membolehkan menjualnya tetapi makruh. Jual beli tidak batal jika 

anjing yang dijual itu membawa manfaat. Sedangkan menurut 

ulama Syafi’i dan Hambali tidak boleh sama sekali. 

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut: 

a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang 

lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. 

Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli 

dengan harga yang lebih mahal.
69

 

b. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa 

ke luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke 

pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal 

ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang 

datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang 

tersebut tidak sampai di pasar.
70
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c. Menjual di atas penjualan oranglain, misalkan seseorang berkata: 

kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku 

saja yang kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu. 

d. Jual beli secara propaganda palsu, yaitu menaikkan harga bukan 

karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata 

untuk mengelabui oranglain (agar mau membeli dengan harga 

tersebut).
71

 

e. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli 

babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara 

umum, juga patung, berhala, dan sejenisnya. Pembolehan dalam 

menjual dan memperdagangkan disamakan dengan 

mendekatkan mereka kepadanya.
72

 

6. Penetapan Harga dalam Jual Beli 

Ima>m Sha>fi’i dan ima>m Ja’fa>r berpendapat bahwa al-thaman (harga) 

dan mabi>’ (barang jualan) termasuk dua nama yang berbeda bentuknya, 

tetapi artinya satu, perbedaan diantara keduanya dalam hukum Islam 

dalam penggunaan huruf ba (dengan).
73

 Berbeda dengan mayoritas ulama 

H}anafi>yah, bahwa thaman (harga) dan mabi>’ (barang jualan) termasuk 

kata benda yang berlawanan yang mempunyai arti yang berbeda. Barang 

biasanya adalah sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya, sedangkang harga 
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biasanya tidak dapat ditentukan wujudnya.
74

 Dalam fiqh Islam dikenal 

mengenai harga suatu barang, yaitu al-thaman.
75

 

Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang 

tidak menimbulkan dampak buruk ataupun kerugian bagi para pihak yang 

bertransaksi. Harga tidak dapat dikatakan adil jika harga tersebut terlalu 

rendah sehingga salah satu pihak tidak dapat menutup biaya pengeluaran. 

Harga juga tidak boleh terlalu tinggi karena akan berdampak pada daya 

beli konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua 

biaya operasional dengan laba tertentu serta tidak merugikan semua pihak. 

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yaitu sesuatu 

yang direlakan dalam akad, baik yang lebih besar atau lebih baik dengan 

nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang disetujui oleh 

kedua belah pihak yang bertransaksi.
76

 

Al-thaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah 

masyarakat, sedangkan al-si’r adalah model barang yang seharusnya 

diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan 

demikian ada dua harga, yaitu harga antar sesama pedagang dan harga 

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

tukar barang adalah unsur yang terpenting. Jaman sekarang disebut uang. 

Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara al-thaman 
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dan al-si’r dipermainkan para pedagang adalah al-thaman. Ulama fiqh 

mengemukakan syarat al-thamn sebagai berikut:  

a. Harga yang disepakati antara dua belah pihak harus jelas 

jumlahnya. 

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

secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.  

c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang 

dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan shara’ 

seperti babi dan khamr,karena kedua jenis benda itu tidak 

bernilai perdagangan shara’. 

Dalam penetapan harga syarat dan rukun sama halnya dengan 

syarat dan rukun jual beli, yaitu memiliki 3 (tiga) rukun: 

a. Al-‘Aqid (penjual dan pembeli) haruslah seseorang yang 

merdeka, berakal (tidak gila), dan baligh atau mumayyi>z (sudah 

dapat membedakan baik atau buruk dan najis atau suci, 

mengenai hitungan harga).
77

 

b. Al-Aqdu (ijab-qabul) dari penjual dan pembeli: Ijab (penawaran) 

yaitu si penjual mengatakan, “saya jual barang ini dengan harga 

sekian”. Dan qabul (penerimaan) yaitu si pembeli mengatakan, 

“saya terima atau saya beli”.
78
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c. Al-Ma’qud ‘Alaihi (objek transaksi mencakup barang dan  uang 

atau penetapan harga).
79

 

I. Jual Beli Bersyarat 

1. Pengertian 

Jual beli bersyarat adalah jual beli yang ijab dan qabul dikaitkan 

dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual 

beli tersebut atau ada kemungkinan terdapat unsur yang merugikan 

dan dilarang. Ketika para pihak yang mengadakan kesepakatan jual 

beli mengajukan suatu syarat dalam transaksi jual beli maka hukum 

jual beli tersebut sesuai dengan bentuk syarat yang diajukan. 

Definisi secara etimologi, bay’ berarti jual beli, dan al-wafa’  

berarti pelunasan utang. Secara terminologi, bay’ al-wafa’  

didefinisikan para ulama fiqh dengan “jual beli yang dilangsungkan 

dua pihak yang diikuti dengan syarat bahwa barang yang dijual itu 

dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah 

ditentukan sudah tiba”.
80

 Jual beli al-wafa’ adalah jual beli dengan 

syarat yaitu jika penjual mengembalikan uang hasil penjualan, 

pembeli mengembalikan barang dagangan kepada penjual.
81

 

Persyaratan dalam jual beli berbeda dengan syarat jual beli. 

Syarat jual beli telah ditentukan oleh syariat, sedangkan persyaratan 

dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak yang melakukan 
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transaksi jual beli. Jika syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang 

dilakukan menjadi tidak sah. Namun apabila persyaratan dalam jual 

beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang 

memberikan persyaratan berhak melakukan khiyar untuk melanjutkan 

atau membatalkan traksaksi jual beli.  

2. Rukun dan Syarat  

Persyaratan dalam jual beli ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Persyaratan yang dibenarkan agama, yaitu persyaratan yang 

sesuai dengan tuntutan akad jual beli tersebut dengan tujuan 

menekankan kewajiban setelah terjadinya akad, persyaratan 

manfaat pada barang atau objek, dan persyaratan kriteria tertentu 

pada barang atau cara tertentu pada pembayarannya. 

b. Persyaratan yang dilarang agama, yaitu seperti persyaratan yang 

menggabungkan akad pinjaman uang dengan akad jual beli. 

Persyaratan ini hukumnya haram karena merupakan media 

menuju riba, sebab bisa saja harga barang yang dijual bisa lebih 

tinggi daripada yang disyaratkan ketika pinjaman uang terjadi.
82

 

Ulama Hanafiyyah mengemukakan bahwa rukun dalam bay’ al-

wafa’  sama dengan akad jual beli pada umumnya, yaitu ijab dan 

qabul. Dalam jual beli, menurut mereka hanya ijab dan qabul yang 

menjadi rukun akad, sedangkan pihak yang berakad, barang yang 
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dibeli, dan harga barang, tidak termasuk rukun melainkan termasuk 

syarat-syarat jual beli. 

Demikian juga dengan syarat bay’ al-wafa’   menurut mereka 

sama dengan syarat-syarat jual beli pada umunya. Penambahan 

syaratnya dalam bay’ al-wafa’  barang yang dijual itu harus dibeli 

kembali oleh penjual dalam tenggang waktu yang jelas dan disepakati 

oleh kedua belah pihak.
83

 

3. Hukum  

Hukum asal memberikan persyaratan dalam jual beli adalah sah, 

maka diperbolehkan bagi kedua pihak untuk menambahkan 

persyaratan dari awal akad.
84

 Hal ini berdasarkan ayat QS al-Maidah 

berikut: 

َها يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ِ  ٱَّلذ  ب

ْ فُوا و 
َ
ْ أ ِحلذ  ٱل ُعُقوِد  َءاَمُنٓوا

ُ
ن َعَٰمِ ت  لَُكم بَِهيَمُة أ

َ إَِلذ َما ُيت ََلَٰ  ٱۡل 
 ِ
َ ُُمَِل  ي دِ َعلَي ُكم  َغۡي  ٌۗ إِنذ  ٱلصذ نُتم  ُحُرم 

َ
َ َوأ   ١ََي ُكُم َما يُرِيُد  ٱَّللذ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 

Menurut ulama Ma>likiyah dan H{ana>bilah serta ulama 

Mutaqaddimin, dari kalangan H}anafi>yah dan Sha>fi >’iyah berpendapat 

bahwa jual beli al-wafa’  tidak sah, karena syarat dari penjual bahwa 

ia akan mengambil barang dagangannya lagi dari pembeli jika ia 
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mengembalikan uang pembeli yang telah dibayarkan bertentangan 

dengan tujuan jual beli, yaitu hak milik pembeli terhadap barang 

dagangan yang dibelinya ini bersifat permanen. 

Sebagian ulama Muta’akhirin dari kalangan ulama Hanafi dan 

Shafi’i berpendapat bahwa jual beli al-wafa’ diperbolehkan dan sesuai 

dengan sebagian hukum jual beli, yaitu pembeli dapat memanfaatkan 

barang dagangannya. Argumentasi mereka adalah manusia telah 

mengenal dan mempraktikan jual beli al-wafa’ untuk memenuhi 

kebutuhan mereka dengan menjauhkan diri dari praktik riba, maka 

jual beli seperti ini sah dan diperbolehkan. Syarat dalam jual-beli al-

wafa’ tidak merusak keabsahan jual beli yang berlaku. 

Sedangkan sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli 

al-wafa’ adalah gadai (rahn) dan bukan jual beli, maka harus 

memakai hukum gadai. Agrumentasi mereka adalah bahwa yang 

dijadikan pegangan dalam transaksi adalah maknanya, bukan bentuk 

atau strukturnya.
85

 

4. Jual Beli Bersyarat dan Hukumnya 

Ketika pihak yang melakukan transaksi mengajukan suatu syarat 

maka hukum jual beli tersebut tergantung sesuai bentuk syarat yang 

diajukan. Ada beberapa ketentuan terkait hal tersebut, diantaranya: 
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a. Jika syarat yang diajukan sejalan dengan tuntutan akad, seperti 

syarat penyerahan atau pengembalian barang ketika catat maka 

syarat tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan akad. 

b. Ketika syarat yang diajukan tidak termasuk dalam tuntutan akad 

namun syarat tersebut menyimpan kemaslahatan, maka syarat 

tersebut tidak membatalkan akad. 

c. Jika syarat yang diajukan berbeda dengan bentuk syarat diatas 

yaitu syarat yang kontradiktif dengan akad, seperti misalnya 

seseorang akan menjual pakaian dengan syarat dia menjahitkan 

baju untuknya, maka jual belinya batal.  

d. Pengajuan syarat yang tidak berhubungan dengan tujuan jual beli 

yang menimbulkan sengketa atau mempersyaratkan sesuatu yang 

tidak mendatangkan sengketa. Seperti mensyaratkan adanya 

sejumlah saksi sebagai pembuktian transaksi maka syarat ini tidak 

membatalkan akad dan akad jual beli tetap sah.
86

 

Hukum jual beli dengan syarat sebagian fuqaha mengatakan 

bahwa jual beli rusak jika syarat juga rusak. Di antara fuqaha yang 

mengucapkan demikian ialah Ima>m Sha>fi’i dan Abu Hanifah. 

Sebagian lainnya mengatakan, bahwa jual beli boleh dan syarat juga 

boleh. Di antara fuqaha yang mengucapkan demikian adalah Ibnu Abi 

Syabramah. Sebagiannya lagi mengatakan, bahwa jual beli boleh, 

sedangkan syarat batal. Di antara fuqaha yang mengatakan demikian 
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adalah Ibn Abi Layla. Menurut Imam Ahmad, jual beli dengan satu 

syarat boleh, tetapi jika dengan dua syarat tidak boleh.
87

 

Menurut Imam Malik, syarat-syarat itu dibagi menjadi tiga 

macam yaitu: syarat-syarat yang batal bersama jual beli, syarat-syarat 

yang boleh bersama jual beli, dan syarat-syarat yang batal tetapi jual 

belinya sah. Rincian dalam masalah tersebut adalah ucapan mereka 

bahwa syarat pada barang yang dijual ada dua macam, yaitu: 

a. Bahwa syarat tersebut berlaku sesudah berakhirnya kepemilikan. 

b. Bahwa pembuatan syarat itu hanya berlaku selama ada 

kepemilikan. Mereka mengatakan bahwa syarat ini terbagi 

menjadi tiga bagian: terkadang penjual mensyaratkan manfaat dari 

barang yang dijual untuk dirinya sendiri, terkadang mensyaratkan 

kepada pembeli larangan untuk mempergunakan barang tersebut, 

baik secara umum maupun khusus. Atau terkadang mensyaratkan 

pengadaan suatu maksud pada barang yang dijual. Dan bagian 

yang terakhir ini dibagi pula menjadi dua bagian yaitu: terkadang 

berupa salah satu maksud kebaikan, dan terkadang berupa maksud 

yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebaikan.
88
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BAB III 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  JUAL BELI BERSYARAT 

ANTARA PETERNAK DENGAN PENGUMPUL TELUR PUYUH DI 

DESA TAJUG KEC. SIMAN KAB. PONOROGO 

A. Gambaran Umum Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo 

1. Karakteristik Geografis 

Desa Tajug merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Desa Tajug terdiri dari dua 

dusun yaitu dusun Krajan dan dusun Bakalan. Batas dusun ditandai 

dengan letak balai desa Tajug dimana wilayah sebelah barat balai desa 

masuk dusun Krajan, sedangkan wilayah timur balai desa masuk 

dusun Bakalan. 

Luas wilayah desa Tajug adalah 27036,47 Ha yang terdiri dari: 

a. Lahan sawah : 38,650 Ha 

b. Ladang  : 38,650 Ha 

c. Perkebunan : 9.06 Ha 

d. Peternakan : 45.6 Ha 

Batas fisik wilayah desa Tajug adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara  : Kelurahan Mangunsuman 

b. Sebelah selatan: : Ds. Ronosentanan 

c. Sebelah barat  : Ds. Patihan Kidul  

d. Sebelah timur  : Ds. Mrican 
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Jumlah penduduk desa ini adalah 2.858 jiwa yang terdiri dari 

1.392 jiwa laki-laki dan 1.466 jiwa perempuan. Jumlah kepala 

keluarga di Desa Tajug sebesar 930 KK, yang berprofesi sebagian 

petani dan pekerja swasta/wiraswasta.
89

 

2. Lingkungan Desa Tajug 

Di desa Tajug terdapat 2 masjid dan 2 mushola yang masing 

masing terletak di pinggir jalan desa. Tidak ada sarana tempat ibadah 

untuk agama atau kepercayaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar penduduk desa Tajug mayoritas beragama Islam. 

Wilayah Desa Tajug terletak di daerah pegunungan, maka sebagian 

besar warganya berprofesi sebagai petani dan peternak. Ada sebagian 

warga yang juga berwirausaha dengan membuka toko atau kios  

dirumah dan pembuatan bahan bangunan seperti tiang rumah, batu bata, 

dan gorong-gorong, serta peternak sapi, ayam, kambing, dan burung 

puyuh.
90

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Tajug 

untuk menopang kehidupan sehari-hari tidak hanya sebagai petani 

melainkan ada berbagai usaha sampingan yang menunjukkan kreatifitas 

warga dalam berusaha. 
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3. Keagamaan 

 Kesadaran masyarakat desa untuk menjalankan ibadah cukup 

tinggi yang ditandai dengan kebiasaan masyarakat yang bergotong-

royong dalam memajukan kegiatan di masjid atau mushola setempat. 

Biasanya masjid Desa Tajug adzan dan menjalankan sholat berjamaah 

lima waktu dalam sehari. 

Pelajaran dan praktek keagamaan Desa Tajug sudah dibiasakan 

sejak dini dengan mendatangi dan mengajarkan ilmu agama di madrasah 

diniyah sejak sore hingga malam hari. Dengan adanya pembangunan 

bidang pendidikan keagamaan yang berupa madin, TPQ, dan pondok di 

sekitar desa sangat mendukung dalam mendalami ilmu di Desa Tajug. 

Kegiatan organisasi seperti karangtaruna dan ibu-ibu di Desa Tajug 

yang rutin adalah arisan dan yasinan di dusun masing-masing. Kegiatan 

lainnya yaitu berupa pengajian dan berbagai perayaan hari besar Nasional 

yang dilakukan secara gotong-royong antar dusun.
91

 

4. Kebudayaan 

 Faktor kebudayaan memang sangat mempengaruhi lingkungan 

masyarakat. Seperti halnya masyarakat Desa Tajug ketika mengadakan 

hajatan dan syukuran. Biasanya dalam perayaan acara tertentu 

masyarakat nanggap reog, tari gambyong, dangdut, dan atau kasidahan. 
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Tradisi seperti genduri, megengan, dan selamatan untuk 

memperingati orang yang sudah meninggal masih ada di Desa Tajug. 

Meski tidak semua warga mengadakan, tetapi mayoritas warga 

melakukannya untuk menghormati tradisi yang sudah ada sejak jaman 

dahulu. 

5. Keadaan Ekonomi 

Desa Tajug mayoritas dari penduduknya bermata pencaharian 

sebagai petani, peternak, pedagang dan lainnya (buruh atau pekerja 

serabutan). Keadaan ekonomi Desa Tajug saat ini berkembang jauh 

lebih baik dari pada dulu, sebab pada jaman dulu hanya terpaku pada 

hasil alam. Namun seiring dengan perkembangan jaman saat ini sudah 

banyak masyarakat yang memulai bisnis.  

Lahan desa tidak hanya digunakan untuk usaha pertanian dan 

peternakan saja, tapi sampai sekarang juga digunakan untuk usaha 

seperti toko, konter (toko hp), warung, bengkel dan lain-lain. Dari 

masyarakat desa pusat sampai pelosok sudah tergolong sejahtera, hal ini 

dibuktikan dengan kemampuan mencukupi kebutuhan sehari-hari dan 

menyekolahkan anak usia sekolah di lingkungan desa Tajug.
92

 Maka 

dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Tajug tergolong mampu dari 

segi ekonominya. 
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B. Praktik Jual Beli Bersyarat Antara Peternak Dengan Pengumpul 

Telur Puyuh Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

Menurut masyarakat Desa Tajug yang di maksud pengumpul (pihak 

pengepul) adalah orang yang mempunyai pakan dan menjual pakan 

tersebut kepada peternak untuk pemeliharaan burung puyuh, yang 

selanjutnya telur hasil ternak  dijual kembali pada pengumpul, baik 

pengambilannya dilakukan di pasar ataupun dirumah. 

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara dengan masyarakat  

Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan juga narasumber 

yaitu orang yang melakukan praktik jual beli burung puyuh, bahwasannya 

praktik tersebut sudah ada sejak lama. Kegiatan ini sudah menjadi 

kebiasaan oleh sebagian masyarakat Desa Tajug.  

Dalam observasi yang penulis lakukan di rumah Arif selaku 

pengkoordinir para peternak telur puyuh yang biasanya mengambil pakan 

kepada pengepul. Mayoritas teman-teman peternak desa sini melakukan 

akad yang sama. Mereka juga menjual telur puyuh kepada satu pengepul 

yang sama. Pihak pengepul memberikan pakan sesuai kebutuhan peternak 

pada kurun waktu tertentu.  

Arif selaku pemilik ternak burung puyuh, dalam penjelasannya 

mengatakan bahwa: 

Tidak ada perjanjian tertulis antara peternak dan pengepul. Kami 

melakukan transaksi dengan asas saling percaya. Perjanjian di awal kita 
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beli pakan ke pengepul, dengan syarat nanti kalau sudah panen telur puyuh 

dijual kembali kepada pengepul.
93

 

Para peternak telur puyuh menyetujui perjanjian awal bahwa setelah 

panen telur puyuh sebagian akan dijual kepada pengepul. Jumlah pakan 

yang diberikan tidak terpaku pada ukuran yang tetap, namun jumlah hanya 

berdasarkan kemampuan masing-masing peternak. Pengepul hanya 

memberikan pakan ternak, untuk perawatan dan lain-lain semua 

ditanggung oleh peternak. 

Arif juga menjelaskan, bahwa: 

Dalam populasi burung puyuh yang berjumlah 2.500 bisa 

membutuhkan pakan sekitar 4 sak por yang dicampur dengan 100 kg  katul 

dan sentrat/vitamin sebanyak 24 kg. Pakan sebanyak yang tersebut adalah 

untuk satu minggu dimana akan dijual kepada pengepul setiap seminggu 

sekali. Seharusnya semua hasil produksi di serahkan kepada pengepul, tapi 

jika ada teman atau saudara membutuhkan boleh sebagian dijual ke teman 

yang membutuhkan. Ada kewajiban untuk menjual ke pengepul dengan 

harga yang ditentukan oleh pihak pengepul.
94

 

Jadi para peternak tidak boleh menjual semua hasil ternak telur puyuh 

kepada selain pengepul tersebut. Para peternak menyetujui persyaratan 

tersebut demi memenuhi kebutuhan awal berternak telur puyuh. Penulis 

juga mendapatkan keterangan bahwa orang tidak membeli pakan dari 

pengepul maka tidak ada kewajiban untuk menjual hasil ternak telur puyuh 

kepada pengepul tersebut. 

Berdasarkan keterangan dari Arif selaku pengkoordinir para peternak 

telur puyuh  di desa ini mengatakan bahwa mereka melakukannya dengan 

pertimbangan apabila mereka membeli pakan sendiri dari luar pengepul 
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maka mereka akan kesulitan dalam memasarkan hasil panen telur 

puyuhnya yang waktu itu belom begitu mudah pemasarannya. Selain itu, 

ketika harga pasar telur puyuh tidak begitu laku, peternak tidak ingin 

terjadi kerugian karena pembelian pakan juga membutuhkan dana yang 

besar.  

Oleh karena itu para peternak telur puyuh di desa ini penyetujui sistem 

yang disyaratkan oleh pengepul karena memberikan beberapa kemudahan 

yaitu peternak tidak perlu kebingungan memasarkan hasil ternak telur 

puyuh atau menunggu pesanan kerabat atau tetangga untuk menunggu 

kembalinya modal. Serta apabila dijual kepada pengepul pasti akan dibeli 

dan meskipun harga telur puyuh berbeda dengan harga dipasar, ditempat 

pengepul harga yang ditetapkan tetap mengembalikan modal awal meski 

dengan jumlah yang kecil. 

Dalam prakteknya ijab qabul yang dilakukan antara peternak dengan 

pengepul telur puyuh berada pada satu tempat dan akad antara penjual 

dengan pembeli berjalan dengan baik serta berurutan tanpa ada suatu 

maksud untuk membatalkan transaksi jual beli yang mereka lakukan.  

C. Penetapan Harga dalam Jual Beli Telur Puyuh Di Desa Tajug 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

Harga merupakan suatu nilai barang yang akan menjadi sumber 

keuntungan atau laba dari barang yang dijual, karena orang yang 

bertransaksi jual beli pasti tidak jauh dari pengambilan keuntungan barang 



 

57 
 

dagangannya. Oleh sebab itu, harga adalah sesuatu yang mutlak ada dalam 

kegiatan jual beli. Untuk mendapatkan laba dalam setiap transaksi 

memiliki perhitungan yang berbeda, ada yang bersumber pada bahan yang 

dipakai dalam menciptakan produk, dan ada pula yang berdasarkan 

perhitungan jasa dari produksi barang tersebut. Hal ini tergantung dari 

pihak produsen selaku penyedia barang yang dijual. 

Seperti halnya dengan transaksi jual beli telur puyuh di Desa Tajug 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang juga berdasarkan laba yang 

diperoleh dari harga jualnya. Apabila peternak menjual telur puyuh ke 

pasar dan harga yang di pasaran tidak sesuai dengan harga yang 

diharapkan oleh para peternak, maka para pernak lebih memilih untuk 

menawarkan produk kepada tetangga atau kerabat yang membutuhkan 

dengan harapan harga yang lebih sesuai dengan modal pengeluaran 

produksi. Jadi selama masa pemasaran tersebut mereka tidak mendapatkan 

biaya pemasukan untuk sehari-hari.
95

 Maka dapat disimpulkan bahwa 

harga yang terjadi di pasaran sangat dipengaruhi oleh penawaran dan 

permintaan komoditi produk itu sendiri. 

Hal tersebut berbeda dengan apa yang dilakukan oleh peternak yang 

menjual kepada pengepul. Harga sudah ditentukan oleh pengepul sebagai 

pembeli dan penjual telur puyuh hanya dapat membawa pulang 

keuntungan yang mereka peroleh. Berdasarkan keterangan Arif sebagai 

                                                           
95

 Arif, Hasil Wawancara, 20 Juni 2019.  



 

58 
 

pengurus ternak burung puyuh bahwa keuntungan yang didapat hanya 

cukup untuk memenuhi kebutuhan perawatan burung puyuh sehari-hari.  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, mendapatkan 

keterangan bahwa harga pakan dari pengepul dan harga pakan dari pasaran 

terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan. Seperti harga 1 sak por 

dari pengepul dihargai Rp 320.000,00 serta dipasaran harganya sekitar Rp 

295.000,00. 1 kg katul harganya sama antara dari pengepul dan pasaran 

yaitu Rp 4.000,00. Harga sentrat (vitamin) dari pengepul sekitar Rp 

360.000,00  sedangkan dari pasaran Rp 342.000,00 untuk 50 kg sentrat. 

Dalam setiap populasi yang berjumlah 2.500 untuk pakan selama 1 

minggu membutuhkan sekitar 4 sak por yang dicampur dengan katul 100 

kg.
96

 

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di rumah Arif, harga yang 

terjadi di tempat pengepul mengalami perbedaan dengan harga telur puyuh 

di pasar meskipun tidak terlalu signifikan. Setelah telur puyuh dipanen, 

dijual kepada pengepul seharga 21.000 /kg. Untuk menutup kerugian biaya 

perawatan dan pakan burung peternak menjual sebagian telur kepada 

tetangga atau pasar dengan harga 25.000/kg. Pengumpul biasanya 

mengambil telur puyuh kerumah peternak dan menimbangnya serta 

diberitahukan harga telur puyuh pada saat itu kepada peternak. Setelah 

peternak mengetahui harga jual telur puyuh yang ditetapkan pengepul, 

kemudian peternak menghitung perkiraan pendapatan dan pengeluaran 
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dari biaya pakan dan perawatan burung puyuh. Begitu dirasa harga yang 

diberikan pengumpul tidak mencukupi biaya operasional, maka peternak 

memasarkan telur puyuh kepada tetangga atau kerabat yang membutuhkan 

dan dijual dengan melebihi harga pasar untuk menutup sisa kekurangan 

biaya operasional tersebut.
97

 

Penetapan harga yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan di Desa 

Tajug. Harga yang ditetapkan ini sebelumnya peternak melihat dulu dari 

harga jual yang ditetapkan pengepul. Sehingga harga yang ditawarkan itu 

sudah dipahami oleh masing-masing pihak. Tentunya mengenai harga 

sangatlah murah dibandingkan ketika telur puyuh  dijual ke pasar.  

Mengenai harga telur puyuh yang ditawarkan itu dirasa merugikan 

salah satu pihak. Harga yang ditawarkan sangat murah dan ini membuat 

peternak merasa terpaksa dengan penetapan harga yang dilakukan oleh 

pengepul. Dari hasil observasi yang penulis lakukan di rumah Arif selaku 

koordinir peternak telur puyuh, harga yang terjadi ditempat pengepul 

mengalami perbedaan dengan harga pasar meskipun tidak terlalu 

signifikan. Akan tetapi jika harga telur puyuh tidak mencukupi biaya 

operasional maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.  
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  JUAL BELI BERSYARAT 

ANTARA PETERNAK DENGAN PENGUMPUL TELUR PUYUH DI 

DESA TAJUG KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisis Jual Beli Bersyarat Antara Peternak Dengan Pengumpul 

Telur Puyuh Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo  

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang 

dengan uang, yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang 

satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan perjanjian 

atau ketentuan yang telah dibenarkan sha>ra’ dan disepakati
98

  

Si>ghat akad atau ija>b dan qabu>l seharusnya dinyatakan dengan 

ungkapan yang jelas dan pasti maknanya, sehingga dapat dipahami jenis 

akad yang dikehendaki. Tetapi akad juga bisa dilakukan tanpa 

menggunakan kata-kata ataupun ungkapan, seperti orang bisu akad bisa 

dengan tulisan. Akad hanya dengan dibubuhi harga pada barang yang 

diperjual belikan seperti jual beli yang terjadi di supermarket atau 

swalayan. Hal tersebut untuk mempermudah transaksi jual beli baik bagi 

pihak penjual maupun pembeli. Sebagaimana yang diterangkan oleh 

Sayyid Sa>biq dalam Fiqh al-Sunnah bahwasannya: “Dalam ija>b dan qabu>l 

tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan 
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hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-

kata dan bentuk kata itu sendiri.”
99

 

Dalam setiap rukun jual beli terdapat syara-syarat yang harus 

terpenuhi. Oleh karena itu dalam praktiknya harus dikerjakan dengan 

benar dan memberi manfaat kepada yang bersangkutan. Jual beli memiliki 

aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari hukum Islam dan 

berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan tidak baik. 

Karena nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan yang 

sebanyak-banyaknya melalui cara apapun misalnya berlaku curang dalam 

jual beli sehingga jika tidak ada aturan didalamnya maka tidak ada yang 

mengatur perilaku manusia tersebut sehingga dapat menyebabkan 

perselihan di masyarakat.
100

 

Dalam praktik jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Tajug 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yaitu setelah pembeli atau pihak 

pengepul memberitahukan harga dan peternak selaku penjual menyetujui 

harga tersebut, maka akad ijab qabul dilakukan. Hal ini sesuai dengan 

syariah dimana ijab berupa penawaran harga serta qabul berupa 

kesepakatan harga yang dilakukan oleh kedua belah pihak.  

Ijab dan qabul dalam suatu transaksi jual beli harus ada, namun 

bentuk ijab dan qabul boleh tergantung adat kebiasaan yang berlaku dalam 

masyarakat tersebut selama tercapai maksud dan tujuannya yaitu kerelaan 
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dari kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukan adanya 

kerelaan masing-masing pihak terhadap transaksi yang dilakukan oleh 

penjual dan pembeli. Maka, akad yang terjadi antara kedua belah pihak 

dapat dilakukan atas dasar suka sama suka. Prinsip saling merelakan inilah 

yang dianjurkan dalam syara’. 

Agar ijab dan qabul sah, terdapat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi yaitu: 

a) Tidak ada yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli, 

seperti ijab yang diucapkan penjual selanjutnya diikuti oleh pembeli 

dan sebaliknya. 

b) Tidak diselingi dengan kata-kata lain selain ijab dan qabul. 

c) Beragama Islam. Syarat ini khusus untuk pembeli benda tertentu. 

Dalam jual beli telur puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo berlangsung dalam satu lokasi serta penjual dan 

pembeli tidak terpisah. Adapun akad jual beli dilakukan berurutan dengan 

baik serta jelas dalam pengucapan yang menggambarkan maksud dan 

tujuannya. 

Selanjutnya adalah syarat bagi orang yang melakukan akad jual beli 

yaitu: 

a) Baligh dan berakal. Akad yang dilakukan oleh anak kecil atau orang 

gila akan batal. Ulama H}anafi>yah dan Ma>likiyah  mensyaratkan orang 

yang melakukan akad wajib berakal dan mumayyi>z, sedangkan ulama 
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Sha>fi>’i dan H{anbali> mensyaratkan orang yang melakukan akad itu 

sadar dan dewasa. 

b) Beragama Islam. 

Dalam praktik jual beli telur puyuh di Desa Tajug Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo terdiri dari dua pihak yaitu pengepul sebagai pemilik 

pakan burung puyuh yang dijual kepada peternak telur puyuh. Dan 

masyarakat sebagai peternak telur puyuh yang membelinya. Kemudian 

saat burung puyuh sudah bertelur dan siap dijual, peternak berubah 

menjadi penjual, dan pengepul menjadi pembeli telur puyuh.  

Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli telur puyuh dengan 

syarat di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo secara umum 

telah memenuhi persyaratan untuk melakukan transaksi jual beli. Karena 

penjual dan pembeli telah berakal (tidak gila, tidak dalam kondisi mabuk, 

serta tidak bodoh) yang dapat membedakan mana yang baik dan mana 

yang tidak, serta kedua pihak telah baligh. Rata-rata berusia 20 tahun 

sampai 40 tahun. 

Ditinjau dari segi objek akad, syarat barang yang diperjualbelikan 

yaitu: 

a) Barang yang suci, sehingga jual beli barang atau benda najis itu tidak 

sah. Imam Baihaqi berpendapat bahwa barang najis boleh 

diperjualbelikan selama untuk diambil manfaatnya saja, bukan untuk 

dimakan. 

b) Bermanfaat.  
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c) Tidak dibatasi waktunya. 

d) Dapat diserahkan. 

e) Milik sendiri. 

f) Diketahui dan dilihat dengan jelas. 

g) Harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukurannya. 

Dalam transaksi jual beli di Desa Tajug Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo telah memenuhi syarat dan rukun shara’ sebagai 

akad jual beli. Objeknya berupa telur puyuh yang bermanfaat bagi 

masyarakat sekitar dan dapat diserahterimakan, milik sendiri, dan 

jumlahnya dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Semuanya sudah sesuai 

dengan apa yang telah disyaratkan oleh shara’. Kecuali yaitu adanya 

batasan waktu dalam jual beli tersebut. Akan tetapi kedua belah pihak 

telah saling rela tentang batasan waktu yang mereka sepakati. 

Hukum asal memberikan persyaratan dalam transaksi jual beli 

adalah boleh, maka disahkan bagi masing-masing pihak untuk 

menambahkan persyaratan dari awal akad. Hal ini berdasarkan pada QS al-

Maidah berikut: 

َها يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ِ  ٱَّلذ  ب

ْ فُوا و 
َ
ْ أ ِحلذت  لَُكم بَِهيَمُة  ٱل ُعُقوِد  َءاَمُنٓوا

ُ
ن َعَٰمِ أ

َ إَِلذ َما ُيت ََلَٰ  ٱۡل 
 ِ
َ ُُمَِل  ي دِ َعلَي ُكم  َغۡي  ٌۗ إِنذ  ٱلصذ نُتم  ُحُرم 

َ
َ َوأ   ١ََي ُكُم َما يُرِيُد  ٱَّللذ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 

kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 
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Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai jual beli dengan 

persyaratan, diantaranya yaitu: 

a) Ulama Sha>fi>’i dan H}anafi>yah  berpendapat bahwa jual belinya fasid 

begitu juga syaratnya. 

b) Ibnu Abi Sibramah berpendapat bahwa jual belinya diperbolehkan 

sedangkan syaratnya batil. Ahmad berpendapat bahwa jual belinya 

diperbolehkan kalau hanya dengan satu syarat, jika dengan dua syarat 

tidak diperbolehkan. 

Persyaratan dalam jual beli terbagi menjadi dua, yaitu: 

c. Persyaratan yang dibenarkan agama, yaitu persyaratan yang sesuai 

dengan tuntutan akad jual beli tersebut dengan tujuan menekankan 

kewajiban setelah terjadinya akad, persyaratan manfaat pada barang 

atau objek, dan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara 

tertentu pada pembayarannya. 

d. Persyaratan yang dilarang agama, yaitu seperti persyaratan yang 

menggabungkan akad pinjaman uang dengan akad jual beli. 

Persyaratan ini hukumnya haram karena merupakan media menuju 

riba, sebab bisa saja harga barang yang dijual bisa lebih tinggi 

daripada yang disyaratkan ketika pinjaman uang terjadi.
101

 

Dalam praktik jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Tajug 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo termasuk pada jual beli bersyarat 

karena dari pihak penjual pakan burung puyuh memberikan syarat kepada 
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pembeli atau peternak untuk menjual telur puyuh kepadanya, dimana 

tempat pembelian pakan burung itu. Sehingga penjual pakan burung puyuh 

mendapatkan telur puyuh sesuai dengan keinginannya. Dan kemudian 

peternak juga mendapatkan keuntungan dari penjualan telur tersebut meski 

dalam jumlah yang kecil. 

Manfaat yang didapatkan oleh pihak penjual pakan dalam transaksi 

jual beli ini adalah: 

a) Pihak penjual pakan tidak akan kehilangan barangnya yang berupa 

pakan burung puyuh. 

b) Dengan kembalinya barang milik penjual pakan meskipun dalam 

bentuk telur puyuh, penjual pakan tersebut dapat menjualnya kembali 

dengan harga pasar dalam kurun waktu yang telah disepakati. 

c) Pengepul mendapatkan dua laba dalam transaksi ini yaitu dari hasil 

menjual pakan dan hasil menjual telur. 

Sedangkan manfaat yang didapatkan oleh para peternak yaitu: 

a) Para peternak tidak perlu kesulitan menawarkan produk dan  jauh-jauh 

ke pasar untuk menjual produknya. 

b) Para peternak bisa menjual hasil ternak puyuh sesuai waktu yang 

disepakati. 

c) Tidak perlu mencari informasi harga telur puyuh karena harga 

ditetapkan dan diberitahukan oleh pengepul.  

Dilihat dari segi manfaat yang didapatkan oleh kedua belah pihak, 

transaksi jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Tajug Kecamatan 
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Siman Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi syarat dan rukun sha>ra’ dan 

termasuk dalam jual beli yang s}ah{i<h{ serta mengikat kedua belah pihak 

karena tidak melanggar salah satu atau seluruh rukunnya. Sedangkan 

persyaratan dalam praktik jual beli telur puyuh dengan syarat di desa 

Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dikaitkan atau bergantung 

dengan suatu syarat termasuk pada jual beli yang  fasid. Apabila syarat 

dilanggar maka akad menjadi batal, namun jika persyaratan dilanggar 

maka hal tersebut tidak membatalkan akad. 

B. Analisis Penetapan Harga Jual Telur Puyuh di Desa Tajug Kec 

Siman Kab  Ponorogo 

Dalam syariat telah dijelaskan bahwa keadilan sangat diutamakan 

dalam suatu transaksi. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan sifatnya 

riba adalah seseorang yang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan 

pelanggan.  

Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang 

tidak menimbulkan dampak buruk atau kerugian bagi para pelaku transaksi 

yaitu penjual dan pembeli. Harga tidak bisa dikatakan adil bila terlalu 

rendah sehingga penjual tidak dapat menutup biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi karena akan 

berdampak pada daya beli konsumen. Harga yang adil adalah harga yang 

dapat menutupi semua biaya operasional produksi dengan laba tertentu 

serta tidak merugikan pembeli. 



 

68 
 

Harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk 

memperoleh barang yang akan dijual. Islam menghargai hak penjual dan 

pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.
102

 

Harga merupakan alat penukar barang yang telah disepakati oleh pihak-

pihak yang melakukan transaksi. 

Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan 

penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan 

pihak lain.
103

Tidak ada batasan keuntungan yang diperbolehkan dalam 

ketentuan syara. Tingkat laba dianggap sah besarnya selama tidak 

mengandung unsur keharaman dan kezhaliman dalam praktiknya. Hal ini 

dijelaskan dalam QS al-Nisa berikut:  

َها يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ِ  ٱَّلذ َٰلَُكم بَي َنُكم ب َو م 

َ
ْ أ ُكلُٓوا

 
ْ ََل تَأ ن  ٱل َبَِٰطلِ َءاَمُنوا

َ
ٓ أ إَِلذ

ۚۡ إِنذ  نُفَسُكم 
َ
ْ أ ُتلُٓوا ۚۡ َوََل َتق  ِنُكم  َ تَُكوَن تَِجََٰرةً َعن تََراٖض م  ََكَن  ٱَّللذ

  ٢٩بُِكم  رَِحيٗما 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

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

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.
104

 

Adapun syarat-syarat penentuan harga,yaitu sebagai berikut: 

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

b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad atau dalam waktu yang jelas. 
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c) Jika jual beli tersebut dilakukan dengan saling mempertukarkan 

barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan merupakan 

barang yang diharamkan.
105

 

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa harga yang 

mengandung kedzaliman atau paksaan adalah harga yang tidak adil dan 

tidak diperbolehkan dalam syariat. Maka, hal tersebut menjadi haram 

hukumnya. 

Dalam transaksi jual beli di desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo terdapat dua penetapan harga yaitu harga pakan burung puyuh 

dan harga telur puyuh yang akan dibeli kembali oleh penjual pakan ketika 

sudah panen. 

Pertama, harga pakan  burung puyuh yang ditentukan oleh pengepul 

yaitu untuk satu sak por Rp 320.000,00  katul per kg Rp 4.000,00 dan 

sentrat / vitamin 50kg Rp 360.000,00 . Jadi total pakan yang dikeluarkan 

peternak dalam satu kali produksi atau seminggu  yaitu untuk 1 paket 

makanan adalah 1 sak por 320.000 + 25kg katul 100.000 + 6kg sentrat 

43.200 = Rp 463.200,00 

Kedua, penetapan harga hasil panen telur puyuh yang akan dibeli 

kembali oleh pengepul. Berdasarkan kesepakatan awal dimana hasil panen 

telur puyuh harus dijual kembali kepada pengepul, dengan harga yang 

ditentukan oleh pengepul. Harga telur puyuh yang ditentukan oleh 

pengepul berbeda-beda pada setiap panennya menyesuaikan dengan harga 
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pada waktu tersebut. Misalnya seperti yang dijelaskan peternak sebagai 

berikut, “harga telur puyuh setiap diambil oleh pengepul harganya 

berbeda-beda. Biasanya sekitaran 20.000-24.000 per kilogramnya”. Dari 

harga yang dipatok oleh pengepul dibawah harga pasar untuk dijual 

kembali oleh pengepul nantinya. Sebenarnya harga yang ditetapkan oleh 

pihak pengepul kurang dirasa mencukupi untuk menutup biaya operasional 

yang dikeluarkan oleh peternak. Namun mengingat kebutuhan yang harus 

dipenuhi oleh peternak, maka peternak dengan pengepul telah sepakat 

dengan harga yang ditetapkan tersebut. 

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan 

harga yang terjadi dalam praktik jual beli telur puyuh dengan syarat di 

Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terdapat dua kategori 

harga yaitu al-thaman dan al-si’r. Yang pertama adalah harga yang 

diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen disebut al-si’r  

dan yang kedua yaitu harga pasar yang berlaku di tengah-tengah 

masyarakat disebut dengan al-thaman. 

 Dalam praktik jual beli telur puyuh dengan syarat di desa Tajug 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo al-thaman dan al-si’r ditentukan 

oleh satu pihak yaitu pengepul selaku penjual pakan dan pembeli telur 

puyuh dari peternak. Dari segi keuntungan dan kemanfaatannya hanya 

berpihak pada satu pihak yaitu pengepul karena harga pakan memberikan 

untung dan harga telur menggunakan harga al-si’r maka praktik jual beli 

telur puyuh dengan syarat di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten 
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Ponorogo dalam penetapan harganya tidak adil serta  merugikan pihak 

peternak.  
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BAB V 

PENUTUP 

C. KESIMPULAN 

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 

pendahuluan, serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Tajug Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi syarat dan rukun sha>ra’ 

dan termasuk dalam jual beli yang s}ah{i<h{ serta mengikat kedua belah 

pihak karena tidak melanggar salah satu atau seluruh rukunnya. 

Sedangkan persyaratan dalam praktik jual beli telur puyuh dengan 

syarat di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dikaitkan 

atau bergantung dengan suatu syarat termasuk pada jual beli yang  

fasid. Apabila syarat dilanggar maka akad menjadi batal, namun jika 

persyaratan dilanggar maka hal tersebut tidak membatalkan akad. 

2. Dalam penetapan harga yang terjadi dalam praktik jual beli telur puyuh 

dengan syarat di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

terdapat dua kategori harga yaitu al-thaman dan al-si’r. Yang pertama 

adalah harga yang diterima para pedagang sebelum dijual kepada 

konsumen disebut al-si’r  dan yang kedua yaitu harga pasar yang 

berlaku di tengah-tengah masyarakat disebut dengan al-thaman. Dalam 

praktik jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Tajug Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo al-thaman dan al-si’r ditentukan oleh satu 
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pihak yaitu pengepul selaku penjual pakan dan pembeli telur puyuh 

dari peternak. Dari segi keuntungan dan kemanfaatannya hanya 

berpihak pada satu pihak yaitu pengepul karena harga pakan 

memberikan untung dan harga telur menggunakan harga al-si’r maka 

praktik jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Tajug Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo dalam penetapan harganya tidak adil serta  

merugikan pihak peternak. 

D. SARAN 

1. Bagi peneliti selanjutnya, skripsi ini dapat dijadikan rujukan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai transaksi jual beli dengan 

persyaratan. 

2. Sebaiknya para pihak yang melakukan transaksi jual beli agar selalu 

berhati-hati dan hendaknya ada bukti otentik berupa teks perjanjian 

sebelum melakukan transaksi untuk menghindari kesalahpahaman dan 

wanprestasi dari berbagai pihak. 

3. Bagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli sebaiknya 

menegakkan keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan Hukum Islam, 

supaya dapat mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera bagi 

seluruh umat manusia. 
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