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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SERTIFIKAT HALAL

A. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama

Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan

syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin

pencantuman LABEL HALAL pada kemasan produk dari instansi pemerintah

yang berwenang.

Setiap perusahaan atau usaha yang bergerak dibidang makanan dan

minuman tidak akan terlepas dari sertifikat halal yaitu tujuannya agar dapat

memberikan kepastian status kehalalan suatu produk dalam kententraman batin

konsumen yang menikmatinya, maka dari itu sertifikat halal sangat lah

berpengaruh kepada konsumen yang menikmati makanan, dan minuman

diperusahaan tersebut, bagaimana cara pihak managemen membuat agar usaha

yang didirikan memiliki persyaratan menurut peraturan yang ditegakkan oleh

pemerintah.

Lambang Lebel Sertifikat Halal

Adapun Tujuan dari sertifikat halal itu sendiri adalah untuk

memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat

menentramkan batin konsumenmuslim. Namun ketidaktahuan seringkali
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membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri

guna memperoleh sertifikat halal. Jaminan Halal dari Produsen.

1. Cara untuk memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI memberikan

ketentuan sebagai berikut:

a. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebihdahulu harus

mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem

Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan

Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LP POM MUI.

b. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal

Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan

produksi halal.

c. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksisecara

mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.

d. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem

Jaminan Halal.

2. Adapun hal-hal yang Harus Dilakukan Perusahaan Pemohon

1. Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi

produknya, harus mengisi Borang yang telah disediakan. Borang

tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama

produk serta bahan-bahan yang digunakan

2. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya

dikembalikan kesekretariat LP POM MUI untuk diperiksa
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kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus

melengkapi sesuai dengan ketentuan.

3. LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal

audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit

ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam

keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.

4. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan)

dievaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum

memenuhipersyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit

memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan

membuat laporan hasil audit guna diajukan pada Sidang Komisi Fatwa

MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

5. Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI dalam

Sidang Komisi Fatwa Mui pada waktu yang telah ditentukan.

6. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolaklaporan hasil audit jika

dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan,

dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi

halal.

7. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah

ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

8. Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan

fatwa.
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9. Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen

harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan

yang telah ditetapkan LPPOM MUI.

3. Sistem Pengawasan Sertifikat Halal

1. Perusahaan wajib mengimplementasikanSistem Jaminan Halal

sepanjang berlakunya Sertifikat Halal.

2. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6

(enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal.

3. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib

melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI.

4. Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal

1. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi borang yang

disediakan.

2. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.

3. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik

produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir

proses terbaru.

4. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.

5. Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal

sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas.

B. Dasar Hukum Jual-Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna,

kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat
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aturan-aturan untuk mengatur kehidupan dalam menjalin hubungan dengan

pencipta dalam bentuk Ibadah dan peraturan antara sesame manusia yang

disebut muamalah.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara umat manusia

mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan sunnah rasulullah SAW,

yang terdapat jumlah ayat al-Qur’an tentang jual beli, di antaranya dalam

surat al-Baqarah, 2: 275 yang berbunyi:









Artinya: …Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba….12










Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perdagangan yang didasari suka -sama suka diantara kamu...(QS.

An-nisa’ 4: 29).13

Dari ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jual beli yang jujur,

tanpa adanya suatu kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah.

Dalam riwayat at-tarmizi  Rasulullah bersabda:

یَقِْینََوالشھداء دَّ ُدْوقُاألِمْینَُمَعالنَّبیَّْینََوالصَّ التَّاجُراصَّ

12Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahan, Bandung J-ART,2004.
13Ibid.
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Artinya: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di

surge dengan para Nabi, para siddiqin dan para syahada’14

Beberapa sandaran dasar hukum yang telah disebutkan di atas

membawa kepada kesimpulan bahwa jual-beli adalah  suatu yang disyariatkan

dalam Islam. Maka dalam praktek ia tetap dibenarkan dan ditegakkan dengan

memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri yang

sesuai dengan prinsip jual beli dalam syariat Islam.

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga

jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara. Adapun rukun jual beli ada tiga

yaitu:

1. Akad (ijab qabul)

2. Orang –orang yang berakad (penjual dan pembeli)

3. Ma’kud alaib (obyek akad)15.

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli

dikatakan sah sebelum adanya  ijab dan qabul dilakukan, karena ijab kabul

menunjuk kerelaan (keridhaan), pada hakikatnya ijab qabul dilakukan secara

lisan, dan ada juga yang bisu hanya menggunakan dengan surat menyurat

yang mengandung dengan arti ijab dan Kabul.

14Ibid.
15Hendi Suhendi, Op., Cit.h. 113.
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Syarat sah ijab kabul ialah:

a. Jangan ada yang memisahkan, jangan lah pembeli diam saja setelah

penjual menyatakan ijab dan sebaliknya

b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.

c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda benda

tertentu, seperti seorang dilarang menjual hambanyayang beragama

Islamkepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar

kemungkinan pembeli akan merendahkan abid yang beragama Islam.

Allah melarang orang mukmin member jalan kepada orang kafir untuk

merendahkan mukmin, firmannya :




Artinya: … Dan Allah sekali-kali tidak member jalan kepada orang kafir

untuk membina orang mukmin. (an-Nisa: 141). 16

Adapunn syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai

berikut:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-

benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

2. Memberi manfaat menurut syara. Maka di larang jual beli benda-benda

yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara, seperti menjual babi,

anjing dan lainnya.

3. Jangan ditaklikkan, yaitu di kaitkan dan digantungkan kepada hal-hal lain.

16Depaq RI, Op. Cit.h. 115.
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4. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin

pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya.

5. Diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui

banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran lainnya, maka tidaklah sah

jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

D. Macam macam Jual Beli

Jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal

menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Dari segi

benda yang di jadikan objek jual beli dapat diketahui.

1. Jual beli benda yang kelihatan

2. Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam janji

3. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual

beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan

pembeli. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah

salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual

beli yang tidak tunai (kontan) seperti, perjanjian yang penyerahan barang-

barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah

ditetapkan ketika akad.

1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin

dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang ditimbang, maupun di

ukur.

2. Barang yang akan di serahkan hendaknya barang-barang yang biasa di

dapatkan dipasar
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3. Harga hendaknya di pegang di tempat akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli

yang dilarang oleh agama karena barangnya tidak tentu atau masih gelap

sehingga di khawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang

titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Jual beli yang dilarang hukumnya adalah sebagai berikut:

Barang yang hukumnya najis oleh agama Islam, seperti anjing, babi,

berhala, bangkai, dan khamar. Dan ada juga jual beli seperti:

1. Jual beli seperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba

jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan.

2. Jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya, jual beli

seperti ini dilarang, karena barang tersebut belum ada dan tidak tampak.

3. Jual beli dengan mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum

pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau,

mangga yang masih kecil dan yang lainnya.

4. Jual beli dengan muhaqallah ialah menjual tanam-tanaman yang masih di

ladang atau disawah, hal ini dilarang agam karena akan menimbulkan

persangkaan riba didalamnya.

E. Prinsip-prinsip Jual Beli Dalam Islam

1. Prinsip Saling Menukar Manfaat

Prinsip ini memberikan pengertian bahwa segala bentuk kegiatan

muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi

pihak-pihak yang terlibat. Prinsip saling tukar manfaat merupakan hasil
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dari pemahaman atau realisasi dari ajaran Islam tentang tolong-menolong

dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah disebutkan:




Artinya: …Tolong menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan.

(QS: al-maidah: 2)17

Prinsip juga merupakan kelanjutan dari konsep kepemilikan dalam

Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada dibumi dan langit

adalah milik Allah SWT.

2. Prinsip Pemerataan

Prinsip ini merupakan perwujudan dari konsep keadilan yang

dianut Islam, sedangkan harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang,

sehingga harta harus distribusikan secara merata dikalangan masyarakat,

baik kaya maupun miskin, seperti kewajiban dalam membayar zakat,

disunnahkannya infak, sadhaqah dan lain sebagainya.

3. Prinsip Musyarakah

Prinsip musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah

merupakan musyarakah, yakni kerja sama antar pihak yang

menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga.

Ada Ulama mengatakan bahwa hukum asal dalam muamalah

adalah mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu dilarang.

تحریمر المعاملةاالماداللدلیلعل االصلف
Artinya: “Hukum dasar dari muamalah adalah mubah kecuali ada dalil

yang mengharamkannya”18

17 Depag RI, Al-qur’an dan terjemahan, bandung J-ART, 2004.
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F. Larangan-larangan dalam Jual Beli

1. Larangan Curang dalam Takaran dan Timbangan

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian

khusus dalam Al-quran karena praktik seperti ini telah merampas hak

orang lain. Selain itu praktik seperti ini menimbulkan dampak yang sangat

vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidak percayaan pembeli

terhadap kepada pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang

curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di

akhirat.

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidak adilan dalam

masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak

menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan

terancam dengan azab yang pedih apabila dia bertindak curang dengan

timbangannya itu. Pedagang beras yang mencampur beras kualitas bagus

dengan beras kualitas rendah, penjual daging yang menimbang daging

dengan campuran tulang yang menurut kebiasaan tidak disertakan dalam

penjualan, pedagang kain yang ketika kulakan membiarkan kain dalam

keadaan kendor, tetapi pada saat menjual ia menariknya cukup kuat

sehingga ia memperoleh tambahan keuntungan dari cara pengukurannya

itu, semua itu termasuk kecurangan yang akan mendatangkan azab bagi

pelakunya.

18Hasbi-Shiddiqi, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990),
h. 4.
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Selain itu seorang pedagang harus berhati-hati, jangan sampai dia

berdusta, karena dusta itu merupakan bahaya bagi pedagang, dusta itu

sendiri dapat membawa kepada neraka. Selain itu hindari pula banyak

sumpah, khususnya sumpah dusta. Pedagang juga harus menjauhi tipuan,

sebab orang yang suka menipu dianggap keluar dari lingkungan umat

Islam. Hindari pula pengurangan timbangan dan takaran, sebab

mengurangi timbangan dan takaran itu akan membawa celaka.19 Oleh

karena itu, sikap kehati-hatian dalam menakar dan menimbang ini perlu

dilakukan karena kecurangan merupakan tindak kedzaliman yang sulit

ditebus dengan taubat. Hal ini disebabkan kesulitan mengumpulkan

kembali para pembeli yang pernah dirugikan dengan mengembalikan hak-

hak mereka.20

Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan bagi pedagang

hendaknya bermurah hati untuk memberikan tambahan kepada pembeli,

bukan masalah mengurangi berat timbangannya.

Selain kecurangan dalam penakaran dan penimbangan,

pengawasan muhtasib juga diarahkan kepada praktik penipuan kualitas

barang. Pedagang seharusnya menunjukkan cacat barang yang dijualnya.

Jika ia menyembunyikan cacat barang yang dijualnya maka ia dapat

dikategorikan sebagai penipu, sedangkan penipuan itu diharamkan.

Kondisi seperti ini lah yang disaksikan Rasulullah Saw. Ketika suatu hari

19 Yusuf al-Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, ter. Muammal
Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 37.

20 Sahih Muslim, hadis no. 2556



34

menginspeksi pasar madinah, menunjukkan bahwa dalam transaksi

diperlukan kerelaan antara pedagang dan pembeli, sehingga tidak ada

pihak yang merasa dirugikan. Perbuatan menyembunyikan cacat pada

barang dagangan sebenarnya tidak akan menambah rizki, bahkan justru

menghilangkan keberkahan sebab harta yang dikumpulkan dengan

penipuan sangat dimurkai oleh Allah SWT.21

2. Larangan Terhadap Rekayasa Harga

Rasulullah Saw. Menyatakan bahwa harga pasar itu ditentukan

oleh Allah. Ini berarti bahwa harga di pasar tidak boleh diintervensi oleh

siapapun. Maksud disebutkan di atas bahwa Rasulullah tidak mau

menentukan harga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu

diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan

ketika pasar dalam keadaan normal, apabila tidak dalam keadaan sehat

yakni terjadi kedzaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan

penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan

harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Di samping itu harga dapat terjadi ketika ada seseorang yang

menjadi penghubung antara pedagang yang dari pedesaan, kemudian ia

membeli dagangan itu sebelum masuk pasar sehingga para pedagang desa

belum tahu harga di pasar yang sebenarnya. Kemudian pedagang

penghubung tadi menjualnya di kota dengan mengambil keuntungan besar

21 Al-Nawawi, Sahih Muslim bin Sharh al-Nawawi, Juz II (Mesir: Maktabat Ali
Shubayh, t.t) 109.
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yang diperoleh dari pembelian mereka terhadap pedagang pedesaan.

Praktik seperti ini dilarang oleh Rasulullah karena dapat menimbulkan

penyesalan dari pedagang pedesaan tersebut.

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada

unsur-unsur kedzaliman, penipuan, penindasan dan mengarah kepada

sesuatu yang dilarang. Misalnya memperdagangkan arak, babi, narkotika,

berhala, patung sebagaimana yang sudah jelas diharamkan oleh Islam, baik

dari memakannya, mengerjakannya atau memanfaatkannya. Semua

pekerjaan yang diperoleh dengan jalan haram adalah dosa. Orang yang

memperdagangkan barang-barang haram ini tidak dapat diselamatkan,

meskipun dengan kebenaran dan kejujurannya, karena perdagangannya itu

sendiri sudah munkar, ditentang tidak dibenarkan oleh Islam dengan

alasan apa pun.

3. Larangan Terhadap Praktik Riba

Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap

adil, baik, kerja sama, amanah, tawakkal, qana’ah, sabar, dan tabah.22

Beliau juga menasehati agar pedagang meninggalkan sifat kotor dalam

perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan

diri sendiri akibatnya pelanggan lari dan kesempatan berikutnya sempit.23

22 Muhammad Akram Khan, Economic Teaching of Prophet Muhammad(Islam abad IIIE &
IPS, 1989), hlm. 133

23 Ibid.



36

Pasar tidak akan berjalan dengan baik tanpa akhlak yang baik.

Beberapa langkah yang dilakukan Rasulullah adalah:

Pertama, penghapusan riba. Keberadaan kaum yahudi yang suka

melakukan riba membuat penduduk madinah resah, karena riba tersebut

sering sekali menyengsarakan mereka. Praktik riba yahudi telah diketahui

sejak di Makkah. Penghapusan riba telah terbukti berhasil menciptakan

kondisi yang memungkinkan untuk tumbuhnya ekonomi secara tepat dan

cepat.

Kedua, keadilan. Dalam setiap kebijakan ekonomi Nabi

mementingkan keadilan dan bukan saja berlaku untuk kaunm Muslim

tetapi juga berlaku untuk kaum lainnya.

Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang

antar hak dan kewajiban. Misalnya, jika kita mengakui hak hidup maka

kita juga berkewajiban untuk mempertahankan hak hidup dengan bekerja

keras tanpa merugikan orang lain karena orang lain pun memiliki hak

hidup yang sama dengan kita. Dengan demikian keadilan pada dasarnya

terletak pada keseimbangan dan keharmonisan antara tuntunan hak dan

pelaksanaan kewajiban.

Selain keadilan, kejujuran juga merupakan tonggak dalam

kehidupan masyarakat yang beradap. Kejujuran berarti apa yang dikatakan

seseorang itu sesuai dari hati nuraninya. Orang yang menepati janji atau

menepati kesanggupan, baik yang telah terlahir dalam kata-kata maupun
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yang masih dalam hati dapat dikatakan jujur, sedangkan kepada orang

yang tidak menepati janji maka orang tersebut dikatakan tidak jujur.

Sebenarnya kejujuran dapat mendatangkan ketentraman hati,

menghilangkan rasa takut, dan mendatangkan keadilan.

Berbagai faktor yang menyebabkan manusia tidak dapat berlaku

jujur antara lain, iri hati, lingkungan, sosial ekonomi, ingin populer, maka

hal seperti ini akan terjadinya korupsi, penyalah gunaan kekuasaan,

perselingkuhan, dan pembajakan hak cipta dari ketidak jujuran.

4. Larangan Terhadap Penimbunan (Ikhtikar)

Islam mengajak kepada pemilik harta untuk mengembangakan

harta mereka dan menginvestasikannya, sebaliknya melarang untuk

membekukan dan tidak memfungsikannya. Dan pada pemilik tanah tidak

boleh melantarkan tanahnya dari pertanian, apabila masyarakat masih

memerlukan hasil yang dikeluarkan oleh bumi berupa tanaman dan buah-

buahan. Demikian pula pemilik pabrik dimana manusia masih

memerlukan produknya, islam juga memberikan batasan terhadap pemilik

harta dalam pengembangan dan investasinya dengan cara-cara yang benar

tidak bertentangan dengan akhlaq, norma dan nilai-nilai kemuliaan.

Pada dasarnya Islam mengharamkan cara dalam mengembangkan

harta dengan Ikhtikar (menimbun saat orang membutuhkan). Rasulullah

sangat mengancam tindakan penimbunan harta, bahkan menggoncangkan

pelakunya sebagai pendosa dan barang siapa yang menimbun makanan
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selama empat puluh hari, maka ia telah terlepas dari Allah dan Allah pun

terlepas dari padanya.24

Ancaman itu datang karena orang yang menimbun itu ingin

membangun dirinya di atas penderitaan orang lain dan tidak peduli dengan

kondisi orang disekitarnya, dia hanya ingin meraup keuntungan yang

sebesar-besarnya. Biasanya semakin masyarakat membutuhkannya barang

itu, semakin dia menyembunyikannya, dan semakin senang dengan

naiknya harga barang tersebut.

24 Ahmad bin Hanbal, al-Musnad (Mesir: Dar al-Ma’arif, tt), hadis no 4648.


