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Artinya: ”Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 
dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya”. (Al-Isra’: 35) 
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PERSEMBAHAN 

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang ku cintai, ku sayangi dan 

mencintai juga menyayangi ku... 

Yang selalu mengiringi setiap langkah ku dengan doa, menemani hari-hari ku baik 

suka, maupun duka, senang, susah... 

> Ayahanda (Bpk. Kusna) dan Ibunda (Ibu. Suyatmi) yang memberikan 

kasih sayangnya tiada henti kepada ananda, dengan penuh pengorbanan 

tiada henti untuk bisa mengantarkan ananda sampai pada gelar sarjana 

walaupun sedang mengalami kebangkrutan yang melarang penulis untuk 

keluar dari kampus dan mencari kerja.  Maaf  untuk setiap cucuran 

keringat dan air mata yang keluar dalam mengiringi perjuangan ananda 

mencari ilmu. Sebesar apa pun ananda membalas, takkan cukup untuk apa 

yang telah bunda berikan hingga detik ini. Tanpa dukungan dan motivasi 

dari bunda dan ayah, ananda tidak mungkin sampai di sini 

> Kakakku yang pertama, (Mas Eko Budi Yono) jangan pernah takut dan 

menyesal menjadi orang yang selalu jujur walaupun dalam kehidupan 

bermasyarakat rasa pahit yang diterima, karena mendapat ejekan dan 

fitnahan dari para orang-orang yang memiliki title pendidikan agama yang 

tinggi (S3) dan para Haji-Haji yang menipu dan berkhianat kepada 

kakakku. Semoga Mas Eko mendapat balasan yang setimpal atas 

kejujurannya selama ini. 

> Kakakku yang kedua (Mas Edi Subagyo) terima kasih atas bantuan dana 

ketika Bpk dan Ibu tidak memiliki uang, dan kakak iparku (Mbak  Devi 

Rosita) yang ikut membantu ekonomi keluarga dan memberikan masukan  

dan membimbing penulisan skripsi penulis. Dan spesial untuk 

keponakanku yang tersayang (Archard Ichi Sastro Subagyo) yang selalu 

menjadi hiburan penulis ketika dirumah.  
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> Untuk yang spesial tunanganku (Retno Wahyu Ningsih) terima kasih atas 

do’a dan dukungan dinda selama  ini, yang masih setia menemani kanda 

walaupun banyak dari teman kerja dan pasien yang dirawat dinda 

mengajak dinda menjalin hubungan yang serius. 

> Untuk teman-teman satu perjuangan untuk meraih gelar S 1, syafieg, vivit, 

iskul, ayu, hamam, jita, heru. Penulis sampaikan banyak trimakasih atas 

saran, dorongan semangat serta do’a kalian,  semogga Allah memberikan 

balasan yang setimpal. 

> Segenap teman-teman di kos  Kepala Suku (kambali) beserta istri (evi), 

wakhid,  rudi, supri. Penulis sampaikan banyak trimakasih atas saran, 

dorongan semangat serta do’a kalian,  semogga Allah memberikan balasan 

yang setimpal. 

> Segenap teman-teman  MUB 2008  yang telah memberi penyemanngat 

dalam pembuatan sekripsi ini. 

> Tak ada yang penulis persembahkan selain kata terimakasih yang sebesar-

besarnya. Sekripsi ini merupakan salah satu wujud dan terima kasihku  

untuk semuanya.  

Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus dan ikhlas 

mendo’akan dan membantu dalam proses pembuatan sekripsi ini, semoga 

Allah SWT selalu memberi limpahan rahmad dan hidayah serta kesabaran dan 

ketabahan kepada semua dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, amiiiiiiin. 
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DEKLARASI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis 

menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang 

telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. 

Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran pikiran 

orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam 

referensi yang dijadikan bahan rujukan. 

 

           

            

Semarang, 27 desember 2013  

                                                                                     Deklarator 

 

 

    Endro Tri Cahyono 

    Nim : 08231147 
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ABSTRAK 

 
Dalam al-Qur’an diperintahkan  bahwa ketika dalam melakukan jual beli 

maka harus menegakkan timbangan (Q.S Al-Isra’ ayat 35). Dalam kegiatan 
perdagangan (jual beli) tidak pernah lepas dari yang namanya takaran atau 
timbangan, karena timbangan ini berfungsi untuk mengetahui berat dari sebuah 
benda yang ditimbang agar dapat menentukan berapa harga yang harus dibayar 
untuk benda tersebut. Di dalam Islam sendiri ada aturan-aturan dalam melakukan 
takaran atau timbangan, sebagai muslim yang taat, para pedagang harus mematuhi 
aturan-aturan bisnis atau perdagangan (jual beli) dan timbangan yang telah diatur 
dalam Hukum Islam yang berlaku.  

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan utama yaitu: pertama, untuk 
mengetahui praktek timbangan para pedagang muslim di Pasar Godong 
Kabupaten Grobogan, dan kedua, untuk mengetahui apakah praktek timbangan 
para pedagang muslim di Pasar Godong Kabupaten Grobogan sudah sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah Islam. 

Metode penulisan skripsi ini berasal dari penelitian lapangan (Field 
Research). Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya melalui 
hasil wawancara dan observasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan 
analisis kualitatif, selain itu juga menggunakan metode deskriptif analisis. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulakan bahwa para pedagang muslim di 
Pasar Godong Kabupaten Grobogan  dalam pelaksanaanya telah sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam etika bisnis (perdagangan) dalam 
Islam. Para pedagang mematuhi Undang-Undang No. 2 Tahun  1981 tentang 
Metrologi Legal, karena setelah ditera dan ditera ulang oleh Badan Perdagangan 
(metrologi) daerah  Jawa Tengah para pedagang tidak  mengotak-atik  
timbangannya. Sedangkan praktek timbangan para  pedagang muslim di Pasar 
Godong 95% sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam menakar atau 
timbangan dalam Islam, karena banyak pedagang yang menakar atau menimbang 
itu secara lurus (jujur) dan ada pula yang melebihkan timbangannya, tetapi masih 
ada pedagang yang kurang timbangannya biasanya pada pedagang yang menjual 
gula pasir yang mempunyai alasan untuk menghindari kerugian. 
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KATA PENGANTAR 

 

Agama Islam mengatur tentang tata cara jual beli  yang baik khususnya 

dalam urusan menakar atau menimbang barang, sebagai seorang muslim yang taat 

para pedagang muslim harusnya mempelajari tentang hukum-hukum Islam yang 

mengatur tentang takaran atau timbangan dan perilaku perdagangan yang sesuai 

dengan syari’at Islam. Agar para pedagang muslim bisa membedakan mana yang 

dibolehkan atau tidak dibolehkan dalam usaha mencari rizki sebanyak-banyaknya. 

Salah satu macam penipuan ialah melakukan pengurangan timbangan, 

baik dalam pengurangan berat suatu benda ataupun mengotak-atik timbangan, 

penulis mengadakan penelitian di Pasar Godong dikarenakan para pedagang 

disana kurang transparan dalam memperlihatkan timbangannya yaitu dengan cara 

bandul timbangan selalu berada ditimbangan sehingga para pembeli tidak 

mengetahui timbangan itu sejajar atau tidak, dan ketika menimbang sebelum 

benar-benar sejajar barang yang ditimbang sudah diangkat. 

Atas permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian  

skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK 

MENIMBANG PARA PEDAGANG MUSLIM DI PASAR GODONG  

KABUPATEN GROBOGAN” Sebagai suatu persyaratan memperoleh gelar 

Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.   
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Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak 

terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral 

maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis 

menyampaikan terima kasih yang paling dalam kepada: 

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang. 

2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi 

Islam IAIN Walisongo Semarang. 

3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN 

Walisongo Semarang. 

4. Bapak Moh Arifin, S.Ag., M.Hum  selaku ketua jurusan Muamalah. 

5. Bapak Afif Noor, M.Ag selaku sekretaris jurusan Muamalah. 

6. Bapak  Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag  selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. 

Noor Rosyidah, M.Si selaku pembimbing II, terima kasih atas arahan, 

bimbingan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis hingga 

selesainya skripsi ini. 

7. Semua dosen yang telah mengajar dan membimbing penulis selama belajar 

di bangku perkuliahan. 

8. Bapak  Moch. Solikin, SE dan Bapak  Darja, S. Sos yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk penelitian di Pasar Godong, serta 

seluruh petugas Pasar Godong yang telah kooperatif dan bersedia 

memberikan informasi sehingga penelitian berjalan begitu mudah dan 

mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. 
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9. Kedua orang tua penulis, Bapak Kusna dan Ibu Suyatmi tercinta atas 

curahan cinta dan kasih sayang yang selalu menemani dan memberikan 

bantuan moril maupun sepirituil, semangat, kerja keras serta do’a yang tak 

henti-hentinya di panjatkan untuk ananda. 

10. Keluarga besar penulis mas Eko Budi Yono, mas Edi Subagyo, mbak Devi 

Rosita , kang Rudi yang membantu penulis dalam pencarian data di Pasar 

Godong. 

11. Teman-teman MUB 08 Jita, Samen, Heru, Vivit, Hamam, Masulah, Iskul, 

Mufi, Berros, Ima  yang ikut memberikan motivasi selama menempuh 

studi. 

12. Semua yang telah membantu terselasaikannya skripsi ini.  

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan 

balasan yang lebih dari yang mereka berikan. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai 

kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif 

demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

dan para pembaca umumnya. Amin.... 

 

Semarang, 27 Desember 2013 

         Penulis, 

 

 

         Endro Tri Cahyono 
 Nim: 082311047 
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