
ABSTRAK 

 

Said : Pelaksanaan Jual Beli Kulit Sapi Basah di Tempat Pengepulan Kulit Wahyu Desa 

Lelea Kec. Lelea Kab. Indramayu 

Jual beli kulit sapi basah yang dilakukan tempat pengepulan kulit Wahyu di Desa Lelea 

Kec. Lelea Kab. Indramayu sudah berjalan sejak lama, sehingga menjadi tradisi atau adat 

kebiasaan masyarakat sekitar. Obyek jual beli tersebut adalah kulit hewan seperti kambing, 

domba, sapi, dan kerbau. Dan subyek dari jual beli ini adalah masyarakat desa sekitar yang 

menjualkan kulit Wahyu hasil sembelihannya kepada tempat pengepulan kulit Wahyu. 

Transaksi jual beli yang dilakukan ditempat pengepulan kulit Wahyu Desa Lelea Kec. Lelea 

Kab. Indramayu menggunakan sistem kiloan dimana harga perkilo kulit sapi basah senilai Rp 

10.000, akan tetapi ada pengurangan sebanayk 2kg dari jumlah hasil kiloan hal itu 

dikarenakan masih adanya sisa daging yang masih menempel dan adanya kadar air di kulit 

sapi basah, selain itu, tempat pengepulan kulit Wahyu setiap tahunnya menerima penjualan 

kulit sapi basah hasil qurban, seperti yang kita ketahui bahwa dalam transaksi jual beli kulit 

hasil qurban masih terdapat pro dan kontra dikalangan ulama. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kulit sapi basah ditempat pengepulan kulit 

Wahyu, dan untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual 

beli kulit sapi basah yang dilakukan di tempat pengepulan kulit Wahyu Desa Lelea Kec. 

Lelea Kab. Indramayu. 

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pihak 

penjual memberikan barang dagangannya kepada pihak pembeli, dan pembeli menerimanya 

dengan membayar sejumlah uang sebagai imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya 

secara suka sama suka dan saling rela. Prinsip utama dalam bertraksaksi adalah saling 

meridhoi antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak lain. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan langsung dilapangan atau lokasi yang menjadi objek penelitian. 

Sumber data yang didapatkan berasal dari sumber data primer yang merupakan sumber data 

yang didapatkan langsung dari tempat pengepulan kulit Wahyu dan para penjual kulit, dan 

sumber data sekunder yang didapatkan dari beberapa literature buku. Tekhnik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara penelitian ini termasuk 

penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil data-data yang 

bersifat umum berupa dalil-dalil nash yang akhirnya di dalam keumuman tersebut terdapat 

bukti yang khusus. 

Berdasarkan hasil penelitian, jual beli kulit sapi basah dengan cara kilo ketika ada 

kerelaan dari penjual kulit tentang adanya pengurangan kiloan, maka tidak menjadi sebuah 

masalah, akan tetapi sebaiknya pihak pengepulan memberitahukan tentang adanya 

pengurangan jumlah kiloan sebanyak 2kg agar tidak ada kecurangan dalam bertransaksi jual 

beli. Karena pengurangan timbangan dalam bertransaksi jual beli disebut dengan Thatfif dan 

hal tersebut dilarang Allah SWT. Adapun untuk masalah jual beli kulit dari hasil qurbannya 

sendiri, hal tersebut dikalangan ulama pun masih terdapat pro dan konta ada yang 

membolehkan ada pula yang melarang transaksi jual beli terasebut. Dan di tempat 

Pengepulan Kulit Wahyu Desa Lelea Kec. Lelela Kab. Indramayu , Jual belinya hanya untuk 

bisnis pribadi dan ketika merujuk ulama mana pun jelas jual beli kulit hasil qurban yang 

dilakukan tempat pengepulan kulit Wahyu dilarang dilakukan. 


