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MOTTO 

 

َر ِف اْلَقْوِل بِاْلَْْهلِ  َر ِف الصَّْمِت َعِن اْلُْْكِم َكَما اَنَُّه اَل َخي ْ  ال َخي ْ

“Tak ada kebaikan dalam diam terhadap persoalan hukum, 

sebagaimana tak ada kebaikan dalam bicara berdasarkan 

ketidaktahuan” 

(Al-Hikam Ali Ibn Abi Thalib) 
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ABSTRAK 

 

Skripsi berbicara mengenai jual beli vaksin polio yang 

mengandung barang najis yang terjadi di Puskesmas Ngaliyan 

Semarang. Praktek jual beli ini telah berlangsung lama dan telah 

menjadi kebiasaan di Puskesmas Ngaliyan Semarang. Jual beli ini 

sendiri terjadi manakala pasien mengajukan permohonan pemberian 

vaksin polio oral, lalu membayar sejumlah uang untuk pembelian 

vaksin tersebut sesuai dengan jenis vaksin yang digunakan. Adapun 

objek dari jual beli ini adalah vaksin polio oral yang mengandung 

bahan najis, yakni terbuat dari jaringan ginjal kera dan menggunakan 

enzim babi yang dilarang dalam hukum Islam. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas timbul 

beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana praktek jual beli 

vaksin polio oral di Puskesmas Ngaliyan Semarang dan bagaimana 

analisis hukum Islam terhadap jual beli vaksin polio oral. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dengan sumber data primer yang diperoleh langsung dari kepala 

puskesmas, bidan dan bagian administrasi Puskesmas Ngaliyan dan 

sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan 

yang tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif  yaitu prosedur atau cara memecahkan 

masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang 

diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual 

pada saat sekarang. 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Praktek jual beli 

vaksin polio oral yang mengandung enzim babi dan terbuat dari 

jaringan ginjal kera masih dapat dijumpai di puskesmas, khususnya 

Puskesmas Ngaliyan Kota Semarang yang menjadi objek penelitian 

penulis. Praktek jual beli vaksin polio ini berlangsung di Puskesmas 

Ngaliyan Semarang. Dalam prakteknya terjadi akad ijab qabul antara 

penjual (pihak puskesmas) dan para pasien dengan 2 jenis ijab qabul, 

yaitu dengan cara tulisan (ditunjukkan dengan kwitansi pembayaran) 

dan melalui ucapan, ketika pasien mengatakan keinginanya untuk 

mengimunisasi balitanya dengan bidan puskesmas. Dalam praktek jual 

beli yang ada di Puskesmas Ngaliyan menurut hukum Islam haram 
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karena belum memenuhi rukun dan syarat jual beli, yakni kesucian 

barang yang mengandung enzim babi yang dimasukkan ke dalam 

cairan vaksin tersebut. Sedangkan jual beli yang dianggap sah dan 

sesuai dengan nilai-nilai Hukum Islam adalah jual beli yang 

memenuhi atau sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, lebih 

banyak manfaat daripada madharatnya serta tidak bertentangan 

dengan syariat Islam. Dan fatwa MUI No. 15 Tahun 2006 hanyalah 

sebagai penyuluhan kepada masyarakat terhadap pemakaian, maka 

jika dikembalikan kepada hukum asal jual beli, tidak sah menurut 

hukum Islam. 
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