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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam memberikan aturan kepada umatnya dengan aturan yang lengkap dan 

khas. Kehidupan seorang muslim harus sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam 

sumber hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadits. Selain hukum tentang ibadah, 

Islam mengatur interaksi antar manusia atau disebut muamalah. Hukum Islam 

mengatur kehidupan manusia dari berbagai aspek, mulai dari perbuatan (hukum 

tāklifi) hingga hukum tentang status benda.  

Praktik muamalah yang sering dilakukan oleh manusia adalah praktik jual 

beli, yakni saling tukar menukar antara barang dengan barang lainnya yang 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Umumnya para pihak terdiri dari penjual dan 

pembeli. Penjual adalah pihak yang menawarkan sesuatu berupa barang atau jasa 

kepada pembeli dengan harapan barang itu ditukarkan dengan barang milik pembeli 

yang telah disepakati berupa alat tukar, sedangkan pembeli adalah pihak yang 

berhak mendapatkan barang dari penjual atas kompensasi barang yang telah 

diberikan kepadanya berupa alat tukar. Tempat berkumpulnya penjual dan pembeli 

disebut pasar. Meskipun praktik jual beli ini dapat dilakukan dimanapun dan 

kapanpun, selama disepakati oleh para pihak yang melaksanakan. 

Praktik jual beli sudah ada sejak keberadaan manusia mulai melakukan 

praktik tukar barang dengan barang lainnya. Kemajuan zaman mengatur ketentuan 

jual beli yang umum dilakukan oleh manusia, yakni terdapatnya alat tukar yang sah 
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berupa uang dan tempat pertukaran yang disepakati yakni pasar. Praktik ini pun 

sering dilakukan oleh umat islam terdahulu sejak masa kenabian, terutama masa 

Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dan para sahabatnya. Maka praktik jual beli di pasar sudah 

dipraktekkan sebelum Islam diturunkan, dan sudah diatur secara lengkap praktik 

jual beli yang benar setelah Islam duturunkan. Islam menghalalkan praktik jual beli, 

sebagaimana dalam Firman Allah SWT. 

بَٰواْ  ۚ...  َم ٱلر ِّ ُ ٱۡلبَۡيَع َوَحرَّ   )٢٧٥(... َوأََحلَّ ٱَّللَّ

“.. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” 

(TQS. Al Baqarah [2]: 275)1 

Berdasarkan dalil di atas, jika ditinjau dari aspek lafadz yang menjadi 

sandarannya, baik berupa kaidah syara’ (qāwa’id syar’iyyah) maupun definisi 

syara’ (ta’arif syar’iyyah) maka termasuk ke dalam hukum ‘am atau berbentuk 

umum.  Hal ini dikarenakan jual beli dapat dilaksanakan dalam bentuk apapun dan 

dimanapun sesuai kesepakatan para pihak. Sebab dapat kita temukan berbagai 

macam bentuk jual beli yang dipraktekkan. Berbagai jenis berang diperjualbelikan, 

beragam cara transaksi yang dilakukan oleh para pihak, hingga alat tukar yang 

digunakan sebagai instrumen pokok dalam praktik jual beli di pasar. Alat tukar yang 

sah dan legal digunakan saat ini adalah uang.  

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Secara umum 

pasar dibagi menjadi dua jenis, yakni pasar modern dan pasar tradisional. Praktik 

                                                             
1 KEMENAG RI, Syaamil Al-Quran Miracle The Reference, Terj. Yayasan Penyelenggara 

Penerjemahan/Penafsiran Al-Qur’an (Bandung: Sygma Publishing, 2010), hlm. 91 



3 

 

 
 

pasar yang masih banyak dilakukan oleh orang-orang adalah pasar tradisional, 

sebagaimana pembeli mampu melihat langsung barang yang dijual oleh pedagang, 

dan pedagang mampu menerima langsung uang yang diberikan oleh pembeli, lalu 

dapat terjadi proses tawar menawar dan diakhiri dengan transaksi antar pihak.  

Memahami praktik jual beli dalam pasar merupakan hal yang penting, sebab 

setiap manusia pasti pernah mempraktekkannya. Jika seorang muslim harus terikat 

kepada hukum syara’ dalam setiap perbuatannya, maka praktek jual beli merupakan 

salah satu perbuatan manusia yang sering dilakukan dan harus dilandasi oleh hukum 

syara’. Timbul pertanyaan dari sana, apakah praktik ekonomi dalam pasar yang 

sesuai dengan syariah dapat dipraktikkan dalam pasar tradisional saat ini ataukah 

dapat dibentuk wadah yang mampu memfasilitasi praktik tersebut? 

Di era perkembangannya Indonesia terdapat sebuah pasar tradisonal yang 

berbeda dengan pasar tradisional lainnya. Pasar ini dinamakan ‘Pasar Muamalah’ 

karena dianggap pasar ini menerapkan unsur-unsur syariah di dalamnya. Pasar ini 

sudah berjalan sejak tahun 2009, meskipun cuma diadakan setiap sebulan sekali 

pada hari ahad. Pasar ini sudah terlaksana di 3 tempat, yakni: Depok; Ketapang, 

Kalimantan Barat; dan Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Setiap 

transaksi tidak menggunakan uang rupiah baik kertas maupun koin, namun 

menggunakan uang dinar emas dan dirham perak. Pasar ini tidak memungut biaya 

sewa dan pajak, selain itu melarang praktik riba dalam setiap transaksi jual beli.  

Pasar harus dikelola sebagai katalisator hubungan transendental manusia 

dengan tuhan-Nya. dengan kata lain, bertransaksi dalam pasar merupakan ibadah 

seseorang dalam kehidupan ekonominya. Pelaku pasar harus mempunyai tujuan 
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untuk mencari ridho Allah, mendapat keuntungan halal yang membawa berkah. 

Oleh karena itu mekanisme pasar harus diciptakan sedemikian rupa sehingga tidak 

menimbulkan malapetaka.2 

Dilatarbelakangi praktik pasar saat ini dengan prinsip kapitalisme, banyak 

terjadi penipuan jual beli dan ketidakjelasan akad, sulit menghindari praktik riba 

dan sulit menghidupkan sunnah bermuamalah (dengan dinar dan dirham). Adanya 

Pasar Muamalah diharapkan mampu menjawab itu semua dan memfasilitasi para 

pihak yang ingin melakukan praktik jual beli sesuai dengan aturan pasar yang 

berdasarkan syariah. Prinsip itu dapat dikaji berdasarkan unsur-unsur pasar yang 

biasa dikenal di masyarakat.  

B. Rumusan Masalah 

Keberadaan Pasar Muamalah di Depok Jawa Barat sebagai salah satu model 

pasar tradisional merupakan praktik pasar yang jarang ditemui. Terlaksananya 

pasar ini lebih didorong oleh maksud menghidupkan sunnah dalam pasar. 

Pelaksanaannya yang berbeda dengan pasar lain, seperti bentuk pasar yang terbuka 

tanpa dikenai sewa dan pajak, transaksi jual beli yang sesuai prinsip muamalah, 

hingga penggunaan alat tukar berupa dinar dirham. Namun, keberadaan model 

pasar seperti ini belum banyak disoroti oleh orang-orang sehingga sulit untuk 

berkembang lebih besar. Meskipun begitu, berjalannya pasar ini layak diamati 

sebagai norma baru yang lahir dari praktik pasar seperti ini.  

                                                             
2 Amiur Nuruddin, Dari Mana Sumber Hartamu? (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 

185 
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Berdasarkan latarbelakang yang dimaksud maka ditemukan permasalahan 

yang ingin diteliti, yakni: 

1. Bagaimana norma pelaksanaan pada Pasar Muamalah di Depok? 

2. Bagaimana pendapat para ahli Ekonomi Islam mengenai pasar yang 

menerapkan prinsip syariah? 

3. Bagaimana telaah aspek manfaat dan hambatan dari norma pelaksanaan 

Pasar Muamalah di Depok? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui norma pelaksanaan pada Pasar Muamalah di Depok. 

2. Mengetahui pendapat para ahli Ekonomi Islam mengenai pasar yang 

menerapkan prinsip syariah. 

3. Mengetahui hasil telaah aspek manfaat dan hambatan dari norma 

pelaksanaan Pasar Muamalah di Depok. 

D. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan 

kegunaan di antaranya: 
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1. Bagi Penulis 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini mampu menambah wawasan 

pengetahuan penulis tentang pasar dan transaksinya dalam tinjauan 

ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini akan menambah pengalaman 

penulis mengexplore secara mendalam konsep Pasar Muamalah yang 

dirancang berbeda dengan pasar tradisional lainnya. 

2. Bagi Universitas 

Kegunaan penelitian ini bagi universitas diharapkan mampu dijadikan 

sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam pembahasan seputar konsep 

pasar yang berdasarkan prinsip syariah. 

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan informasi dan hasil pengamatan penulis yang disajikan dalam 

penelitian ini mampu menambah pengetahuan kepada masyarakat atas 

kesadarannya bertransaksi jual beli di pasar sesuai dengan tuntunan syariah, 

lebih khususnya dapat menyampaikan dan mentransformasikan hasil 

komparasi dari keberadaan Pasar Muamalah di Depok yang menggunakan 

prinsip syariah dengan pasar tradisional biasa yang berada di sekitar 

masyarakat.  

E. Studi Terdahulu 

Terkait dengan pasar tradisional berprinsip syariah yang diteliti, penulis 

menemukan beberapa karya atau penelitian yang objek penelitiannya memiliki 

relevansi terhadap penelitian yang penulis lakukan. Hasil temuan ini penulis 

cantumkan sebagai referensi tambahan, informasi pendukung atau untuk 
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memastikan tidak adanya kesamaan penelitian dengan penelitian-penelitian yang 

ada. Hasil temuan tersebut di antaranya adalah penelitian dalam bentuk tesis 

berjudul “Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi Terhadap Implementasi 

Pasar Tradisional Syari’ah Az-Zaitun 1 Surabaya Perspektif Hukum Islam)” yang 

ditulis pada tahun 2014 oleh Iqom Muqiqom, S.H.I, mahasiswa Pascasarjana UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum 

Bisnis Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji 

eksistensi dan implementasi prinsip syariah pada Pasar Tradisional Syari’ah Az-

Zaitun 1 Surabaya.3 

Penelitian lainnya terdapat dalam bentuk skripsi berjudul “Kritik Terhadap 

Pendapat Zaim Saidi Tentang Dinar dan Dirham” yang ditulis pada tahun 2012 oleh 

Endang Sriani, mahasiswa IAIN Walisongo Fakultas Syariah Jurusan Muamalah. 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pemahaman Zaim Saidi tentang penggunaan 

alat tukar berupa Dinar dan Dirham.4 

Untuk memudahkan dalam memahami perbedaan penelitian penulis dengan 

penelitian terdahulu maka dapat diperhatikan tabel berikut: 

 

 

                                                             
3 Iqom Muqiqom, Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi Terhadap Implementasi 

Pasar Tradisional Syari’ah Az-Zaitun Surabaya Perspektif Hukum Islam), Tesis (Yogyakarta: 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 5 

4 Endang Sriani, Kritik Terhadap Pendapat Zaim Saidi Tentang Dinar dan Dirham, Skripsi 

(Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), hlm. 5 
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Tabel 1.1 

Studi Terdahulu 

 

No Nama, Tahun, Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1 Iqom Muqiqom , 2014, 

“Konsep Pasar 

Tradisional Menurut 

Islam (Studi Terhadap 

Implementasi Pasar 

Tradisional Syari’ah 

Az-Zaitun 1 Surabaya 

Perspektif Hukum 

Islam)” 

Penelitian ini 

menggunakan jenis 

pasar tradisional sebagai 

objek penelitiannya. 

Selain itu prinsip syariah 

yang dianggap sudah 

terlaksana sebelumnya 

sehingga meneliti 

kesesuaian antara teori 

dan praktik. 

Penelitian ini 

memanfaatkan objek 

berupa pasar syari’ah 

di Surabaya, maka 

kondisi lingkungan 

dan implementasi 

praktik jual beli di 

pasar akan berbeda 

pula.  

2 Endang Sriani, 2012, 

“Kritik Terhadap 

Pendapat Zaim Saidi 

Tentang Dinar dan 

Dirham” 

Penelitian ini 

memanfaatkan konsep 

alat tukar dinar dirham. 

Peneliti dengan 

penelitian ini sama 

menentukan objek 

berupa analisis kritis 

terhadap pemikiran 

Zaim Saidi, pelaku 

Penelitian ini lebih 

mengarah kepada 

landasan utama 

penggunaan mata uang 

dinar dirham sebagai 

alat tukar yang 

diinisiasi oleh Zaim 

Saidi, sedangkan 

penelitian saya tentang 
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pendiri Pasar Muamalah 

di Depok. 

fenomena sosial yang 

menggunakan dinar 

dirham sebagai alat 

tukar di pasar. 

F. Kerangka Pemikiran 

Pasar lahir dari keinginan beberapa orang untuk memperoleh bahan 

kebutuhan. Pada mulanya transaksi di pasar dilakukan dengan tukar menukar 

barang yang dimiliki dengan barang yang dikehendaki. Misalnya, antara petani, 

peternak dan nelayan terjadi pertukaran hasil produksi mereka masing-masing. 

Tadinya, pertukaran terjadi di sembarang tempat. Lama kelamaan terbentuklah 

kesepakatan untuk menentukan suatu lokasi menjadi semacam pusat barter. 

Perkembangan berikutnya transaksi dilakukan dengan mata uang dengan nilai 

tertentu sehingga masyarakat yang tidak memiliki barang pun bisa membeli 

kebutuhannya.5 

Pasar adalah suatu tempat dimana pembeli dan penjual barang dan jasa atau 

faktor-faktor produksi. Maka pasar bagi suatu kelompok masyarakat merupakan 

suatu pranata dan tempat bertemu para produsen dan konsumen, atau arena tempat 

                                                             
5 Herman Malano, Selamatkan Pasar Tradisional (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2011), hlm. 1 
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bertemu para penjual dan pembeli, Pasar juga berperan penting dalam memenuhi 

berbagai kebutuhan konsumen pada suatu kota maupun desa tertentu.6 

Sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab 

untuk menciptakan berbagai kemaslahatan manusia di dunia. Allah SWT juga telah 

mensyariatkan mekanisme perdagangan untuk meraih berbagai kemaslahatan 

tersebut. Pasalnya, segala hal yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak selalu mudah 

didapat di setiap tempat. Lagipula karena upaya meraih apa yang dibutuhkan 

dengan menggunakan kekerasan dan perampasan bisa menciptakan kekacauan. 

Karena itulah harus ada sebuah sistem yang memungkinkan setiap individu 

memperoleh apa saja yang dibutuhkannya tanpa melalui cara kekerasan dan 

perampasan. Karena itu, muncullah perniagaan dan kemudian muncullah aturan di 

seputar jual beli.7 

Setiap perilaku manusia terikat kepada hukum syara’, maka dalam hal jual 

beli di pasar pun harus sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Meskipun jual beli 

adalah kegiatan utama di setiap pasar tradisional, namun terdapat banyak unsur 

selain praktik jual beli yang berlaku di dalam pasar. Seperti dalam Islam terdapat 

pengaturan tentang ḥisbāh yang mengawasi pelaksanaan pasar, ada alat tukar yang 

sah berupa dinar dan dirham, atau mekanisme jual beli yang adil mulai dari penjual 

hingga barang yang dijual agar tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syara’.  

                                                             
6 Suratma Effendi, et al.., Dampak Pembangunan Ekonomi (Pasar) Terhadap Kehidupan 

Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Jambi (Jambi: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

1994), hlm. 38 

7 Taqiyuddin an-Nabhani, Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam, terj. Hafidz Abdurrahman 

(Bogor: Pustaka Fikrul Mustanir, 2015), hlm. 191 
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Agar pasar dapat berperan secara normal (alamiah) dan terjamin 

keberlangsungannya, dimana struktur dan mekanismenya dapat terhindar dari 

perilaku-perilaku negatif para pelaku pasar, maka ajaran Islam juga menawarkan 

satu paket aturan moral berbasis hukum syariah yang melindungi setiap 

kepentingan perilaku pasar.8 Aturan tersebut di antaranya aspek spiritualisme dalam 

perdagangan dan aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan. Nilai-

nilai spiritual Islam dalam perdagangan pada intinya dilakukan dilandasi ketaatan 

dan selaku mengingat Allah SWT. Di antara ketaatan dalam berdagang seperti tidak 

berjualan saat sholat jumat, tidak mendzalimi orang lain, dan mengacu kepada 

konsep suka sama suka, sebagaimana dalam Firman Allah SWT: 

لَكُم بَيۡ  اْ أَۡمَوٰ يَن َءاَمنُواْ ََل تَۡأكُلُوَٰٓ أَيَُّها ٱلَّذِّ
َٰٓ َرًة  َعَ يَٰ َٰٓ أَن تَُكوَن تََِّٰجٰ لِّ ِإَِّلَّ ِطِّ نكُۡمۚ نَُكم بِّٱۡلبَٰ ن تََراٖض م ِّ

يٗما َ َكاَن بُِّكۡم َرحِّ اْ أَنفَُسُكۡمۚ ِإِّنَّ ٱَّللَّ   )٢٩( َوََل تَۡقتُلُوَٰٓ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (TQS. An-Nisa [4]: 29)9 

Bentuk pasar yang dicontohkan oleh zaman Rasul adalah bentuk pasar 

tradisional, sebab belum ada kemajuan teknologi yang berkembang seperti zaman 

sekarang. Jika saat ini transaksi jual beli tidak harus dipertemukan secara langsung, 

                                                             
8 Mustafa Edwin Nasution, et al., Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 

2007), hlm. 173 

9 KEMENAG RI, Syaamil Al-Qur’an ... 163 
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hal ini tidak dapat dilakukan pada zaman Rasul. Meskipun begitu, pasar tradisional 

ini masih tetap ada di sebagian daerah di Indonesia. Beberapa ketentuan pasar yang 

diatur oleh Islam antara lain: 

1. Keberadaan pasar 

Hal yang didahulukan oleh Rasul ketika sudah sampai di Madinah adalah 

mendirikan masjid dan menentukan pasar. Masjid adalah pusat aktivitas dalam 

menunaikan ibadah, dan pasar adalah pusat aktivitas dalam menunaikan muamalah. 

Keduanya adalah bagian terpenting dalam suatu kota. Namun alasan utama Rasul 

mendirikan pasar di Madinah karena ingin menyediakan tempat berdagang bagi 

umat Islam, khususnya kaum muhajirin yang tidak sanggup berdagang di pasar 

Madinah sebelumnya. Hal ini dikarenakan pasar yang sudah ada waktu itu dikelola 

oleh Yahudi dengan pengelolaan yang bathil. Allah SWT menggambarkan praktik 

bathil ini dalam Surat Ali Imran ayat 75: 

هِّٰٓۦَ  بِّ َمۡن ِإِّن تَۡأَمۡنهُ بِّقِّنَِطاٖر يَُؤد ِّ
تَٰ ۡن أَۡهلِّ ٱۡلكِّ ينَ  َومِّ ۡن ِإِّن تَۡأَمۡنهُ بِّدِّ ۡنُهم مَّ هِّٰٓۦَ ِإِّلَۡيَك َومِّ اٖر َلَّ يَُؤد ِّ

لَِّك بِّأَنَُّهۡم 
َٰٓئِّٗمۗا ذَٰ ي ِّ قَ ِإِّلَۡيَك ِإَِّلَّ َما دُۡمَت ََعلَۡيهِّ قَا َويَقُولُوَن  َن َسبِّيل   ۧالُواْ لَۡيََس ََعلَۡينَا ِفِّي ٱُأۡۡلُم ِّ

َب َوهُۡم يَۡعلَُموَن  ِّ ٱۡلَكذِّ   )٧٥(ََعلَى ٱَّللَّ

“Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 

harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada 

orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak 

dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang 

demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami 
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terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal 

mereka mengetahui.” (TQS. Ali Imran [3] : 75)10 

Pasar yang didirikan oleh Rasul terletak tidak jauh dari masjid, berselang 

hanya beberapa rumah arah barat laut dari masjid. Pasar ini terbuka memiliki 

panjang sekitar 500 meter lebar sekitar 100 meter, diberikan kebebasan keluar 

masuk pasar sehingga memberikan akses yang sama bagi seluruh umat. Hal ini 

berdasarkan sabdanya: “Ini pasarmu, tidak boleh dipersempit dan tidak boleh ada 

pajak di dalamnya.” (HR. Ibn Majah).  

Ketentuan ini dilaksanakan pula pada zaman Khalifah Umar bin Khattab 

dengan tidak memperbolehkan untuk membatasi setiap tempat di pasar, atau 

menguasai tempat tanpa memberi yang lain, tetapi membiarkan orang memilih 

tempatnya di pasar selama dia masih berjual beli. Apabila dia selesai, maka tempat 

tersebut untuk siapa yang lebih dahulu datang. Diriwayatkan bahwa dalam hal ini 

Umar berkata, “Pasar itu menganut ketentuan masjid, barangsiapa datang dahulu di 

satu tempat duduk, maka tempat itu untuknya sampai dia berdiri dari situ dan pulang 

ke rumahnya atau selesai jual belinya.”11 Ketika Umar melihat kios di pasar yang 

dibangun di pasar, maka umar merusaknya. Umar tidak mengizinkan bagi 

seseorang untuk menghalangi gerak manusia dengan mempersempit jalan mereka 

ke pasar, dan memukul orang yang melakukannya dengan tongkat sambil berkata, 

“Enyahah dari jalan!”. 

                                                             
10 KEMENAG RI, Syaamil Al-Qur’an … 115 

11 Ibnu Abi Syaibah, Al Mushannaf (4/488), dalam Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Al-Fiqh 

Al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 601, riwayat tersebut dhaif. 
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2. Metode jual beli 

Kebolehan setiap transaksi jual beli adalah kebolehan dengan batasan. 

Dalam sebuah hadits Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dinyatakan: “Sesungguhnya perkara halal itu 

jelas dan perkara haram itu pun jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-

perkara yang syubhat (meragukan) yang tidak diketahui oleh orang banyak”. (HR. 

Muslim). Kemudian di pihak lain sebuah kaidah fiqhiyah menjelaskan dengan 

tegas, bahwa: “Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 

sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya”. Selain itu, pada umumnya 

setiap pelarangan berarti perbuatan tersebut harmful (berbahaya) ataupun materinya 

impurity (tidak suci).12 Rukun jual beli ada tiga, yaitu: (1) Akad; (2) Orang yang 

berakad; (3) Objek perikatan akad jual beli berupa ijab dan Kabul.13 

Berkumpulnya penjual di pasar merupakan upaya mereka menawarkan 

barang yang ingin dijual. Metode yang biasa dipraktekkan oleh penjual untuk 

memperoleh modal yakni dengan menjual barang hasil produksinya sendiri atau 

dengan akad syirkah. Secara etimologi syirkah atau perkongsian berarti 

percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, 

tanpa dapat dibedakan antara keduanya.14 Secara umum, fuqaha mesir, yang 

kebanyakan bermadzhab syafi’i dan Maliki, berpendapat bahwa perkongsian 

                                                             
12 Ibid., hlm. 177 

13 Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan (Bandung, Pustaka Setia, 2014), hlm. 72 

14 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 183 
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terbagi atas empat macam, yaitu: Syirkah ‘inan, syirkah mūfawadhāh, syirkah 

‘abdan, dan syirkah wūjūh. 

Adapun menurut ulama Hanafiyah membolehkan keseluruh bentuk syirkah 

di atas, hanya ada tambahan berupa syirkah mudhārābāh. Mudhārābāh menurut 

istilah pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk 

berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan 

persyaratan yang disepakati.15 Akad ini yang banyak dipraktekkan oleh penjual 

guna memanfaatkan harta yang lebih dimiliki oleh seseorang. Praktik mudharabah 

ini merupakan salah satu praktik yang diberkahi, sebagaimana hadits Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص 

bersabda: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang 

ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang 

mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk 

diperjualbelikan.” (HR. Ibnu Majah). 

Perdagangan adalah aktivitas jual beli, sehingga diterapkan hukum-hukum 

jual beli. Hukum jual beli adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan pemilik 

harta,tidak berkaitan dengan harta. Oleh karena itu, hukum jual beli adalah hukum 

yang berhubungan dengan harta yang dijual atau akan dibeli. Jual beli hanya 

berhubungan dengan harta dalam hal eksistensinya sebagai harta yang dimiliki 

individu tertentu, tidak berhubungan dengan hukum harta, sehingga hukum harta 

itu mengikuti pemiliknya.16 

                                                             
15 Ibid., hlm. 224 

16 Abdurrahman Al-Maliki, As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla, terj. Ibnu Sholah, 

(Jakarta, al-Izzah, 2001), hlm. 106 
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Pelarangan muamalah dalam Islam yang membatasi praktik perdagangan 

sejatinya diatur agar mencegah terjadinya distorsi pasar. Pelarangan itu dapat 

ditujukan kepada pihak penjual dan pembeli. Larangan bagi pihak penjual berupa 

praktik: Riba, Maisir, Ghārār, Ghābn Fahisy, Iktikar, Tadlis, dan Bai’ Najasy. 

Sedangkan larangan bagi pihak pembeli dapat berupa praktik: Ihtinaz (Kanzul Mal), 

Talaqi Rukban, Taqtir, Tabdzir, dan Tarif.17 

Selain itu, demi mewujudkan mekanime pasar yang adil maka terdapat 

institusi yang bertanggungjawab mengatur terciptanya keadilan. Institusi tersebut 

berupa negara, sebab keadilan tidak hanya terwujud dengan mengatur penjual dan 

pembeli saja, tapi juga mekanisme perdagangan secara umum, seperti larangan 

tas’ir (mematork harga) baik harga batas atas (ceiling price) maupun harga batas 

bawah (floor price).18 Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan 

oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan 

penawaran.19 Selain itu negara dapat bertindak sebagai penjaga harga di pasar 

dengan melakukan operasi pasar. Operasi pasar bukan seperti pematokan harga, 

namun lebih seperti mengatur keseimbangan harga pasar dengan melihat persediaan 

dan kebutuhan masyarakat. Selain itu negara dapat menghapuskan pungutan pajak, 

sebab adanya pajak akan menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi (high 

                                                             
17 Dwi Condro Triono, Ekonomi Pasar Syariah, (Yogyakarta: Irtikaz, 2017), hlm. 346-352 

18 Larangan ini berdasarkan hadits: “Orang-orang berkata: “Wahai Rasulullah,harga 

mulai mahal. Patoklah harga untuk kami!” Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Sesungguhnya Allah lah yang 

mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk 

bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu 

kedzaliman-pun dalam darah dan harta”. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Asy-

Syaukani). 

19 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 

hlm. 178 
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economic cost) sehingga terjadi kenaikan harga secara agregatif. Lalu demi 

keamanan berjalannya pasar sesuai syariat maka negara dapat membentuk Qāḍi 

Ḥisbāh sebagai pengawas pasar.20 

Ḥisbāh merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal oleh umat 

Islam pada masa permulaan Islam yang menyempurnakan pengawasan pribadi yang 

mempunyai kelemahan, maka datanglah fungsi pengawas untuk meluruskan etika 

dan mencegah penyimpangan. Ḥisbāh pada masa Umar r.a mempunyai peran 

penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan di dalamnya, yaitu 

kegiatan-kegiatan ekonomi.21 

3. Penggunaan alat tukar 

Masalah emas sebagai mata uang dapat kita lihat pada sejarah Nabi 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص Pada zaman itu mata uang yang digunakan untuk transaksi adalah 

emas dan perak. Sebenarnya mata uang ini dibentuk dan dicetak oleh kekaisaran 

Romawi dan Persia. Sepanjang kehidupannya, Nabi tidak merekomendasikan 

perubahan apapun terhadap mata uang. Artinya Nabi dan para sahabat yang menjadi 

khalifah sesudahnya membenarkan praktek ini. Dalam ilmu hadits hal ini disebut 

hadits af’al dan taqrir, yaitu jenis hadits yang tidak ducapkan. Ini membuat ulama 

                                                             
20 Ibid., hlm. 337-345 

21 Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Al-Fiqh Al Iqtishadi li .... 587 
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berijtihad bahwa sistam mata uang emas dan perak adalah sistem mata uang yang 

benar.22 

Setelah Islam datang Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص menetapkan (dengan taqrir, penggunaan) 

dinar dan dirham tersebut, dan menetapkannya sebagai mata uang. Rasulullah juga 

menetapkan timbangan mata uang dinar dan dirham seperti yang telah berlangsung 

pada Quraisy.23 Dari Thawus dari Ibnu Umar, Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: “Timbangan 

adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran maka takaran penduduk 

Madinah.” (HR. Abu Dawud) 

Kata “al bai” (jual beli) dalam ayat tersebut bersifat umum, artinya halal 

menukarkan barang apa saja dengan barang apa saja. Dalam sewa menyewa 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: “Jika seseorang dari kalian mempekerjakan seorang 

pekerja (ajir), maka beritahukan kepadanya upahnya”. Sabda Nabi ملسو هيلع هللا ىلص “ajrahu” 

(upahnya) bersifat umum, yaitu boleh memberikan upah apa saja kepada orang 

yang disewa, baik berupa barang maupun jasa. Lagipula, segala sesuatu yang 

dipertukarkan faktanya adalah barang-barang (asy-syaa’) yang hukumnya adalah 

mubah (boleh) menurut kaidah syara’: “Al ashlu fi al-asyya al-ibahatu hatta 

yadulla dalilu ‘ala tahrimiha” (hukum asal barang adalah boleh, selama tidak 

terdapat dalil yang mengharamkan).  

                                                             
22 Ismail Yusanto, et al., Dinar Emas Solusi Krisis Moneter, (Jakarta: PIRAC, SEM 

Institute, 2001), hlm. 22 

23 Abdul Qadim Zallum, Al Amwal fi Daulah al-Khilafah, terj. Ahmad S, (Bogor, Pustaka 

Fikrul Mustanir, 2015), hlm. 243 
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Ketika Islam menetapkan hukum tukar menukar uang (sharf), Islam 

menetapkan uang dalam dalam bentuk emas dan perak. Sharf adalah menukarkan 

atau membeli uang, baik dalam jenis yang sama seperti membeli emas dengan emas 

atau perak dengan perak, maupun antar jenis yang berbeda seperti membeli emas 

dengan perak atau membeli perak dengan emas.24 Diriwayatkan dari Abi Bakrah 

RA, bahwa Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: “Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص melarang jual beli perak dengan 

perak, emas dengan emas, kecuali dengan nilai setara (sama nilainya). Beliau 

membolehkan kita membeli perak dengan emas menurut kehendak kita, serta 

membolehkan kita membeli emas dengan perak menurut kehendak kita.” (HR. 

Bukhari dan Muslim) 

G. Langkah-langkah Penelitian 

Dalam pembuatannya penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Metode Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif, yakni dengan mengamati dan mengumpulkan setiap informasi dari 

setiap gejala-gejala yang terjadi secara aktual, mengidentifikasi dan membuat 

komparasi praktik kejadian sosial di lokasi penelitian. Dengan demikian 

penelitian ini berusaha menjelaskan realita kejadian dan dianalisis berdasarkan 

tinjauan yang sudah ditetapkan sebelumnya.  

                                                             
24 Muhammad Ismail Yusanto, et al., Dinar Emas Solusi … 132 
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Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (field research), 

sehingga peneliti akan mengupayakan untuk mendapatkan data secara langsung 

dari sumber asli (first hand) atau bukan sumber tidak langsung. 

2. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang 

berbentuk kalimat bukan berbentuk angka, sehingga tidak membutuhkan 

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Bentuk lain dari data kualitatif 

adalah foto yang didapat melalui pemotretan atau rekaman video.  

3. Sumber Data 

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini di antaranya: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang dimanfaatkan oleh peneliti yakni sumber 

data asli yang didapat dari sumber utama dari objek penelitian. Sumber data 

primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dengan cara pengamatan 

langsung ke lapangan, melakukan wawancara kepada pihak atau pelaku 

dalam berlangsungnya Pasar Muamalah. Pelaku pasar berupa pedagang, 

pembeli, dan pengelola pasar. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang diambil oleh peneliti adalah data yang 

tambahan atau informasi yang bertujuan menguatkan sumber data pokok, 

baik didapat melalui wawancara langsung, buku, hasil penelitian, dll.  
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data 

di antaranya: 

a. Teknik Observasi 

Yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

langsung ke tempat (field research) yang ingin diteliti bersamaan dengan 

aktivitas pasar yang sedang berlangsung. Proses observasi akan dilakukan 

di lokasi Pasar Muamalah Depok bertepatan saat berlangsungnya kegiatan 

pasar. 

b. Teknik Wawancara 

Yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab 

secara langsung baik dengan bertatap muka atau melalui media elektronik. 

Proses wawancara dapat dilakukan kepada salah satu penjual, pembeli, dan 

pengelola pasar. 

c. Teknik Studi Kepustakaan 

Yakni teknik pengumpulan data dengan mengkaji secara lebih luas 

literatur-literatur yang berhubungan dengan inti permasalahan yang ingin 

diteliti. Studi kepustakaan dilakukan berdasarkan temapenelitian yakni 

seputar pasar tradisional dan fiqh muamalah.  

5. Analisis Data 

Adapun analisis data yang akan digunakan oleh peneliti dengan cara: 

a. Reduksi Data, yakni mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber 

primer maupun sumber sekunder. 
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b. Display Data, yakni menghubungkan data yang telah didapat dengan 

variabel dalam perumusan masalah melalui penerapan analisis secara 

induktif dan deduktif. 

c. Menarik Kesimpulan dari Verifikasi, yakni dari data yang dianalisis dengan 

mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian.  

  


