
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam kehidupan manusia tidak pernah putus dari tanggung jawab yang

mendampingi hak asasi manusia sejak lahir. Pada dasarnya sebagai makhluk

sosial manusia juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu sandang

pangan dan pakaian yang paling utama. Dalam proses jual beli ada ketentuan-

ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli, sehingga jika proses

jual beli sudah selesai tidak ada yang dirugikan baik penjual atau pun

pembeli. Dan jual beli adalah salah satu bentuk dari Muamalah yang

disyari’atkan Allah sebagai suatu kebebasan dan kemudahan bagi hambanya

untuk memenuhi kebutuhan hidup.1 Jual beli ini sebagai salah satu usaha

yang telah dipraktekkan sejak masa Nabi SAW sampai saat sekarang ini.

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, jual beli, dan tempat bertemunya

antara penjual dan pembeli untuk  melakukan transaksi baik barang atau pun

jasa.

Sedangkan pasar modern adalah yang dikelola dengan manajemen

modern, biasanya terdapat diperkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa

dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen yang pada

umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas. Pasar modern antara

lain mall, supermarket, department store, shopping centre, waralaba, toko

1 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, trj.Kamiruddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma’ari, 1997),Jilid
XII.



mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya. Hukum jual

beli ini pada dasarnya diperbolehkan dalam ajaran agama islam. Kebolehan

ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat An-Nisa’: 29 sebagai berikut :

Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu  dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam cara praktek jual beli tidak boleh mengambil keuntungan yang

sangat banyak karena sama artinya memakan harta orang lain secara batil dan

mengakibatkan kemudharatan. Didalam syari’at Islam dan Fiqih Muamalah

dilarang juga jual beli gharar,2 yang dimana jual beli yang mengandung

unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan objek

jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaan praktek jual beli yang tidak

sesuai. Sebagaimana dalam firmannya 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

2Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta Timur : Prenada Media 2003) cek Fajar
Internal Pratama Offset Pertama, hlm.201.



dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.3

Larangan dalam hal ini langsung menyentuh essensi jual belinya

termasuk barang, uang, dan transaksi. Maka transaksi tidak sah. Asy-Syafi’I

berpendapat di antara bentuk jual beli gharar menjual ikan di dalam air,

menjual burung di angkasa,dan lainnya.

Abdullah bin Umar berkata “ ketika sahabat tersebut melakukan jual

beli,maka sahabat pun mengatakan, jangan ada penipuan”. Dan Yahya

meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Abdullah bin Dianar, dari Abdullah

bin Umar menyampaikan kepada Rasulullah SAW bersabda, jika kamu

melakukan transaksi jual beli, maka katakanlah, jangan ada penipuan. Malik

juga mengungkapkan, orang yang membeli unta, kambing, pakaian, budak

atau barang lainnya tanpa melalui proses penakaran, tidak dikategorikan

sebagai barang timbangan jika barangnya dihitung dengan harga, sebagai

mana riwayat hadist seperti H.R Muslim di bawah ini :

ال یسم المسلم على سوم المسلم
Artinya : “Janganlah seorang Muslim menawarkan tawaran saudaranya.”

(H.R Muslim)”.4

Dalam Undang-undang perdata juga dijelaskan pada pasal 1460 tentang

jual beli yaitu : Jika kebendaan yang dijual suatu barang yang sudah

ditentukan, maka barang ini sejak saat pembeli adalah atas tanggungan si

3Yayasan Penyelenggara Peneerjemah Al-Qur’an dan Terjemahannya, Cv. Toha Putra
Semarang, 1989, hlm.666-67

4 Hamzah Ya’qub, Kode Etika Dagang Menuru Islam, Bandung CV Di Ponegoro 1984,
hlm.160.



pembeli, meskipun penyerahannya belum di lakukan dan si penjual berhak

menuntut harganya.5

Pada saat ini banyak terjadi hal-hal yang menjadi  persoalan tentang

penjualan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dari agen

penjualan, seperti : kurangnya produktivitas dalam penjualan pakaian,

kemudian terjadinya kenaikan harga penjualan dari para agen penjualan yang

menyebabkan tidak seimbangnya harga dalam setiap pemasaran. Hal-hal

tersebut yang menyebabkan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap

harga pasar yang mengakibatkan fliktuatif harga. Sehingga imbasnya terjadi

pada masyarakat yang kelas ekonomi menengah ke bawah, dikarenakan harga

pasaran yang terlalu tinggi.

Dalam menetapkan harga berdasarkan kualitas jual beli pakaian yang

dihasilkan, akan tetapi  harga tinggi biasanya terjadi dikarenakan adanya

memanipulasi  kualitas, merek, dan penukaran harga. Hal ini dilakukan oleh

para penjual dan agen yang melakukan kenaikan harga penjualan yang tidak

stabil di pasaran dan ruko-ruko yang terdapat di pasar modern.6

Berdasarkan obsevasi pelaksanaan praktek jual beli pakaian di pasar

Modern ini terjadinya kecurangan dalam segi memanipulasi harga, merek,

dan menyembunyikan kualitas. Dalam pelaksanaan praktek jual beli pakaian

di pasar Modern ini hanya untuk meningkatkan struktur penjualan yang

berkualitas, laris di pasaran dan memicu perkembangan kualitas pakaian

5R.subekti,S.H.R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT Pradnya
Paramita, Jakarta :2007, Cek ke-38 hlm 366.

6Indra Setiawan, seorang karyawan Ruko di pasar modren, Wawancara, tanggal 10 Februari
2012.



sehingga masyarakat banyak membeli, tidak pernah memandang dari segi

harga apa lagi dari segi merek dan kualitas baik atau tidaknya yang penting

bagi masyarakat puas untuk memilikinya.

Adapun yang menjadi permasalahan praktek dalam jual beli pakaian di

pasar modern Pasir Pengarayan tidak sesuai cara transaksi, harga, kualitas

pakaian dalam pelaksanaan jual beli yang dibolehkan dalam Islam dan Fiqih

Muamalah. Berdasarkan keterangan salah satu pembeli pakaian komplen

kepada penjual pakaian karena merasa dirugikan, pada hal  pakaian  yang

pertama membeli ditoko yang sama, lalu ibu Rahma membeli pakaian yang

mereknya sama, bahan baju juga sama tetapi kualitasnya berbeda.7 Dan ini

hanya hipotesa.

Melihat latar belakang penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil

kesimpulan bahwa Islam itu memperbolehkan jual beli dengan niat dan tujuan

untuk mencapai suatu kemaslahatan. Dan tidak ada kejanggalan dalam

praktek jual beli pakaian yang menyebabkan tidak terjadinya memanipulasi

kualitas, merek, harga dan lain-lain yang bersangkutan dengan judul tersebut.

Dan penulis juga ingin mengkaitkan masalah di atas dengan Fiqih Muamalah

karena disisi lain si penjual menaikan harga diakibatkan penawaran yang

tidak sesuai dengan pendapatan penjual, sehingga penjual memanipulasi

harga begitu tinggi. Berkenaan dengan praktek  jual beli pakaian, sehingga

kekurangan tersebut bisa diperbaiki, kemudian penulis akan menuangkan

kedalam karya tulis ilmiyah, maka penulis tertarik untuk melakukan

7 Ratna, 41 th, ibu rumahtangga (konsumen), wonosri,  Wawancara, tanggal 10 februari
2012



penelitian dan membuat skripsi dengan judul : “ PRAKTEK JUAL BELI

PAKAIAN DI PASAR MODERN PASIR PENGARAYAN

KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU

DARI PERSFEKTIF FIQIH MUAMALAH ”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka

penulis membatasi kajiannya pada masalah praktek jual beli pakaian di pasar

modern Pasir Pengarayan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

ditinjau dari persfektif Fiqih Muamalah dan  bagaimana pandangan

Muamalah terhadap praktek jual beli pakaian dan untuk dapat memudahkan

mendapatkan data, maka penulis memberi batasan waktu penelitian ini yaitu

mulai tahun 2012.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian di pasar Modern Pasir

Pengarayan.

2. Bagaimana analisa data praktek jual beli pakaian di pasar modern Pasir

Pengarayan.

3. Bagaimana tinjauan Hukum Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan jual

beli pakaian di pasar modern Pasir Pengarayan.



D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli pakain di pasar

modern Pasir Pengarayan.

b. Untuk mengetahui bagaimana analisa data praktek jual beli pakaian di

pasar modern Pasir Pengarayan.

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap

pelaksanaan  jual beli pakaian.

2. Kegunaan penelitian

a. Sebagai kontribusi pemikiran terhadap kekurangan yang terjadi dalam

masalah praktek  jual beli pakaian serta menambah ilmu pengetahuan

dalam persfektif muamalah terutama masalah praktek  jual beli pakaian

setempat.

b. Untuk mengembangkan ilmu dan potensi yang ada pada diri penulis

dalam bidang karya tulis.

c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah

dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau Pekanbaru.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode yang digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau



menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran

yang jelas tentang situasi-situasi di lapangan.8

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan pnelitian lapangan dengan mengambil lokasi

penelitian di pasar modern Pasir Pengarayan Kecamatan Rambah

Kabupaten Rokan Hulu.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang diteliti dalam praktek

jual beli pakaian di pasar modern Pasir Pengarayan Kecamatan Rambah

Kabupaten Rokan Hulu. Dan objek penelitian ini adalah masalah praktek

jual beli pakaian di pasar modern.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh subjek yaitu penjual dan pembeli. Jumlah

penjual adalah 30 orang dan mereka penulis jadikan sebagai sampel

dengan teknik total sampling. Populasi pembeli tidak diketahui jumlahnya,

oleh karena itu penulis ambil 30 orang saja dari mereka sebagai sampel.

5. Sumber data

a. Data primer, yaitu data yang di dapat dari penjual yang diteliti.

b. Data Sekunder, yaitu data-data yang di dapat dari berbagai pihak yang

mengetahui masalah yang sedang diteliti, baik berupa informasi lisan,

brosur, dokumentasi, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan

penelitian ini.

8 Prasetya Irawan, Logika Dan Prosedur Penelitian, (Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta : 1995), hlm.60.



6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dari penelitian ini, penulis akan

menggunakan metode sebagai berikut:

a. Teknik Observasi, yaitu melihat secara langsung kelapangan tentang

praktek  jual beli pakaian. Dimana penulis langsung terjun kelapangan

untuk melihat proses terjadinya praktek jual beli pakaian tersebut,

setelah itu penulis meminta berkas-berkas praktek jual beli pakaian

untuk diobservasi.

b. Teknik Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada

pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Wawancara yang

penulis lakukan dengan cara terbuka disini penulis secara langsung

mewawancarai penjual pakaian dan pembeli pakaian.

c. Teknik Angket yaitu berupa sejumlah daftar pertanyaan sekitar

penelitian yang kemudian disbarkan untuk diisi oleh para responden

untuk memperkuat hasil penelitian.

d. Teknik Dokumentasi, teknik dokumentasi ini digunakan untuk

mendapatkan data secara teoritis dengan mencari dan mengkaji

dokumen-dokumen yang berkaitan, meneliti dan mencari buku-buku

literatur, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan analisa kualitatif data yang berasal dari

wawancara dan angket yang dijelaskan dengan cara menghubugkan antara



satu dengan yang lainnya, diuraikan dengan sedemikian rupa sehingga

dapat diperoleh gambaran yang utuh dari permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis

memaparkan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan

penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum tentang praktek jual beli pakaian di pasar

modern Pasir Pengarayan Kecamatan Rambah Kabupaten

Rokan Hulu ditinjau dari persfektif Fiqih Muamalah yang

menjelaskan sejarah singkat tentang pasar modern, visi dan misi,

aktivitas, dan struktur organisasi pasar modern.

BAB III: Jual beli menurut Fiqih Muamalah yang meliputi tentang

pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, dan

jual beli terlarang.

BAB IV : Merupakan hasil penelitian bagaimana pandangan hukum Islam

dalam praktek pelaksanaan jual beli pakaian di pasar modern

Pasir Pengarayan.bagaimana analisa data praktek jual beli

pakaian di pasar modern Pasir Pengarayan. Dan bagaimana

hukum pada praktek jual beli pakaian pada pasar modern Pasir

Pengarayan.

BAB V  : Kesimpulan dan Saran.




