JUAL BELI KNALPOT RACING PERSPEKTIF USHUL FIQH
(Studi Kasus di Industri Iwan Racing Competition
Kembaran Kulon Purbalingga)

SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
SITI SEPTIKA DEWI
NIM. 1522301126

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019

i

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :
Nama

: Siti Septika Dewi

NIM

: 1522301126

Jenjang

: S-1

Jurusan

: Muamalah

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “JUAL BELI KNALPOT
RACING PERSPEKTIF USHUL FIQH (Studi Kasus di Industri Iwan Racing
Competition Kembaran Kulon Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga
bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini,
diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar
akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 10 September 2019
Saya yang menyatakan,

Siti Septika Dewi
NIM.1522301126

ii

iii

NOTA DINAS PEMBIMBING
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di Purwokerto
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap
penulisan skripsi dari Siti Septika Dewi, NIM: 1522301126 yang berjudul :
JUAL BELI KNALPOT RACING PERSPEKTIF USHUL FIQH
(STUDI KASUS DI INDUSTRI IWAN RACING COMPETITION
KEMBARAN KULON PURBALINGGA)
Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada
Dekan Fakultas Syariah untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana
dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S.H).
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 16 September 2019
Pembimbing

iv

JUAL BELI KNALPOT RACING PERSPEKTIF USHUL FIQH
(Studi Kasus di Industri Iwan Racing Competition Kembaran Kulon
Purbalingga)
Siti Septika Dewi
NIM.: 1522301126
Abstrak
Seiring dengan perkembangan zaman tingkat penggunaan sepeda motor
semakin hari semakin bertambah. Banyak sepeda motor yang mana bagiannya
dimodifikasi sesuai keinginan, salah satunya knalpot. Industri Iwan Racing
Competition berinovasi menjualkan knalpot racing dengan berbagai kreasi yang
disesuaikan dengan trend masa kini, namun dalam penggunaan knalpot racing ini
biasanya kita temui di jalan raya, bahkan ada juga sampai mengeluarkan asap
yang dapat mengganggu pernafasan, sehingga perlu ada telaah terhadap
pelaksanaan jual beli knalpot racing. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin
mengkaji lebih dalam mengenai jual beli knalpot racing perspektif ushul fiqh.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research dengan pendekatan
yuridis sosiologis. Sumber data primer penelitiannya adalah penjual dan pembeli
knalpot racing di Industri Iwan Racing Competition
Kembaran Kulon
Purbalingga, sedangkan sumber data sekundernya berupa buku-buku, jurnal,
artikel dan sumber lainnya yang berkaitan denga pembahasan tersebut. Adapun
hasil penelitian dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis menggunakan
analisis deskriptif kualitatif.
Penelitian menunjukan bahwa jual beli knalpot racing sah karena
memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mendatangkan kemaslahatan bagi penjual
dan pembeli dengan syarat penjual tahu siapa yang akan membeli knalpot
tersebut, apabila dipergunakan bukan di kawasan tertentu tetapi di jalan raya,
maka dapat mengganggu kemaslahatan manusia lain, karena mendatangkan
mad}ara>t akibat bunyi yang ditimbulkan knalpot tersebut bahkan bisa sampai
berasap, hal ini ditujukan guna mencegah hal tersebut terjadi atau lebih kepada
menutup jalan kharaman (sad z|ari>’ah).
Kata Kunci : Jual Beli, Knalpot Racing, Ushul Fiqh.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987
tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan
beberapa penyesuaian menjadi berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab

Nama

Huruf Latin

Nama

ا

Alif

Tidak dilambangkan

Tidak dilambangkan

ب

Ba

B

Be

ت

Ta

T

Te

ث

s\a

s\

es (dengan titik di atas)

ج

Jim

J

Je

ح

h}a

h}

ha (dengan titik di bawah)

خ

Kha

Kh

ka dan ha

د

Dal

D

De

ذ

z\al

z\

zet (dengan titik di atas)

ر

Ra

R

Er

ز

Zak

Z

Zet

س

Sin

S

Es

ش

Syin

Sy

es dan ye

ص

s}ad

s}

es (dengan titik di bawah)

ض

d{ad

d{

de (dengan titik di bawah)

ط

t}a

t}

te (dengan titik di bawah)

ظ

z{a

z{

zet (dengan titik di bawah)
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ع

‘ain

.....‘….

koma terbalik ke atas

غ

Gain

G

Ge

ف

Fa

F

Ef

ق

Qaf

Q

Ki

ك

Kaf

K

Ka

ل

Lam

L

El

و

Mim

M

Em

ٌ

Nun

N

En

و

Wawu

W

We

ه

Ha

H

Ha

ء

hamzah

'

Apostrof

ي

ya

Y

Ye

2. Vokal
1) Vokal tunggal (monoftong)
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda

Contoh:َُع َمل

ِبِيَدِه

Nama

Huruf latin

Nama

fath}ah

A

A

Kasroh

I

I

d}amah

U

U

َ – حَبَسh{abasa

- ‘amalu
- biyadihi

2) Vokal rangkap (diftong)
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:
Tanda dan

Nama@

Gabungan

Huruf

Nama

Huruf

ْي

fath}ah dan ya

Ai

a dan i

ْو

fath}ah dan

Au

a dan u

wawu
Contoh: َ نٍَِس- laisa

 – أَوِنَىaula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Tanda dan
Huruf
ْا…ي....

Nama

ْ…ي.

fath}ah dan alif
atau ya
kasrah dan ya

 و-----

d}ammah dan
wawu

Contoh:

قَا َل- qāla
ٌ جُنَاح- juna>hu{ n

 – ٌَهُىِ ِدyahu>di
ًِ – نَصِرَانnas{ra>ni>

4. Ta Marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua:
1) Ta marbu>t}ah hidup
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Huruf dan
Tanda
Ā
Ī
Ū

Nama
a dan garis di
atas
i dan garis di
atas
u dan garis di
atas

ta marbu>t}ah yang hidup atau mendapatkan h}arakat fath}ah, kasrah dan
d}ammah, transliterasinya adalah /t/.
2) Ta marbu>t}ah mati

Ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat h}arakat sukun, transliterasinya
adalah /h/.
3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbu>t}ah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h)
contoh:

ِوَكٍَِفٍَِة

Wakaifiyati

ْيَعِرِفَة

Ma’rifah

ِانشَّرِعٍَِّة

Asy Syar’iyyah

5. Syaddah (tasydi>d)
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydi>d. Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:
ُّ وَكُم- wakullu

ِّ فَىَرَب- fawarabbi

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara
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kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang
diikuti huruf qamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.
Baik diikuti huruf

syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan
dengan tanda sambung atau hubung.
Contoh:

 انبٍَِع- al-bai’u
ِ انرَّجُم- ar-rajuli
7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu
terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:
Hamzah di awal

ُإنَّو

Innahu

Hamzah di tengah

ُوَأحَمَّ انهّو

Wa 'ah{allallahu

x

Hamzah di akhir

اننّىء

an-nau 'u

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa
dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun
penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.
Contoh:

ٌوىف انسًّآءرزقكى وياتىعدو
فىربّ انسًّآءواألرض

: wa fissama> 'i rizqukum wama>tu>’adu>n
: fawarabbissama> 'i wal ard{i

9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal,
transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf
awal kata sandang.
Contoh :

ويا حمًد اال رسىل
ٌوىف انسًّآءرزقكى وياتىعدو

: wama> Muh}}ammadun illa> rasu>l

: wa fi> as-Sama> 'i rizqukum wama>tu>’adu>n
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam adalah agama yang komperhensif yang mengatur semua aspek
kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW.
Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang
berlaku secara individual maupun sosial atau lebih tepatnya Islam mengatur
kehidupan bermasyarakat.1 Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk
sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain
yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat
manusia selalu berhubungan satu sama lain disadari atau tidak untuk
mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap
orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut
muamalat.
Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan
terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan
kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang
lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan
terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidahkaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai

1

Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012), hlm. 3.

1

2

kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan
kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat.2
Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji
nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran
Allah SWT sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa
(roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan.
Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat
adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi
haknya (harta haram), selagi orang tersebut mampu mendapatkannya walaupun
dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.
Berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang
haram adalah anjuran Islam terhadap pemeluknya. Hal ini sebagaimana
ditanyakan Rafi‟ bin Khudaij kepada Rasulullah SAW tentang perihal usaha
yang paling baik. Beliau menjawab:

ٍِ َحَذَّثََُبعَجِذُانّهِّ حَذَّثًَُِ ؤَثًِ حَذَّثََُب َضَِذُ حَذَّثََُب انًَْسِعُىدٌُِّ عٍَِ وَائِ ٍم ؤَثٍِ ثَ ْكشٍ ع
َ قُِمَ ََب سَسُىل. َعَجَبَخَ ثٍِِ سِفَب َعخَ ثٍِِ سَافِعِ ثٍِِ خَذَِجٍ عٍَِ جَذِّ ِ سَافِعِ ثٍِِ خَذَِجٍ قَبل
3
ٍستِ ؤَطَُْتُ قَبلَ عًََمُ انشَّجُمِ ثَُِذِ ِ وَكُمُّ ثَُِعٍ يَِجشُوس
ِ َانهِّ ؤٌَُّ انْك
َّ
“Telah menceritakan kepada kami „Abdullah telah menceritakan kepada
kami Abi telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan
kepada kami Al Mas'udi dari Wa`il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah
bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata,
"Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling
baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya
sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”

2

Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam (Yogyakarta:
UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 11.
3
Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Juz VII No. 17728 (Bairu>tLibana>n: 2008, Da>r Al Kita>b Al ‘ilmiyah), hlm. 169.
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Hadits di atas menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bekerja
dalam rangka mencari rezeki, dan sebaik-baiknya perdagangan (jual beli)
adalah berdasarkan syari‟at Islam, karena jual beli merupakan sumbunya
peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu keduanya
termasuk diantara usaha yang paling utama dan paling baik. Selain itu jual beli
termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan para sahabat
Rasulullah SAW dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya, seperti
pertanian dan yang lainnya. Di samping itu, karena manfaatnya lebih dirasakan
dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Fiman Allah SWT 4 yang menyuruh
kita agar mencari rezeki yang halal dalam Q.S. al-Z|a>riya>t (51): 22-23:

٢٢ ٌَِفَىَسَةِّ انسًََّأ ِءوَانْبَسِضِ اََُِّّ نَحَقٌّ يِثْمَ يَأاَََّكُىِ تَُِطِ ُقى٢٢ ٌَِوَفًِ انسًََّأءِ سِصِقُكُىِ وَيَب ُتىِعَ ُذو
“Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu, dan terdapat (pula) apa
yang dijanjikan kepadamu (22). Maka demi Tuhan langit dan bumi,
sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi)
seperti perkataan yang kamu ucapkan (23)”5

Adapun dalam bahasa Arab yang menunjukan makna jual beli adalah
lafadz al-bai'u/ َُانجَُِع. sedangkan secara syari‟at, jual beli adalah pertukaran
harta dengan harta atas dasar kerid{{aan antara keduanya. Atau, mengalihkan
kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang
dibenarkan syari‟at.6 Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan
menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis,
4

Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 3.
Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Aliyy Al Qur’an dan
Terjmahnya (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 416.
6
Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017),
hlm. 595.
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ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan “Saling menukar harta dengan harta
melalui cara tertentu”, atau “Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang
sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Perlu dipahami pula bahwa
inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang
mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar secara sukarela diantara
kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang, sedangkan yang lain
menerima sesuai perjanjian. Semuanya ini harus sesuai pula dengan ketentuan
hukum yang berlaku, baik hukum syara’ maupun hukum positif yang berlaku.
Yang dimaksud sesuai dengan hukum adalah terpenuhinya persyaratan,
rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila
syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama halnya dengan tidak memenuhi
ketentuan syara’. Sebagai konsekuensinya, maka jual beli yang dilakukan tidak
sah atau tidak mempunyai akibat hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan
benda adalah yang mencakup pengertian barang dan uang, sifat benda harus
dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan
penggunaannya menurut syara’.7
Adapun landasan mengenai jual beli yaitu pada Q.S. al-Baqarah (2):
275:

َ ِاَنَّزٍََِِ َإْ ُكُهىٌَِ انشِّثىانَبَ ُقىِ ُيىٌَِ اِنَّبكًََبَ ُقىِوُ انَّزٌِِ َتَخَجَّ ُطُّ انشَُِّطٍُ يٍَِ انًَْسِّۗ رن
ك
ٍِِّثِبَََّهُىِ َقُهىِآاًَََِّبانْجَُِعُ يِثْمُ انشِّثىا وَاَحَمَّ انّهُّ انْجَُِعَ وَحَشَّوَ انشِّثىا فًٍََِ جَأءَُِ يَىِعِ َظخٌ ي
سَّثِّّ فَبَِتَهً َفَهُّ يَب َسهَفَ وَاَ ِيشُُِ اِنًَ انهّّ وَيٍَِ عَبدَ فَُبوِنئِكَ َاصِحتُ انَُّبسِ ُْىِ فُِِهَب
٢٧٢ ٌَِخهِ ُذو
7

Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan
Nasional dengan Syariah (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 174.
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“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil
riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal
di dalamnya”8

ّّضهًب يٍِِّ سَّثِّكُىِ فَِبرَآاَفَضِتُىِ يٍِِّ عَشَفَبدٍ فَبرْ ُكشُواانه
ِ َنَُِسَ َعهَُِكُىِ جَُُبحٌ اٌَْ تَجِتَ ُغىِاف
٨٩١ ٍَُِِّحشَاوِ وَارْ ُكشُوُِ كًََبَْذ كُىِ وَاٌِْ كُُِتُىِ يٍِِّ قَِجهِّ نًٍََِ انضَّأن
َ ْعُِِذَانًَْشِ َعشِان
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari
´Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy´arilharam. Dan berdzikirlah
(dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya
kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk
orang-orang yang sesat.” Q.S. al-Baqarah (2): 198”9
Adapun salah satu syarat jual beli sendiri adalah hendaknya barang itu
dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, sah sebagai milik si penjual,
dan dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah
disepakati bersama.10 Jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan
perintah syari‟at serta terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Dengannya
kepemilikan atas barang yang dijual dan penukar serta pemanfaatan keduanya

8

Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Aliyy Al Qur’an dan
Terjmahnya, hlm. 36.
9
Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Aliyy Al Qur’an dan
Terjmahnya, hlm. 24.
10
Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan
Nasional dengan Syariah, hlm. 180.
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menjadi halal. Apabila jual beli bertentangan dengan perintah syari‟at maka ia
tidak sah dan batal. 11
Tidak boleh menjual buah anggur kepada orang yang akan
menjadikannya khamr. Tidak boleh juga menjual senjata pada saat terjadi huruhara, atau kepada orang kafir harbi, atau untuk tujuan yang haram. Apabila
akad terjadi maka batal.12
Umar bin Hushain berkata, “Rasulullah SAW melarang untuk menjual
senjata pada saat terjadi huru-hara.”
Ibnu Qudamah berkata, “Menjual perasan buah anggur kepada orang
yang diyakini akan menjadikannya khamr adalah haram. Apabila ini telah jelas
maka perlu diketahui bahwa penjualan ini hanya haram dan batal apabila
penjual mengetahui tujuan pembeli untuk melakukan itu, baik dari
perkataannya maupun dari hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Akan tetapi,
apabila hal ini diragukan, misalnya perasan buah anggur tersebut dibeli oleh
orang yang tidak diketahui kondisinya atau orang yang biasa membuat khamr
dan cuka sekaligus, dan dia tidak mengucapkan sesuatu yang menunjukkan
bahwa dia ingin membuat khamr, maka penjualan ini boleh.
Hukum ini berlaku pada segala sesuatu yang dimaksudkan untuk
sesuatu yang haram, seperti menjual senjata kepada orang kafir harbi, kepada
pembegal, atau pada saat terjadi huru-hara, menyewakan rumah untuk

11

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 56.
Abu Hanifah dan asy-Syafi‟i berpendapat bahwa akad sah karena syarat-syaratnya
terpenuhi. Tujuan yang haram adalah sesuatu yang tersembunyi. Dan ini diserahkan kepada Allah
yang akan menghukum pelakunya. Lihat, Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4 (Jakarta: Pena Pundi
Aksara, 2008), hlm. 45.
12

7

dijadikan tempat penjualan khamr, dan sejenisnya. Semua ini haram dan
akadnya batal.”13
Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah, sebuah
kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam
praktik jualnya bentuk dan model barang yang dijual pun semakin bervariatif,
seperti halnya jual beli knalpot racing.14 Jual beli ini ada karena perkembangan
zaman yang semakin maju. Seiring dengan perkembangan zaman, knalpot
merupakan unsur terpenting dalam sepeda motor sehingga sudah banyak model
dan bentuk knalpot tersebut terlebih model knalpot racing, sehingga membuat
perusahaan atau individu berlomba-lomba dalam mendesain produk knalpotnya
agar dalam pemasarannya masyarakat merasa tertarik untuk membelinya tanpa
memikirkan siapa yang membeli dan sikap bijak konsumen dalam
menggunakan knalpot racing tersebut.
Dari sinilah timbul masalah penggunaan knalpot yang tidak sesuai
dengan standar motor yang digunakan. Dimana bukan hanya pembalap saja
tetapi sebagian besar anak muda yang masih bersekolah, mengendarai sepeda
motor yang berknalpot racing tersebut, yang menyebabkan banyak hal yang
mengganggu aktivitas lalu lintas dan lingkungan sekitar.
Adapun kaitannya dengan pernyataan di atas yaitu ketidakbolehannya
menjual barang yang mendatangkan mad}ara>t, dan penjualan knalpot racing ini
harus disesuaikan dengan penggunaan motor yang sesuai. Dalam lingkungan

13

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4, hlm. 46.
Selanjutnya peneliti dalam penelitian ini menggunakan istilah knalpot racing karena
sesuai dengan namanya yang diambil dari Bahasa Inggris yaitu balapan, merupakan knalpot yang
diperuntukkan khusus untuk balapan resmi bukan diperuntukan bagi sepeda motor pada umumnya.
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umum,

penggunaan

knalpot

racing

yang

terus

meningkat,

banyak

menghilangkan kemaslahatan di lingkungan sekitar, diakui bahwa dalam
kenyataannya jenis maslahat terus tumbuh dan berkembang seiring dengan
perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan
tempat.15 Apabila diantara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah
satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat:
16

صهَح
ِ صهَحِ ا َأل
ِ صهَحِ فَب َأل
ِ إخِتِجَب سُ األ

Hal ini sesuai dengan al-Qur‟an Q.S. Az-Zumar (39): 17-18 , yaitu:

ٍَ َِِانَّز٨٧ َِششِعِجَبد
ِّ وَانَّزٍََِِ اجِتََُجُىاانطَّب ُغىِدَ اٌَْ َعِجُذُوَِْبوَاَََبُثىِآاِنًَ انهّّ َنهُىُ انْجُشِشيۗفَج
َِسِتًَِ ُعىٌَِ انْ َقىِلَ فََُتَّجِعُىٌَ اَحِسََُُّ ُاوِنئِكَ انَّزٍََِِ َْذ ُْىُ انهّّ وَاُنئِكَ ُْىِ اُونُىاانْبَنْجَبة
٨١
“Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya
dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu
sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku. (17). yang
mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di
antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk
dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”.17
Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah yang paling
buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang
harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama
banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari
meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu merupakan kemaslahatan. Hal
ini sesuai kaidah:

15

Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 228.
Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 29.
17
Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Aliyy Al Qur’an dan
Terjmahnya, hlm. 367.
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ِدَ ِسءُانًَْفَبسِذٍؤَوِنًَ يٍِِ َج ْهتِ انًَْصَبنٍح
“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan
”18
Dalam hal ini kemaslahatan besifat umum dan terkait dengan
kepentingan orang banyak.19 Yang mana penggunaan knalpot racing tersebut
lebih

kepada

menghilangkan

kemaslahatan

terhadap

orang

banyak.

Ketidaksesuaian antara jenis knalpot dengan sepeda motor dapat merugikan
masyarakat sekitar. Menurut pasal 48 ayat 1 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
disebutkan bahwa setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis tersebut diatur
dalam pasal 48 ayat 2 berbunyi bahwa Persyaratan teknis terdiri atas susunan,
perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan
perutukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan Kendaraan Bermotor
dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor.20 Dan apabila diketahui adanya
ketidaksesuaian maka dalam pasal 76 ayat 1 berbunyi setiap orang yang
melanggar ketentuan pasal 53 ayat 1, pasal 54 ayat 2 atau ayat 3, atau pasal 60
ayat 3 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembayaran
denda, pembekuan izin dan/ atau pencabutan izin.21
Di Kabupaten Purbalingga sendiri industri knalpot mencapai 720
industri. Jual beli knalpot racing yang dilakukan dalam Industri Iwan Racing
18

M. Maftuhin ar-Raudli, Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman
(Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm. 161.
19
Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, hlm. 230.
20
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Jakarta:
Fokus Media, 2009), hlm. 26.
21
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm. 42.
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Competition22 ini banyak diminati para konsumen dan pecinta knalpot racing,
tidak hanya pembalap saja yang menggunakan knalpot racing. tetapi banyak
anak muda, dewasa, dan masyarakat umum yang membeli knalpot racing
tersebut, sehingga dalam hal ini penggunaan knalpot tersebut dapat menganggu
aktivitas masyarakat dengan tingkat kebisingannya yang tidak standar.
Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk
meneliti dan membahas permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat
terhadap praktik jual beli knalpot racing dalam perspektif ushul fiqh yang akan
dijadikan sebagai karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul: Jual Beli
Knalpot Racing Perspektif Ushul Fiqh (Studi Kasus di Industri Iwan Racing
Competition Kembaran Kulon, Purbalingga).
B. Definisi Operasional
1. Jual Beli
Secara bahasa, jual beli al-bai'u/ ُ اَنجَُِعberarti mengambil sesuatu dan
memberi sesuatu. Secara syariat, jual beli adalah tukar menukar suatu harta
dengan harta walaupun dalam tanggungan atau tukar menukar harta dengan
jasa yang mubah dengan transaksi selamanya bukan temporal bukan riba
dan pinjaman.23
2. Knalpot Racing
Knalpot

merupakan alat

untuk mereduksi

kebisingan pada

kendaraan. Knalpot yang dipasang pada kendaraan mempunyai banyak
22

Iwan, Penjual, Wawancara, pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 10.38 WIB
Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk., Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan
Hukum Islam (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 345.
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macam dan jenis serta ukuran. Masing-masing industri knalpot merancang
sedemikian rupa bentuk dan modelnya, sehingga sesuai dengan jenis
kendaraan dan tipe kendaraan yang dipesan oleh pemesannya. Tinggi
rendahnya tingkat kebisingan pada knalpot akan tergantung beberapa faktor,
antara lain:24
a. Volume knalpot
b. Bentuk dan konstruksi knalpot
c. Panjang saluran keluar antara mesin ke knalpot
d. Bahan yang digunakan knalpot.
Adapun knalpot standar diatur dalam Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2009,25 dimana dalam pasal 1 angka 1
berbunyi “ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tipe baru adalah
batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin
dan/atau transmisi kendaraan bermotor tipe baru”. Tingkat kebisingan
knalpot motor dalam peraturan menteri bahwa: ≤ 80 cc maksimal 80 desibel,
< 80-175 cc maksimal 90 desibel, <175 cc maksimal 90 desibel.
Knalpot standar memiliki sisem pembuangan yang tidak lebih lepas
berbeda dengan knalpot racing sehingga gas buangan tidak langsung
terbuang karena pada knalpot standar terdapat sekat-sekat yang berdampak
konsumsi bahan bakar lebih hemat, sedangkan knalpot racing mempunyai
sistem pembuangan yang lebih lepas sehingga pembuangan lebih lancar dan
berdampak pada meningkatnya performa mesin dan meningkatnya bahan
24

Menanti Hottua, “Pengujian Eksperimental Kebisingan pada Knalpot Standar”,
www.respository.ac.id., diakses 14 Oktober 2019.
25
Himpunan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, hlm. 6.
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bakar.26 Knalpot racing dapat menaikan bunyi dan suhu sehingga mampu
menghasilkan suara yang lebih keras dibandingkan knalpot standar.27
3. Ushul Fiqh
Ushul fiqh terdiri atas dua kata, yang masing-masing mempunyai
pengertian luas yaitu ushul  أصولdan fiqh  الفقه. Dalam Bahasa Arab, ushul
merupakan jamak dari ashl  األصمyang mengandung arti “pondasi sesuatu,
baik bersifat materi maupun non materi”. Secara terminologi, kata ashl
dalam ilmu ushul fiqh yaitu Dalil ( انذنُمlandasan hukum), seperti ungkapan
para ulama ushul fiqh, “Ashl dari wajibnya shalat adalah fiman Allah SWT
dan Sunnah Rasul.” Maksudnya, yang menjadi dalil kewajiban shalat adalah
ayat al-Qur‟an dan Sunnah. Sedangkan fiqh secara terminologi adalah

ِت يِ ٍِ ؤَدِنَّتِهَب انتَّفْصُِِهشَُّخ
ُ س
َ اَنْ ِع ْهىُ ثِبنْإَحِكَبوِ انشَّشِعَُِّ ِخ انْ َع ًَهَُِّ ِخ اْنًُكَْت
“Mengetahui hukum-hukum syara‟ yang bersifat amaliah yang
diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci.”

Dalam mendefinisikan ushul fiqh sebagai salah satu bidang ilmu,
terdapat dua definisi yang dikemukakan ulama Syafi‟iyyah dan jumhur
ulama. Ulama Syafi‟iyyah mendefinisikan ushul fiqh sebagai berikut:

ِيَعِشِفَ ُخ دَالَئِ ِم انْفِقْ ِّ إِ ِجًَب ًال وَكَُِفَُِ ِخ االِسِتِفَب َد ِح يُِِهَبوَحَب ِل اْن ًُسِتَفُِِذ

26

Syarifudin, 2016, “Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar dengan Racing terhadap
Konsumsi Bahan Bakar Sepeda Motor Mio GT Soul”, vol. V, No. 1, hlm. 3.
27
Welsa Putra, “Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar dan Racing terhadap Tekanan
Balik, Suhu dan Bunyi pada Sepeda Motor”, Jurnal Penelitian (Padang: Universitas Negeri
Padang, 2015), hlm. 17.
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“Mengetahui dalil-dalil fiqh secara global dan cara
menggunakannya, serta mengetahui keadaan orang yang
menggunakannya (mujtahid)”.”28
Menurut peneliti, ushul fiqh adalah proses penggalian hukum
melalui sumber hukum Islam, yang mana apabila tidak ada ketentuan
dalam al-Qur‟an maupun hadis maka digali melalui metode ijtihad.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat
mengemukakan rumusan masalah yaitu:
1. Bagaimana pelaksanaan jual beli knalpot racing di Industri Iwan Racing
Competition Kembaran Kulon, Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan Ushul Fiqh terhadap praktik jual beli knalpot racing
di Industri Iwan Racing Competition Kembaran Kulon, Purbalingga?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas
pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang
ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli knalpot racing di Industri Iwan
Racing Competition Kembaran Kulon, Purbalingga.
b. Untuk mengetahui bagaimana ushul fiqh terhadap jual beli Knalpot
Racing di Industri Iwan Racing Competition di Kembaran Kulon,
Purbaligga.

28

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 3.
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2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna
untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun,
memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi
hukum Islam pada umumnya dan diharapkan pula dapat menjadi bahan
bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi Masyarakat
Menciptakan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami
transaksi jual beli knalpot racing dan dampaknya bagi maslahat.
2) Bagi Penjual
Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi
penjual agar dalam melaksanakan bisnis di bidang ekonomi khusunya
jual beli knalpot racing dapat memilah siapa konsumen yang akan
membelinya.
E. Kajian Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh
dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan
dilakukan. Sementara ini, setelah menelaah beberapa penelitian, penyusun
menemukan beberapa teori dan hasil penelitian tentang jual beli diantaranya:
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Nama
Meti Salindri

Anggun
Fatmayanti

Uswatun Hasanah

Judul
Persamaan
Perbedaan
Jual Beli Onderdil Sama-sama
Peneliti
Meti
Modifikasi Motor membahas tentang Salindri
fokus
ditinjau
dari jual beli
kepada
hukum
Hukum Positif dan
Islamnya,
yang
Hukum Islam
awalnya
mubah
menjadi mafsadah.
Sedangkan objek
peneliti berbeda
yaitu
knalpot
racing
Tinjauan Hukum Penelitian
Objek penelitian
Islam
Terhadap membahas tentang berbeda,
skripsi
Transaksi
Jual jual beli
anggun objeknya
Beli Suku Cadang
barang
bekas,
Sepeda
Motor
sedangkan peneliti
Bekas di Kota
membahas tentang
Banda Aceh
barang baru
Analisis
sad Penelitian sama- Dalam skripsi ini
z|ari>’ah Terhadap sama membahas membahas
mengenai obyek
Praktik Jual Beli tentang knalpot
jual
belinya
Knalpot Brong di
Desa Mergosari
menurut
sad
Kabupaten
z|ari>’ah, sedangkan
Sidoarjo.
peneliti membahas
praktik
jual
belinya perspektif
ushul fiqh.

Pertama, skripsi dengan judul Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor
ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam oleh Meti Salindri Universitas
Islam Negeri Raden Intan-Lampung. Dalam skripsi ini masalah yang dibahas
adalah mengenai produksi onderdil Kw yang dibuat di industri tersebut di
mana dalam hukum positif dilarang penjualan barang Kw tersebut karena tidak
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 karena bertentangan
dengan ketertiban dan kesusilaan yang bai, adapun menurut hukum Islam
hukum awalnya mubah namun tujuan akhirnya mengandung mafsadah karena
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dengan sistem dan praktik yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan
agama dan dilarang oleh syara’,29 dalam skripsi peneliti yang membedakan
adalah objeknya, peneliti lebih spesifik kepada knalpot racing perspektif ushul
fiqh.
Kedua, skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas di Kota Banda Aceh
oleh Anggun Fatmayanti Universitas Islam Negeri Ar-Raniry-Banda Aceh.
Jual beli suku cadang ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena tidak
adanya

kejelasan

terhadap

kondisi

dari

suku

cadang

bekas

yang

diperjualbelikan, baik dari segi kualitas suku cadang maupun riwayat
penggunaan suku cadang bekas tersebut.30 Berbeda dengan skripsi yang ditulis
oleh peneliti, peneliti objekya bukan barang bekas melainkan barang baru yaitu
knalpot racing.
Ketiga, skripsi dengan judul Analisis Sad Z>a>| ri>’ah, Terhadap Praktik
Jual Beli Knalpot Brong di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo.31 Penelitian
disini

sama-sama meneliti knalpot, hanya saja fokus kepada sad z|ari>’ah.

Sedangkan berbeda dengan peneliti yang fokus kepada ushul fiqh yaitu

mas{lah{ah mursalah dan sad z|ari>’ah.
29

Meti Salindri, “Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor ditinjau dari Hukum Positif dan
Hukum Islam”, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), dikutip melalui
http://repository.radenintan.ac.id/3305/1/Skripsi_Meti.pdf, diakses pada tanggal 27 Maret 2019
pukul 13:27 WIB
30
Anggun Fatmayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku
Cadang Sepeda Motor Bekas di Kota Banda Aceh”, Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry, 2017), dikutip melalui http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1970, diakses
pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 13:31 WIB
31
Uswatun Hasanah, “Analisis Sadz Al Dhari’ah Terhadap Praktik Jual Beli Knalpot
Brong di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi (Surabaya: Universitas Negeri Sunan
Ampel, 2017), dikutip melalui http://digilib.uinsby.ac.id/18785/4/Bab%201.pdf, diakses pada
tanggal 27 Maret 2019 pukul 13:45 WIB
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F. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pemahaman yang ada dalam skripsi ini, maka
penulis menyusun sistematika berikut ini:
Bab pertama, merupakan bab pendahuluan untuk memberikan bahasan
awal skripsi secara keseluruhan yang berisi lima sub bab yaitu: latar belakang
masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian
pustaka dan sistematika pembahasan.
Bab kedua, bab ini membahas tentang landasan teori terdiri dari
pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli,
macam-macam jual beli, sistem jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam,
pengertian ushul fiqh, tujuan dan manfaat ushul fiqh, pembahasan ushul fiqh,

mas{lah{ah mursalah dan z|ari>’ah sebagai sembar hukum Islam.
Bab ketiga, bab ini membahas tentang metode penelitian, terdiri dari
lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data,
teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan analisis data.
Bab keempat, bab ini membahas tentang hasil penelitian, terdiri dari
sejarah Industri Iwan Racing Competition, pelaksanaan jual beli di Industri
Iwan Racing Competition, dan analisis ushul fiqh terhadap jual beli knalpot
racing di Industri Iwan Racing Competition Kembaran Kulon, Purbalingga.
Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang
kesimpulan dari apa yang dibahas dari bab sebelumnya dan saran.
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BAB II
JUAL BELI DAN USHUL FIQH
A. Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli
Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu
dengan sesuatu yang lain.1 Kata lain dari al-bai’ adalah as-syira>’, al-

muba>dah dan at-tija>rah.2 Berkenaan dengan kata at-tija>rah, dalam alQuran surat Fa>t{ir (35): 29:

ٌََشِ ُجىٌَِ حٔجَبسَةً نٍَِ حَُبىِس
“Mereka mengharapkan tija>rah (perdagangan) yang tidak akan
rugi”3
Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda
pendapat dalam mendefinisikannya antara lain:
a. Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Yazid Afandi 4

ٍصىِص
ُ ِيُبَبدََنتُ يَبلٍ بًَِبلٍ ػَهَى وَ ِجّٕ يَخ
“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus
(yang dibolehkan)”
b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu‟ yang dikutip oleh Ali
Hasan5

1

Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan
Nasional dengan Syariah, hlm. 172.
2
Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 74.
3
Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Aliyy Al Qur’an dan
Terjmahnya, hlm. 349.
4
Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan
Syari’ah ( Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm 53.
5
Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2003), hlm. 114.
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يُقَبَبَهتُ يَبلٍ بًَِبلٍ حَ ًِهٍِٔكًب
“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”
c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab AL-Mugni yang dikutip oleh
Dimyauddin6

يُبَبدََنتُانًَْبلِ بِبنًَْبلِ حَ ًِهٍِٔكًبوَحًََهُّكًب
“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.”
Ulama Madzhab Maliki, Syafi‟i dan Hanbali memberikan
pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam
bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada
aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar
harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan seperti sewa
menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam
pengertian luas, bisa barang bisa uang.7 Dapat disimpulkan, jual beli
adalah penukaran harta dengan tujuan pemindahan pemilikan dengan cara
yang diperbolehkan berdasarkan syari‟at Islam.
2. Landasan Hukum Jual Beli
a. Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar
sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak
dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan
tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu
saudaranya. Bagi penjual, sedang memenuhi kebutuhan barang yang

6

hlm. 69.

7

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan
Syari’ah, hlm 53.
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dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, sedang memenuhi
kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar
inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia dan Islam
memperkenankannya.8
b. QS. al-Baqarah (2): 275:

ۗٚبىانَبٌَ ُقىِ ُيىٌَِ أنَّبكًََبٌَ ُقىِوُ انَّزٔيِ ٌَخَخَبٖ ُطُّ انشٍِٖطٍُ ئٍَ انْ ًَظٚاَنَّزٌٍَِٔ ٌَإْ ُكُهىٌَِ انش
ُِ َبىا كًٍََِ جَأءٚبىا وَاَحَمَّ انّهُّ انْبٍَِغَ وَ َحشٖوَ انشٚرنٔكَ بِبََٖهُىِ َقُهىِآأًََٖبانْبٍَِغُ ئثْمُ انش
ُّ كَبَِخَهى َكَهُّ يَب َعهَقَ وَاَ ِيشُُِ أنَى انهّّ وَيٍَِ ػَبدَ كَُبوِنئٔكَ َاصِحبٍِٚ سٖبَٚيىِػٔ َظتٌ ي
٥٧٢ ٌَِانُٖبسِ ُْىِ كٍِٔهَب خهٔ ُذو
“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang
yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal
di dalamnya” 9
Ayat di atas adalah kelanjutan dari ayat yang melakukan kritik
terhadap praktik ribawi oleh masyarakat arab saat itu. Dalam ayat
tersebut ditegaskan secara eksplisit bahwa jual beli merupakan sesuatu
yang hak dan Islam membolehkannya. 10 Jual beli diperbolehkan, selain

8

Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan
Syari’ah, hal 52.
9
Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Aliyy Al Qur’an dan
Terjmahnya, hlm. 36.
10
Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.
84.
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untuk mencari keuntungan juga dapat membantu manusia lain, namun
Islam melarang jual beli yang di dalamnya terdapat praktik riba.
c. Hadits Rasulullah SAW tentang penghargaan terhadap seorang
pedagang yang jujur:

ب
ِ غ
ِ  ؤيٗ ان َك: َػٍَِ سِكَب ػَت بٍِِ سَأكغٍ سضً انهّّ ػُّ ؤٌَّ انُٖبًِٖ صهى انهّّ ػهٍّ وعهى عُئٔم
11
ُ َػًَمُ انشٖجُمِ بٍَِ ٔذ ِٔ وَكُمُّ بٍَِ ٍغ يَبِشُ ٍس سواِ انبَضٖسُوَصَحٖحَ ُّ احلَبكٔى: ب قَب َل
ُ ٍَْؤط
“Dari Rifa>'>ah Ibnu Rafi>' r.a. bahwa Nabi SAW pernah ditanya
Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “Pekerjaan
seseorang dengan tangannta dan setiap jual beli yang bersih”
Riwayat al-Bazzar. Hadits s}ahih menurut H}akim”

Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para
pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan
sebagai bagian untuk mendapatkan rid}a Allah. Dalam hal ini melakukan
segala urusan hendaknya bertujuan untuk mendapat rid}a dari Allah,
jujur dalam jual beli dan dapat dipercaya.
3. Rukun Jual Beli
Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab qabul yang
menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya
(mu’a>t}a>).12 Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau
gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan
barang. Inilah pernyataan ulama Hanafi dalam hal transaksi.

11

Al-Hafiz Ibn Hajr al-Ashqalani, Bulu>g al-Mara>m Min Adillah al-Ahka>m (Surabaya:
Da>rul ‘Ilmi, tt), hlm. 158.
12
mu’a>t}a adalah gerakan atau isyarat yang menunjukkan maksud jual beli tanpa ijab
qabul (penerjemah). Lihat, Wahbah az-Zuh{aili>, Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, terj. Abdul
Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), Juz V, hlm. 29.
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Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki
empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab qabul), dan
barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.13
Ijab, menurut Hanafi adalah menetapkan perbuatan khusus ysng
menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu
pihak, baik dari penjual seperti kata bi’tu (saya jual) maupun dari pembeli
seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, “saya ingin membelinya
dengan harga sekian” sedangkan qabul adalah apa yang dikatakan kali
kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan
sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulinya
saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.
Namun, ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang
keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir.
Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang
meskipun dinyatakan lebih awal.14 Menurut jumhur ulama, rukun jual beli
ada empat yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighat (lafal
ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. 15
Artinya, rukun jual beli dalam pandangan mayoritas ahli fiqh dan jumhur
ulama adanya pelaku akad yaitu penjual dan pembeli, ijab qabul, dan
barang, sedangkan menurut Hanafi rukun dari jual beli adalah ijab qabul,

13

Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah (Bandung: Simbiosa
Rekatama media, 2017), hlm. 10.
14
Wahbah az-Zuh{aili>, Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani,
dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), Juz V, hlm. 29.
15
Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 161.
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baik penjual atau pembeli yang terlebih dahulu mengucapkan akad yang
terpenting adalah adanya tindakan atau kata yang menunjukkan terjadinya
ijab qabul.
4. Syarat Terjadinya Transaksi Jual Beli
Menurut Jumhur Ulama, syarat-syarat jual beli meliputi:16
a. Syarat orang yang berakad
Syarat orang yang berakad yang dikutip oleh Ahmad Mujahidin
harus memenuhi syarat:17
1) Berakal, orang yang melakukan akad jual beli harus telah akil
baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih

mumayyiz (menjelang baligh), maka akad jual beli itu tidak sah,
sekalipun mendapat izin dari walinya.
2) Pelaku akad adalah orang yang berbeda, maksudnya adalah
seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam
waktu yang bersamaan.
b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul
Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah
sebagai berikut:18
1) Orang yang telah mengucapkannya telah akil baligh dan berakal
(jumhur ulama) atau telah berakal (ulama Madzhab Hanafi).

16
17

Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, hlm. 118.
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18

Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, hlm. 118.

24

2) Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “saya jual sepeda ini dengan
harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan
harga sepuluh ribu”
3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua
belah pihak yang melakukan akad jual

beli

membicarakan masalah yang sama. Menurut

hadir dan
ulama

fikih

kontemporer seperti Mustafa Ahmad az-Zarqa dan Wahbah azZuhaili, menyatakan bahwa jual beli melalui perantara dibolehkan
dan satu majlis tidak harus diartikan dengan sama-sama hadir
dalam majlis (tempat) secara lahir, tetapi dapat diartikan satu
situasi dan satu kondisi, sekalipun antara kedua belah pihak yang
mengadakan transaksi tempatnya berjauhan, asal topik yang
dibicarakan berkisar sekitar jual beli.
c. Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:19
1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual
meyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3) Milik seseorang.
4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu
yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
d. Syarat nilai tukar (harga barang)

19
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Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat nilai tukar, sebagai
berikut:20
1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun
secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.
Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu
pembayarannya harus jelas waktunya.
3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang
dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara’ seperti
babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam
pandangan syara’.
5. Macam-Macam Jual Beli
Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya
menjadi tiga bentuk, yaitu:21
a. Jual Beli yang S{ah}i>h}
Apabila jual beli itu disyari‟atkan, memenuhi rukun atau syarat
yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terkait
dengan khiya>r lagi, maka jual beli itu s{ah}i>h} dan mengikat kedua belah
pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun
dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh
pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah
diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiya>r.
20
21
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b. Jual Beli yang Ba>t}il
Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak
terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak
disyari‟atkan, maka jual beli itu ba>t}il. Umpamanya jual beli yang
dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual
itu barang-barang yang diharamkan syara’. (bangkai, darah, babi dan

khamr).22
c. Jual Beli yang Fasid
Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli

ba>t}il. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid
dengan jual beli ba>t}il. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu
jual beli yang s{ah}i>h} dan jual beli yang ba>t}il. Apabila rukun dan syarat
jual beli terpenuhi, maka jual beli itu s{ah}i>h}. Sebaliknya, apabila salah
satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil.
Menurut Ulama Mazhab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain sebagai
berikut:23
1) Jual beli al-majhu>l ( ُ)اَْنًَجِهُىِل
Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui,
dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi
apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal
tersebut tidak membawa perselisihan. Umpamanya, seseorang
membeli jam tangan merk tertentu. Pembeli hanya tahu membedakan
22
23
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jam tangan asli atau tidak melalui bentuk dan merknya. Mesin di
dalamnya tidak diketahuinya. Apabila mesin dan merk jam tangan
berbeda, maka jual beli itu fasid.
2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual
kepada pembeli: “saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan
setelah mendapat gaji”. Jual beli seperti ini batal menurut Jumhur
ulama dan fasid menurut Mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual
beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu “bulan
depan” sesuai dengan syarat yang ditentukan.
3) Menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli
berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
Ulama Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini,
apabila sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu
diserahkan. Sedangkan ulama Mazhab Hanbali menyatakan, bahwa
jual beli itu sah, apabila pihak pembeli mempunyai hak khiya>r, yaitu

khiya>r ru’yah (sampai melihat barang itu). Ulama Mazhab Syafi‟i
menyatakan bahwa jual beli itu ba>t}il secara mutlak.24
4) Jual beli yang dilakukan orang buta
Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan
oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak

khiya>r. Sedangkan ulama Mazhab Syafi‟i tidak membolehkannya,
kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya

24
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buta. Hal ini berarti, bahwa orang yang buta sejak lahir, tidak
dibenarkan mengadakan akad jual beli.
5) Barter barang dengan barang yang diharamkan
Umpamanya, menjadikan barang-barang yang diharamkan
sebagai harga. Babi ditukar dengan beras, khamr ditukar dengan
pakaian dan sebagainya.
6) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamr
Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli
tersebut akan memproduksi khamr, maka para ulama pun berbeda
pendapat. Ulama Mazhab Syafi‟i menganggap jual beli itu sah, tetapi
hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata
kepada musuh umat Islam. namun demikian, ulama Mazhab Maliki
dan Hanbali menganggap jual beli ini ba>t}il sama sekali.
7) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari
satuannya. Umpamanya, menjual daging kambing yang diambil dari
daging kambing yang masih hidup. Menurut jumhur ulama
hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi
hukumnya fasid.
8) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna
matangnya untuk dipanen
Ulama fiqh sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang
belum ada di pohonnya, tidak sah. Namun, ulama berbeda pendapat,
apabila buah-buahan itu sudah ada di pohonnya. Menurut Mazhab
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Hanafi, jika buah-buahan itu telah ada di pohonnya, tetapi belum
layak untuk dipanen, maka apabila pembeli disyaratkan untuk
memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah. Apabila
disyaratkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan
layak panen, maka jual belinya fasid, karena tidak sesuai dengan
tuntutan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah
tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui. Jumhur ulama
berpendapat, bahwa menjual buah-buahan yang belum layak panen,
hukumnya ba>t}il.
6. Sistem Jual Beli
Sistem dalam jual beli merupakan teknis yang dilakukan penjual
dan pembeli dalam mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.
Menurut jumhur ulama25 ijab qabul merupakan rukun dalam jual beli, yang
di dalamnya terlahir sebuah akad.26 Adapun sistem jual beli dalam fiqh
muamalah adalah sebagai berikut:27
a. Jual Beli Mura>bah}ah

Mura>bah}ah merupakan jenis jual beli dengan ketentuan lebih
spesifik dibanding dengan jual beli pada umumnya. Wahbah az-Zuh}{aili>
mendefinisikan mura>bah}ah sebagai jual beli yang dilakukan seseorang
dengan

25

harga

awal

ditambah

dengan

keuntungan.

Penjual

Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia,
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menyampaikan harga beli kepada pembeli ditambah permintaan
keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.28
b. Jual Beli Salam
Jual beli ini adalah jual beli barang secara tangguh dengan harga
yang dibayar di muka atau dalam makna yang lain, salam merupakan
bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di
kemudia hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal atau
tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam
perjanjian.29
c. Jual Beli Istis|na>
Akad Istis|na> merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan
pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu
yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).
Pembayaran dalam akad Istis|na> dilakukan bertahap atau termin besaran
angsuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.30
7. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam
Ada empat macam31 penyebab kerusakan dalam jual beli, yaitu

ahliyah pelaku akad, s}igat, ma’qu>d ‘alai>h atau yang dijadikan objek
transaksi, dan pengaitan akad dengan sifat, syarat atau larangan syara’.
a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah pelaku akad.
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Para fuqaha sepakat bahwa jual beli dianggap sah jika
dilakukan oleh setiap orang yang telah baligh, berakal, dapat memilih,
mutlak tas}arruf (dapat melakukan tindakan dengan bebas), tidak
dilarang membelanjakan hartanya baik demi menjaga haknya seperti
orang idiot maupun demi menjaga hak orang lain seperti orang yang
berutang. Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah
sebagai berikut:32
1) Orang gila. Jual beli orang gila tidak sah berdasarkan kesepakatan
ulama, karena tidak memiliki sifat ahliyah (kemampuan). Disamakan
dengannya orang yang pingsan, mabuk dan dibius.
2) Anak kecil. Tidak sah jual beli orang yang belum mumayyiz
menurut kesepakatan ulama, kecuali dalam hal yang kecil.
3) Orang buta (tunanetra). Jual beli orang buta sah menurut jumhur
ulama jika diterangkan kepadanya sifat barang yang mau dibeli,
karena hal itu menyebabkan adanya rasa rela. Sedangkan menurut
ulama Syafi‟iyah, jual beli itu ba>t}il dan tidak sah, karena ia tidak
mampu mengetahui yang baik dan yang jelek sehingga objek
transaksi tidak bisa diketahui olehnya.
4) Orang yang dipaksa.33 Menurut ulama Hanafiyah, berdasarkan
pengkajian, jual beli orang yang dipaksa bersifat menggantug dan
tidak berlaku, seperti jual beli fud}uli (jual beli tanpa izin pemilik
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barang). Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas
dari paksaan, maka jual belinya berlaku. Sedangkan menurut ulama
Malikiyah, jual beli orang yang dipaksa adalah tidak mengikat ( gair

la>zim). Dia diberi hak khiya>r antara memfasakh akad atau
melanjutkannya.

Sedangkan

menurut

ulama

Syafi‟iyah

dan

Hanabilah, jual belinya tidak sah karena tidak terpenuhiya sifat
kerelaan ketika penetapan akad.
5) Fud}uli.34 Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual
beli fud}uli sah dan pemberlakuannya tergantung pada persetujuan
pemilik barang yang sebenarnya. Hal itu karena persetujuan yang
terjadi kemudian adalah sama seperti izin yang diperoleh dahulu.
Menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah, jual beli ini tidak sah
karena ada larangan jual beli sesuatu yang tidak dimiliki seseorang.
Dan larangan mengakibatkan rusaknya hal yang dilarang.
6) Orang yang dilarang membelanjakan harta (mahjur „alaih) karena
kebodohan (idiot), bangkrut atau sakit. Orang yang bodoh atau idiot
jual belinya menjadi tergantung menurut ulama Hanafiyah,
Malikiyah dan pendapat yang rajih dalam ulama Hanabilah.
Sedangkan menurut ulama Syafi‟iyah, jual belinya tidak sah karena
tidak adanya sifat ahliyah dan karena ucapannya tidak dianggap.
Adapun orang yang bangkrut karena keputusan bangkrut dari
pengadilan demi menjaga hak orang-orang yang berpiutang
34
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kepadanya, maka tindakannya dalam jual beli menjadi tergantung
menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Dan tidak sah menurut
ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah. Sedangkan orang yang sakit
dengan sakit yang mematikan, maka sedekah-sedekahnya terlaksana
dalam batasan sepertiga harta warisan. Ini adalah pendapat jumhur
ulama selain Malikiyah. Sedekah yang melebihi dari sepertiga
warisan tidak dilaksanakan dalam harta bergerak, tetapi dilaksanakan
dalam harta tidak bergerak, seperti rumah, tanah, pohon dan
sejenisnya yang tidak dikhawatirkan perubahannya.
7) Mulja, yaitu orang yang terpaksa menjual barangnya guna
menyelamatkan hartanya dari orang yang lalim. Jual beli ini fasid
menurut ulama Hanafiyah dan batil menurut ulama Hanabilah.
b. Jual beli yang dilarang karena s}igat
Menurut kesepakatan ulama, jual beli dianggap sah jika terdapat
kerelaan kedua pelaku akad serta adanya kesesuaian antara ijab dan
qabul dalam hal yang wajib terdapat kerelaan atasnya, seperti barang
dagangan, harga dan lainnya. Jual beli tidak sah dalam beberapa hal,
diantaranya adalah sebagai berikut:35
1) Jual beli mu’at{ah. Mu’at{ah yaitu kesepakatan dua orang pelaku atas
harga dan barang yang ditetapkan harganya, kemudian keduanya
memberikan satu sama lain tanpa ada ijab qabul atau terkadang lafal
dari salah satu dari keduanya. Jual beli ini sah menurut mayoritas

35
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ulama, karena menunjukan kerelaan utuk saling menukar harta, baik
dengan ijab qabul maupun dengan kata-kata yang menunjukan
kerelaan dalam kebiasaan umum. Oleh karena itu, sah jual beli
dengan lafal, isyarat, atau dengan yang lainnya, selama menunjukkan
pada maksud yang bertujuan untuk mengetahui kerelaan kedua
pelaku akad. Disamping tidak ada dalil yang mensyaratkan lafal
tertentu, maka semuanya dikembalikan pada adat, sama seperti
seluruh lafal mutlak. Sedangkan menurut ulama Syafi‟iyah jual beli

mu’at{ah ini tidak sah. Ijab qabul adalah syarat mutlak dalam semua
akad baik jual beli, ija>rah, rahn, hibah dan sebagainya.
2) Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau dengan perantara
utusan. Jual beli ini sah berdasarkan kesepakatan ulama. Yang
menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku
akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabulnya terjadi di
luar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.
3) Jual beli orang bisu dengan isyarat yang bisa dipahami atau dengan
tulisan adalah sah karena darurat. Hal ini berdasarkan kesepakatan
ulama, sama seperti ucapan dari orang yang bisa berbicara, karena
hal tersebut menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Hal itu sama
juga seperti ucapan dari orang yang bisa berbicara yang
menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Jika isyaratnya tidak bisa
dipahami dan tidak pandai menulis, maka akadnya tidak sah.
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4) Jual beli dengan orang yang tidak hadir di tempat akad adalah tidak
sah menurut kesepakan ulama, karena kesatuan tempat merupakan
syarat sah jual beli.
5) Jual beli dengan tidak adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama. Kecuali jika
perbedaannya menunjukkan pada hal yang baik, seperti pembeli
menambah harga yang telah disepakati, maka akad ini sah menurut
ulama Hanafiyah dan tidak sah menurut ulama Syafi‟iyah.
6) Jual beli tidak sempurna, yaitu jual beli yang dikaitkan pada syarat
atau disandarkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini fasid
menurut ulama Hanafiyah dan bathil menurut jumhur ulama.
c. Jual beli yang dilarang karena ma’qu>d ‘alai>h (objek transaksi)

ma’qu>d ‘alai>h secara umum bermakna harta yang dikeluarkan
dari kedua pelaku akad, salah satu harta tersebut dinamakan barang
dagangan dan yang lainnya disebut harga. Para fuqaha sepakat bahwa
jual beli sah jika ma’qu>d ‘alai>hnya berbentuk harta yang bernilai,
tertentu, ada, dapat diserahkan, bisa diketahui oleh kedua pelaku akad,
tidak berkaitan dengan hak orang lain, dan tidak dilarang oleh syara’.
Mereka berselisih pendapat dalam sifat sebagian jual beli yang dilarang,
seperti berikut ini:36
1) Jual beli barang yang tidak ada atau berisiko hilang. Seperti jual beli

mad{am
> i>n (sperma dari pejantan), mala>qi>h (sel telur dari betina) dan
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h}ablul h}abalah (anak dari anaknya). Jual beli seperti ini tidak sah
menurut kesepakatan mazhab yang empat, karena ada larangan
dalam hadits-hadits yang s}ah}i>h}.
2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti burung yang
terbang di udara dan ikan yang ada dalam air. Jual beli seperti ini
tidak sah menurut kesepakatan mazhab-mazhab, karena ada larangan
dalam sunnah.
3) Jual beli utang dengan nasi>’ah (tidak tunai), yaitu jual beli utang
dengan utang. Jual beli ini ba>t}il menurut kesepakatan ulama karena
dilarang dalam syariat. Menjual utang pada orang yang berutang
secara kontan boleh menurut kesepakatan ulama, sedangkan menjual
utang pada selain orang yang berutang secara kontan itu ba>t}il
menurut ulama Hanafiyah, hanabilah, dan Zahiriyah, serta boleh
dalam mazhab-mazhab yang lainnya.
4) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (garar) yang besar, yaitu
keberadaannya yang tidak pasti.
5) Jual beli sesuatu yang najis dan yang terkena najis tidak sah menurut
kesepakatan ulama. Jual beli sesuatu yang najis seperti khamr, babi,
bangkai, dan darah. Menurut mayoritas ulama, juga tidak sah jual
beli sesuatu yang terkena najis yang tidak mungkin disucikan, seperti
mentega, minyak dan madu yang kejatuhan najis seperti tikus,
mesalnya. Ulama Malikiyah membolehkan memakai lampu dan
membuat sabun dengan minyak yang najis. Sedangkan ulama
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Hanafiyah membolehkan jual beli sesuatu yang terkena najis selain
makanan, seperti bahan penyamak, cat dan penerangan dalam selain
masjid, kecuali lemak bangkai di mana ia tidak halal untuk
dimanfaatkan. Hal itu untuk menghindar dari perbutan orang Yahudi
ketika bangkai diharamkan atas mereka, mereka mencairkannya dan
menjualnya kemudian memakan harganya. Demikian juga jual beli
alat musik tidak sah menurut jumhur ulama karena dilarang
memanfaatkannya.
6) Jual beli air. Menurut jumhur ulama dari mazhab yang empat boleh
menjual air yang dimiliki, atau yang disimpan dalam wadah-wadah
atau air dari mata air atau air sumur. Para ulama juga sepakat bahwa
tidak sah menjual air mubah, yaitu air minum yang dimiliki bersama
oleh masyarakat, karena masyarakat adalah mitra dalam kepemilikan
air, api, rumput dan garam.
d. Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larangan syara’
Jual beli sah menurut kesepakatan ulama jika memenuhi syarat
dan

rukunnya,

tidak

mengandung

sifat

yang

membahayakan

masyarakat, syarat yang bertentangan dengan ketentuan akad atau
pertimbangan-pertimbangan lain yang keluar dari akad.37
1) Jual beli ‘urbun.38 Jual beli ini diartikan jual beli atas suatu barang
dengan harga tertentu, di mana pembeli memberikan uang muka
dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan
37
38
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membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak
jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu.
2) Jual beli mulamasah.39 Jual beli ini dilakukan pada saat penjual
menjual baju yang terlipat atau dalam gelapnya malam, kemudian
datang pembeli, si penjual berkata: “saya jual baju ini kepadamu
dengan syaratsentuhan tanganmu atas baju ini sama kedudukannya
dengan engkau melihatnya, maka tidak ada khiyar lagi bagimu
setelah engkau melihatnya”. Jual beli ini batal karena sifat memaksa
dan menafikkan usur rida dari pembeli dari pembeli serta tidak
memberikan kesempatan khiyar bagi pembeli jika menemukan cacat
atau ketidakcocokan pilihan.
3) Jual beli dengan harga yang diharamkan seperti khamr dan babi. Jual
beli seperti ini fasid menurut ulama Hanafiyah tapi dapat sah dengan
memberikan nilainya dan ba>t}il menurut jumhur ulama, karena Nabi
SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala.
4) Jual beli ketika azan shalat Jumat. Waktunya yaitu sejak Imam naik
mimbar sampai selesai shalat. Menurut ulama Hanafiyah, waktunya
dari waktu azan yang pertama. Jual beli ini makruh tahrim menurut
ulama Hanafiyah, sah tapi haram menurut ulama Syafi‟iyah,
dibatalkan (fasakh) menurut ulama Malikiyah dalam pendapat yang
masyhur dan tidak sah sama sekali menurut ulama Hanabilah.
39
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5) Menjual anggur kepada pembuat khamr. Jual beli ini sah secara

z}a>hir serta makruh tahrim menurut ulama Hanafiyah dan haram
menurut ulama Syafi‟iyah. Hal itu karena akadnya telah memenuhi
syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan syara’ dan dosa
disebabkan oleh

niat yang salah atau faktor lain yang tidak

dibenarkan oleh syara’. Contoh yang sejenis dengannya adalah
menjual pedang kepada orang yang akan membunuh orang lain
dengan pedang tersebut secara zalim, menjual jaring kepada orang
yang berburu sesuatu yang haram dan menjual kayu kepada orang
yang akan membuat tempat hiburan dengan kayu tersebut. Jual beli
ini tidak sah menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah guna menutup
jalan keharaman (sad z|ari>’ah), seperti menjual senjata pada masa
kekacauan dan jual beli ‘inah yang dijadikan sebagai alat untuk
melakukan riba. Hal itu karena sesuatu yang bisa menyampaikan
pada keharaman adalah haram, walaupun hanya sebatas maksud atau
niat.40 Menurut ulama Hanafiyah jual beli ini hukumnya sah karena
rukun dan syaratnya terpenuhi namun makruh karena disebabkan
faktor lain, sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah karena
mampu mendatangkan mafsadat.
B. Sumber Hukum dalam Kajian Ushul Fiqh
1. Pengertian Ushul Fiqh

40
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Kata “ushul fiqh” adalah kata ganda yang terdiri dari kata “ushul”
dan kata “fiqh”.41 Kata “fiqh” secara etimologi berarti “paham yang
mendalam”. Kata ini muncul sebanyak 20 kali dalam al-Qur‟an dengan arti
paham itu, umpamanya dalam surat al-Kahfi (18): 93.

٣٩حَخٖى ٔارَاَبهَؾَ بٍٍََِ انغٖذٖ ٌٍِِ وَجَذَئٍِ ُدوَِِهًَِبَقىِيّبنَّبٌَكَب ُدوٌَِ ٌَلْ َق ُهىٌَِ َقىِنًب
“Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia
mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir
tidak mengerti pembicaraan.”42
Arti “yaqahuna” dalam ayat itu: “mereka memahami”, arti fiqh dari
segi istilah hukum sebenarnya tidak jauh berbeda dari artian etimologi
sebagaimana disebutkan di atas yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara’
yang bersifat amaliah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili.43
Kata “ushul” yang merupakan jamak dari kata “ashal” secara
etimologi berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Arti
etimologi ini tidak jauh dari maksud definitif dari kata ashal tersebut
karena ilmu ushul fiqh itu adalah suatu ilmu yang kepadanya didasarkan
“fiqh”. Dengan demikian “ushul fiqh” secara istilah teknik hukum berarti
ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan
hukum syara’ dari dalilnya yang terperinci, atau dalam artian sederhana
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adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukumhukum dari dalil-dalilnya.
Dalam kitab-kitab fiqh ditemukan ungkapan mengerjakan shalat itu
hukumnya wajib. Wajibnya melakukan shalat itu disebut hukum syara’.
Tidak pernah tersebut dalam al-Qur‟an maupun hadis bahwa shalat itu
hukumnya wajib. Yang tersebut dalam al-Qur‟an hanyalah perintah
mengerjakan shalat yang berbunyi:

َاقًٍُِٔىاانصٖهىة
“Kerjakanlah shalat”
Ayat al-Qur‟an yang mengandung perintah mengerjakan shalat itu
disebut dalil syara’. Untuk merumuskan kewajiban shalat yang disebut
hukum syara’ dari firman Allah tersebut. Yang disebut dalil syara‟ itu ada
aturannya dalam bentuk kaidah, umpamanya setiap perintah itu
menunjukkan wajib. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan
cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara’ tersebut itulah yang
disebut “Ilmu Ushul Fiqh”.44
2. Tujuan dan Manfaat Ushul Fiqh
Tujuan yang hendak dicapai dari ilmu ushul fiqh ialah untuk dapat
menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil yang terinci agar sampai
kepada hukum-hukum syara’ yang bersifat amali, yang ditunjuk oleh dalildalil itu. Tujuan utama ushul fiqh adalah mendidik seseorang agar
memahami hukum yang diterima berdasarkan dalil syar’i, sehingga tidak
44
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terlalu menggantungkan diri pada pemahaman orang lain yang tidak
diketahui dasarnya, dengan demikian mengikuti orang lain megetahui
dasar-dasar hukumnya bukan hanya sekedar mengikuti.45
Adapaun maksud mengetahui ushul fiqh yaitu:46
Pertama, bila kita sudah mengetahui metode ushul fiqh yang
dirumuskan ulama terdahulu, maka kita akan dapat mencari jawaban
hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menerapkan kaidah-kaidah
hasil rumusan ulama terdahulu itu.
Kedua, bila kita menghadapi masalah hukum fiqh yang terurai
dalam kitab-kitab fiqh, tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya
karena sudah begitu jauhnya perubahan yang terjadi, dan kita ingin
mengkaji ulang rumusan fuqaha lama itu atau ingin merumuskan hukum
yang

sesuai

dengan

kemaslahatan

dan

tuntutan

kondisi

yang

menghendakinya, maka usaha yang harus ditempuh adalah merumuskan
kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fiqh.
Kaji ulang terhadap suatu kaidah atau menentukan kaidah baru itu tidak
mungkin dapat dilakukan bila tidak mengetahui secara baik usaha dan cara
ulama lama dalam merumuskan kaidahnya. Hal itu akan diketahui secara
baik dalam ilmu ushul fiqh.
3. Pembahasan Ushul Fiqh

45
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Untuk mengetahui pembahasan dan pembicaraan dalam Ushul
Fiqh, terlebih dahulu mengetahui arti ushul fiqh yang artinya “asal” dan
arti “furu”
Asal artinya sumber, dasar. Menurut istilah agama asal adalah
suatu yang menjadi dasar oleh suatu yang lain, sedangkan furu‟ sesuatu
yang diletakkan di atas asal, seperti sebuah rumah yang terletak di atas
sendi, maka sendi disebut asal, sedangkan rumah yang terletak di atasnya
dinamakan furu‟.47
Asal menurut istilah dipakaikan kepada 5 pengertian yaitu:48
a. Kaidah Kulliyah (peraturan umum), melaksanakan semua peraturanperaturan yang ditetapkan oleh syara’, kecuali bagi orang yang dalam
keadaan terpaksa, seperti boleh memakan mayat bagi orang yang
terpaksa, sedangkan memakan mayat menurut syara’ hukumnya haram.
Firman Allah Q.S. al-Baqarah (2):173:

ّّٔأًََٖب َحشٖوَ َػهٍَِكُىُ انًٍََِْختَ وَانذٖوَ وَنَحِىَ انْخُِٔضٌِِ ِشوَيَأأُْمَّ بِّ نٔـٍَِشِانه
٣٧٩ْكًََُِبضِ ُطشٖؿٍَِشَبَبؽٍ وٖنَبػَبدَٕكهَأ أثْىَ َػهٍَِّٔ أٌَّ انّهَّ ؿَلُىِسْسٖحٍِٔى
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih)
disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan
terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan
tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”
49
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 َيجِ َػهٍَِكُىُ انًٍََِْختُ وَانذٖوُ وَنَحِىُ انْخُِٔضٌِِشِوَيَأأُْمَّ نٔـَ ٍِشِانّهّٔ بِّ وَانًُُِْخَُِقَ ُتُٚحش
حتُ وَيَأاَكَمَ انغٖبُغُ أنَّب يَبرَكٍَِّخُىِ وَيَبرُبِحَ َػهَى
َ ٌٍَِٔتُ وَانُٖطٚوَانْ ًَىُِق ِىرَةُ وَانًَُْخ َشد
ِصبِ وَاٌَْ حَغِخَقْغِ ًُىِابِبنْبَصِنَبوِ رنٔكُىِ كٔغِقْ اَنٍَْىِوَ ٌَٔئظَ انَّزٌٍَِٔ كَ َل ُشوِا ئٍِ دٌُِِٔكُى
ُ ُٗان
ًِٔشىٌِٔ انٍَْىِوَ اَكْ ًَ ْهجُ نَكُىِ دٌَُِٔكُىِ وَاَحًًَِِجُ َػهٍَِكُىِ َِؼًَِخ
َ ِشىُِْىِ وَاخ
َ َِكهَب حَخ
َّّصتٕ ؿٍَِشَيُخَجَبَِقٕ نِّبٔثْىٍ كَبٌَّٔ انه
َ ًَِوَ َسضٍِٔجُ نَكُىُ انْبٔعِهَبوَ دٌُِّٔبكًٍََِ اضِ ُطشٖكًِٔ يَخ
٩ ْؿَ ُلىِسْسٖحٍِٔى
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,
(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang
tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam
binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan
(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,
(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada
hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan)
agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan
takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk
kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku,
dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang
siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”
QS. al-Maidah ayat 350
b. Rajih (terkuat), asal pada perkataan seseorang benar menurut orang
yang mendengar
c. Mustashhab, menetapkan hukum sesuatu atas hukum yang telah ada,
seperti yakin berwudhu‟ ragu dalam berhadas, tetap seseorang itu dalam
keadaan suci.
d. Maqis „alaih (tempat mengqiaskan) seperti haram riba pada padi karena
haram riba ada gandum (gandum asal dan padi furu).
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e. Dalil (alasan) asal hukum sesuatu karena dalilnya seperti wajib zakat
karena firman Allah:

َوَاحُىاانضٖكَبة
“keluarkanlah zakat”
Ilmu Ushul Fiqh menyelidiki bagaimana caranya dalil-dalil
tersebut menujukkan hukum-hukum yang berhubungan dengan
pebuatan orang mukallaf.51 Karena itu, yang dibicarakan Ushul Fiqh
ialah dalil-dalil syara‟ dari segi penunjukkannya kepada hukum atas
perbuatan orang mukallaf”. Menurut peneliti, Ushul Fiqh adalah proses
penggalian hukum melalui sumber hukum Islam, yang mana apabila
tidak ada ketentuan dalam al-Qur‟an maupun hadis maka digali dengan
metode ijtihad.52
4. Mas{lah{ah Mursalah dan Z|ari>’ah sebagai Sumber Hukum Islam
Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu mans}u>s} dan gairu

mans}u>s}. Sumber hukum mans}u>s} yang bersumber dari wahyu ada dua yaitu
al-Qur‟an dan hadis, sementara sumber hukum gairu mans}u>s} tidak
bersumber dari wahyu namun ijtihadi ada tujuh yaitu istihsa>n, mas{lah{ah

mursalah, qaul s}aha>bi>, ‘urf, z|ari>’ah, istis}ha>b, syar’u man qablana>.53 Dalam
hal jual beli knalpot racing tidak ada ketentuan dalam al-Qur‟an dan tidak
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ada pula di zaman Rasulullah SAW sehingga dalam al-Qur‟an maupun
hadis tidak dibahas, dan perlu digali melalui ijtihad, yaitu metode

mas{lah{ah mursalah dan z|ari>’ah.
a. Mas{lah{ah Mursalah
1) Pengertian Mas{lah{ah Mursalah
Sebelum

kepada

mas{lah{ah mursalah terlebih dahulu

memahami makna mas{lah{ah. Secara etimologis kata" "املصهحت,
jamaknya " "املصبحلberarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia
merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. Mas{lah{ah

mursalah yaitu yang mutlak, menurut istilah para ahli ilmu ushul
fiqh54 ialah suatu kemaslahatan dimana Syar‟i tidak mensyariatkan
suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil
yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Menurut
Jalaluddin Abdurrahman yang dikutip oleh Romli55 secara tegas
menyebutkan bahwa mas{lah{ah dengan pengertian yang lebih umum
dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi
manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan
kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan
dan kesusahan.
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ٌَ  َعىَآءٌ كَب,ُّصىٖسُاإلَِِغَب َُكُمَّ يَبكٍِّٔٔ َلْغْ َن
َ َ كًََبٌَخ-ٖ بًَِؼَُِبُِ األَػى-ُحت
َ َصه
ِ ًَْان
ِج ْهبُ وَانخٖحِصٍِٔمُ كَخَحِصٍِٔمِ انْ َلىَائٔذٔ وَانهَّزَائٔزَٔؤوِبِبنذٖكْغِ وَاإلِسِحٔقَأء
َ ْان
ِكَبعِخٔبِؼَبدٔانًَْضَب ِسوَاَالَو
Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi mas{lah{ah itu
ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan
manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun
demikian, kemas{lah{ahan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan
yang patut dan layak yang memang dibutuhkan oleh manusia.
Kemudian, mas{lah{ah menurut pengertian syara’ pada dasarnya
dikalangan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama,
meskipun

berbeda

dalam

memberikan

definisi.

Jalaluddin

Abdurrahman yang dikutip oleh Romli misalnya menyebutkan
sebagai berikut:56

ششِعِ ئٍَ انًَْصَبنٔحِ انُٖبكٔ َؼتٔ انَّخًِٔ َوضَ َؼهَب
ٖ ص ِىدٔان
ُ ْانًُْحَبكَ َظتُ َػهَى يَق,حتُ َُُْب
َ َصه
ِ ًَْان
ِوَحَ ٖذدَحُ ُذ ِودََْبالَ َػهَى يُقْخَضَى ؤَ ِْىَاءِانُٖبطِ وَ َش ِهىَأْٔخهِى
Mas{lah{ah ialah memelihara maksud hukum syara’ terhadap
berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batasbatasannya. Bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia
belaka.

Mas{lah{ah mursalah ialah kemaslahatan yang sejalan dengan
maksud dan tujuan syari‟at Islam dan tidak ditopang oleh sumber
dalil yang khusus, naik yang bersifat melegitimasi atau membatalkan
56
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maslahat tersebut.57 Mas{lah{ah mursalah yang dimaksudkan oleh ahli
ushul fiqh adalah:

ٍَِّٔاٌَْ ٌُىِجَذَ يَؼُِّى ٌُشِ ٔؼشُ بِبنْحُكْىِ يَُُب ٔعبْ ػَقْالً وَنَبٌُىِجَذَُاصِمٌ يُخٖلَقْ َػه
“Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok
dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang hal tersebut
tidak terdapat”
Dalam al-Qur‟an dan hadis tidak terdapat dalil yang
menyuruh dan melarang “pengumpulan al-Qur‟an”.58 Tetapi dalam
hal tersebut terdapat satu makna yang mengandung kemaslahatan
menurut pertimbangan akal, maka yang demikian dilakukan. Alasan
tersebutlah

yang

dinamakan

mas{lahah

mursalah.

Larangan

“meminum racun” tidak terdapat dalam al-Qur‟an dan hadits dengan
tegas, tetapi dalam hal ini akal menetapkan akan makna kerusakan
yang dikandungnya. Oleh karena itu, ditetapkanlah bahwa terlarang
meminumnya, alasan-alasan hingga terlarang yang demikian itulah
yang dinamakan mas{lah{ah mursalah. Imam Ahmad bin Hambal
menyebutnya Istis}la>h, mencari pemecahan terbaik bagi kepentingan
umum.59
Alasan ulama membolehkan berdalil mas{lah{ah mursalah
yaitu

ketika

Allah

mengutus

rasul-rasul

bertujuan

untuk

kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah

57
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Juanda, Fiqh Muamalah (Tk: Salma Idea, 2018), hlm. 50.
Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
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menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Sedang

mas{lah{ah mursalah sama pula tujuannya. Oleh karena itu, Syekh
Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Basiq berkata bahwa60 apabila
seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu,
apakah hukumnya mubah atau haram, maka lihatlah maslahah
(kebaikan) dan mafsadah (kerusakan)nya sebagai dasar.
Adapun mas{lah{ah mursalah yakni al-mas{lah{ah yang tidak
diakui secara eksplisit oleh syara‟ dan tidak pula ditolak dan
dianggap batil oleh syara’, tetapi masih sejalan secara subtantif
dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.61 Sebagai contoh,
kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kebijakan demikian tidak diakui secara eksplisit oleh syara’ dan
tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara’. Akan tetapi,
kebijakan demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah
hukum yang universal, yakni tas}arruf al-ima>m ‘ala> al-ra’iyyah

manut-un bi al-mas}lah}ah. Dengan demikian, kebijakan tersebut
mempunyai landasan syar’iyyah yakni mas{lah{ah mursalah.
2) Pesyaratan Mas{lah{ah Mursalah
Tentang persyaratan untuk menggunakan mas{lah{ah mursalah
ini, dikalangan ulama ushul memang terdapat perbedaan baik dari
segi istilah maupun jumlahnya. Abdul Wahab Khallaf yang dikutip

60
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Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2, hlm. 160.
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oleh Satria Efendi menjelaskan beberapa persyaratan dalam
memfungsikan mas{lah{ah mursalah yaitu:62
a) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat
hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau
menolak kemad}ara>tan, bukan berupa dugaan belaka dengan
hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat
kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
b) Sesuatu

yang

dianggap

maslahat

itu

hendaklah

berupa

kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
c) Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan
ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur’an atau Sunnah
Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma’
Zaky al-Din Sya‟ban yang dikutip oleh Romli, menyebutkan
tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan mas{lah{ah

mursalah dalam menetapkan hukum. ketiga syarat itu adalah sebagai
berikut:63
a) Kemaslahahan itu hendaknya kemaslahahan yang memang tidak
terdapat dalil yang menolaknya.

 ٌَذُ لُّ َػهَىًٙٔحتُ ئٍَ انًَْصَب نٔحِ انَّخًِٔ نَىِ ٌَقُىِ دَنٍِٔمٌ َششِ ػ
َ َصه
ِ ًَْؤٌَْ حَ ُكىٌَِ ان
إِنْـَبٔئهَب

62
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Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya
tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan
dengan anak laki-laki dalam pembagian harta warisan. Sebab
ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam nash secara
tegas. Hal seperti ini tidak dinamakan dengan maslahah mursalah.
Hakekat maslahah mursalah itu sama sekali tidak ada dalil dalam
nash, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat
kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya
sejalan dengan tujuan syara’. Abdul Karim Zaidan dan
Muhammad Abu Zahrah menyebutkan dengan mas{lah{ah yang
sesuai dengan tujuan syara’ ()املالئى املقبصذ انشبسع. Sementara itu,
Jalaluddin

Abdurrahman

menyebutkan

bahwa

hendaknya

mas{lah{ah itu menyangkut hal-hal yang bersifat daruri ( ٌؤٌ حكى

)املصهحتضشوسٌت. Maksudnya disyaratkan bahwa mas{lah{ah itu untuk
memelihara persoalan yang daruri, seperti berkaitan dengan
terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.
b) Mas{lah{ah mursalah itu hendaknya mas{lah{ah yang dapat
dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan
rekayasa saja.64

ؤٌ حكىٌ املصهحت قطؼٍتالظٍُت
64

Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, hlm. 231.
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Menurut Zaky al-Din Sya‟ban diisyaratkan bahwa

mas{lah{ah mursalah itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena
hal yang demikian tidak dapat diamalkan.
c) Mas{lah{ah mursalah hendaklah mas{lah{ah yang bersifat umum.

ؤٌ حكىٌ يٍ املصبحل انؼبيت
Yang dimaksud dengan mas{lah{ah yang bersifat umum ini
adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan
orang banyak.

ِضشَسّاػَُِهُى
َ ٌُُحَقِّقُ يَُِلَ َؼتً نٔإَكْبَشِػَ َذدٕئٍَ انُٖبطِ َؤوٌَِذِكَغ

Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan dengan mas{lah{ah

kulliyah bukan jus’iyah ؤٌ ٌكىٌ املصهت كهٍٓت الجضئٍتmaksudnya
mas{lah{ah yang mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam
bukan hanya sebagiannya saja. Dari tiga syarat yang telah
diuraikan di atas, ternyata ada yang menambahkan syarat lainnya
lagi. Di samping tiga syarat yang telah disebutkan ini terdapat
syarat

lain,

bahwa

mas{lah{ah

mursalah

itu

hendaklah

kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal.65

ٔؤٌَْ ٌَ ُكىٌَِ يَؼِقُىِ َنتً كًِٔ رَأحهَب َجشَثِ َػهَى ا َأل ِوصَبفٔ انًَُُْب عَٔبتٔ انًَْؼِ ُقىَِنت

Maksudnya, secara substansial mas{lah{ah itu sejalan dan
dapat diterima oleh akal. Kemudian Imam Ghazali, sebagaimana
dikutip oleh Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa

mas{lah{ah mursalah hendaklah mas{lah{ah yang disepakati oleh
65
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orang-orang

Islam

tentang

keberadaannya

dan

terbukti

dipraktikkan dalam kehidupan mereka.

غهًٍٍَِٔٔ َػهَى إِػِخَبَبسَِْب
ِ ًٌَُْجِخًَٔغُ كٍِٔهَب ؤَسَآءُ ان
Tentu saja, pandangan al-Ghazali ini mengacu kepada

mas{lah{ah yang memang telah dianut oleh masyarakat Islam dan
disepakati sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat
serta dapat pula mencegah terjadinya kemad}ara>tan. Pada
akhirnya, dari persyaratan mas{lah{ah mursalah yang telah
dikemukakan di atas, meskipun terdapat perbedaan dikalangan
pakar ushul fiqh, ternyata yang terpenting adalah mas{lah{ah

mursalah itu harus sejalan dengan tujuan syara’, dihajatkan oleh
manusia serta dapat melindungi kepentingan manusia.
Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan
dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan
kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan
akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui
kecuali dengan syariat, yaitu melalui dalil syara’ baik al-Qur‟an
as-Sunnah, Ijma, Qiyas yang diakui (mu’tabar) dan Istis}la>h} yang

s}ah}i>h} (akurat).
Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini,
dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam al-Mustashfa, Imam alSyatibi dalam al-Muwafaqat dan ulama yang sekarang seperti
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Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan,
maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:66
a) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqa>s}id al-sya>ri’ah,
semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth‟i baik wurud
maupun dalalahnya.
b) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu
berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak
meragukan

bahwa

itu

bisa

mendatangkan

manfaat

dan

menghindarkan mad}ara>t.
c) Kemaslahatan

itu

membawa

kemudahan

dan

bukan

mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti
kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
d) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar
masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.
b. Z|ari>’ah
1. Pengertian Z|ari>’ah 67
Secara lughawi (bahasa), z|ari>’ah itu berarti:

ٍ٘بَؤوِيَؼَُِىٌِ٘بٚاْنىَ ٔعَهتُ انَّخٔى ٌََخ َىصٖمُ ِبهَبإِنَى انْشٍِٖئٔ َعىَاءٌ كَبٌَ حٔغ
“Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau
ma’nawi, baik atau buruk”
Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa
memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral
66
67
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inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim kedalam definisi tentang

z|ari>’ah, yaitu:

ٔيَبكَبٌَ وَعٍَِٔهتً وَ َطشٌِِقًبإِنَى انْشٍِٖئ
“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.”
Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral
terhadap z|ari>’ah itu, yaitu:

ُْٕىَانْ ًُ ِىصٔمُ إِنَى انْشٍِٖئٔ انًًَُِْىِعِ انًُْشِخًَٔمِ َػهَى يَلْغَذَة
“Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang
yang mengandung kerusakan”

Z|ari>’ah dalam jurnal terbagi menjadi dua kategori, yaitu:68
a) Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan
akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya
itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana tidak boleh, dan
inilah yang dimaksud dengan sad z|ari>’ah.
b) Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut,
dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan
dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan
maka penggunaan sarana adalah boleh, hal ini dikarenakan
realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah
keharusan yang ada. Inilah yang dimaksud fath} z|ari>’ah.
Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang
dituju, kata z|ari>’ah itu didahului dengan sadu (ٓ )عذyang artinya

Nurdhin Baroroh, 2017, Metamorfosis Illat Hukum Sad Z|Ari>’Ah dan Fath} Z|Ari>’Ah,
Vol. 5, No. 2, hlm. 294.
68
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“menutup” maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan”.
Menurut as-Syatibi yang dikutip oleh Khariri69 menyatakan sad

z|ari>’ah adalah menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan
kepada sesuatu yang dilarang.
Badran dan Zuhaili membedakan antara muqaddimah wajib
dengan z|ari>’ah.70 Perbedaannya terletak pada ketergantungan
perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau was}ilah. Pada

z|ari>’ah, hukum perbuatan yang tidak tegantung pada perantara.
Kalau zina adalah perbuatan pokok dan khalwat adalah perantara,
maka terjadinya zina itu tidak tergantung pada terjadinya khalwat
artinya, tanpa khalwat pun zina dapat juga terjadi. Karena itu,
perantara di sini disebut z|ari>’ah.
Sebagai contoh, masalah berteman atau bersahabat dengan
orang-orang jahat. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama,
orang-orang-orang jahat tersebut akan menjadi orang baik karena
bersahabat dengan kita, tetapi kedua sebaliknya mungkin pula terjadi
bahwa kita akan menjadi orang jahat akibat persahabatan itu, sedang
masalah bersahabat adalah mubah hukumnya.
Sesuatu yang menyebabkan jatuh atau terbawa kepada yang
terlarang, dilihat dari segi bentuknya dapat dibagi tiga, yaitu:71
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a) Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa kepada yang
terlarang.
b) Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang.
c) Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan
adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang
dan pada yang tidak terlarang.
Alasan para ulama membolehkan berdalil dengan sad z|ari>’ah
antara lain adalah hadis Nabi yang berbunyi:

ٍ مسؼجُ انُٖؼًبٌ ب:حذٓ ثُب ؤبى َُؼٍَى قبل حذٖثُب صَكشٌِٓبء ػٍ ػبئشٍ قبل
ٍٍَْٚ احلَاللُ ب:ُ مسؼجُ سعىل انهّّ صهى انهّّ ػهٍّ وعهى ٌقىل:بشريٍ ٌقىل
 كًٍِ احٖقى.ِ وَبٍََُِهًُب يُشَبٖهبثْ الٌَ ِؼهَ ًُهَب كثريْيٍَ انُبط,ٍٍَْٚوَاحلَشاوُ ب
 وَيٍَِ وَقَغَ يف انشُٗبهَبثٔ كشاعٍ ٌَشِػَى َحىِل,ّٔاملُشَبٖهبثٔ اعِخَِبشَؤَنٔذٌُِّٔ وَ ٔػ ِشض
ّّ ؤالإٌَّ حًَٔى انه, ؤالوإٌَّ نٔكمِّ َيهٔكٕ حًّٔى.َّاحلًى ٌُىشٔكُ ؤٌْ ٌُىاقٔؼ
,ُّّصهَحَ اجلَغذُ كه
َ ِحج
َ َصه
َ  ؤالوإٌَّ يف اجلَغَذٔ يُضِـَتً إرا.ُّيَحبسِي
72
ُ ؤالؤًَْ انْ َق ْهب,ُّوإراكَغَذَثِ كَغَذَاجلغَذُ كُُّه
“telah menceritakan kepada kami Abu Nu‟aim telah
menceritakan kepada kami Zakaria dari „Amir berkata “aku
mendengar An Nu‟man bin Basyir berkata “aku mendengar
Rasulullah shallallahu‟alaihi wasallam bersabda: “Yang halal
sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara
keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui
oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari
yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan
kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh
(mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia
seperti seorang penggembala yang menggembalakan
ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke
dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan dan
72
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ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah
apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap
tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah
tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh
tersebut. Ketahuilah ia adalah hati.”
Menurut penulis, hadis di atas bahwasannya terdapat suatu
hal

yang syubhat

atau samar dan terdapat

kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi baik itu membawa kebaikan ataupun
kepada perbuatan terlarang, dalam hal ini sad z|ari>’ah digunakan
guna menutup jalan kepada kemad}ara>tan.
2. Macam-macam z|ari>’ah
Ada dua pembagian z|ari>’ah yang dikemukakan para ulama
ushul fiqh. z|ari>’ah dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya dan

z|ari>’ah dilihat dari segi jenis kemafsadatannya.
a) Z|ari>’ah dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya
Imam al-Syathibi mengemukakan bahwa dari segi kualitas
kemafsadatannya, z|ari>’ah terbagi kepada empat macam:73
1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan
secara pasti. Misalnya, seseorang menggali sumur di depan
pintu rumah orang lain pada malam hari dan pemilik rumah
tidak mengetahuinya. Bentuk kemafsadatan perbuatan ini
dapat dipastikan, yaitu terjatuhnya pemilik rumah ke dalam
sumur tersebut dan itu dapat dipastikan, karena pemilik rumah
tidak mengetahui adanya sumur di depan pintu rumahnya.
73
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Perbuatan seperti ini dilarang dan jika ternyata pemilik rumah
jatuh ke sumur tersebut, maka penggali lubang dikenakan
hukuman karena perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk
mencelakakan orang lain.
2) Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang
membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menggali sumur di
tempat yang biasanya tidak memberi mudharat atau menjual
sejenis makanan yang biasanya tidak memberi mad}ara>t kepada
orang yang memakannya. Perbuatan seperti ini tetap pada
hukum asalnya, yaitu mubah (boleh), karena yang dilarang itu
adalah apabila diduga keras bahwa perbuatan itu membawa
kemafsadatan. Sedangkan dalam kasus ini, jarang sekali terjadi
kemafsadatan.
3) Perbuatan

yang

dilakukan

itu

biasanya

atau

besar

kemungkinan membawa kepada kemafsadatan.74 Misalnya,
menjual senjata kepada musuh atau menjual anggur kepada
produsen minuman keras. Menjual senjata kepada musuh,
sangat mungkin senjata itu akan digunakan untuk berperang,
atau paling tidak digunakan untuk membunuh. Demikian juga
halnya menjual anggur kepada produsen minuman keras,
sangat mungkin anggur yang dijual itu akan diproses menjadi
minuman keras. Perbuatan seperti ini dilarang, karena dugaan
74
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keras (zhann al-ghalib) bahwa perbuatan itu membawa kepada
kemafsadatan, sehingga dapat dijadikan patokan dalam
menetapkan larangan terhadap perbuatan itu.
4) Perbuatan itu
mengandung

pada

dasarnya

kemaslahatan,

boleh

tetapi

dilakukan

memungkinkan

karena
juga

perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, kasus
jual beli yang disebut bay’ul al-‘ajal di atas. Jual beli seperti
itu cenderung berimplikasi kepada riba.
b) Z|ari>’ah dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkannya
Ibn Qayyim al-Jauziyyah membagi z|ari>’ah menjadi empat
dikutip oleh Amir Syarifuddin yaitu:75
1) Z|ari>’ah yang memang pada dasarnya membawa kepada
kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang
membawa kepada kerusakan akal atau mabuk. Perbuatan zina
yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
2) Z|ari>’ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun
ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan
sengaja seperti nikah muhallil, atau tidak sengaja seperti
mencaci sembahan agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya
pada dasarya boleh, namun karena dilakukan dengan niat
menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya.
Mencaci sembahan agama lain itu sebenarnya hukumnya

75

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, hlm. 402.
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mubah, namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara
bagi agama lain untuk mencaci Allah menjadi terlarang
melakukannya.
3) Z|ari>’ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan
untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada
kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari
kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan yang
baru

kematian

suami

dalam

masa

iddah.

Berhiasnya

perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias itu
justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa iddah
keadaannya menjadi lain.
4) Z|ari>’ah

yang semula ditentukan untuk mubah, namun

terkadang membawa kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih
kecil dibanding kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat
wajah perempuan saat dipinang.76

Melihat wajah perempuan

boleh hukumnya, namun dapat menimbulkan syahwat bagi
pria yang akan meminangnya.

76

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, hlm. 403.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang peneliti lakukan berada di Jln. Banjaransari Rt
04 Rw 01 Gang Moneng Kembaran Kulon, Purbalingga, yaitu Industri Iwan
Racing Competition.
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field
research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam
kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya
merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang
tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi mengadakan
penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk
dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dengan
kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk
memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.1
Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan di antaranya
yaitu pertama, memudahkan dalam mengumpulkan informasi yang detail dan
mendalam tentang jual beli knalpot racing di Industri Iwan Racing
Competition Kembaran Kulon, Purbalingga perspektif ushul fiqh. Kedua,
mempermudah peneliti dalam mendeskripsikan jual beli knalpot racing di

1

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),

hlm. 6.
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Industri Iwan Racing Competition Kembaran Kulon, Purbalingga perspektif
ushul fiqh sesuai dengan fakta-fakta yang berada di lapangan secara detail.
C. Pendekatan Penelitian
Pendekatan

yang

dipergunakan

dalam

penelitian

ini

adalah

pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap
keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan
tujuan untuk menemukan fakta (fact finding), yang kemudian menuju pada
identifikasi (problem identification) dan pada akhirnya menuju kepada
penyelesaian masalah (problem solution).2
Jadi secara yuridis jual beli knalpot racing dikaitkan dengan ushul
fiqh, dimana dalam keadaan masyarakat yang dikaitkan dengan sosiologis.
D. Sumber Data
Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang digunakan adalah
sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer yaitu data yang secara langsung diperoleh dan
dikumpulkan oleh peneliti dari sumber penelitian,3 data yang diperoleh
atau dikumpulkan oleh peneliti dengan secara langsung dari Industri Iwan
Racing Competition dan keadaan di masyarakat baik dengan wawancara,
observasi maupun dokumentasi. Data primer diperoleh dengan melakukan
wawancara dengan pemilik Iwan Racing Competition dan wawancara

2

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
2014), hlm. 10.
3
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
1998), hlm. 116.
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dengan karyawan sekaligus pembeli knalpot racing diIndustri Iwan
Racing Competititon.
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang berasal dari sumber tertulis dapat
dibagi atas buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan
dokumen resmi.4 Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang
berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku tentang
jual beli dikaitkan dengan ushul fiqh yaitu teori mas{lah{ah mursalah dan

z|ari>’ah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab, dimana dua
orang atau lebih baik secara langsung yang dapat melihat muka yang lain
maupun dalam jarak jauh dengan memanfaatkan media elektronik.5
Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara
tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara lebih
terbuka. Dikatakan terbuka, karena pewawancara tidak terpaku pada apa
yang tertuang di dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibuat
sebagai panduan agar wawancara terfokus dan mendalam. Karena itu,
pewawancara dapat melakukan improvisasi, sementara responden dengan
tanpa beban dan dengan leluasa menyatakan pendapat dan keinginannya.

4

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosadakarya Offest,
2001), hlm. 157.
5
Sukandarrumidi, Metode penelitian (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002),
hlm. 88
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Dalam suasana yang demikian, wawancara yang dilakukan tidak terkesan
formal dan kaku. Pada saat sama pewawancara dapat melakukan
penggalian informasi dari informan lebih mendalam dan akurat.6
Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah pemilik Iwan Racing
Competition,

beserta

karyawannya

dan

beberapa

pembeli

guna

memperoleh data-data yang valid dan dibutuhkan.
2. Observasi
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek
dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan
sesaat ataupun mungkin dapat diulang. Menurut Sutrisno Hadi, observasi
merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari
berbagai proses biologis dan psikologis.7 Pengumpulan data secara
langsung di Industri Iwan Racing Competition Kembaran Kulon
Purbalingga, dengan mengamati operasional jual beli pada knalpot racing,
dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun langkahlangkah dalam observasi yang dilakukan adalah:
a. Melakukan persiapan kelapangan dan pendekatan kepada pemilik
serta karyawan di Industri Iwan Racing Competition. Hal ini
dilakukan guna mempermudah dan memperlancar dalam proses
pengumpula data.
b. Menbuat catatan-catatan dari hasil pengamatan. Hal ini digunakan
untuk mendapatkan gambaran umum sementara yang tercatat dalam
6

Sofyan A. P. Kau, Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan
Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 168.
7
Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 145
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dokumentasi tertulis. Catatan-catatan yang peneliti peroleh yaitu data
dari pemilik beserta karyawan Industri Knalpot Racing dan pembeli
yang mengadakan transaksi di tempat tersebut.
c. Mendiskusikan hasil observasi kepada pemilik, karyawan serta
pembeli guna menganalisis dan membuat kesimpulan penelitian.
3. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau
mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumentasi sebagai metode
pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh
seseorang atau suatu lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa
atau menyajikan akunting.8 Selain mengumpulkan data dengan cara
wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara
melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan jual beli knalpot
racing perspektif ushul fiqh.
F. Teknik Pengambilan Sampel
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan purposive sampling yaitu
pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap
mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui
sebelumnya.9 Berdasarkan penelitian, industri knalpot di Purbalingga

8

Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 66.
Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2013), hlm. 92.
9
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mencapai 720 industri,10 peneliti dalam menentukan informan memilih
karakteristik pembeli sebagai berikut:
1.

Pembeli dari kalangan anak sekolah

2.

Pembeli yang dalam satu tahun membeli knalpot racing lebih dari tiga
buah.

3.

Pembeli dari kalangan pembalap dan masyarakat biasa.
Sementara untuk penjual (pemilik dan karyawan Iwan Racing),

peneliti mengambil sampel dari informan dengan karakteristik sebagai
berikut:
1. Pemilik asli owner Iwan Racing Competition
2. Karyawan yang bekerja lebih dari 5 tahun
3. Karyawan yang bekerja dengan memproduksi knalpot racing
Adapun untuk masyarakat peneliti mengambil sampel dari informan
dengan karakteristik sebagai berikut:
1. Warga masyarakat sekitar jalan raya
2. Bapak-bapak dari kalangan masyarakat
3. Ibu-ibu dari kalangan masyarakat
Dari karakteristik di atas peneliti berhasil mengumpulkan responden
sebagai berikut:
Penjual dan karyawan
1. Bapak Iwan
2. Bapak Wanto
10

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, observasi pada tanggal
21 Mei 2019.
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3. Bapak Jefri
4. Bapak Teguh
5. Bapak Agus
Sementara untuk pembeli yaitu:
1. Bapak Waluyo
2. Bapak Darno
3. Andika
Adapun untuk masyarakat yaitu:
1. Bapak Anggi
2. Bapak Diro
3. Ibu Sri
G. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif,
yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku
berdasarkan data-data tentang jual beli knalpot racing yang didapat dengan
mencatat, menganalisis dan menginterprestasikannya. Kemudian dianalisis
dengan pola pikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan
kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik
kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai
kebenaran dan sesuai syari’at Islam pada jual beli knalpot racing.
Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalis data menggunakan
langkah-langkah sebagai berikut:
1.

Reduksi Data (Data Reduction)
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Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Pada proses reduksi
data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses
pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga
penulis dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan tujuan
penelitian. Pendekatan dalam tahap ini penulis memilih mana fakta yang
diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam
proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari
lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas,
membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.11
Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data dari
hasil wawancara dengan para informan yaitu penjual dan pembeli yang
dalam hal ini menjadi subjek penelitian dan data-data lain yang berkaitan
dengan penelitian ini. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam
mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat hasil wawancara,
peneliti memilih dan memilah mana saja yang bekaitan dengan sasaran
dalam penelitian ini. Selanjutnya, peneliti meringkas data yang telah
dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil dari
wawancara. Ringkasan tersebut penulis sajikan dalam penyajian data.
2. Penyajian Data (Data Display)

11

Moh. Soehadha, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif) (Yogyakarta:
Teras, 2008), hlm. 114.
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Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang
memberikan

kemungkinan

adanya

penarikan

kesimpulan

dan

pengambilan tindakan, melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan
dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan
lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas
pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.12
Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk
penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan
oleh peneliti. Dalam penyajian data, peneliti jelaskan dan gambarkan
tentang sejarah berdirinya Industri Iwan Racing Competition dan praktik
jual beli knalpot racing.
3.

Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)/ Verifikasi (Verification)
Kegiatan ketiga dalam proses menganalisis data adalah menarik
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi
selama penelitian berlangsung. Dari permulaan pengumpulan data,
kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola
penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan
proposisi.13
Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik
kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang
berkaitan dengan praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual dan

12
13

Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Adimata, 2012), hlm. 340.
Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, hlm. 341.
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pembeli knalpot racing di Industri Iwan Racing Competition Kembaran
Kulon Purbalingga.

BAB IV
JUAL BELI KNALPOT RACING PERSPEKTIF USHUL FIQH
DI INDUSTRI IWAN RACING COMPETITION
A. Sejarah Singkat Industri Iwan Racing Competition
Purbalingga merupakan tempat yang banyak memproduksi berbagai
macam knalpot, tepatnya di Desa Pesayangan yang merupakan nenek moyang
awal mula industri knalpot. Saat ini berdiri patung knalpot sebagai simbol
dari desa tersebut. Pak Iwan sebagai owner Industri Iwan Racing
Competition, merupakan keturunan dari keluarga yang berasal dari Desa
Pesayangan, tepatnya generasi ketiga penerus knalpot di Purbalingga. Latar
belakang keluarga yang memang memproduksi knalpot membuat Pak Iwan
menjadi hebat seperti sekarang ini, dari kecil hingga dewasa membantu kedua
orang tua dengan ikut membuat knalpot, hingga mencari pekerjaan dan
mendirikan Industri Iwan Racing Competition tepat pada tanggal 15 Mei
2011. Awal mulanya hanya dua orang karyawan namun saat ini menjadi
empat orang karyawan yang bekerja setiap harinya.1
B. Pelaksanaan Jual Beli Knalpot Racing di Industri Iwan Racing
Competititon
Dalam praktik jual beli knalpot racing, biasanya calon pembeli berasal
dari pembalap, anak-anak sekolah, masyarakat umum dan sales. Sebelum
mengadakan transaksi terlebih dahulu mencari informasi kepada orang yang

1

Iwan, Penjual, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 07.40 WIB.
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mereka kenal, biasanya pembeli memilih harga yang agak miring dari industri
yang lain.
Industri Iwan Racing Competition menjual knalpot berjenis racing,
dimana dalam satu minggu berhasil memproduksi knalpot sebanyak 200
hingga 400 set, berikut leher knalpot. Pembeli dari berbagai macam kalangan
mulai dari pembalap, anak sekolah sampai masyarakat umum, yang menjadi
pelanggan setia industri ini adalah sales dari berbagai daerah mulai dari lokal,
nasional hingga ke mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Dubai dan
masih banyak lagi. Proses pemesanan pun melalui media elektronik seperti
SMS, telepon dan lebih sering menggunakan WhatsApp, namun kebanyakan
pembeli datang langsung ke Industri Iwan Racing Competition. Dalam hal ini,
bentuk perjanjian yang digunakan berupa lisan, tulisan, maupun sesuai
dengan kesepakatan dari pembeli, di bayar di muka, bahkan ada yang
membayar apabila barang sudah jadi. Waktu penyerahan barang disesuaikan
dengan kesepakatan, namun apabila knalpot yang dipesan sedikit hanya
membutukan satu atau dua hari saja sudah jadi, apabila pesanannya banyak
maka bisa sampai satu minggu untuk menunggu knalpot jadi.2
Pembeli yang akan membeli knalpot racing kebanyakan datang
langsung ke industri, kemudian melihat model knalpot yang diinginkan, disini
pemilik menyediakan referensi model knalpot yang banyak diminati. Semua
karyawan ikut mempromosikan knalpot racing, sehingga tidak satu atau dua
masyarakat yang tertarik dengan knalpot racing yang dibuatnya. Resiko

2

Iwan, Penjual, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 07.40 WIB.
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dalam memperjualbelikan knalpot racing adalah ketika pemesanan model
knalpot tidak sesuai dengan keinginan, sehingga pembeli meminta ganti rugi
berupa knalpot yang sesuai dengan model yang diinginkan. 3 Selain itu
karyawan harus rela lembur apabila pemesanan belum selesai dan harus
deadline. Pelanggan yang datang ke Industri Iwan Racing Competition tidak
hanya dari kalangan pembalap namun banyak dari kalangan anak sekolah dan
orang biasa.4
Pelaksanaan jual beli knalpot racing tidak semuanya membayar
langsung di muka, namun ada juga yang baru DP namun lebih banyak
membayar ketika knalpot sudah ada. Pembuatan knalpot pun tidak langsung
jadi pada hari itu, namun biasanya pelanggan menunggu satu atau dua hari
jika pemesanannya sedikit, apabila banyak maka pembeli menunggu hingga
satu minggu.5 Harga knalpot mulai dari Rp200.000,00, semakin berkualitas
bahan dan model yang bervariasi maka semakin tinggi pula harga knalpot
tersebut. Semua karyawan ikut mempromosikan knalpot racing mulai dari
facebook pribadi karyawan, SMS, WhatsApp, Instagram dan sosial media
yang lain yang dimiliki oleh karyawan Industri Iwan Racing Competition.6
Knalpot racing merupakan knalpot yang mempunyai daya tarik
tersendiri karena memang untuk kompetisi selain memilki berbagai model,
untuk balapan sangat direkomendasikan karena kekuatan untuk melaju
semakin cepat, selain itu beban yang dibawa oleh motor tidak terasa, sehingga
3

Agus, Karyawan, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 08.10 WIB.
Wanto, Karyawan, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 08.30 WIB.
5
Teguh, Karyawan, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 08.45 WIB.
6
Jefri, Karyawan, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 07.50 WIB.
4
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motor yang melaju tidak terlalu berat. Enam tahun berlanggan di Industri
Iwan Racing Competition membuat Bapak Waluyo menjadi pelanggan setia,
karena hasilnya sesuai dengan model yang dipesan. Menyukai knalpot racing
adalah hobi dan memang ketika membayar tidak menawar. Pemesanan
terhadap knalpot racing melalui WhatsApp, namun jika menginginkan model
baru datang langsung ke Idustri Iwan Racing Competition.7 Pelajar kelas 11
SMK Negeri 1 Bukateja menggunakan knalpot racing dengan koleksi sudah
ada tiga buah, awalnya hanya iseng karena mengikuti teman sebayanya
namun lama kelamaan mengoleksi knalpot racing. Membayar dengan
menawar harga pelajar. Selain merasa terlihat eksis tetapi juga merasa lebih
percaya diri dan sebagai ajang bergengsi dengan teman-teman sebayanya.
Pengalamannya selama menggunakan knalpot ditegur pak polisi dan ibu-ibu
di jalan, namun sampai saat ini masih menggunakan knalpot racing di jalan
raya.8 Pengusaha kripik sebagai pengguna knalpot racing mau membayar
berapapun harganya akan dibayar asalkan sesuai dengan yang diinginkan,
meskipun pernah ditegur pak polisi namun sampai saat ini masih mengoleksi
knalpot racing.9 Dapat disimpulkan pengguna atau mengoleksi knalpot racing
dari berbagai kalangan mulai dari pembalap, masyarakat umum, hingga anak
yang masih usia sekolah.

7

Waluyo, Pembeli, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 09.30 WIB.
Andika, Pembeli, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 11.00 WIB.
9
Darno, Pembeli, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 12.30 WIB.
8
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Industri knalpot racing mampu menghasilkan kurang lebih 400 buah
knalpot beserta leher knalpotnya dalam satu minggu. 10 Setiap karyawan
bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Selain sebagai karyawan
juga mampu memasarkan produk dengan cara menyampaikan pesanan dari
pembeli kepada pemilik Iwan Racing Competition.11 Adapun dari berbagai
pembeli, mengambil sendiri pesanan knalpot racing yang sebelumnya sudah
dipesan dan disesuaikan dengan model yang diinginkan oleh pembeli
tersebut.12
C. Jual Beli Knalpot Racing Perspektif Ushul Fiqh
Dalam memenuhi kebutuhan sesama manusia khususnya di dalam
kehidupan bermasyarakat adalah salah satunya dengan jalan perniagaan atau
jual beli. Oleh karena jual beli merupakan sarana tolong menolong dalam
Islam, maka al-Qur‟an pun menegaskan dalam surat al-Baqarah (2): 275:

َ ِاَنَّزٌٍَِِ ٌَإْ ُكُهىٌَِ انشِّبىانَبٌَ ُقىِ ُيىٌَِ اِنَّبكًََبٌَ ُقىِوُ انَّزِيِ ٌَتَخَبَّ ُطُّ انشٍَِّطٍُ يٍَِ انًَْشِّۗ رن
ك
ٍِِّبِبَََّهُىِ َقُهىِآاًَََِّبانْبٍَِغُ يِثْمُ انشِّبىا وَاَحَمَّ انّهُّ انْبٍَِغَ وَحَشَّوَ انشِّبىا فًٍََِ جَأءَُِ يَىِػِ َظةٌ ي
سَّبِّّ فَبَِتَهى َفَهُّ يَب َصهَفَ وَاَ ِيشُُِ اِنَى انهّّ وَيٍَِ ػَبدَ فَُبوِنئِكَ َاصِحبُ انَُّبسِ ُْىِ فٍِِهَب
٥٧٢ ٌَِخهِ ُذو
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
10

Teguh, Karyawan, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, pukul 08.45

11

Agus, Karyawan, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, pukul 08.10 WIB.
Jefri, Karyawan, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, pukul 07.50 WIB.
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maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya”13

Berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang
haram adalah anjuran Islam terhadap pemeluknya. Dalam Hadits Riwayat
Ahmad dan Bazar dari Rafi‟ bin Khudaij Ra. ditanyakan Rafi‟ bin Khudaij
kepada Rasulullah SAW tentang perihal usaha yang paling baik. Beliau
menjawab:

حَذَّثََُبػَبِذُانّهِّ حَذَّثَُِى ؤَبِى حَذَّثََُب ٌَزٌِذُ حَذَّثََُب انًَْضِؼُىدِيُّ ػٍَِ وَائِمٍ ؤَبًِ بَ ْكشٍ ػٍَِ ػَبَبٌَ َة
ُّانهِّ ؤَي
َّ َ قٍِمَ ٌَب سَصُىل. َبٍِِ سِفَبػَةَ بٍِِ سَافِغِ بٍِِ خَذٌِجٍ ػٍَِ جَذِّ ِ سَافِغِ بٍِِ خَذٌِجٍ قَبل
14

ٍضبِ ؤَطٍَْبُ قَبلَ ػًََمُ انشَّجُمِ بٍَِذِ ِ وَكُمُّ بٍَِغٍ يَِبشُوس
ِ َانْك

“Telah menceritakan kepada kami „Abdullah telah menceritakan
kepada kami Abi telah menceritakan kepada kami Yazid telah
menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa`il Abu Bakr dari
Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin
Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian
apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang lakilaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”

Hadits di atas menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bekerja
dalam rangka mencari rezeki, dan sebaik-baiknya perdagangan (jual beli)
adalah berdasarkan syari‟at Islam, karena jual beli merupakan sumbunya
peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu keduanya
termasuk diantara usaha yang paling utama dan paling baik.15

13

Tim Penerjemah Departemen Agama RI, Al-Aliyy Al Qur’an dan Terjemahnya, hlm.

14

Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Juz VII No. 17728, hlm. 169.
Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, hlm. 3.

36.
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Dalam pelaksanaan jual beli knalpot racing di Industri Iwan Racing
Competition Kembaran Kulon Purbalingga, yang dijadikan objek transaksi
yaitu knalpot racing, Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti
mengajukan pertanyaan kepada penjual knalpot racing tentang siapa saja
yang membeli knalpot racing di industri Iwan Racing Competition. Penjual
mengatakan pembeli dari banyak kalangan mulai dari pembalap, sales, anak
sekolah hingga masyarakat umum.16
Jual beli knalpot racing merupakan bentuk muamalah, hal tersebut
diperbolehkan asalkan tidak ada hal-hal atau perkara yang menyalahinya serta
tidak ada dalil yang melarangnya. Hal tersebut mengacu pada kaidah fiqh
yaitu:
17

حشٌِِ ًِهَب
ِ َانَْإصِمُ فِى املُؼَب َيَهةِ اإلِبَب َحةُ إِنَّب ؤٌَْ ٌَذُلَّ دَنٍِِمٌ َػهَى ت

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 18
Praktik jual beli knalpot racing tidak ada dalil yang melarangnya, dan
merupakan jual beli yang apabila penjual menjualkan knalpot racing kepada
pembeli merupakan bagian dari tolong menolong dan memberikan keuntungan
terhadap penjual. Jalaluddin Abdurrahman19 menyebutkan:

ِانششِعِ يٍَِ انًَْصَبنِحِ انَُّبفِ َؼةِ انَّتًِِ َوضَ َؼهَب
َّ ص ِىد
ُ ْانًُْحَبفَ َظةُ َػهَى يَق,حةُ َُُْب
َ َصه
ِ ًَْان
َِذدَحُ ُذ ِودََْبالَ َػهَى يُقْتَضَى ؤَ ِْىَاءِانَُّبسِ وَ َش ِهىَاِِْتهِى
َّ وَح

16

Iwan, Penjual, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 07.30 WIB.
Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, hlm. 130.
18
Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, hlm. 130.
19
Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, hlm. 219.
17
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Mas{lah{ah ialah memelihara maksud hukum syara’ terhadap berbagai
kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasannya.
Jual beli knalpot racing memberikan kemaslahatan terhadap penjual
dan pembeli, namun objek jual beli ini dapat mendatangkan mafsadat apabila
disalahgunakan. Penjual tahu bahwa pembeli bukan hanya sebagai pembalap
saja, dalam hal ini penggunaan knalpot racing menyebar luas di lingkungan
sekitar, akibat dari setiap kalangan yang membeli knalpot tersebut. Objek
jual beli ini dapat mendatangkan mad}ara>t karena suara knalpot racing yang
mengganggu masyarakat sekitar. Dalam hal ini bertentangan dengan syara’.
Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Sayyid Sabiq20 berkata, “Menjual
perasan buah anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikannya khamr
adalah haram. Apabila ini telah jelas maka perlu diketahui bahwa penjualan
ini hanya haram dan batal apabila penjual mengetahui tujuan pembeli untuk
melakukan itu, baik dari perkataannya maupun dari hal-hal lain yang berkaitan
dengannya. Akan tetapi, apabila hal ini diragukan, misalnya perasan buah
anggur tersebut dibeli oleh orang yang tidak diketahui kondisinya atau orang
yang biasa membuat khamr dan cuka sekaligus, dan dia tidak mengucapkan
sesuatu yang menunjukkan bahwa dia ingin membuat khamr, maka penjualan
ini boleh.
Tidak boleh menjual buah anggur kepada orang yang akan
menjadikannya khamr. Tidak boleh juga menjual senjata pada saat terjadi

20

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4, hlm. 46.
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huru-hara, atau kepada orang kafir harbi, atau untuk tujuan yang haram.
Apabila akad terjadi maka batal.21
Dalam jual beli knalpot racing ini penjual tahu siapa yang akan
membeli knalpot tersebut, yaitu dari anak-anak sekolah dan masyarakat umum
yang memang akan menggunakannya di lingkungan sekitar, hal ini tidak
diperbolehkan. Namun bila penjual tidak mengetahui keadaan pembelinya
maka jual beli ini diperbolehkan.
Jual beli sah menurut kesepakatan ulama jika memenuhi syarat dan
rukunnya, tidak mengandung sifat yang membahayakan masyarakat, syarat
yang bertentangan dengan ketentuan akad atau pertimbangan-pertimbangan
lain yang keluar dari akad. Menjual anggur kepada pembuat khamr. Jual beli
ini sah secara z}a>hir serta makruh tahrim menurut ulama Hanafiyah dan haram
menurut ulama Syafi‟iyah.22 Hal itu karena akadnya telah memenuhi syarat
dan rukun jual beli yang ditetapkan syara’ dan dosa disebabkan oleh niat yang
salah atau faktor lain yang tidak dibenarkan oleh syara’. Contoh yang sejenis
dengannya adalah menjual pedang kepada orang yang akan membunuh orang
lain dengan pedang tersebut secara zalim, menjual jaring kepada orang yang
berburu sesuatu yang haram dan menjual kayu kepada orang yang akan
membuat tempat hiburan dengan kayu tersebut. Jual beli ini tidak sah menurut
ulama Malikiyah dan Hanabilah guna menutup jalan keharaman ( sad z|ari>’ah),
seperti menjual senjata pada masa kekacauan dan jual beli ‘inah yang
21

Abu Hanifah dan asy-Syafi‟i berpendapat bahwa akad sah karena syarat-syaratnya
terpenuhi. Tujuan yang haram adalah sesuatu yang tersembunyi. Dan ini diserahkan kepada Allah
yang akan menghukum pelakunya. Lihat, Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4, hlm. 45.
22
Wahbah az-Zuh{aili>, Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, terj., hlm. 173.
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dijadikan sebagai alat untuk melakukan riba. Hal itu karena sesuatu yang bisa
menyampaikan pada keharaman adalah haram, walaupun hanya sebatas
maksud atau niat.
Dalam hal penggunaan knalpot racing yang memang tidak pada
kawasan semestinya dan mengganggu masyarakat di sekitar menjadikan
masyarakat resah dengan adanya suara yang ditimbulkan oleh knalpot
tersebut. Syekh Ibnu Taimiyah berkata bahwa: apabila seseorang mendapat
kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu, apakah hukumnya mubah atau
haram, maka lihatlah maslahah (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan)nya
sebagai dasar.23
Menurut Zaky al-Din Sya‟ban yang dikutip oleh Romli,24 Mas{lah{ah

mursalah hendaklah mas{lah{ah yang bersifat umum.

ؤٌ تكىٌ يٍ املصبحل انؼبية
Yang dimaksud dengan mas{lah{ah yang bersifat umum ini adalah
kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak.
Penggunaan knalpot racing mengganggu kepentingan orang banyak, sehingga
disimpulkan bahwa mas{lah{ah ini dapat dipergunakan untuk ketentuan
penggunaan knalpot racing yang memang digunakan di kawasan yang khusus
bukan pada jalan umum.

ضهًٍٍَِِِ َػهَى إِػِتَبَبسَِْب
ِ ًٌَُْجِتًَِغُ فٍِِهَب ؤَسَآءُ ان

Pandangan al-Ghazali

25

ini mengacu kepada mas{lah{ah yang memang

telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati sebagai sesuatu yang dapat

23
24

Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh 1 dan II, hlm. 160.
Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, hlm. 231.
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mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya kemad}ara>tan,
yang terpenting adalah mas{lah{ah mursalah itu harus sejalan dengan tujuan

syara’, dihajatkan oleh manusia serta dapat melindungi kepentingan manusia.
Menurut penuturan dari beberapa masyarakat mengenai penggunaan
knalpot racing bahwasannya knalpot racing mengganggu warga masyarakat
dimana bunyi yang dihasilkan dari knalpot tersebut. Tidak hanya disiang hari
saja namun malam hari juga masih ada saja yang menggunakan knalpot
racing. Bukan hanya untuk bergaya namun harus melihat juga bagaimana
respon dari masyarakat yang memang bunyi tersebut sangat mengganggu. 26
Hendaknya sewajarnya saja apabila menggunakan knalpot atau unsur teknis
lain dari sepeda motor. Sebaiknya digunakan pada kawasan tertentu bukan
malah di jalan raya, sewajarnya saja dalam berlalu lintas, dan lebih
mementingan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. 27
Bagaimanapun knalpot racing yang diberikan dengan cuma-cuma, Ibu Sri
tidak ingin menerimanya, bahkan jika anaknya yang menggunakannya tanpa
berfikir panjang langsung menegur agar tidak menggunakannya. Boleh
menggunakan knalpot racing tapi di tempat yang disediakan, jika di jalan
raya, harusnya sewajarnya saja karena memang semuanya sudah ada

25
26

WIB.

Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, hlm. 231.
Diro, Masyarakat, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2019, pukul 18.50

27

18.32 WIB.

Anggi, Masyarakat, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2019, pukul
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takarannya masing-masing, sudah ditentukan bagaimana baiknya yang seperti
apa untuk teknis kendaraan bermotor.28
Dalam penggunaan knalput racing yang beredar di lingkungan
masyarakat sekitar membuat kemaslahatan masyarakat terganggu dan dapat
mendatangkan

kemad}ara>tan

yaitu

terganggu

akibat

bunyi

yang

ditimbulkannya, yang semestinya dioperasikan di kawasan tertentu namun
beroperasi di jalan raya.

28

WIB.

Sri, Masyarakat, Wawancara, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, pukul 09.00
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BAB V
PENUTUP
Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini
dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:
A. Kesimpulan
1. Praktik jual beli knalpot racing di Industri Iwan Racing Competition yaitu
pembeli datang langsung ke Industri tersebut, atau menggunakan media
sosial melalui short message (SMS), WhatsApp dan telepon, terlebih dahulu
pembeli memilih model knalpot yang sesuai dengan keinginan, kemudian
bersepakat untuk menyerahkan knalpot tersebut pada hari yang telah
disepakati dan ditentukan pengiriman knalpot tersebut, apakah akan diambil
oleh pembeli atau akan dikirim. Sales biasanya datang untuk pemesanan
yang pertama kali ke Industri Iwan Racing Competition, kemudian
menentukan model knalpot, jumlah dan menentukan waktu pengiriman atau
pengambilan knalpot tersebut. Pemesanan oleh sales untuk selanjutnya
melalui media sosial dan dikirim atau akan diambil oleh sales tersebut.
2. Adapun jual beli knalpot racing dilihat dari pandangan ushul fiqh yaitu jual
beli knalpot racing hukumnya sah bagi pembalap jika digunakan pada
kawasan tertentu, selain rukun dan syarat jual beli terpenuhi juga
mendatangkan

kemaslahatan

bagi

penjual

dan

pembeli.

Apabila

dipergunakan bukan di kawasan tertentu sirkuit misalnya, maka hukumnya
haram, karena dapat mengganggu kemaslahatan manusia, selain hal ini
bertentangan dengan mas{lah{ah mursalah.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan menyampaikan beberapa
saran, yaitu:
1. Hendaknya setiap penjual knalpot racing harus lebih selektif siapa yang
akan membeli knalpot tersebut, demi terciptanya lingkungan masyarakat
yang tentram.
2. Hendaknya setiap pembeli knalpot racing menggunakan knalpot tersebut di
kawasan tertentu yang memang sudah disediakan untuk para pengguna
knalpot racing agar tidak mengganggu masyarakat umum.
3. Hendaknya pihak kepolisian lebih menertibkan pengendara sepeda motor
berknalpot racing yang digunakan di jalan raya demi terciptanya
kemaslahatan umat.
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