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Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih 
bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan 
dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar 
kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, 
kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu 
diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An’am ayat 152). 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli 

Premium Di SPBU Ngalian Kota Semarang ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan 
terhadap praktek jual beli premium dengan menggunakan mesin dispenser. Adanya 
obrolan-obrolan mengenai tidak sesuainya pengisian dengan pesanan membuat penulis 
terdorong untuk melakukan penelitian. Jual beli sebagai kegiatan yang diperbolehkan 
dalam Islam akan dapat rusak atau haram manakala terdapat hal-hal yang dapat 
merusak rukun maupun syaratnya. Dalam penelitian ini diajukan dua rumusan masalah 
yakni bagaimana praktek jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang dan 
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli premium di SPBU Ngalian Kota 
Semarang. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara (interview) dan dokumentasi. Sedangkan proses 
analisis dilakukan berdasarkan metode analisis deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa praktek jual beli 
premium di SPBU Ngalian sangat bergantung pada sumber daya manusianya 
(petugas). Secara kualitas, mesin dispenser yang digunakan telah memenuhi standar 
yang ditentukan oleh Badan Metrologi. Praktek penyimpangan yang rentan 
pertentangan dengan syari’at Islam lebih cenderung mengarah pada praktek kerja dari 
petugas. Praktek jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang, meskipun tidak 
seluruh karyawan melakukannya, terkandung aspek penipuan dan pemaksaan 
pembulatan dalam pembayaran. Menurut hukum Islam, praktek jual beli premium di 
SPBU Ngalian berpeluang memunculkan ketidaksesuaian praktek jual beli dengan 
hukum Islam. Meskipun tidak seluruh petugas, adanya kasus kecurangan yang 
dilakukan beberapa petugas serta pembulatan yang tidak ideal merupakan indikator 
adanya aspek penipuan dan pemaksaan dalam beberapa praktek jual beli premium di 
SPBU Ngalian. Kemudahan pembayaran melalui pembulatan tidak dapat disebut 
kemaslahatan karena terkandung aspek pelanggaran syari’at. Dalam konteks 
kebutuhan, praktek jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang 
mengindikasikan adanya pelanggaran kebutuhan dlaruriyyat oleh kebutuhan hajjiyat. 
Hal ini menjadikan praktek jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang tidak 
sesuai dengan kaidah “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik 
maslahah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan maslahah, maka yang 
didahulukan adalah menolak mafsadahnya”. 

Dengan adanya temuan di atas, perlu kiranya ada pengawasan yang lebih ketat 
dari pihak SPBU serta adanya pemahaman tentang pentingnya kesepakatan akad 
dalam pembulatan harga sehingga akan menjauhkan dari aspek kecurangan dan 
kedzaliman. 
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