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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk individu memiliki berbagai keperluan hidup  

dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat 

diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus 

bekerja sama dengan orang lain. Hal itu dilakukan tentunya haruslah didukung 

oleh suasana yang nyaman. Ketentraman akan dapat tercapai apabila 

keseimbangan kehidupan dalam masyarakat tercapai atau tidak terjadi 

kesetimpangan sosial yang akan bermuara kepada kecemburuan sosial. Untuk 

mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan 

yang dapat mempertemukan kepentingan individu (pribadi) maupun kepentingan 

masyarakat.
1
 

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensip) yang mengatur 

seluruh aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun 

muamalah.
2
 Salah satu muamalah

3
 yang diatur pelaksanaannya dalam Islam 

adalah jual beli. Di mana jual beli adalah tukar menukar sesuatu harta denga harta 

yang lain melalui jalan suka sama suka.
4
 Syariat Islam telah menetapkan syarat 

dan rukun jual beli, yang apabila dipenuhi syarat dan rukun tersebut, maka jual 
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beli akan sah. Sebaliknya apabila salah satu syarat dan rukun tersebut tidak 

terpenuhi maka jual beli dianggap tidak sah. Salah satu syarat dan rukun jual beli 

adalah adanya kecakapan ijab qabul pada barang yang saling mereka rela berupa 

barang yang dijual dan harga barang. 
5
  

Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT sebagai sesuatu kebebasan dan 

kekuasaan bagi umatnya. Disebabkan manusia sebagai individu mempunyai 

kebutuhan sehari-hari yang berupa sandang, pangan, papan dan pakaian, dan tidak 

seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhannya atau hajat hidupnya dengan cara 

sendiri melainkan harus berhubungan dengan manusia lainnya (bermu’amalah). 

Dalam hal ini pertukaran harta merupakan aspek penting dari  mu’amalah untuk 

memenuhi kebutuhan setiap manusia. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan 

yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya mu’amalah, maka kehidupan 

manusia jadi terjamin pula sebaik-baiknya.
6
 

Berdasarkan al-Qur’an surat an-Nisa ayat 29, Allah menerangkan:  

                       

          

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”. 

(Q.S. An-Nisa: 29).
7
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Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW telah bersabda: 

 ه  ع   ع  ي  ب  ا ال  م  او  :  م  ل  س  و   ً  ي  ل  ى ع  ل  ص   ى  ب  الى   ال  ق  : ال  ق   ي  ر  د  خ  ال   د  ي  ع  س   ً  ب  ا   ه  ع  

 (ً  اج  م   ه  ب  ا  و   ان  ب  ح   ه  ب  ا   اي  و  ..... )ر   اض  ر  ت  

“Dari Abu Sa’id Al Khudri ia berkata,”Rasulullah SAW bersabda, 

”Sesungguhnya jual beli adalah berdasarkan asas ridha (kerelaan 

hati)”. (H.R. Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah).
8 

 

Maka apabila dalam suatu transaksi jual beli tidak memenuhi syarat dan 

rukun, maka jual belinya tidaklah sah, karena bisa saja perjanjian tersebut 

mengandung unsur penipuan dan gharar. Maka, salah satu syarat jual beli adalah 

harus diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan, harus dapat diketahui 

banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka 

tidaklah sah jual beli apabila menimbulkan keraguan bagi salah satu pihak.
9
 

Dalam ayat menyebutkan bahwa memenuhi takaran dan timbangan lebih utama 

dan lebih baik mamfaatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman: 

                      

     

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 

dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al-Isra: 35).
10

 

 

Kemudian dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim: 
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ََنَ بَ َرَ كَ بَ َوَ بَ أ َاَنَ ثَ دَ حَ َوَ 
َدَ يَ عَ سَ َنَ ىَبَ يَ حَ يَ وَ َسَ يَ رَ دَ إ ََنَ بَ َللاَ َدَ بَ اَعَ نَ ثَ دَ حَ َةَ بَ يَ شَ َيَ بَ أ 

َانَ ثَ دَ حَ َهَ ل ََظَ فَ لل َاوَ َبَ رَ حَ َنَ بَ َرَ يَ هَ زَ َيَ نَ ثَ دَ حَ َحَوَ َللاَ َدَ يَ بَ عَ َنَ عَ َةَ امَ سَ أ ََوَ ب َأ ََوَ 

ََنَ عَ َجَ رَ عَ ل َاَنَ عَ َادَ نَ الزَ َوَ بَ أ َيَنَ ثَ دَ حَ َللاَ َدَ يَ بَ عَ َنَ بَ َي ىحَ يَ 
َالَ قَ َةَ رَ يَ رَ يَهَ بَ أ 

َعَ يَ بَ َنَ عَ َمَ ل َسَ وَ َهَ يَ لَ عَ َىَللا َل َصَ َللاَ َلَ وَ سَ رَ َيَ هَ نَ 
َعَ يَ بَ َنَ عَ وَ َاةَ صَ حَ الَ 

 .رَ رَ غَ الَ 

“Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, 

Abdullah bin Idris, Yahya bin Sa’id dan Abu Usamah telah 

memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah (H) Zuhair bin Harb 

telah memberitahukan kepadaku –dan lafazh ini miliknya, Yahya bin 

Sa’id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Abu Az-

Zinad telah memberitahukan kepadaku, dari Al-A’raj, dari Abu 

Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang  jual beli 

menggunakan kerikil dan jual beli gharar.” 
11

 

Dalam jual beli hendaklah masing pihak memikirkan kemashalatan lebih 

jauh supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Hal ini biasanya 

disebabkan karena ketidakpastian dan adanya unsur kecurangan, seperti jual beli 

yang dilarang dalam mu’amalah yaitu jual beli secara lempar melempar. Masalah 

mu’amalah senantiasa berkembang tetapi perlu perhatian agar perkembangan 

tersebut tidak menimbulkan kesulitan pada pihak lain.  

Setiap orang selalu mempunyai motivasi yang berbeda-beda untuk 

menjalankan usaha dan bisnisnya. Setiap orang juga mempunyai kebebasan dalam 

menjalankan usahanya dan kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam 

mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Dalam hal ini sebahagian 

orang menjadikan ayam hias untuk bisnis jual beli, hobi ataupun untuk hewan 

hias. Ayam hias berbeda dengan ayam yang biasa dikonsumsi, ayam hias 
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memiliki tubuh yang berbeda dengan ayam boiler karena mereka memiliki ukuran 

dan warna bulu yang sangat indah serta unik, bahkan ada suaranya yang lucu. 

Oleh sebab itu ayam hias bisa dikatakan benda seni, karena dilihat dari 

keindahannya dan keunikannya. 

Ayam hias untuk dipelihara dan dijadikan sebagai hiburan bagi keluarga 

dan anak-anak serta untuk belajar mencintai binatang, serta bisa dijadikan ladang 

bisnis untuk memperoleh keuntungan. Ayam hias memiliki berbagai jenis dan 

banyak peminatnya apa lagi orang yang memiliki hobi memelihara ayam. Ayam 

hias biasanya diperjualbelikan di toko-toko pangan ayam atau pangan ternak, dan 

ada juga dipelihara di rumah dan dijadikan bisnis rumahan. Para pedagang biasa 

menjual dengan cara on line di facebook, OLX, dan berbagai media sosial lainnya 

kemudian pembeli datang langsung atau dengan cara pengiriman. 

Banyak cara yang dilakukan oleh para pedagang untuk menarik minat 

para pembeli, untuk membeli ayam hias dagangannya seperti mengatakan ayam 

telah cukup umurnya dan diperjualbelikan. Padahal ayam belum mencukupi 

umurnya sedangkan harga jualnya relatif lebih mahal, atau tidak sesuai dengan 

harganya. Bahkan mereka mengatakan ayamnya asli ternyata tidak. Apa lagi ayam 

hias yang biasa dikonteskan harganya mencapai jutaan rupiah. Harga dalam 

menjual ayam hias tidak menentu kerap berubah-ubah. Seorang penjual mengaku 

merasa bingung dan tidak tahu kenapa harga bisa jadi sangat mahal.
12

   

Dengan bertitik tolak pada latar belakang di atas, untuk mengetahui 

sebenarnya serta untuk sesuatu yang dikehendaki oleh syara’ perlu diadakan 
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penelitian mengenai pelaksanaan jual beli yang dituangkan dalam skripsi yang 

berjudul: Praktek Jual Beli Ayam Hias Di Kecamatan Tenayan Raya Kota 

Pekanbaru Menurut Hukum Islam. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah 

yang diteliti. Penelitian ini difokuskan terhadap Praktek Jual Beli Ayam Hias Di 

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Menurut Hukum Islam. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari gambaran di atas dapat dicari pokok-pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Ayam Hias di Kecamatan Tenayan Raya 

Kota Pekanbaru ? 

2. Bagaimana Praktek Jual Beli Ayam Hias di Kecamatan Tenayan Raya 

Kota Pekanbaru menurut Hukum Islam? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana Praktek Jual Beli Ayam Hias di 

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui Praktek Jual Beli Ayam Hias di Kecamatan 

Tenayan Raya Kota Pekanbaru menurut Hukum Islam.  
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2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah: 

a. Untuk melengkapi khazanah keilmuan tentang pedagang pada 

umumnya, yang khususnya berkaitan dengan praktek jual beli yang 

sesuai dengan hukum Islam. 

b. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan 

perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum dalam mencapai gelar 

sarjana SI dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. 

 

E. Metodologi Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi 

penelitian di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun 

pertimbangan untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian 

karena penulis melihat ada permasalahan yang bertentangan dengan 

Hukum Islam.  

2. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek  penelitian ini adalah pedagang ayam hias. Sedangkan objeknya 

adalah Praktek Jual Beli Ayam Hias di Kecamatan Tenayan Raya Kota 

Pekanbaru menurut Hukum Islam.  
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3. Populasi dan Sampel 

Populasi
13

 dalam penelitian ini adalah pemilik toko-toko pakan 

ternak yang menjual ayam hias dan peternakan ayam hias yang menjual 

ayam hiasnya dirumah yang dijadikannya usaha sampingan di Kecamatan 

Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Terdapat 6 toko pakan ternak dan 5 farm 

(peternakan) milik warga di Kecamatan Tenayan Raya. Maka, populasi 

dalam penelitian ini adalah penjual ayam hias di Kecamatan Tenayan Raya 

yang berjumlah 11 orang pemilik. 

Teknik pegambilan sampel
14

 yang penulis gunakan adalah total 

sampling. Teknik total sampling yaitu mengambil seluruh anggota 

populasi sebagai respondennya artinya semua total populasi diriset.
15

 Oleh 

karena itu, sampel dalam penelitian ini adalah pemilik usaha jual beli 

ayam hias di Kecamatan Tenyan Raya Kota Pekanbaru. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu: 

a. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber yang asli
16

 yaitu dari wawancara dan observasi 

terhadap pedagang ayam hias di Kecamatan Tenayan Raya Kota 

Pekanbaru. 
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 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua 

elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  (Suatu Pendekatan Praktik), (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1993), h. 130. 
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b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku serta 

sumber lainnya yang mendukung untuk pembuat penelitian ini. 

Adapun pembagian data sekunder terbagi menjadi tiga bahan yaitu: 

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dapat mengikat 

penelitian berupa al-Qur’an dan hadits. 

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat 

mendukung bahan hukum primer. 

3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat mendukung bahan 

hukum primer dan sekunder. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi
17

 

Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

secara langsung dengan datang ke lokasi penelitian guna melihat 

secara dekat terhadap Praktek Jual Beli Ayam Hias di Kecamatan 

Tenayan Raya Kota Pekanbaru menurut Hukum Islam. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan 

alat yang dinamakan interview guide (pedoman wawancara).
18

 

Adapun jenis pertanyaan sudah dipersiapkan, tetapi juga disesuaikan 
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 Kegiatan observasi adalah kegiatan yang dilakukan setiap saat kita lakukan, yaitu 

metode pengumpulan data yang digunakan pada riset kualitatif yang interaksinya dan percakapan 

yang terjadi di antara subjek yang diteliti. Rachmat Kriyantono, Op. Cit., h. 110  
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 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h. 193. 
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dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok 

permasalahan yang dipertanyakan. Dalam hal ini yang diwawancarai 

adalah pedagang ayam hias di Kecamatan Tenayan Raya yang 

kesemuanya itu merupakan responden dan informan. 

c. Studi Kepustakaan 

Penulis menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan 

yang diteliti. 

6. Metode Analisa Data 

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar maka 

analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif  kualitatif, yaitu 

metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang 

diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, 

kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah 

hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban 

atas permasalahan yang dirumuskan.
19

  

7. Metode penulisan 

Setelah data terkumpul dan dianalisa, kemudian dituangkan dalam 

bentuk tulisan dengan menggunakan teknik: 

a. Metode Induktif, yaitu metode yang digunakan dalam berfikir dengan 

bertolak dari hal-hal yang khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan 

berlaku pada fenomena sejenis yang belum diteliti, seperti fakta-fakta 
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 Rianto Adi, Metodelogi Penelitian dan Hukum, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
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diuraikan terlebih dahulu baru kemudian dirumuskan menjadi suatu 

kesimpulan. 

b. Metode Deduktif, menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu dan 

seterusnya dihubungkan dalam bagian yang khusus seperti cara 

menganalisa dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-

contoh fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. 

c. Metode Deskriptif, yaitu metode penelitian yang melukiskan secara 

sistematis menurut keadaan fakta yang ada atau karakteristik populasi 

tertentu kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya secara cermat. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memudahkan memahami dan membahas tulisan ini, maka 

sistematika penulisannya terdiri dari lima bab, bab dari tiap-tiap bab terdiri dari 

beberapa poin. Adapun kelima bab tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I:    Pendahuluan  

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, 

Sistematika Penulisan. 

BAB II:   Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pada bab kedua ini akan diuraikan tentang letak Geografis dan 

Kependudukan, Agama dan Suku, Pendidikan, Sosial dan Ekonomi 

Masyarakat serta Gambaran Umum Usaha Ayam Hias di Kecamatan 

Tenayan Raya Kota pekanbaru. 
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BAB III: Tinjauan Teoritis 

Pada bab ini akan diuraikan tentang Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum 

Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Bentuk-Bentuk Jual Beli, 

Prinsip-Prinsip Jual Beli dan Jual Beli Gharar. 

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi, yang berisikan tentang 

Praktek Jual Beli Ayam Hias di Kecamatan Tenayan Raya Kota 

Pekanbaru dan analisis  Praktek Jual Beli Ayam Hias di Kecamatan 

Tenayan Raya Kota Pekanbaru menurut Hukum Islam 

BAB V:   Penutup 

Bagian ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan 

penelitian serta saran-saran yang diperlukan untuk masa yang akan 

datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


