
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada bagian sub bab ini penulis akan menjelaskan 

maksud dari judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan 

kesalah pahaman bagi pembaca dalam memahami judul 

tersebut. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Praktik Penukaran Uang Menjelang Hari Raya Idul 

Fitri”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu : 

Tinjauan adalah hasil yang didapat setelah 

menyelidiki, mempelajari pendapat atau pandangan dan 

seterusnya.
1
 

Hukum Islam menurut ulama Ushul Fiqh adalah 

seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan 

sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang 

diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang 

beragama Islam.
2
 

Tinjauan hukum Islam adalah sudut pandang 

terhadap kumpulan peraturan dalam agama serta upaya ahli 

fiqih (fuqaha) dalam menetapkan syari’at untuk kebutuhan 

masyarakat yang berhubungan dengan segala 

perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi 

masyarakat yang berkaitan dengan tingkah laku manusia.  

Penukaran asal kata dari tukar merupakan proses, 

cara, beroleh sesuatu dengan memberikan sesuatu, 

seseorang memberikan sesuatu lalu seseorang yang lain 

memberikan sesuatu sebagai gantinya.
3
 Tukar menukar di 

sebut juga dengan Transaksi Jual Beli. Penukaran uang 

yang di maksud dalam skripsi ini ialah Penukaran pada 

uang baru receh atau pecahan. 
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Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai 

(kesatuan hitungan) yang salah satu dikeluarkan oleh 

pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau 

logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar 

tertentu.
4
 Dan uang merupakan sesuatu yang tersedia dan 

secara umum di terima sebagai alat pembayaran bagi 

pembelian barang dan jasa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu 

pandangan hukum Islam tentang penukaran uang baru 

dengan adanya perbedaan nilai, yang berakibat timbulnya 

kaidah hukum. Dengan demikian penulis meneliti 

pelaksanaan akad penukaran uang baru yang terjadi di Pasar 

Tengah Tanjung Karang. 

B.  Alasan Memilih Judul 
Alasan memilih judul skripsi ini adalah: 

1. Alasan Objektif 

a. Uang merupakan salah satu alat tukar menukar, 

dimana alat tukar menukar berupa uang baru atau 

pecahan banyak dibutuhkan setiap orang pada saat 

menjelang lebaran, mempunyai perbedaan nilainya. 

Dengan demikian membuat orang melaksanakan 

penukaran uang pecahan. 

b. Karena terdapat perbedaan antara teori yang penulis 

pelajari di Fakultas Syariah dengan praktik transaksi 

dengan menggunakan uang yang mempunyai 

perbedaan nilai. 

2. Alasan Subjektif 

a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai 

permasalahan tersebut, serta dengan tersedianya 
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literatur yang menunjang maka sangat memungkinkan 

untuk dilakukan penelitian. 

b. Pembahasan skripsi ini berkaitan dengan bidang 

keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari’ah 

IAIN Raden Intan Lampung. serta berdasarkan data 

fakultas, belum ada yang membahas pokok 

permasalahan ini, sehingga memungkinkan untuk 

mengangkatnya sebagai judul skripsi.  

 

C. Latar Belakang 
Islam sebagai rahmatan lilala’min bersifat universal 

dan fleksibel, ia memiliki kemampuan dalam merespon 

perkembangan umat dan perubahan zaman. Hukum Islam 

merupakan bagian dari ajaran Islam yang bersumber dari 

Allah dan Rasul-Nya mengenai mengenai akidah dan 

akhlak yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat 

manusia. Fiqih Islam cenderung berbicara tentang hukum 

syara’ yang bersifat amaliyah (perbuatan manusia) yang 

mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat sesuai 

dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan kata lain suatu 

kesepakatan yang dihubungkan dengan halal haram dalam 

Agama. 

Hukum Islam  harus mampu merespon dan 

menjawab berbagai macam persoalan umat yang semakin 

banyak. Persoalan tersebut menjadi sangat penting jika 

dikaitkan dengan bagaimana fiqih muamalah dikembangkan 

dalam rangka menjawab berbagai persoalan bentuk-bentuk 

transaksi ekonomi kontemporer saat ini. Seperti halnya 

permasalahan mengenai uang yang pembahasannya dalam 

kitab-kitab fiqh klasik masih terlalu global, sehingga 

diperlukan adanya kajian yang lebih mendalam mengenai 

persoalan tersebut oleh para intelektual muslim saat ini. 

Adapun salah satu perubahan sosial, cara pandang, 

dan perilaku masyarakat yang memunculkan persoalan baru 
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bagi hukum Islam adalah semakin maraknya praktik 

penukaran uang baru atau pecahan setiap menjelang hari 

raya Idul Fitri. Praktik penukaran tersebut muncul 

dilatarbelakangi adanya tradisi masyarakat muslim pada 

hari raya Idul Fitri, yaitu memberikan sedekah (angpau) 

kepada famili dan sanak saudara yang masih kecil berupa 

sejumlah uang. Untuk kebutuhan bagi-bagi angpau tersebut 

sebagain masyarakat tidak sempat bila harus antri di loket 

penukaran uang yang ada di bank. Selain itu, proses 

penukaran yang berlangsung lama saat menjelang hari raya, 

karena banyaknya permintaan juga akan menyita waktu. 

Karena itu para penyedia jasa penukarn uang tersebut relatif 

dibutuhkan. 

Inilah salah satu peluang bisnis yang dimanfaatkan 

sebagian masyarakat kecil dan meyediakan ladang bisnis. 

Pertukaran seperti ini menjadi peluang bisnis menjelang 

hari raya Idul Fitri. Meraka melihat peluang tersebut 

menjadi bisnis tahunan. Sedangkan keuntungan yang 

diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan para 

penyedia jasa penukar uang sebagai tambahan persiapan 

perayaan Idul Fitri. Tidak dipungkiri bahwa dari bisnis 

tersebut para jasa penukar uangpun juga memperoleh 

keuntungan yang cukup banyak sehingga dapat digunakan 

sebagai tambahan persiapan kebutuhan berhari raya. 

Pada kenyataannya dalam praktik transaksi 

penukaran uang menjelang hari raya tersebut dinilai haram 

oleh sebagian intelektual muslim dan dilarang Agama. 

Keharaman ini terletak pada aspek riba. Atau kelebihan 

nilai uang dalam transaksi tukar menukar yang tidak 

sepadan nilainya.  

Allah SWT telah mensyariatkan transaksi atau 

perdagangan sebagai pemberian keluangan dan 

kekuasaanya untuk para hambanaya guna untuk 
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mendapatkan harta yang halal serta untuk mendapat 

keridhaanNya.  

Firman Allah SWT, Surat An-Nissa, Ayat 29 berbunyi : 

                           

            

  Artinya:Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
5
 

 

Sehubungan dengan ayat tersebut maka perolehan 

harta dengan jalan batil atau riba  dimana riba merupakan 

suatu bentuk kegiatan transaksi ekonomi yang dapat 

menyebabkan kesengsaraan yang dilarang dalam Islam. 

Tetapi apakah transaksi tersebut juga dapat langsung 

dikatakan sebagai suatu yang mengandung riba, mengingat 

banyak terdapat unsur kemaslahatan bagi pihak yang 

ditimbulkan oleh praktik ini. Persoalan unsur riba bukan 

sebatas pertambahan nilai dari barang yang ditukar, masih 

banyak aspek yang perlu ditinjau untuk menetapkan 

keharamannya. Bagaimana jika kelebihan uang tersebut 

dapat dipahami oleh kedua pihak. 

Untuk sampai pada pemahaman yang mendalam 

mengenai fenomena tersebut, perlulah dikemukakan 

pandangan hukum Islam terhadap praktik penukaran uang 

baru tersebut. Oleh karena itu, umat Islam kontemporer 
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dituntut harus mampu memformulasikan hukum dan ajaran 

sesuai dengan tuntunan masa dan lingkungannya, dengan 

berdasarkan sumber aslinya yaitu Al-Quran dan hadist. 

Berpijak dari uraian tersebut, untuk menjawab 

persoalan yang menuntut kepastian hukum yang jelas dalam 

upaya mencari landasan teoritis bagi hukum Islam masa 

kini. Penyusun merasa bahwa persoalan ini menjadi perlu 

dikaji secara mendalam, agar dalam  realitanya dapat 

dipraktikkan dengan berpegang pada aturan-aturan hukum 

Islam serta sesuai dengan maqasid as-syariah, sehingga 

tidak ada keraguan bagi umat Islam, khususnya terhadap 

praktik penukaran uang baru yang semakin marak 

menjelang hari raya Idul Fitri. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka 

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses aqad yang terjadi dalam praktik 

penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri ? 

2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam tentang praktik 

penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Hasil penulisan penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Untuk mengetahui proses akad tentang mekanisme 

penukaran uang baru.  

b. Untuk mengetahui lebih dalam dan menetapkan status 

hukum dalam pandangan hukum Islam terhadap 

adanya praktik transaksi penukaran uang baru yang 

marak saat menjelang lebaran. 

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Secara praktis dapat memberikan pengetahuan baru 

yang dapat dijadikan landasan bagi masyarakat dalam 
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melakukan transaksi penukaran uang pecahan yang 

sesuai dengan syariat Islam. 

b. Secara teoritis dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan di bidang hukum Islam,  khususnya 

dibidang fiqh muamalah dan dapat digunakan sebagai 

acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan 

penelitian lanjutan.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan 

sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama 

untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah 

pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang 

pemahamanya memerlukan pengumpulan dan penafsiran 

fakta-fakta.
6
 Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis 

menggunakan metode untuk memudahkan dalam 

pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun 

dalam penulisan ini penulis menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field Research)
7
 yaitu, suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi 

atau lapangan. Berkaitan dengan hal ini data 

maupun informasinya bersumber dari para 

penyedia jasa tukar uang dan konsumen di Pasar 

Tengah kota Bandar Lampung. 
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Selain penelitian lapangan, penulis juga 

didukung dengan penelitian pustaka, yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data atau 

informasi dengan bantuan material, misalnya: 

buku, catatan, koran, dokumen, jurnal, artikel dan 

referensi lainya yang berkaitan dengan data 

pandangan hukum Islam terhadap penukaran Uang 

baru. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan dalam 

skripsi ini bersifat deskriptif analisis. Yang 

dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antar unsur-unsur 

yang ada atau fenomena tertentu.
8
 Dalam kaitan 

penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan 

analisis dengan apa adanya tentang sistem 

penukaran uang baru menjelang hari raya di Pasar 

Tengah Tanjung Karang.  

2. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data penulis peroleh dari : 

a. Data primer adalah pengumpulan data yang 

dilakukan dengan metode penelitian lapangan, 

yakni penelitian yang dilakukan dalam ranah 

kehidupan yang sebenarnya.
9
 Data primer ini 

diperoleh melalui observasi terhadap gejala 
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empiris yang ada dilokasi kasus itu,  wawancara 

dengan pihak yang terlibat dalam penukaran uang 

di pasar tengah tanjung karang. 

b. Data sekunder adalah pengumpulan data berupa 

riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara membaca buku-buku, majalah, atau 

makalah-makalah dan sumber-sumber lain yang 

berkaitan dengan judul yang dimaksud.
10

  

 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian
11

 

atau keseluruhan unit manusia, dapat juga berbentuk 

gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang 

sama, adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini 

adalah orang yang terlibat dalam penukaran uang 

tersebut, baik itu penyedia jasa penukaran uang sendiri 

dan warga yang menukar uang yang berjumlah < 100 

orang.  

Sampel adalah contoh yang mewakili dari 

populasi dan cermin  dari keseluruhan objek yang 

diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai 

objek penelitian. Adapun teknik yang digunakan 

memilih sampel, menggunakan Random Sampling yaitu 

pemilihan sekelompok subjek yang akan dijadikan 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
12
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Menurut sugiono dalam bukunya “apabila 

subyek penelitiannya <100 lebih baik diambil semua. 

Mengingat jumlah populasi yang penulis temukan 

dalam penelitian ini <100 orang, yaitu 9 orang. 

a. Para penyedia jasa penukaran uang di Pasar 

Tengah Bandar Lampung sebanyak 5 orang. 

b. Warga yang menukar uang baru (konsumen) 

sebanyak 4 orang. 

 

maka semua populasi dalam penelitian ini 

dijadikan sampel. Dengan demikian penelitian ini 

berjenis penelitian populasi.  

4. Metode Pengumpula Data 
a. Metode wawancara adalah kegiatan pengumpulan 

data primer yang bersumber langsung dari 

responden penelitian dilapangan.
13

 Tipe 

wawancara yang digunakan adalah wawancara 

bebas terpimpin dengan menggunakan daftar 

pertanyaan juga dimungkinkan bisa keluar dari 

daftar pertanyaan, yang dimana dimaksudkan 

untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan yang 

penulis teliti. 

b. Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, agenda dan 

sebagainya.
14

 Metode ini penulis gunakan untuk 

menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan 
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metode ini dengan mengadakan pencatatan baik 

berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun 

keterangan dengan penelitian di Pasar Tengah 

TanjungKarang Kota Bandar Lampung. 
 

5    Metode Pengolahan Data  

Kegiatan pengolahan data dilakukan melalui tahap-

tahap sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) dilakukan untuk 

mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah 

cukup lengkap denga data yang diperoleh dari 

studi literatur yang berhubungan dengan 

penelitian tentang penukaran uang tersebut. 

b. Penyusunan data dalam sistematis (sistemating) 

yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data 

atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara 

sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan 

klasifikasi data yang diperoleh.
15

 

6 Analisa Data 

Berkaitan dengan analisis data, penelitian ini 

menggunakan Metode analisis dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan 

informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari 

penyedia jasa penukar uang di Pasar Tengah Kota 

Bandar Lampung terhadap kenyataan yang diperoleh 

dari lapangan dan belum diolah, yaitu dengan membuat 

batasan data yang diolah (berdasarkan data yang 

diperoleh) dan menyajikan pada Bab III kemudian 

membuat kesimpulan akhir berdasarkan data-data yang 

telah diolah. 
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Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan 

disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan 

penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil 

tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode tegnik berfikir deduktif, yaitu mengambil 

kesimpulan khusus dari kesimpulan umum. Maksud 

dari metode ini adalah suatu cara penganalisaan data 

dengan berpijak pada data yang bersifat umum ditarik 

pada kesimpulan yang bersifat khusus. 

 

 


