
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai salah satu bentuk ekonomi dari proses sosial yang bertujuan mempertahankan 

dan memenuhi kebutuhan hidup, jual beli menjadi unsur penting dalam hukum Islam yang dalam 

hal ini termasuk dalam aspek muamalat. Dikatakan sebagai unsur penting dalam hukum Islam 

karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syari‟at atau 

maqasidu al-syari‟ah yang secara khusus yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia atau 

hifzu al-nafs dan bisa juga dalam rangka menjaga harta untuk mendapatkan kemaslahatan (hifzu 

al-mal) ekonomi. (Rachmat Syafe‟i, 2004: 75). 

Berdasarkan asumsi di atas, jual beli, seperti yang telah ditetapkan syarat dan rukunnya 

dalam fiqih muamalat, diperbolehkan untuk manusia dengan prinsip umum yaitu mendapatkan 

maslahah dan menghindari mafsadah. Sebagaimana kaidah fiqh menerangkan, sebagai berikut: 

ْفَسدَةِِ َغب ِنبًب ًَ َيْصهََحت ِ قُدِِ وَِِدَِ ْفعُِ اْن ًَ َصبنِِحِِ فَِبذَا تَعَبَرضَِ َيْفَسدَة ِ  ًَ نَى ِينِْ َجْهبِِ اْن ًْ فَبِسِداَ ًَ  دَْرُءاْن

 Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahah,  

  dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, di dahulukan  

  menolak yang mafsadah”. (Abdul Mudjib, 1996: 39). 

 Kemaslahatan utama yang dihasilkan dari jual beli adalah terpenuhinya kebutuhan primer 

manusia seperti kebutuhan sandang. Untuk mencapai target tersebut, secara umum jual beli 

memiliki beberapa motifasi yang dapat berupa diperbolehkannya mencari keuntungan, dilakukan 

secara adil, bermanfaat, memberi kemakmuran pada masyarakat. Sedangkan aspek negatif 

(mafsadah) dalam jual beli yang dihindari seperti kerugian, ketidakadilan, tidak bermanfaat, 



 

 

mengakibatkan kesengsaraan, yang mengakibatkan  jual beli menjadi tidak tercapai. Hal ini di 

terangkan dalam Al-Qur‟an:  

ِ ِ  ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِ     ِ  ِ  ِ ِِِ ِِِِِ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat 

dan menafkahkan sebagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan 

diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan 

merugi”. (QS. Fatir: 29) (M. Quraisy Sihab, 2005: 438). 

Pada ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa (Sesungguhnya orang-orang yang selalu 

membaca) selalu mempelajari (kitab Allah dan mendirikan shalat) yakni mereka secara rutin dan 

memeliharanya (dan menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka 

dengan diam-diam dan terang-terangan) berupa zakat dan lain-lainnya (mereka itu 

mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi) tidak bangkrut. (Imam Jalaluddin Al-

Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, 2013: 576) 

Untuk menjamin tercapainya beberapa kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan 

dalam jual beli maka ditetapkanlah rukun dan syarat jual beli. Pemenuhan rukun dan syarat ini 

memunculkan sejumlah akibat sifat dan akibat hukum dalam jual beli, jual beli yang sah (shahih) 

yaitu yang memenuhi semua rukun dan syarat jual beli dan jual beli yang tidak sah (batal) yaitu 

jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya. 

Tidak berbeda dengan penggolongan kualitas jual beli yang menurut jumhur ulama 

dibagi dua. Pertama, jual beli umum ialah adanya kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak 

atas barang yang telah di sepakati sebelumnya. Kedua, jual beli khusus ialah adanya kesepakatan 

yang telah di setujui kedua belah pihak tetapi pembeli belum ada yang mengetahui barangnya. 

Wahbah Al-Juhaili membagi jual beli terlarang dalam islam terbagi empat bagian. Pertama, 



 

 

terlarang karena terlarang sebab ahliah (ahli akad), maksudnya, bahwa jual-beli dikatagorikan 

sah (shahih) apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-

tasharruf (perpindahan) secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya 

adalah jual-beli orang gila, jual-beli anak kecil, jual-beli orang buta, jual-beli terpaksa. Kedua, 

terlarang sebab shighat, maksudnya, sahnya jual-beli yang didasarkan pada keridaan diantara 

pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qobul, berada di satu tempat, dan 

tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang 

tidak sah. Beberapa jual-beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para 

ulama. Misalnya jual-beli melalui surat atau melalui utusan, jual-beli dengan isyarat atau tulisan, 

jual-beli barang yang tidak ada di tempat akad. Ketiga, terlarang sebab ma‟qud alaih (barang 

jualan), maksudnya, jual-beli dianggap sah apabila ma‟qud alaih adalah barang yang tetap atau 

bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak 

bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara‟. Selain itu ada beberapa 

masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya. 

Misalnya jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual-beli gharar, jual-beli air, jual-beli 

barang yang belum jelas (majhul). Keempat, terlarang sebab syara‟, maksudnya, membolehkan 

jual-beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah 

yang di perselisihkan di antara para ulama. Misalnya jual-beli riba, jual-beli barang dari hasil 

pencegatan barang, jual-beli waktu azan jumat, jual-beli anggur untuk dijadikan khamar, jual-

beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. (Rachmat Syafe‟i, 2001: 93-100). Allah SWT 

menerangkan dalam surat Al- Baqarah ayat 188 yang berbunyi: 

ِ   ِ  ِ   ِ   ِ  ِِ  ِ  ِ  ِ ِِ ِ ِ ِ ِ

  ِِِِِ



 

 

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu 

dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 

hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu 

dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah:188) (M. 

Quraisy Sihab, 2005: 29). 

 

 Pada ayat ini Allah SWT menerangkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang 

mempunyai tanggungan utang sejumlah harta, tetapi tidak ada bukti yang kuat untuk transaksi 

itu. Maka dia mengingkari telah berutang dan mengadukan perkaranya kepada pengadilan, 

padahal dia sadar bahwa Nabi SAW; “Sesungguhnya Allah SWT, benar- benar malu bila ada 

seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya memohon suatu kebaikan kepada-Nya 

kemudian dia mengembalikan kedua tangannya (turun) dalam keadaan hampa. (Muhammad Ali 

Ash-Shabuni dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, 2013:136). Pada surat Al- Baqarah ayat 275, Allah 

SWT juga berfirman sebagai berikut: 

 ِ  ِ  ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ   ِ ِ  ِِ ِ  ِ ِ

  ِ  ِ ِ  ِِ ِِ  ِ ِ  ِِ ِ  ِ  ِِ ِ ِ  ِِ ِ  ِ

  ِِِ ِِ    ِ ِ ِِِ ِ  ِِِِِ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba
174

)  tidak dapat berdiri melainkan seperti

 berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila
175

). 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 ya 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. (QS. Al-Baqarah: 275) (M. Quraisy Sihab, 2005: 47). 

 

Pada ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa“Orang-orang yang memakan riba tidak 

dapat berdiri melaikan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila”. Dengan 

kata lain, tidak sekali- kali mereka bangkit dari kuburannya pada hari kiamat nanti, melainkan 

seperti orang gila  yang terbangun pada saat mendapat tekanan penyakit dan setan merasukinya. 



 

 

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi berdiri mereka pada saat itu sangat buruk. (Muhammad Ali 

Ash-Shabuni dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, 2013:174). Allah swt menerangkan dalam surat 

AL-Israa ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut: 

ِ  ِِ  ِ  ِ   ِ  ِِ ِ ِِ ِِِِِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca 

yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al-Israa: 

35) (M. Quraisy Sihab, 2005: 285). 

Pada ayat ini Allah SWT menerangkan bahwa (Dan sempurnakanlah takaran) penuhilah 

dengan tepat (apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar) timbangan 

yang tepat (itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya). (Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan 

Imam Jalaluddin As-Suyuti, 2013: 1072) 

Di Desa Mekarwangi Kecamatan Sukamantri, ada sebuah praktek jual beli ikan dengan 

cara taksir yaitu dengan cara pembeli memborong ikan tersebut dengan cara melihat ikan di 

dalam kolam tanpa mengetahui ada berapa kilo gram ikan yang ada di dalam kolam, tidak hanya 

dengan cara itu saja, melainkan dengan cara, pembeli memborong ikan yang berada pada kolam. 

Praktek jual beli ikan dengan cara taksir di lakukan oleh sebagian penduduk Desa Mekarwangi 

tepatnya di kampung Lebakwangi dan kampung Rinduwangi. 

Adapun cara pengukuran kolamnya bermacam-macam sesuai dengan jenis kolamnya. 

Jika kolamnya ditembok, maka cara mengukurnya dengan memasukan kaki ke dalam kolam 

tersebut. Jika ukaran kolam 11x13 meter dan diukur kedalaman kolam tersebut mencapai lutut, 

maka ditaksir ikan di dalamnya 50-60 kg. Kemudian untuk kolam berukuran 6x8 meter dan 

kedalamannya mencapai lutut, maka ditaksir ikan di dalamnya 30-40 kg. 



 

 

Apabila kolamnya tidak ditembok, maka cara mengukurnya dengan memasukan tangan 

ke dalam kolam. Jika ukuran kolam 11x13 meter dan diukur kedalaman kolam tersebut mencapai 

sikut, maka ditaksir ikan di dalamnya 35-45 kg. Jika kedalamannya mencapai pergelangan 

tangan, maka ditaksir ikan di dalamnya 20-30 kg. Kemudian untuk kolam berukuran 6x8 meter 

dan kedalamannya mencapai sikut, maka ditaksir ikan di dalamnya 14-20 kg. Jika kedalamannya 

mencapai pergelangan tangan, maka ditaksir ikan di dalamnya 10-12 kg. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin mengusung 

permasalahan tersebut sekaligus menganalisanya dengan menggunakan hokum islam. Untuk itu 

Penulis memberi judul skripsi ini: “PELAKSANAAN JUAL BELI IKAN DENGAN CARA 

TAKSIR DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DI DESA MEKARWANGI 

KECAMATAN SUKAMANTRI KABUPATEN CIAMIS” 

 

 

 

 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis membuat permasalahan sebagai 

berikut; 

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dengan cara taksir di Desa Mekarwangi Kec. 

Sukamantri Kabupaten Ciamis ? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli ikan dengan cara 

taksir tersebut? 

  

3. Bagaimana maslahat dan mafsadat jual beli ikan dengan cara taksir di Desa 

Mekarwangi Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis ? 



 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaa jual beli ikan dengan cara taksir di Desa Mekarwangi 

Kec. Sukamantri Kabupaten Ciamis. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap  jual beli ikan 

dengan cara taksir di Desa Mekarwangi Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis. 

3. Untuk mengetahui maslahat dan mafsadat jual beli ikan dengan cara taksir di Desa 

Mekarwangi Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai bahan kajian dan sumbangan penelitian 

untuk mengembangkan konsep atau teori-teori tentang ilmu dibidang fiqih muamalah 

pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

kepustakaan mengenai pelaksanaan jual beli ikan dengan cara taksir dalam perspektif 

fiqih muamalah tersebut. 

2. Manfaat peraktis 

a. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru 

dalam ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan jual beli ikan dengan cara 

taksir dalam perspektif fiqih muamalah; 



 

 

b. Untuk umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan meningkatkan pemahaman bagi pihak-pihak berkepentingan dengan 

maslah yang di teliti oleh peneliti; 

c. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

acuan dan sebagai referensi untuk studi-studi lanjutan dalam melakukan 

penelitian dalam bidang yang sama secara mendalam. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Jual-beli merupakan salah satu bidang mu‟amalah yang sering dilakukan. Al-Qur‟an dan 

As-sunnah serta kitab-kitab fiqh telah menetapkan aturan jual beli sebagai berikut: 

1. Al-Quran  

Surat Al-Baqarah ayat 188: 

ِ   ِ ِ  ِ  ِ  ِِ  ِ  ِ   ِ ِِ ِ ِ

  ِ ِ  ِِِِِ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal 

kamu mengetahui. (M. Quraisy Sihab, 2005: 29). 

 

Surat Al-Baqarah ayat 275 : 

 ِ  ِ  ِِ ِِ ِ ِ ِ  ِ   ِِ  ِِ ِ

  ِِ  ِ  ِ  ِ  ِِ ِ ِ  ِ ِ  ِِ ِ  ِ  ِِ ِ

 ِ  ِِ  ِ   ِ  ِ ِِ ِِ     ِِ ِِ ِ ِ  ِ

ِِِِ



 

 

Artinya: “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), 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. (QS. Al-Baqarah: 275) (M. Quraisy Sihab, 2005:47). 

 

Surat Al-Israa ayat 35: 

ِ  ِِ  ِ  ِ   ِ  ِِ ِ ِِ ِِِِِ

Artinya:“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan 

neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”. (QS. Al-Israa: 35) (M. Quraisy Sihab, 2005: 285). 

2. As-Sunnah 

HR. Ahmad: 

اْلَماِء فَِانَّهُ ُغُرْوٌر.   )رواه أحمد( الَتَْشتَُرْواالَسَمَك فِي  

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual-beli seperti itu 

termasuk gharar (menipu).” (Rachmat Syafe‟I, 2004:97) 

HR. Bajjar, Hakim meyahihkannya dari Rifa‟ah Ibn Rafi‟: 

ِ ًُّ ُجِمِبٍَُِِسئَِمِانَنَّبِ ِاْنَكْسِبِأَْطٍَُب؟فَقََمِ:َءَيُمِاِنرَّ ٍر.ِص.و.ِ:اَيُّ ًْ ٍْعٍَِيْبُر ِبَ ِدِهًُِكمُّ  

 )راًهِانبزارًصححوِاحبكىِعنِرفبِعتِابنبنرافع(



 

 

Artinya: “Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau 

menjawab, „Sesungguhnya bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli 

yang mabrur.” (Rachmat Syafe‟I, 2004:75) 

H.R. Baihaqi dan Ibn Majjah: 

ٍُْعَِعْنِتَراٍضِ)رًاهِانبٍيقًِابنِيبجو( باْنبَ ًَ اِنَّ ًَ  

Artinya: “ Jual-beli harus dipastikan harus saling meridai.” (Rachmat Syafe‟I, 

2004:75) 

Jual-beli (al bai‟)” secara bahasa merupakan masdar dari kata (ba‟a-yabi‟u) bermakna 

memiliki dan membeli. Terdapat paduan kata al-bai‟ yaitu “saro” mengandung dua makna 

tersebut. Kata aslinya keluar dari kata al bai‟u karena masing-masing dari dua orang yang 

melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang 

melakukan penjualan dan pembelian disebut al bai‟ani. (Abu Muhammad asyraf, 2008: 143) 

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum 

dan jual beli yang bersifat khuhsus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar 

menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat 

dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas 

sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang 

ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya 

atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan 

kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan 

bukan pula perak, bendanya dapat di realisasi seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan 



 

 

utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui 

sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu. (Hendi Suhendi, 2011: 69) 

Agama Islam mengatur kelangsungan hidup manusia dalam segala aspeknya, baik 

individu maupun kolektif. Hal ini terjadi karena syari‟at Islam merupakan bentuk dari aqidah 

yang berupa aturan-aturan yang berhubungan antara manusia dengan Allah, dan sejumlah aturan 

yang berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang muamalat. (Dahlan Idami, 1994: 9) 

Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia 

diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan diantara sesama. Untuk mencapai kebutuhan 

hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh dengan beberapa 

cara, diantaranya dengan jual-beli. 

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah dalam Islam, maka dalam 

pelaksanaannya bergantung pada manusia itu sendiri dengan mengingat pada prinsip-prinsip 

muamalah yang ada. Sehingga akan tercapai suatu transaksi ekonomi yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. Hal di atas dapat dipahami bahwa masalah muamalah yang berhubungan 

dengan jual beli adalah hal yang sangat esensial, karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari, sehingga prinsip dalam pengambilan manfaat lebih didahulukan, atas dasar keadilan dan 

kebenaran.  

Ditinjau dari hukum dan sifat jual-beli, Jumhur Ulama membagi jual-beli menjadi dua 

macam, yaitu jual-beli dapat dikategorikan kepada sah (sahih) dan jual-beli yang dikategorikan 

tidak sah. Jual-beli sahih adalah jual-beli memenuhi ketentuan syara‟, baik rukun maupun 

syaratnya. Sedangkan jual-beli tidak sah adalah jual-beli yang tidak memenuhi salah satu syarat 

dan rukun, sehingga jual-beli menjadi (fasid) atau batal. 

Pada literatur  fiqih muamalah, pelaksanaan jual-beli dapat terjadi dan sah apabila telah 



 

 

memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara‟. Adapun rukun dan syarat jual-beli 

adalah: 

1. Akad jual beli 

Adanya Akad (Ijab Qabul). Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan 

dengan ijab qabul, kecuali barang-barang kecil yang hanya cukup dengan mua‟thaah 

(saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ketentuan akad 

tersebut mengharuskan adanya keridhaan dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan 

memberi, atau dengan cara lain yang menunjukkan akan sikap ridha. (Sayyid Sabiq, 

2008: 129) 

2. Adanya perihal penjual dan pembeli (subyek akad) 

Orang yang melakukan jual-beli harus memenuhi empat macam syarat, yaitu 

berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan), keduanya sudah baligh. 

Adapun subyek dalam jual-beli buah ini adalah pihak yang terkait dalam 

melakukan praktik jual-beli ikan dengan cara taksir, pihak tersebut adalah pihak Penjual 

dan pemborong. Pihak tersebut dianggap sudah melakukan perbuatan hukum, karena 

telah sampai tamyiz, yaitu telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan 

hal-hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan tak berguna. (Ahmad Azhar Basyiri, 

2000: 29) 

3. Ma‟qud „alaih (obyek akad) 

Objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan 

membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan; dan 

dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan 

lain-lain. Pada islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman 



 

 

keras. Oleh karena itu, fuqaha menetapkan empat syarat dalam objek akad sebagai 

berikut: 

a. Ma‟qud alaih (barang) harus ada ketika aqad, berdasarkan sarat ini, barang yang 

tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti jual-beli sesuatu 

yang masih dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih dalam 

kandungan induknya. 

b. Ma‟qud alaih harus masyru‟(sesuai ketentuan syara‟), maksudnya bahwa barang 

yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara‟. Oleh karena itu, 

dipandang tidak sah, akad atas barang yang diharamkan syara‟, seperti bangkai, 

minuman keras dan lain-lain. 

c. Dapat diberikan waktu akad, artinya bahwa barang yang dijadikan akad harus 

dapat diserahkan ketika akad. 

d. Ma‟qud alaih harus diketahui oleh kedua pihak yang akad, maksudnya bahwa 

ma‟qud alaihi harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak yang akad. 

e. Ma‟qud alaih harus suci, artinya bahwa ma‟qud alaih harus suci, tidak mutanajis 

(terkena najis). (Rahmat Syafe‟i, 2001, 58-61). 

Apabila dalam dalam suatu jual-beli itu tidak sah, karena bisa saja perjanjian tersebut 

mengandung unsur penipuan dan gharar. 

Rasulallah SAW:  

ِ ًْ ٍْعِِاْنغََرِرِ)رًاهِيسهى(َعْنِاَبِ َسهََّىَِعْنِبَ ًَ ٍِْوِ َِصهَّىِهللاَُِعهَ ًُّ ٌَْرةَِنََيىِاننَّبِ ُِىَر

“Dari Abu Hurairah beliau berkata, Nabi s.a.w.melarang akan memperjual-belikan barang 

yang mengandung tipu daya.” (HR. Muslim) (Shahih Muslim, 2008: 18). 



 

 

Pada jual-beli, hendaklah masing-masing pihak memikirkan kemaslahatannya lebih jauh 

supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Hal ini biasanya disebabkan karena 

ketidakpastian, baik mengenai ada atau tidak obyek akad maupun kemampuan menyerahkan 

obyek yang disebabkan dalam akad tersebut. 

Di samping itu Allah juga memerintahkan agar jual-beli dilangsungkan dengan 

menyempurnakan timbangan supaya dapat mencagah mempermainkan timbangan dan takaran 

serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Sebagaimana difirmankan Allah 

SWT: 

ِ  ِِ  ِ  ِ   ِ  ِِ ِ ِِ ِِِِِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca 

yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. Al-Israa‟: 

35) (M. Quraisy Sihab, 2005: 286). 

Tujuan hukum dari bidang muamalat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang 

dimaksud maslahat adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Jadi, hukum Islam 

di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh 

dilakukan, sedangkan yang mendatangkan madarat dilarang. (Hasbi Shiddieqy, 1996: 29). 

Sebagaimana kaidah ushuliyah dan fiqihiyah sebagai berikut: 

ٌْىِِ ٍْمُِ َعهَىِانتَْحِر  اَََْصمُِ فًِ اََْشٍَبِءاإِلبَبَحتَُحتَى ٌَدُلَِ اندَِن

Artinya:“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil     yang 

menunjukkan keharamnya”. (Mucslis Usman, 1999:118) 

Walaupun segala bentuk muamalah pada dasarnya dibolehkan, termasuk segala bentuk 

jual beli, tetapi tetaplah diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukannya karena 



 

 

dikhawatirkan terjebak kepada bentuk jual beli yang dilarang oleh syara‟ ataupun melanggar 

prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah.  

Oleh karena itu jual beli seharusnya tetap berada dalam asas-asas muamalah, agar jual 

beli itu tetap berada dalam syariat Islam. Adapun asas-asas muamalah itu antara lain: 

1. Tabadul al-Manafi 

Segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat 

bersama bagi pihak-pihak yang terlibat, asas ini bertujuan untuk menciptakan 

kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dapat memenuhi 

kebutuhannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.  

2. Pemerataan 

Hal ini dimaksudkan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu 

tidak dikuasai oleh segelintir orang saja, sehingga harta itu dapat didistribusikan 

secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.  

3. Antaradhin 

Setiap bentuk muamalah harus didasarkan atas kerelaan masing-masing. 

Kerelaan disini bisa berarti kerelaan menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan 

sebagai objek. Sikap antaradhin atau suka sama suka ini menentukan sah atau 

tidaknya jual beli yang dilakukan.  

4. „Adamul Gharar 

Setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, tipu daya, atau sesuatu yang 

menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya sehingga 

mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan.  

5. Al-birr wa al-taqwa 



 

 

Ini ditekankan pada bentuk kegiatan muamalah yang termasuk kategori suka 

sama suka, selama bentuk muamalah tersebut dalam rangka saling tolong-menolong 

diantara sesama manusia untuk kebaikan dan taqwa. (Juhaya S. Praja, 1995: 113-114) 

Selain asas-asas muamalah yang diuraikan di atas terdapat pula syarat shahih jual beli 

yang bersifat umum, yaitu: bahwasannya jual beli tidak mengandung salah satu dari empat unsur 

yang merusak, yakni jihalah (ketidakjelasan), ikrah (paksaan), tauqit (pembatasan waktu), 

gharar (tipu daya), dharar (aniaya), dan persyaratan yang merugikan pihak lain. (Ghufran A. 

Mas‟adi, 2002: 121-122) 

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan bentuk sistem 

ekonomi muamalah dalam hal jual beli. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sistem ekonomi yang 

seimbang dan selaras. Jika sistem tersebut telah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, 

maka kemashlahatan dalam kehidupan manusia yang menjadi tujuan syariah akan terwujud dan 

berakibat pada kemaslahatan dunia dan akhirat. 

F. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian merupakan tahapan atau unsur yang diperlukan dalam suatu 

penyusunan sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi. Dalam hal ini, langkah-langkah penelitian 

yang diambil oleh penyusun antara lain: 

1. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam meneliti masalah praktek jual beli ikan dengan 

cara taksir di Desa Mekarwangi Kec. Sukamantri Kabupaten Ciamis adalah metode 

studi kasus atau lebih tepatnya pada metode kualitatif. Menurut Bog dan Taylor yang 

dikutip oleh Lexy J. Maleong (2009: 4) yang dimaksud dengan metode kualitatif 



 

 

adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Pada penelitian ini, penyusun akan mengumpulkan, mengelola dan menganilisis data, dan 

kemudian melaporkan data tersebut secara objektif sesuai dengan hasil penelitian di lapangan 

mengenai praktek jual beli ikan dengan cara taksir di Desa Mekarwangi Kec. Sukamantri 

Kabupaten Ciamis.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

Penentuan teknik pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang 

diperlukan (cik hasan bisri, 1998: 60). Berdasarkan jenis data dan sumber data yang telah 

penulis tentukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut: 

1. Observasi, yaitu suatu pengamatan yang meliputi kegiatan perhatian terhadap 

suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera. Penggunaan teknik 

ini dimaksudkan agar peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap praktek praktek jual beli ikan dengan cara taksir di Desa 

Mekarwangi Kec. Sukamantri Kabupaten Ciamis. 

2. Wawancara, adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya 

langsung kepada responden yaitu dengan para pihak yang terkait dan 

dilakukan secara terbuka. Adapun yang menjadi responden pada penelitian ini 

adalah: 

1. Pak Darta 

2. Pak Firman 

3. Studi kepustakaan, yaitu studi yang diperlukan untuk menyempurnakan 

pengetahuan yang sifatnya praktis dan untuk memperoleh keterangan yang 



 

 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun pada penelitian ini setudi 

kepustakaan dilakukan dengan buku, jurnal, makalah yang berkaitan dengan 

judul penelitian. 

3. Jenis Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data 

primernya yang objek utamanya yaitu praktik jual beli ikan dengan cara taksir di 

Desa Mekarwangi Kec. Sukamantri Kabupaten Ciamis. 

4. Sumber Data 

Sumber data merupakan data yang secara langsung dijadikan responden 

maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik ataupun 

dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut, meliputi: 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu melalui prosedur dan tekhnik 

pengambilan data yang tepat berupa interview, observasi, maupun 

penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan 

tujuannya. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder yaitu diperoleh dari sumber tidak langsung yang 

biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Sumber data 

sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber 

data primer, buku-buku yang diambil diperoleh dan diteliti. 

5. Pengolahan Data  



 

 

Pengelolaan data merupakan tahapan yang penting dalam proses pengujian 

dan penentuan data. Pada proses ini memerlukan ketelitian yang baik, sebelum 

penulis menganalisis data yang telah terkumpul, penulis mengelola terlebih dahulu 

data yang sesuai dengan jenis data yang ada. Adapun yang dilakukan peneliti dalam 

pengelolahan data adalah sebagai berikut: 

a. Tahapan pengkatagorian dan pengklasifikasian data, suatu  

proses seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari observasi dan 

wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan dengan tujuan 

penelitian. 

b. Tahapan penulisan data, merupakan tahap penentu dari proses penelitian, 

karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. 

c. Tahap kesimpulan, tahap ini merupakan terhapan akhir yaitu dengan 

menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan 

perumusan masalah yang telah dianalisis dalam suatu penelitian dan dari 

kesimpulan itu kemudian akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian 

tersebut. 

6. Analisis Data 

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah 

tahap pemulihan dan pengumpulan data penelitian. Analisis data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari 



 

 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2005: 248) 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan  

pihak,  warga sekitar dan para pelaku jual beli ikan dengan cara taksir di Desa 

Mekarwangi Kecamatan Sukamnatri Kabupaten Ciamis. 

b. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari data yang tekumpul. 

c. Membuat analisis terhadap data atau dokumen-dokumen yang telah diseleksi 

kemudian menghubungkan dengan masalah yang ada pada materi fiqih 

muamalah. 

d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan 

masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam peneliti. 

 


