
 

 

ABSTRAK 

Dicky Syahrul Hasan : “Pemberian Diskon Pada Jual Beli Sayuran di Pasar 

Cileungsi Bogor dalam Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah” 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus pemberian diskon pada 

jual beli sayuran di pasar Cileungsi Kabupaten Bogor dimana penjual membeda-

bedakan harga pada setiap pembelinya, karena pembelinya ada kategori langganan 

lama dan ada kategori langganan baru. Untuk kategori langganan lama penjual bisa 

menguragi harga sayuran yang telah ditetapkan sedangkan untuk kategori 

langganan baru harus sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Sehingga 

menimbulkan ketidakadilan dalam setiap transaksi jual beli sayuran yang dilakukan 

di Pasar Cileungsi Kabupaten Bogor. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pemberian diskon 

pada jual beli sayuran di pasar Cileungsi Kabupaten Bogor, mekanisme pemberian 

diskon pada jual beli sayuran dan untuk mengetahui pemberian diskon pada jual 

beli sayuran di pasar Cileungsi Bogor dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

Pemikiran ini didasarkan bahwa setiap transaksi muamalah itu dibolehkan 

kecuali ada dalil yang melarangnya, selama transaksi tersebut telah memenuhi 

rukun dan syaratnya dan terjadi kesepakatan diantara keduanya (antaradin 

minkum). Dan terkait masalah pemberian diskon, penjual bebas memberikan diskon 

kepada siapapun, karena itu hak si penjual. 

Penelitian ini dilakukan dengan dengan menggunakan metode studi kasus 

yaitu metode yang dilakukan untuk mendeskripsikan satuan analisis secara utuh, 

sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Karena hal ini betul-betul terjadi di 

lingkungan pasar Cileungsi Bogor. Pengambilan data dilakukan dengan 

menggunakan teknik observasi dan data wawancara kepada beberapa sumber, yaitu 

penjual dan pembeli yang terlibat langsung di dalam proses pemberian diskon. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian diskon pada 

jual beli sayuran sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Untuk pemberian 

diskon menurut Ibnu Taimiyah Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang 

boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada 

yang adil, itulah yang dibolehkan terkait masalah harga penjual sudah menetapkan 

harga kepada setiap pelanggan dengan harga yang sama tetapi si penjual memberi 

diskon untuk kategori pelanggan lama. Sedangkan untuk pelanggan baru tidak 

diberikan diskon karena belum menjadi kategori pelanggan setia. Maka hukum jual 

beli tersebut hukumnya dibolehkan karena tidak ada pihak yang dirugikan dan 

penjual menetapkan harga secara adil. 

 


