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ABSTRAK 

Judul skripsi adalah ”Pelaksanaan Pengambilan Keuntungan Jual 

Beli Sembako di Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten 

Kuantan Singingi Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah” 
  

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh pedagang mengambil keuntungan 

yang besar dalam jual beli sembako dengan menjual sembako melebihi dari harga 

pasar padahal sembako merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan 

masyarakat. Karena itu seharusnya pedagang tidak boleh banyak dalam 

mengambil keuntungan. 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan 

pengambilan keuntungan jual beli sembako di Pasar Baru Baserah Kecamatan 

Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi pelaksanaan pengambilan keuntungan jual beli sembako di Pasar 

Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan 

bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pengambilan 

keuntungan jual beli sembako di Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) yang berlokasi 

di Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan populasi  

sebanyak 30, dengan sampel sebanyak 30 orang, pengambilan sampel dilakukan 

penulis dengan menggunakan teknik total sampling yaitu semua populasi 

dijadikan subjek penelitian dikarenakan jumlah populasi dan sampel tidak begitu 

banyak. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan observasi, wawancara, 

angket dan dokumentasi. Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan mengklasifikasikan data-data 

berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan dengan data 

yang lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh 

tentang masalah yang diteliti. 

 Adapun hasil penelitian ini dapat dilihat dari hasil olahan angket bahwa 

pelaksanaan pengambilan keuntungan jual beli sembako di Pasar Baru Baserah 

Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi para pedagang terbukti 

telah melakukan pengambilan keuntungan yang banyak pada jual beli sembako 

dengan melebihkan penjualan sembako melebihi harga pasar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengambilan keuntungan 

pada jual beli sembako di pasar baru Baserah adalah modal, biaya-biaya yang 

dikeluarkan, dan volume penjualan. 

Menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pengambilan 

keuntungan jual beli sembako ini bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah 

yang mana pada kasus jual beli sembako di pasar Baru Baserah tersebut terdapat 

tadlis harga, yaitu penipuan dengan cara menaikan harga jual kepada pembeli 

melebihi harga pasar supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. 


