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“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada 

mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.   

(QS. At-Taubah [9] : 34) 
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ABSTRAK 

 
Perkembangan ekonomi pada masa sekarang telah banyak 

muncul berbagai sistem atau cara perdagangan yang dilakukan 

masyarakat karena zaman semakin maju, diantaranya adalah praktek 

penyimpanan di Kec. Margoyoso Kab. Pati dimana masyarakat 

setempat menyimpan barangnya pada saat barang sudah mulai langka 

dan biasanya terjadi saat mau musim hujan. Praktek penyimpanan 

seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu tahun 1950-sekarang yang 

banyak ditemui di Kec. Margoyoso Kab. Pati. Namun demikian, 

terjadi permasalahan dalam barang yang dipasarkan akan 

mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar karena keterbatasan 

barang yang di pasarkan. Sehingga barang mulai langka dipasaran, 

baru mereka jual kembali ke konsumen dengan harga yang lebih 

tinggi dari harga sebelumnya. Berangkat dari fenomena tersebut maka 

penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengapa praktek penyimpanan 

tepung tapioka tersebut dapat terjadi kemudian dianalisis 

menggunakan pandangan hukum Islam.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian (field research) yang 

dilakukan di Kecamatan Margoyoso, untuk mencapai tujuan tersebut 

penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan 

analisis proses berfikir secara deskriptif yang berkaitan dengan 

dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan 

logika ilmiah. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara 

dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu 

sumber data primer hasil wawancara dengan pemilik perusahaan, dan 

karyawan tepung tapioka, sementara data sekunder berupa dokumen-

dokumen, buku, catatan dan foto. Setelah data terkumpul maka 

penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa: praktek penyimpanan 

tepung tapioka ini sering terjadi yang mana pedagang menyimpan 

barang dagangannya terlebih dahulu sebelum menjual kepada pembeli 

dengan memanfaatkan kelangkaan barang, mereka hanya menyimpan 

barangnya guna kebutuhan mereka di masa yang akan datang. Dalam 

hukum Islam itu sendiri talah dijelaskan bahwa penimbunan barang 

dengan maksud supaya barang yang beredar menjadi sedikit, termasuk 
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perbuatan mempersempit gerak pasar dan merusak ketentraman umum 

maka perbuatan penimbunan barang yang dimaksud dengan tujuan 

barang menjadi langka di masyarakat sekitar dan akhirnya harga 

menjadi naik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang 

haram. Maka disini penulis menyimpulkan bahwa perbuatan 

penyimpanan tepung tapioka di Kec. Margoyoso Kab. Pati itu bukan 

termasuk dalam kategori penimbunan karena mereka hanya 

menyimpan barangnya dan menjual ketika ada permintaan dari 

konsumen. Maka hal perbuatan ini boleh. 

 

Kata kunci: penimbunan, tepung tapioka, hukum Islam. 
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KATA PENGANTAR 
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Islam Terhadap Praktek Penyimpanan Barang Tepung Tapioka” 
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bimbingan dan pengarahan dari beberapa pihak sehingga tersusunlah 

skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan 

kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu 

penulis akan selalu membuka diri terhadap saran dan kritik yang 

bersifat membangun dari segenap pembaca untuk kebaikan dan 

kesempurnaan skripsi ini.  

Akhirnya tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu meluangkan waktu dan pikirannya 
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layanan kepustakaan guna penyusunan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu serta Keponakan, yang telah memberikan 

dorongan baik materiil maupun spiritual dalam penyusunan 

skripsi ini. 

9. Pemilik pabrik serta Karyawan Pabrik Tepung Tapioka di 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, yang telah membantu 

memberikan beberapa jawaban ketika diwawancarai, semua itu 

sangat berharga bagi penulis. 

10. Seluruh komunitas dan perkumpulan teman-teman penulis yang 

telah memberikan begitu banyak pengorbanan hingga penulis 

memahami arti kebersamaan dan solidaritas dalam menjalin 

persaudaraan. 

11. Segenap pihak terutama `kawan-kawanku yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas do’a dan motivasi 

yang kalian berikan. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

para mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 

khususnya, serta segenap civitas akademika pada umumnya. Semoga 

Allah membalas semua amal ibadah  kita sekalian. Aamiin… 

 Semarang, 08 Desember 2016 

 Penyusun 

 

 Choirul Anwar 

x 



. 

PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, 

dan usaha keras yang diiringi dengan do’a, keringat dan air mata telah 

turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka 

dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk 

orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya. 

Kupersembahkan khusus orang-orang yang selalu setia berada dalam 

ruang dan waktu kehidupanku, special thanks to : 

1. Bapak dan Ibuku (Sukarjo & Sumiyati) serta kakak-kakakku Mas 

Zainal, Mas Kamto, Mbak Aisyah, Mbak Ana yang tak henti-

hentinya mendoakan ananda, mendukung ananda baik moral 

maupun materiil. Tanpa doa restu dari kedua orang tua aku 

bukanlah aku sekarang. Dan selalu mencurahkan kasih sayang dan 

nasehat-nasehat yang akan ananda selalu tanamkan dalam hati. 

Semoga Allah S.W.T., senantiasa memberinya kekuatan dan 

semoga dapat menjadi anak yang lebih bisa dibanggakan kedua 

orang tua. 

2. Sahabat-sahabat MUA & MUB (Saefudin, Mujibur, Otonk, 

Kholili , Ahmadi, Aziz, Muhajirin, Ruf’a, Febri, Rina Rosia, Aisy, 

Fahrun, Ageng, Murniati, Alif, Faizah, Fatcur, Komting, Wahyu, 

Upik, Faiz, Agung, Ibad, Zubaed, Fahril, Akriz, Ulin Ayye) & 

Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2011 yang tak dapatku 

sebutkan satu persatu. Semoga ilmu kita di jurusan barokah dan 

manfaat. 

3. Sahabat-sahabatku MAK 2011 (Agung, Irwansyah, Sarpen, Sokib, 

Tiyok, Huda, Bagus, Amri, Mashudi, Apip, Pipi, Ceking, Tadi, 

Ulum, Jaelani). 

4. Keluarga besar HMJ Muamalah, yang senantiasa sabar dalam 

mendidik dan membimbingku dalam berorganisasi. 

5. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Pembinaan Olahraga 

Walisongo Sport Club (WSC), yang senantiasa sabar dalam 

mendidik dan membimbing kami. 

xi 



. 

6. Keluarga besar Ikatan Keluarga Alumni Darun Najah (IKADA) 

Semarang, yang selalu mendoakan yang terbaik buat aku. Dan 

juga terima kasih banyak buat adik-adik ku yang tak bisa 

kusebutkan satu-satu semoga kalian segera menyusul.  

7. Sahabat Kontrakan KORUT 122 (M. Mujibur Rohman, Agung 

Noe, Irfan, Kang Zubed, Rozikin, Tamam Wae, Akris Prayoga, 

Mbh Moncos). Kalian memberi dukungan dan hiburan sediluk-

diluk ketika sedang bosan. 

8. Seluruh orang yang menjadi motivator dalam hidupku, 

penyemangatku, mengarahkanku, selalu menbantu saat diriku 

dalam masalah, khususnya, Mas Ari, Mas Minan, Mas Jaliden, 

Mas Mirza, Mas Mufid, Mbah Munir,  

9. Teman-teman KKN ke-64 Posko 18 (Pak Kordes, Fahmi, Rizki, 

Pak Imam, Ummu, Ipha, Noor, Frida, Marisa, Rizda, Ulfa), kalian 

adalah teman sekaligus keluarga baruku. 

10. Teman-teman PK Fc (Umar, Isnu, Sulok, Zaenuri, Salim, 

Haedzar, Aan, Zainal, Zean, Adi, Anik) kalian adalah teman-

teman futsal sekaligus spiritku. 

  

xii 



. 

DAFTAR ISI 

 
HALAMAN JUDUL ............................................................ i 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................... ii 

HALAMAN PENGESAHAN .............................................. iii 

HALAMAN DEKLARASI  ................................................. iv 

HALAMAN MOTTO  ......................................................... v 

HALAMAN ABSTRAK ...................................................... vi 

HALAMAN KATA PENGANTAR .................................... viii 

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................ xii 

HALAMAN DAFTAR ISI............ ........................................ xii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ................................ 1 

B. Rumusan Masalah.......................................... 21 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................... 22 

D. Telaah Pustaka ............................................... 23 

E. Metode Penelitian .......................................... 27 

F. Sistematika penulisan .................................... 39 

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG IHTIKAR  

A. Ihtikar ............................................................ 42 

1. Pengertian Ihtikar ..................................... 42 

2. Syarat Ihtikar ............................................ 52 

3. Jenis barang dilarang untuk ditimbun ....... 55 

4. Waktu Diharam Ihtikar ............................ 60 

B. Kriteria Ihtikar dalam Islam .......................... 64 

xiii 



. 

C. Dasar Hukum Ihtikar ..................................... 67 

D. Pendapat Ulama ............................................. 75 

BAB    III  GAMBARAN UMUM KECAMATAN MARGOYOSO               

KABUPATEN PATI  

A. Gambaran Umum dan Religiusitas Masyarakat Kec. 

Margoyoso Kab. Pati  ...................................... 80 

B. Keadaan khusus Kec. Margoyoso Kab. Pati  . 91 

C. Praktek penyimpanan barang tepung tapioka di Kec. 

Margoyoso ..................................................... 101 

 

BABI V  ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP 

PENYIMPANAN BARANG  TEPUNG TAPIOKA DI 

KEC. MARGOYOSO 

A. Analisis Terhadap Praktek penyimpanan barang 

tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso ...... 117 

B. Analisis Hukum Islam terhadap praktek 

penyimpanan barang tepung tapioka di 

Kecamatan Margoyoso .................................. 127 

 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan ........................................................ 143 

B. Saran-saran .................................................... 144 

C. Penutup .......................................................... 144 

 
DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

xiv 


