
 

 

ABSTRAK 

Rismayanti: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penetapan Harga Dalam 

Jual Beli Hewan Ternak Sapi Inseminasi Buatan di Desa Suntenjaya Kecamatan 

Lembang Kabuptaen Bandung Barat 

 

 Inseminasi buatan (IB) merupakan proses perkawinan yang dilakukan dengan 

campur tangan manusia, yaitu mempertemukan sperma dan sel telur agar dapat 

terjadi proses pembuahan (fertilisasi). Teknologi inseminasi buatan yang semakin 

berkembang menyebabkan tumbuhnya minat masyarakat terhadap teknologi 

tersebut dan kemudian diproduksi hingga dijual belikan. jual beli itu sendiri 

merupakan salah satu kegiatan muamalah yang mempertemukan penjual dan 

pembeli dengan mencapai kesepakatan bersama terhadap barang yag 

diperdagangkan atau dapat diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang 

lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam 

jual beli erat kaitannya dengan penetapan harga. Penetapan harga hukumnya boleh 

sepanjang tidak dzalim dan merugikan orang lain. Permasalahan dalam penelitian 

ini adalah terjadinya penetapan harga yang ditentukan oleh sepihak oleh si penjual 

dengan cara ditaksir dengan tidak mengikuti mekanisme pasar.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang transaksi jual 

beli hewan ternak sapi inseminasi buatan, untuk mengetahui proses penetapan harga 

dalam jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan dan untuk mengetahui 

bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem penetapan harga 

dalam jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan. 

Penelitian ini berasal dari pemikiran bahwa di dalam Hukum Ekonomi Syariah  

dalam menetapkan harga adalah membatasi keuntungan atau mematok harga 

dengan tidak merugikan pihak konsumen serta menentukan standar harga sesuai 

dengan kondisi pasar yang sehat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didapat dari 

penjual dan pembeli. Sedangkan sumber sekunder adalah didapatkan dari  

kepustakaan yaitu bagian-bagian tertentu dari buku, makalah, kitab-kitab fikih dan 

yang lainnya.  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa (1) Latar belakang 

yang memunculkan transaksi jual beli sapi inseminasi buatan adalah perkembangan 

teknologi peternakan dan kebutuhan masyarakat. (2) Proses penetapan harga dalam 

jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan di Desa Suntenjaya adalah dengan 

cara si pembeli terlebih dahulu melihat induk sapi yang ada didalam kandang dan 

memilih-milih induk mana yang akan dia beli. Kemudian sipenjual menentukan 

harga dengan sebuah taksiran melihat dari besar kecilnya sapi tersebut. (3) Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem penetapan harga dalam jual beli hewan 

ternak sapi inseminasi buatan berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa 

penetapan harga yang terjadi di  Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten 

Bandung Barat belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena meskipun 

awalnya terjadi proses akad yang sah antara kedua belah pihak yaitu pembeli dan 

penjual namun dalam hal penetapan harga hanya satu pihak saja yang boleh 

menentukannya yaitu penjual tanpa mengacu kepada harga pasaran yang telah 

ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2011 

Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan dan 

Perikanan Kabupaten Bandung Pasal 1 Ayat 24 dan 25. 
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