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MOTTO 

 

هَُرْيَرةَ قَاَل نََهى َرُسْىُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّْم َعْن بَْيِع الَْغَررِ َعْن أَبِي   

 َوَعْن بَْيِع الَْحَصاِة )رواه ابن مجاه(

Artinya:”Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli gharar dan 

jual beli menggunakan krikil.”(HR Ibnu Majah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

PERSEMBAHAN 

Ku persembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang 

kucintai yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dalam menghadapi 

perjuangan hidup serta bagi mereka yang senantiasa mendukung dan 

mendoakanku di setiap ruang dan waktu dalam kehidupanku 

khususnya buat :  

1. Almarhum Bapak Harsono terimakasih atas limpahan doa dan 

kasih sayang semasa hidupnya dan memberikan rindu yang 

sangat berarti. 

2. Ibu tercinta Sukanah terimakasih atas limpahan doa dan kasih 

sayang yang tak terhingga, selalu memberikan yang terbaik, 

menjadi teman curhat dan  menjadi motivator.  

3. Yang terhormat Bapak Sahidin dan Bapak Mahsun yang telah 

bersedia membimbingku dan selalu menasihatiku dalam 

menulis skripsi ini. 

4. Adik tercinta Naila Fatimatuzzahro’ yang memberikan tawa 

dan canda . 

5. Terimakasih untuk Achmad Fauzi atas segala kasih sayang, 

perhatian, memberikanku semangat, berusaha menemani, 

menghibur, di detik-detik terakhir penyelesaian kuliahku. 

6. Semua sahabat-sahabat MUB 2012,  khususnya Bibul, Bu 

Din, Atik, Kak Pen, Kingkong, Pa’e, Jiyan terimakasih atas  

solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa 

kuliah lebih berarti. 



vi 
 

7. Kepada guru-guru yang telah rela berbagi ilmu untuk 

mendidik semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

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 juga 

skripsi ini tidak berisis satupun pikiran-pikiran orang lain, 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

bahan rujukan. 

 

Semarang, 07 Desember 2016 

Deklarator 

    

   

 

NURUL FAIZZATUN NI’MAH        

  

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ABSTRAK 

 Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda 

yang dilakukan atas dasar sukarela diantara kedua  belah  pihak, yaitu 

penjual dan pembeli. Dalam jual beli, ada rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara’. Salah 

satu rukun  jual beli yaitu adanya barang. Selain itu,, adanya syarat 

terkait barang yaitu barang yang diperjualbelikan diketahui baik 

kualitas, zat, dan kuantitasnya. Dalam jual beli harus dilandasi 

keinginan agar orang lain mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan. 

Jual beli tidak boleh mengandung unsur keterpaksaan dan unsur 

ketidakjelasan. Namun, dalam praktiknya, rukun dan syarat jual beli 

terkadang tidak terpenuhi. 

 

Skripsi ini berjudul, “ Studi Analisis Hukum Islam Terhadap 

Praktek Jual Beli Jengkol Dengan Cara Satu Kali Akad Untuk 

Beberapa Kali Musim (Studi Kasus di Desa Gerit Kecamatan Cluwak 

Kabupaten Pati) memiliki 2 rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana 

pelaksanaan jual beli jengkol dalam satu kali akad untuk beberapa kali 

musim di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati ? 2) 

Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek  jual beli jengkol 

dalam satu kali akad untuk beberapa kali musim di Desa Gerit 

Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati ? 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, untuk 

mencapai tujuan tersebut menggunakan penedekatan kualitatif yang 

bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan 

penelitian terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan 

dengan praktik jual beli jengkol ini. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Peneliti menganalisa data yang diperoleh dengan cara 

deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau 

fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

  

Berdsarkan penelitian bahwa jual beli jengkol ini boleh 

dilakukan karena termasuk kategori jual beli gharar yang diperbohkan. 
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Jual beli ini tidak terpenuhi syarat dan rukun rukun jual beli. Terkait 

dengan rukun, tidak ada barang yang diperjualbelikan, karena pada 

saat akad, buah jengkol belum nampak. Adapun terkait dengan syarat, 

jual beli jengkol ini masih samar dalam hasil yang didapat baik 

kualitas, zat, dan kuantitasnya. Kerugian jarang terjadi karena pembeli 

sudah meminimalisir harga dengan perbedaan ditiap musimnya. 

Apabila terjadi kerugian yang dialami oleh pembeli, maka penjual 

tidak memberikan ganti rugi. Praktik jual beli ini sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat Desa Gerit. 

 

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual beli, Jengkol, Ketidakjelasan. 
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