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ABSTRAK 
 

ANALISIS PRINSIP JUAL BELI DALAM EKONOMI  ISLAM  

TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN NASABAH  

BANK SAMPAH 

 (Studi Pada Nasabah Bank Sampah Cangkir Hijau Kecamatan 

Iringmulyo Kota Metro) 
 

Sampah merupakan suatu yang tidak dapat terpisahkan dari 

kehidupan manusia. Semakin padat jumlah penduduk maka semakin 
besar pula sampah yang dihasilkan. Dengan sampah yang dihasilkan 
apabila tidak diperhatikan akan menimbulkan masalah lingkungan, oleh 

sebab itu harus ada sistem pengelolaan yang baik. Apabila dilihat dari 
segi bentuk maupun jenisnya, ada sampah yang dapat diolah dan didaur 

ulang yang dapat bernilai rupiah guna menunjang kebutuhan hidup. Bank 
sampah adalah suatu tempat untuk menampung sampah yang bisa 
dimanfaatkan oleh masyarakat, dengan memilah sampah sesuai bentuk 

dan jenis masyarakat dapat menabung sampah yang telah dikumpulkan di 
bank sampah yang dapat dicairkan uang dari sampah yang ditabung. 

Rumusan masalah dalam  penelitian ini adalah Bagaimana 

prinsip jual beli dalam  ekonomi islam terhadap tingkat pendapatan 
nasabah di bank sampah cangkir hijau Kota Metro? Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah Mengetahui prinsip jual beli dalam ekonomi Islam 
terhadap tingkat pendapatan nasabah di bank sampah cangkir hijau Kota 
Metro. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) 
yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau 
lapangan.  Sumber data primer dan sekunder. Dimana data primer adalah 

penelitian yang dilakukan secara langsung dari objek yang diteliti, 
sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari 
buku yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. 

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan bahwa dari uraian 
tersebut dapat dilihat bahwa Peran Bank Sampah Cangkir Hijau yaitu 

membantu masyarakat untuk mengembangkan potensi yang mereka 
miliki dan sudah dikatakan berhasil dalam meningkatkan ekonomi 
nasabah/masyarakatnya walaupun nilainya masih tergolong kesil dan 

belum signifikan. Akan tetapi, walaupun nilai yang mereka dapatkan 
masih tergolong kecil, nasabah/masyarakat merasa terbantu dengan 
adanya Bank Sampah Cangkir Hijau dengan program-program yang 

diberikan. Tinjauan Islam, melihat program-program dan proses-proses 
yang dilakukan oleh Bank Sampah Cangkir Hijau semuanya terhindar 

dari larangan aturan Islam dan menerapkan prinsip-prinsip jual beli sesuai 
dengan syariat Islam seperti prinsip tauhid, halal, mashlahah, kebebasan 
bertransaksi dan prinsip ta’awun. 

Kata Kunci: Ekonomi, Islam,  Kesejahteraan. 
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MOTTO 

                        

                   

          (Q.S An-Nisaa: 29) 

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. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 vii 

PERSEMBAHAN 

Dengan menyebut nama Allah SWT dan rasa syukur yang tak 

terkira dan sebagai ungkapan terimakasih, ku persembahkan skripsi 

ini kepada: 

1. Ayahanda Cip Karjo dan Ibunda Wasilah tercinta, do’a tulus dan 

ucapan terimakasih selalu ku persembahkan atas jasa, 

pengorbanan, mendidik, memberikan semangat, dukungan dan tak 

pernah lelah memberikan bekal berupa moral dan material serta 

membesarkanku dengan penuh kasih sayang sehingga 

menghantarkanku menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan 

Lampung. 

2. Kakak-kakakku Solikin, Kasmirah dan Kartika Serta adikku 

Selamet Sugi Antoro yang senantiasa memberikan Doa serta 

dukungan untuk menyemangati ku dalam meraih cita-cita, 

sehingga penulis mampu bertahan sampai saat ini dan dapat 

menyelesaikan studi dengan baik. 

3. Teman-temanku Dustin, Sintia Citra  Dewi, Desi Puspita, Desi 

Sentiawati, Laili, Maratun, Rohmah, Chinta, Pipah, Veki, Elfa 

yang senantiasa memberikan keceriaan dan memberikan 

dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Sahabat-sahabat seperjuangan ekonomi syari’ah, khususnya kelas 

A yang senantiasa memberikan keceriaan dan membantu dalam 

menempuh pendidikan dan memberikan dukungan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang selalu penulis 

banggakan.  

 

 

 



 

 viii 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis dengan nama lengkap Siti Khotimah dilahirkan di 

Karya Sakti, 20 September 1997, anak ketiga dari 4 bersaudara dari 

pasangan bapak Cip Karjodan Ibu Wasilah. 

Pendidikan yang penulis tempuh adalah: 

1. Sekolah Dasar di SDN 03 Karya Sakti, yang diselesaikan pada 

tahun 2010 

2. SMPN 02 Tumijajar yang diselesaikan pada tahun  2013 

3. SMA Negeri 01 Tumijajar, Tulang Bawang Barat yang 

diselesaikan pada tahun 2016. 

4. UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Ekonomi Syariah. 

Pada jenjang perguruan tinggi pengalaman organisasi yang 

pernah diikuti penulis yaitu Kopma UIN Raden Intan Lampung. 

Penulis juga pernah mengikuti kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di 

Desa Wayhalom, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. 

 

Bandar Lampung, 12 April 2021 

  Penulis,  

 

 

   Siti Khotimah 

 

 

 



 

 ix 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr, Wb 

Syukur alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan kenikmatan berupa ilmu 

pengetahuan, kesehatan, dan Hidayah-Nya. Tidak lupa Shalawat serta 

salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Besar 

Muhammad SAW, Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan 

umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang 

berjudul “ANALISIS PRINSIP-PRINSIP JUAL BELI SAMPAH 

EKONOMI ISLAM TERHADAP PENDAPATAN NASABAH 

BANK SAMPAH (Studi Pada Nasabah Bank Sampah Cangkir Hijau 

Kecamatan Iringmulyo  Kota Metro)”. 

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam 

penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, 

bimbingan dan pengarahan serta do’a. Dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan banyak rasa terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur M.S.I., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

2. Bapak Madnasir, S.E, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam 

UIN Raden Intan Lampung. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Suharto., S.H .,M.A dan Ibu Femei 

Purnamasari, S.E.,M.Si masing-masing selaku Pembimbing I dan 

Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam 

membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini 

dapat penulis selesaikan dengan baik. 

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih 

jauh dari sempurna. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan 

kemampuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 



 

 x 

semua pembaca khususnya bagi akademik di Jurusan Ekonomi Islam 

UIN Raden Intan Lampung, Amin. 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

    Bandar Lampung, 12 April  2021 

Penulis,  

 

Siti Khotimah 

 

 

 

 

 

  



 

 xi 

DAFTAR ISI 

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

ABSTRAK ....................................................................................  ii 

PERNYATAAN ............................................................................  iii 

HALAMAN PERSETUJUAN .....................................................  iv 

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................  v 

MOTTO ........................................................................................  vi 

PERSEMBAHAN .........................................................................  vii 

RIWAYAT HIDUP ......................................................................  viii 

KATA PENGANTAR ..................................................................  ix 

DAFTAR ISI .................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................  xiii 

BAB 1 PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ..........................................................  1 

B. Latar Belakang Masalah..............................................  3 

C. Rumusan Masalah .......................................................  8 

D. Tujuan Penelitian ........................................................  9 

E. Manfaat Penelitian ......................................................  9 

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan ............................  10 

G. Metode Penelitian .......................................................  11 

 

BAB II. LANDASAN TEORI 

A. Jual Beli dalam Ekonomi Islam ..................................  17 

1. Pengertian Jual Beli ..............................................  17 

2. Dasar Hukum Jual Beli .........................................  19 

3. Rukun Jual Beli ....................................................  20 

4. Syarat Jual Beli .....................................................  21 

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli .......................................  25 

B. Bank Sampah ..............................................................  31 

1. Pengertian Bank Sampah ......................................  31 

2. Jenis-Jenis Sampah ...............................................  33 

3. Pengelolaan Sampah .............................................  34 

4. Nilai Ekonomis Sampah .......................................  38 

C. Pendapatan Nasabah Bank Sampah ............................  39 

1. Pengertian Pendapatan Nasabah Bank Sampah ....  39 

2. Macam-Macam Pendapatan ..................................  40 

3. Faktor-Faktor Pengaruh Komponen Pendapatan ..  40 

 



 

 xii 

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Bank Sampah Cangkir Hijau .........  43 

1. Sejarah dan Profil Bank Sampah Cangkir Hijau ...  43 

2. Visi dan Misi ........................................................  44 

3. Struktur Organisasi Bank Sampah Cangkir Hijau .  45 

4. Program Layanan Bank Sampah Cangkir Hijau ...  46 

5. Mekanisme Pelayanan Bank Sampah Cangkir 

Hijau .....................................................................  47 

B. Sistem Transaksi di Bank Sampah Cangkir Hijau .......  48 

1. Jual Beli Sampah di Bank Sampah Cangkir Hijau  48 

2. Ketentuan Pengelola Bank Sampah Cangkir Hijau 52 

3. Ketentuan Nasabah Bank Sampah Cangkir Hijau .  53 

4. Cara dan Prosedur Transaksi  di Bank Sampah 

Cangkir Hijau .......................................................  55 

5. Kelebihandan Kekurangan Jual Beli Sampah 

di Bank Sampah Cangkir Hijau ............................  61 

 

BAB IV. ANALISIS DATA 

A. Prinsip-Prinsip Jual Beli Sampah Terhadap  

Pendapatan Pada Bank Sampah Cangkir Hijau 

Kecamatan Iringmulyo Kota Metro ............................  63 

B. Prinsip-Prinsip Jual Beli Sampah (Tauhid, Halal, 

Mashlahah, Kebebasan Bertransaksi, Ta’awun) 

Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Nasabah Bank 

Sampah Pada Nasabah Bank Sampah Cangkir Hijau 

Kecamatan Iringmulyo Kota Metro ............................  68 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  ................................................................  81 

B. Saran ...........................................................................  82 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 



 

 xiii 

DAFTAR GAMBAR 

1. Foto Bersama Ketua Bank Sampah Cangkir HijauBapak Erik 

Pujianto 

2. Foto Bersama Nasabah Bank Sampah Bapak Sandi 

3. Foto Bersama Nasabah Bank Sampah yang juga Merupakan 

Mahasiswa IAIN Metro. 

4. Foto Bersama Nasabah Bank Sampah Cangkir Hijau Metro. 

 

 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan 

gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi 

ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan dalam beberapa 

istilah yang terkait dengan judul skripsi ini sebagai berikut: 

1. Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta 

hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang 

tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
1
 

2. Prinsip. Kata prinsip di dalam bahasa arab adalah mabda‟)مبدأ 

)dalam bentuk jama‟ disebut )مببدئ ) berasal dari kata 

bada‟ayabdau-bad‟an )بدأيبدأبدأ ) dan mabda‟ adalah mashdar 

mimi dari bada‟a ,artinya memulai suatu atau aktifitas, 

mabda‟ ( )مبدأ berarti mu‟taqod )معتقد )maknanya sesuatu yang 

menjadi dasar/prinsip yang قىبعدهبألسبسيّتبلتييقىم : َمْبدأالّشيء ) 

pokok
2
 adalah awalnya( الشيئمبدأ( mabda‟ as sya‟i ) , عليهب.

sesuatu. Adapun kata asas berasal dari kata kerja assasa-

yuassisu-asaasan (pondasi bermakna yang أسبسبأسسيؤسس ( 

bangunan قبعدةالبنبءالتييقبمعليهبوأصلكل
3
 . 

3. Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang 

satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan.
4
 

4. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk 

padat akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak 

bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan 

                                                             
1Aris Kurniawan,  Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, (On-Line) 

tersedia di: http://www.gurupendidikan.com, diakses pada 15 Juli 2020, pukul: 22.00 
WIB. 

2 Kamus Mu‟jam al-Wasiith juz 1 ,hal 42, karangan Ibrohim Mustofa, 

ahmad Ziyat dan Hamid Abdul Qodir. , DarDa‟wah. 
3Kamus Mu‟jam al Wasiith juz 1 ,hal 71ز  
4 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Praditya 

Paramita, 1983), h. 327. 

http://www.gurupendidikan.com/
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dibuang sebagai barang yang tidak  berguna.
5
 Sampah adalah 

suatu bahan yang terbuang atau di buang dari sumber 

akitivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai 

ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase 

materi, yaitu padat, cair, dan gas.
6
 

5. Pendapatan adalah hasil pencarian dari suatu uasah yang 

didapatkan atas apa yang dibuatnya. Hasil dari usaha tersebut 

diantaranya gaji, upah, bunga uang maupun laba.
7
 

6. Nasabah Bank Sampah 

a. Nasabah adalah individu, komunitas/kelompok yang 

berminat menabung sampahnya pada bank sampah.
8
 

b. Bank Sampah, yaitu lahir dari program Jakarta Green and 

Clean yaitu salah satu cara pengelolaan sampah skala 

rumah tangga, yang menitik beratkan pada pemberdayaan 

masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Bank 

sampah adalah tempat menabung sampah yang telah 

terpilih menurut jenis sampah, sampah yang ditabung 

pada bank sampah adalah sampah yang mempunyai nilai 

ekonomis. 

7. Studi di Bank Sampah Cangkir Hijau Kota Metro 

a. Studi, merupakan salah satu metode penelitian dalam 

suatu ilmu sosial yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan dan menguji hipotesis.
9
 

b. Bank Sampah Cangkir Hijau adalah nama sebuah bank 

sampah yang beralamat di Jl. Teladan, Kelurahan Iring 

Mulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung. 

8. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 

untuk  mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk 

                                                             
5 Siswanto Hadi, Kamus Populer Kesehatan Lingkungan, Cet. ke-1, 

(Jakarta: EGC, 2003), h. 114. 
6 Tim Penulis PS, Penanganan dan Pengolahan Sampah, Cet. I (Jakarta: 

Penebar Swadaya, 2008), h. 6.   
7W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2006),hlm. 26 
8 Unilever, (On-lie), tersedia di https://www.unilever.co.id/news/press- 

releases/2017/jakarta-green-clean-2017.html, diakses pada 6 Februari 2020, pukul. 

23.10 WIB. 
9 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 153. 

https://www.unilever.co.id/news/press-
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mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-

nilai Al-Qur‟an dan  Sunnah.
10

 Ekonomi Islam juga dapat 

diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berupaya 

untuk memandang, menganalisa dan akhirnya menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara 

Islami. 

Berdasarkan penjelasan istilah di atas dalam judul skripsi 

ini adalah untuk memahami jual beli sampah terhadap 

pendapatan nasabah bank sampah dalam perspektif ekonomi 

Islam dan bagaimana pandangan dalam ekonomi Islam 

terhadap jual beli sampah terhadap pendapatan nasabah bank 

sampah Cangkir Hijau Kota Metro. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Negara merupakan bagian sangat penting dalam 

mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat 

berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan hakiki dari 

negara dalam Islam adalah memberikan maslahah kepada 

masyarakatnya yang pada tujuannya untuk mengantarkan manusia 

kepada kemakmuran. Ketika negara secara sistem telah dijalankan 

dengan landasan nilai-nilai Islam, mata tujuan yang ingin dicapai 

harus sesuai dengan kehendak Islam. 

Dalam pondasi ekonomi Islam, pemerintah memiliki 

peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Prinsip khalifah menjelaskan peran manusia sebagai wakil Allah. 

Oleh karenanya, setiap perbuatan yang dilaksanakan manusia 

memiliki konsekuensi yang akan diperoleh. Dasar pemikiran ini 

memberikan ketegasan kepada segenap manusia tentang fungsi 

dan eksistensinya di muka bumi sebagai agen pembangunan. 

Islam merupakan agama yang universal dan 

komprehensif, berarti syari‟ah Islam merangkum seluruh aspek 

kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah), 

                                                             
10 Boedi  Abdullah, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Pustaka 

Setia, 2014), h. 19. 
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sedangkan universal berarti syari‟ah Islam dapat diterapkan dalam 

setiap waktu dan tempat sampai yaum al-hisab nanti.
11

 

Allah menciptakan manusia dengan keistimewaan dari 

seluruh makhluk lainnya, yang diturunkan kebumi sebagai 

khalifah, untuk melaksanakan tugas kekhalifaan itu, manusia 

harus memiliki naluri mempertahankanhidup di tengah aneka 

makhluk, baik dari jenisnya sendiri ataupun dari jenis lainnya 

yang memiliki naluri yang sama. Naluri inilah yang merupakan 

pendorong utama bagi segala aktivitas manusia. 

Pemenuhan kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan 

ini pada dasarnya tidak dapat diraih kecuali dengan bekerja dan 

berusaha, maka bekerja dan berusaha merupakan kewajiban.
12

 

Sebagaimana firman Allah yang memerintahkan kita untuk 

bekerja atau berusaha yang terdapat dalam Qur‟an Surat Al-

Jumu‟ah ayat 10: 

                   

               

Artinya:”Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah 

kamu di bumi;carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak agar kamu beruntung”.13
 

Proses pemenuhan kebutuhan ini, manusia tidak bisa 

berpaling dari yang lainnya, manusia saling membutuhkan antara 

yang satu dengan yang lainnya. Dari adanya kebutuhan inilah 

kemudian muncul aktifitas ekonomi yang paling sederhana, 

produksi, distribusi dan konsumsi. Islam meletakkan ekonomi pada 

posisi tengah dan seimbang yang adil dalam bidang ekonomi. 

Keseimbangan ditetapkan dalam segala segi, antara modal dan 

                                                             
11 Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah dari Teori ke Kraktek 

(Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 2. 
12 M. Quraish Shihab, Berbisnis Dengan Allah  (Jakarta: Lentera Hati, 

2008), h. 3. 
13Departemen Agama RI, Al-Aliyy (Al-Qur‟an dan Terjemahnya) (Bandung: 

CV. Diponegoro, 2005), h. 442. 
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usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen, perantara 

dan komsumen dan antara golongan-golongan dalam masyarakat.
14

 

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan 

ketuhanan. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah SWT dan 

bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak 

lepas dari syariat Allah.
15

 Menurut agama Islam kegiatan ekonomi 

merupakan bagian dari kehidupan yang menyeluruh, dilandasi oleh 

nilai-nilai yang bersumber dari al-Quran dan hadis yang di 

aplikasikan pada hubungan kepada Allah SWT dan kepada 

manusia secara bersamaan.
16

 Ekonomi Islam dalam bahasa arab 

disebut al-Iqtishad al-Islami. Al-Iqtishad secara bahasa berasal 

dari kata al-qashdu yang berarti pertengahan atau berkeadilan. Al-

Qashdu juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat, dan kuat. 

Dalam penerapannya tidak terlepas dari prinsip dasar dalam 

ekonomi Islam. Menurut AM Saefudin, secara filosofis ekonomi 

Islam berasaskan tiga asas yaitu dunia semesta adalah milik Allah 

SWT yang Dia ciptakan seluruhnya untuk manusia, Allah SWT 

adalah Maha Kuasa, pencipta segala makhluk, dan semua yang Dia 

ciptakan tunduk kepada-Nya. Salah satu ciptaannya yang paling 

baik adalah manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan Allah 

SWT Maha Esa adalah Tuhan yang berhak untuk disembah dan 

dimintai pertolongan. Semua manusia diciptakan sebagai khalifah 

di muka bumi akan dimintai pertangungjawaban. Dia memiliki 

syariah atau aturan-aturan yang harus ditaati dalam ekonomi.
17

 

Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang 

sangat luas kajiannya. Dalam usaha untuk memberi gambaran 

ringkas mengenai bidang studi ilmu ekonomi, definisi ilmu 

tersebut selalu dihubungkan kepada keadaan ketidak seimbangan 

di antara kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan 

                                                             
14 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta, Gema Insani 

Press, 1997), h. 71 
15 Moh. Idil Ghufron, “Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam 

Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Jurnal Dinar, Vol. 1 No. 2 (Januari 

2015), h. 41. 
16 Muhammad, Ekonomi Islam (Malang: Empat Dua, 2009), h. 135. 
17 Ernawati, Ritta Setiyati, “Wawasan Qur‟an Tentang Ekonomi”, (Tinjauan 

Studi Penafsiran Tematik Al-quran)  Jurnal Ekonomi, Vol. 8 No. 2, (November 2017), 

h. 53. 
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barang dan jasa, dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan 

barang dan jasa.
18

 

Sedangkan menurut ekonomi konvensional yaitu ekonomi 

sendiri berasal dari bahasa Yunani (oikos) yang berarti keluarga, 

rumah tangga dan (nomos) yang berarti peraturan, aturan, hukum 

dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga. 

Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom 

adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam 

bekerja.
19

 Menurut Samuelson ilmu ekonomi adalah suatu studi 

mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau 

tanpa menggunakan uang, dengan menggunkan sumber-sumber 

daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam cara dalam 

menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa mendistribusikannya 

untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan di masa datang, kepada 

berbagai individu dan golongan masyarakat.
20

 

Dalam kajian ekonomi konvensional bahwa setiap warga 

dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. 

Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba 

sebesar-besarnya, serta melakukan kompetisi untuk memenangkan 

persaingan bebas dengan berbagai cara. Hal ini mengakibatkan 

terbentuknya sekelompok orang kaya dan sekelompok orang yang 

miskin. Kaum kaya akan semakin kaya dan kaum miskin akan 

semakin miskin. Menurut Gregory Grossman ada kriteria hasil 

yang dicapai diantaranya yaitu melimpah, pertumbuhan, stabilitas, 

keamanan, eisiensi, pemerataan dan keadilan, kemerdekaan 

ekonomi, kedaulatan ekonomi dan perlindungan lingkungan, dan 

nilai-nilai.
21

 

Berkembangnya masalah lingkungan yang ada dewasa ini, 

bukan hanya monopoli pada negara yang sudah berkembang saja, 

tetapi juga mencakup negara-negara yang sedang berkembang. 

Salah satu masalah yang muncul terkait dengan pembangunan dan 

                                                             
18 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi: Teori Pengantar, Ed. 3, cet. 26, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 8. 
19 Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Cet. 8 (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014), h. 2. 
20 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi...,  h. 9. 
21 Gregory Grossman, Sistem-Sistem Ekonomi (Jakarta: Sinar Grafika 

Offset), h. 4-17. 
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tingginya tingkat migrasi adalah masalah sampah. Tumpukan 

sampah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan 

sehari-hari.
22

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan menjelaskan bahwa total sampah di Indonesia 

mencapai 187,2 juta ton per tahun. Sementara itu, Indonesia bisa 

memproduksi sampah sampai dengan 8 juta ton setiap harinya. 

Sehingga dapat di  simpulkan bahwa Indonesia saat ini sedang 

darurat sampah.  

Kota Metro merupakan salah satu kota di Propinsi 

Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan 

pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, Kota 

Metro juga merupakan pusat kegiatan perekonomian kota, maka 

sudah pasti banyak sampah yang dihasilkan. Karena masalah 

sampah selalu tidak ada ujungnya bahkan selalu meresahkan 

masyarakat, sebenarnya sampah dapat di manfaatkan dan dapat 

mengurangi masalah kemiskinan yang sudah menjadi gejala umum 

di seluruh dunia. 

Bagi indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan 

dewasa ini menjadi sangat penting karena Bank Dunia telah 

menyimpulkan bahwa kemiskinan di negara kita bukan sekitar 10-

20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut (extreme 

poverty), tetapi ada kenyataan lain yang membuktikan bahwa 

kurang lebih tiga per lima atau 6% penduduk Indonesia saat ini 

hidup di bawah garis kemiskinan.
23

 

Melihat permasalahan tersebut maka timbul inisiatif para 

pemuda untuk mendirikan Bank Sampah Cangkir Hijau yang 

beralamatkan di Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro. Bank 

sampah yang dirikan berbasis pemberdayaan masyarakat. 

Kemudian diposisi inilah peran pemuda dan mahasiswa berusaha 

memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di desa 

maupun kota, terutama masalah sampah. 

Bank Sampah Cangkir Hijau terletak di pertengahan kota 

tepatnya di kawasan pendidikan yang memungkinkan untuk 

                                                             
22 Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2013), h. 65. 
23 Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam Pespektif Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 46. 
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mengelola sampah-sampah sisa pembelajaran seperti kertas bekas 

dan lain sebagainya sebagai  

bahan daur ulang yang digunakan menjadi bahan dasar 

crafting. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan sampah ini dapat 

mengurangi jumlah sampah yang akan dibuang ke Tempat 

Pembuangan Sampah (TPS). 

Pemahaman masyarakat Indonesia akan pentingnya 

pengelolaan sampah perlu ditingkatkan. Karena masih banyak 

ditemukan barang rusak, barang tidak dipakai, barang sisa kegiatan 

sehari-hari serta kemasan sebuah produk yang belum ditangani 

secara benar. Oleh karena itu perlunya pengelolaan sampah yang 

baik serta dapat bernilai jual dan sebagai pendapatan tambahan 

masyarakat untuk membantu kebutuhan pokok sehari-hari guna 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam tentang prinsip jual beli sampah 

terhadap peningkatan pendapatan nasabah bank sampah, dengan 

mengangkat penelitian yang berjudul “ANALISIS PRINSIP 

JUAL BELI DALAM EKONOMI ISLAM TERHADAP 

TINGKAT PENDAPATAN NASABAH BANK SAMPAH 

(Studi Pada Nasabah Bank Sampah Cangkir Hijau Kota 

Metro)”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat 

dikemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana prinsip jual belI terhadap tingkat pendapatan 

nasabah di bank sampah cangkir hijau Kota Metro? 

2. Bagaimana prinsiP jual beli dalam Ekonomi  Islam terhadap  

tingkat pendapatan nasabah di bank sampah cangkir hijau 

Kota Metro? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui prinsip jual beli terhadap tingkat pendapatan 

nasabah di bank sampah cangkir hijau Kota Metro 

2. Mengetahui prinsip jual beli dalam Ekonomi Islam terhadap 

tingkat pendapatan nasabah di bank sampah cangkir hijau 

Kota Metro. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak, adapun 

manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan referensi atau literatur serta menambah wawasan 

bagi pembaca mengenai prinsip jual beli beli dalam ekonomi 

Islam terhadap tingkat pendapatan nasabah di bank sampah. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Untuk membuka wawasan berfikir bagi peneliti, serta 

menambah pengetahuan dan pemahaman dalam bidang 

penelitian, sekaligus sebagai penerapan atas apa yang 

telah diterima dan dipelajari selama menempuh 

perkuliahan jurusan Ekonomi Syari‟ah Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

b. Bagi Bank Sampah 

Sebagai sumbangsih keilmuan secara teori dan 

khususnya dibidang Ekonomi Islam kepada pimpinan 

Bank Sampah Cangkir Hijau Kota Metro terhadap produk 

jual beli sampah (JULISA) guna meningkatan pendapatan 

nasabah bank sampah. 

c. Secara Akademis 

Penilitian ini dapat menambah kepustakaan yang 

dapat dijadikan alternatif informasi, serta pengetahuan 

yang bermanfaat bagi para pembaca dan untuk kepentingn 

keilmuan di masa yang akan datang. 
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F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar penelitian 

mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti terdahulu dan yang 

belum diteliti. Sekalipun penelitian telah terjadi dilokasi tersebut, 

namun harus ada perbedaan dari penelitan yang sudah dilakukan 

sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa 

hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Ahmad Rivai, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Cangkir Hijau 

Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota 

Metro”.Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan 

sampah di Bank Sampah Cangkir Hijau dan kaidah-kaidah 

dalam hukum Islam. Jenis penelitian ini field research dan 

sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian yaitu 

pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah dapat 

dilihat dari segi kebersihan, lingkungan masyarakat menjadi 

lebih bersih, tertata, serta membangkitkan kesadaran 

masyarakat dalam memilah sampahdan dari segi 

ekonomimendapatkan keuntungan dari sampah. 

2. Abdul Rozak, “Peran Bank Sampah Warga Peduli 

Lingkungan (WPL) Dalam Pemberdayaan Perekonomian 

Nasabah”.Jurusan Mua‟malat Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

UIN Syarif Hidayahtullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui peran Bank Sampah WPL dalam 

pemberdayaan perekonomian nasabah serta untuk 

mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran bank 

sampah WPL. Adapun jenis penelitian ini studi kasus dan 

sifat penelitian kualitatif. Hasilpenelitian ini menunjukkan 

bahwa peran bank sampah WPL tidak terlalu signifikan 

dalam meningkatkan perekonomian nasabah. Pola 

pemberdayaan yang dilakukan Bank Sampah Warga Peduli 

Lingkungan dengan melibatkan potensi masyarakat dalam 

mengelola sampah dan menjalankan program bank sampah. 
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Selain memberikan dampak bagi ekonomi nasabah, dengan 

keberadaanbank sampah ini meningkatkan kualitas kesehatan 

masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih. 

3. Isrotul Muzdalifah, “Pengelolaan Bank Sampah Untuk 

Kesejahteraan Masyarakat Rajekwesi Kecamatan Mayong 

Kabupaten Jepara” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengelolaan bank sampah untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Adapun jenis penelitian ini yaitu field research 

dan sifat penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa dalam praktek pengelolaan sampah pada 

Bank Sampah Tunas Bintang Pagi Desa Rajekwesi untuk 

kesejahteraan masyarakat Rajekwesi tidak terlalu signifikan 

dalam meningkatkan perekonomian nasabah. Praktek 

pengelolaan sampah yang dilakukan Bank Sampah Tunas 

Bintang Pagi dengan melibatkan potensi nasabah dalam 

pengelolaan sampah dan menjalankan program bank sampah. 

Selain bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat, 

adanya bank sampah ini meningkatkan kualitas kesehatan 

masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini yaitu cara bagaimana suatu 

penelitian itu dilakukan.
24

 Pembahasan penelitian ini agar sesuai 

dengan apa yang diharapkan, dan dapat terlaksana dengan objektif 

dan ilmiah, serta hasil yang maksimal. Maka diperlukan metode-

metode penelitian untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-

aturan yang ilmiah. Maka penulis menggunakan metode/cara 

sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

reasearch) yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan 

                                                             
24 Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan 

Lampung, 2014), h. 19. 
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secara sistematis dengan mengangkat data yang ada 

dilapangan.
25

 

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki 

dengan manggambarkan keadaan subjek atau objek  

berdasarka fakta-fakta yang terjadi. Dalam penelitian ini, 

bahwa pendekatan kualitatif difokuskan pada pendekatan 

makro, dilakukan melalui studi literatur dengan 

mengambil data sekunder seperti artikel ilmiah, dokumen 

perencanaan, kebijakan pemerintah, dan media massa 

serta data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.
26

 

Pada penelitian ini penulis memilih untuk membahas 

indikator prinsip-prinsip jual beli dikaitkan dengan tingkat 

pendapatan keluarga nasabahterdiri dari pendapatan 

sebelum menjadi nasabah bank sampah, pendapatan 

sesudah menjadi nasabah bank sampah serta jumlah 

tabungan di Bank Sampah
27

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini 

meliputi: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya 

dengan objek yang diteliti.
28

 Yang berkaitan dengan data 

jual beli sampah ekonomi Islam terhadap tingkat 

pendapatan nasabah di Bank Sampah Cangkir Hijau Kota 

Metro. 

                                                             
25 Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research (Tarsoto: Bandung, 1995), h. 

58. 
26Ramanditya Wimbardana, et. al. “Perencanaan Pemulihan Sosial-Ekonomi 

Masyarakat Akibat Erupsi Gunung Merapi Tahun 2010”, diajukan oleh penulis untuk 

dimuat dalam salah satu Jurn al Nasional Tata Loka, Universitas Diponegoro, (2010), 
h. 8. 

27 Ani Umyati, Yanyan Dwiyanti, dan Tri Partuti, Pengaruh Program Bank 

Sampah Terhadap Tingkat Pendapatan Keluarga Nasabah Bank Sampah Mandiri Di 

Kelurahan Kebonsari, Journal Industrial Servicess Vol. 4 No. 1 Oktober 2018 

28 Mohammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), h.57. 
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b. Data Sekunder 

Adalah data yang mendukung data primer yang 

bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, 

makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul 

skripsi ini.
29

 Seperti data yang berkaitan dengan jual beli 

sampah di Bank Sampah Cangkir Hijau Kota Metro. 

3. Populasi dan Sampel 

a.  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang 

akan kita teliti. Populasi adalah kelompok elemen yang 

lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, 

atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya 

atau menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini, maka 

yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 26 

orang yang terdiri dari petugas bank sampah dan Nasabah 

yang menjual sampah di bank sampah tersebut. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan 

subyek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota 

populasi. Penarikan sampel ditentukan oleh 

pertimbangan-pertimbangan peneliti berkaitan dengan 

perlunya memperoleh informasi yang lengkap dan 

mencukupi. Sesuai dengan tujuan atau masalah yang 

diteliti.
30

  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik berpedoman pada pendapat 

Suharsimi Arikunto yang menyebutkan, apabila subjek 

penelitian jumlahnya kurang dari 100, maka penelitian 

yang dilakukan merupakan penelitian populasi. 
31

Oleh 

karena itu berdasarkan penentuan jumlah sampel yang 

dijelaskan, penulis mengambil sampel seluruhnya dari 

populasi yang tersedia yaitu 26 orang yang terdiri dari 

                                                             
29 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Bandung: Sinar Baru, 

1991), h. 132. 
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 62. 
31 Ibid, h. 204. 
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petugas bank sampah dan Nasabah yang menjual sampah 

di bank sampah tersebut. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara 

kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau 

direkam.
32

 Guna memperoleh data yang ada kaitannya 

dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi 

kepada pihak-pihak yang berkaitan yaitu ketua Bank 

Sampah, sekretaris, dan nasabah Bank Sampah Cangkir 

Hijau Kota Metro. 

b. Observasi 

Metode observasi adalah suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

pengamatan dan ingatan, penelitian berkenaan dengan 

prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. Metode 

observasi penulis gunakan untuk membuktikan data yang 

diproleh selama penelitian, dalam hal ini, peneliti akan 

melakukan pengamatan dilapangan untuk memperoleh 

data yang obyektif dan akurat sebagai bukti atau fakta 

penelitian yang kuat. 

c. Dokumentasi 

Yaitu mencari data mengenai hal atau variabel berupa 

foto, catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah, 

agenda tentang pendapat, teori, dalil dan, yang ada 

berhubungan dengan masalah penyelidikan.
33

 

 

5. Metode Pengolahan Data 

Setelah peneliti memperoleh data yang cukup untuk 

penulisan skripsi ini, maka langkah selanjutnya penulis 

melakukan pengolahan data dengan beberapa langkah sebagai 

berikut yaitu: 

                                                             
32 Susiadi AS, Metodologi..., h. 107. 
33 Jalaludin Rahmat, Metodologi Penelitian Komunikasi (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2000), h. 83. 
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a. Pemeriksaan data (editing) Yaitu pengecekan atau 

pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena 

kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak 

logis dan meragukan.
34

 Dalam metode ini bahwa setelah 

semua data terkumpul yang berkaitan dengan jual beli 

sampah, maka penulis melakukan pengoreksian data agar 

data tersebut sesuai dengan pembahasan dalam penelitian 

ini. 

b. Rekonstruksi data Yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan dan sistematis. Dalam metode ini 

setelah semua data terkumpul, lalu dilakukan pengecekan 

kembali dan data-data diurutkan berdasarkan urutan 

pembahasan. 

c. Sistematis data Yaitu mengelompokkan secara sistematis 

data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut 

klasifikasi data dan urutan masalah.
35

 

d. Reduksi Data yaitu data yang diperoleh dari laporan yang 

jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. 

e. Penyajian Data dalam kualitatif dapat diuraikan dalam 

bentuk uraian secukupnya, bagan hubungan antara 

kategori dan sejenisnya. 

f. Verifikasi atau Penyimpanan Data adalah kesimpulan 

awal  yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 

akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten. 

6. Metode Analisis Data 

Menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis 

kualitatif yaitu analisis data dilakukan secara kualitatif. 

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah 

selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar 

dapat ditarik kesimpulan. Metode analisis yang digunakan 

adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 

                                                             
34 Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), h. 115 
35 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet Ke-1, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 9. 
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yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-

uraian sehingga untuk menganalisanya dipergunakan cara 

berpikir induktif. Teknik analisa data dilakukan melalui 

beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi, 

klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara 

menjelaskan secara deskriptif. 

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa 

data kualitatif maupun data kuantitatif. Data kualitatif 

meliputi: informasi-informasi, uraianuraian dalam bentuk 

bahasa prosa, kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau 

sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun 

menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. 

Jadi bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-

penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk 

angka lainnya. 

Induktif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan 

berangkat dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum.
36

 Berfikir induktif yaitu cara 

peneliti untuk dapat melihat pinsip-prinsip jual beli pada bank 

sampah cangkir hijau dan pengaruhnya terhadap pendapatan. 

Hal ini dapat diketahui setelah peneliti mendapatkan 

informasi  data yang diperlukan dari fakta-fakta wawancara 

dan juga sumber informasi lainnya. 

 

 

 

 

  

                                                             
36Ibid.,h. 13. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Jual Beli Dalam Ekonomi Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

 Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai‟, 

al-Tijarah dan yang berarti mengambil, memberikan sesuatu, 

atau barter. Kata al-bai‟ dalam bahasa Arab terkadang 

digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata ash-shira‟ 

(beli). Dengan demikian al-bai‟ berarti jual, tetapi sekaligus 

juga berarti beli.
37

 

 Menurut kompilasi hukum Ekonomi Syari‟ah, al-bai‟ 

adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara 

benda dengan uang.
38

 Dalam istilah fiqh disebut dengan al-

bai‟ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu 

dengan sesuatu yang lain.
39

Menurutsyari‟at Islam, jual beli 

adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan 

keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, 

memindahkan hak milik dengan hak  milik lain berdasarkan 

persetujuan dan perhitungan materi.
40

 

 Menurut Ibnu Qudumah dalam kitab al-Mugni, yaitu jual 

beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk 

pemindahan milik dan pemilikan.Sedangkan Sayyid Sabiq 

berpendapat bahwa jual beli adalah melepaskanharta lain 

berdasarkan kerelaan dan memindahkan milik dengan 

mendapatkan benda lain, secara sukarela dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan syara‟. 

                                                             
37 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van 

Hoeve, 1996), h. 184. 
38 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 

h. 15. 
39 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 

114. 
40 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terjemahan Jilid 12 , ( Bandung: Al-Ma‟arif, 

1987), h. 121. 
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 Menurut Hanafiah yang dikemukakan Ali Fikri, 

menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti 

khusus dan arti umum yaitu:
41

 

a. Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan 

dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau 

tukar-menukar barang dengan uang atau semacam 

menurut cara yang khusus. 

b. Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar menukar harta 

dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup 

zat (barang) atau uang. 

      Menurut ulama Malikiyah bahwa jual beli adalah akad 

mu‟awadah (timbal balik) atas selain manfaat bukan untuk 

menikmati kesenangan. Sedangkan menurut ulama Shafi‟iyah 

yaitu jual beli menurut syara‟ adalah suatu akad yang 

mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat 

yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas 

benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Dan menurut 

ulama Hanabilah jual beli adalah makna jual beli dalam syara‟ 

yakni tukar menukar harta dengan harta, atau tukarmenukar 

manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk 

waktu selamanya, bukan riba atau bukan utang.
42

 

 Berdasarkan pendapat para ulama tentang jual beli dapat 

disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar-menukar 

barang dengan barang atau tukar-menukar sejumlah barang 

dengan sejumlah nilai mata uang tertentu. Jual beli juga dapat 

diartikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang lain 

dengan cara tertentu (akad).
43

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah, Cet Ke-1 (Jakarta, 2010), h. 

175-176. 
42Ibid.,h. 178 
43Ibid., h. 180 
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2. Dasar Hukum Jual Beli 

 Dasar hukum jual beli mempunyai landasan yang kuat 

dalam al-Quran dan sunah Rasulullah SAW serta Ijma‟, yaitu: 

a. Al-Qur‟an 

 Sebagaimana firman Allah dalam  qur‟an surat al-Baqarah 

ayat 257: 

              

           

             

               

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba 

tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 

yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata, Sesungguhnya jual beli itu sama dengan 

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.44 

b. Sunnah 

  Berdasarkan riwayat Muslim hadis nomor: 2970, 

bahwa Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda 

yaitu: 

Artinya: “Emas ditukar dengan emas, perak dengan 

perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, 

                                                             
44Ibid., h. 183 
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garam dengan garam, sama beratnya dan langsung 

diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka 

juallah sesuka kalian namun harus langsung 

diserahterimakan/secara kontan”.45 

c. Ijma‟ 

  Para ulama fiqh dari dahulu sampai dengan sekarang 

telah sepakat bahwa: “Pada dasarnya semua bentuk 

muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya”.46 

  Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijdikan 

dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai 

masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar 

hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu 

adalah hukumnya mubah.Artinya jual beli itu 

diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut 

memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual 

beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum 

Islam.
47 

  Kesimpulan dari potongan ayat al-Qur‟an, hadist serta 

ijma tersebut adalah jual beli pada dasarnya mubah atau 

boleh akan tetapi hukum jual beli bisa berubah pada 

situasi tertentu.  Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa 

hukum jual beli yang aslinya boleh bisa berubah menjadi 

wajib, misalnya ketika terjadi praktik penimbunan barang 

sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. 

Maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa 

pedagang untuk menjual barangnya. 

 

3. Rukun Jual Beli 

      Jual beli dapat dikatakan sah menurutsyara‟ apabila 

berlangsung dengan cara yang dihalalkan, yaitu harus 

mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang 

dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli agar 

                                                             
45 Departemen Agama RI, Al-Aliyy... h. 203. 
46 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Dan Penjelasanya..., 

h. 572. 
47Ibid.,h. 578 
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terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Rukun 

dan syarat tersebut merujuk kepada al-Qur‟an dan petunjuk 

nabi Muhammad SAW dalam hadist-hadistnya.   Dalam 

menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat di 

kalangan ulama, namun secara pokok pendapat mereka tidak 

jauh berbeda. Terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah 

dengan jumhur ulama yaitu menurut ulama Hanafiyah hanya 

satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul 

(ungkapan menjual dari penjual). 

 Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual 

beli itu hanyalah kerelaan. kedua belah pihak untuk 

melakukan transaksi jual beli. Hal yang menunjukkan 

kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, 

menurut ulama Hanafiyah boleh tergambar dalam ijab dan 

qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga 

barang.
48

 Adapun jumhur ulama menyatakan bahwa rukun 

jual beli ada empat,
49

yaitu:  

a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli); 

b. Ada  Sighat  (lafal ijab dan qabul); 

c. Obyek transaksi atau ma‟qud„alayh; 

d. Ada nilai tukar pengganti barang. 

 Jadi sebagaiman yang telah disebutkan di atas bahwa jika 

suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka 

pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara‟ 

begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-

rukun tersebut. 

4. Syarat Jual Beli 

Dari ketiga rukun jual beli di atas masing-masing mempunyai 

persyaratan sebagai berikut:
50

 

a. Al-Muta‟aqidain (penjual dan pembeli)  

  Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan 

aqad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

                                                             
48 Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah..., h. 115. 
49Rachat Syafei, Fiqih Muamalah, Cet. Ke-4, (Bandung: Pustaka Setia, 

2001), h. 76. 
50 Nasrun Haroen..., h. 115. 
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1) Baligh  

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak 

yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi 

jelas baginya segala urusan atau persoalan yang 

dihadapi. Mereka mampu mempertimbangkan atau 

memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.  

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum 

berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun 

anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, 

jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi 

dirinya, maka akadnya sah.
51

 Namun jumhur ulama 

berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual 

beli harus baligh dan berakal, bila orang yang 

berakad itu belum baligh, maka jual belinya tidak 

sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. 

2) Saling rida  

Bahwa dalam melakukan jual beli, salah satu 

pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan 

kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain 

tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi 

disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan 

adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan 

bukan atas dasar‚ kehendaknya sendiri adalah tidak 

sah. Kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang 

memiliki otoritas untuk memaksa seperti hakim atau 

penguasa. 

3) Syarat Sighat 

Sighat adalah pernyataan ijab qabul yang bisa 

melalui ucapan atau lafal, tulisan, ikrar atau 

perjanjian kontrak, dan perbuatan atau adat 

kebiasaan. Diantara syarat sighat sendiri adalah: 

a) Bersambung atau ada kesesuaian antara ijab dan 

qabul 

  Dalam pengucapan ijab qabul harus ada 

kesesuaian antara ijab dan qabul. Misal penjual 

                                                             
51Ibid.,h. 19 
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mengatakan “saya jual buku ini seharga 

Rp.10.000-, lalu pembeli menjawab: Saya beli 

buku ini dengan harga Rp.10.000-, Apabila antara 

ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak 

sah”. 

b) Tidak dibatasi waktu
52

 

 Misalnya “pembeli berkata, aku jual barang 

ini kepadamu untuk sebulan ini saja”. 

c) Satu Majelis 

 Artinya kedua belah pihak yang melakukan 

jual beli hadir dan membicarakan topik yang 

sama. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah 

bahwa antara ijabdan qabul boleh saja selang 

waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli 

sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi‟iyah 

dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara 

ijab dan qabul tidak terlalu lama, dikhawatirkan 

menimbulkan dugaan obyek pembicaraan telah 

berubah.
53

Sehingga terjadi penyalahgunaan obyek 

atau akad yang bisa menimbulkan kerugian 

disalah satu pihak. 

b. Syarat Obyek Transaksi (Ma‟qud „Alayh)  

 Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang 

diperjualkan yaitu sebagai berikut:
54

 

1) Milik seseorang 

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang 

tidak boleh diperjualbelikan, seperti 

memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam 

tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki 

penjual. 

2) Keberadaannya jelas. 

Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi 

pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk 

                                                             
52Ibid., h. 22 
53 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., h. 116-117. 
54 Wahbah al-Zuahily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, jilid V cet ke-8 

(Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu‟ashir, 2005), h. 3320. 
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mengadakan barang itu. Misalnya, di suatu toko tidak 

mungkin memajang barang semuanya maka sebagian 

diletakkan pedagang di gudang, tetapi secara 

meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai 

dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang 

yang berada di gudang ini dihukumkan sebagai 

barang yang ada. 

3) Boleh diserahkan saat akad berlangsung 

Atau pada waktu yang disepakati bersama ketika 

transaksi berlangsung. Syarat-syarat nilai tukar 

pengganti barang (harga barang) Para ulama fiqh 

mengemukakan sebagai berikut: 

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus 

jelas jumlahnya; 

b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun 

secara hukum seperti pembayaran dengan cek 

dan kredit. Apabila harga barang itu dibayar 

kemudian atau berhutang maka waktu 

pembayarannya harus jelas. 

c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling 

mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka 

barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang 

yang diharamkan oleh syara‟ seperti babi dan 

khamar, karena kedua jenis benda ini tidak 

bernilai menurut syara‟. 

 

4) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. 

Oleh karenanya bangkai khamar, dan darah tidak 

sah menjadi obyek jual beli, karena pandangan syara‟ 

benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi 

muslim. 
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5. Prinsip-Prinsip Jual Beli 

Beberapa prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan jual 

beli antara lain, sebagai berikut:
55

 

a. Prinsip tauhid  

Prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi 

telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an, Salah satu ayat yang 

menjelaskannya adalah sebagai berikut: 

                          

              (Q.S. 112: 1-4) . 

Artinya: Katakanlah (Muhammad) "Dia-lah Allah, yang 

Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung 

kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak 

pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang 

setara dengan Dia  

 

 Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk 

bangunan yang ada dalam syari‟at Islam. Prinsip tauhid 

membuat manusia menyadari bahwa segala kekayaan 

yang dimiliki adalah milik Allah SWT (Quraish Shihab 

(2009). Kesadaran akan hal tersebut, membuat muslim 

akan menyatakan: 

                      

) (Q.S. 6:163  

Artinya: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku 

dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. 

 

  Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan 

menghasilkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-

Tuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai 

                                                             
55 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), h. 7-11. 
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paremeter hubungan antara aktivitas dengan prinsip 

syariah. Prinsip akidah merupakan prinsip dasar yang 

menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya.Kesadaran 

pada prinsip tauhid, membuat kenyakinan dunia dan 

akhirat secara beriringan, sehingga seorang pelaku 

ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materi semata. 

Kesadaran ketauhidan juga akan membuat seorang 

muslim menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap 

sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam 

melarang transaksi yang mengandung unsur riba, 

pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang 

menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen 

tersebut bernegosiasi dengan pihak lain. 

  Hal tersebut berarti bahwa setiap gerak langkah serta 

hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. 

Sehingga dalam jual beli harus memperhatikan nilai-nilai 

ketuhanan. Setiap jual beli ada keyakinan dalam hati 

bahwa Allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita 

dan selalu berada bersama kita. 

b. Prinsip halal 

  Kata halal berasal dari bahasa Arab dari lafaz halla 

yang berarti “lepas” atau “tidak terikat” Dalam kamus 

istilah fikih, kata halal di pahami sebagai segala sesuatu 

yang boleh dikerjakan atau dinamakan. Dengan 

pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak 

mendapat sanksi dari Allah swt. Istilah halal, biasanya 

berhubungan dengan masalah makanan dan minuman, 

misalnya makan nasi atau minum air atau juga 

berhubungan dengan masalah perbuatan misal jual beli 

para ulama fikih mengambil kesimpulan bahwa hukum 

jual belih itu mubah (boleh)
56

. Dengan adanya hukum 

mubah pada jual beli maka dapat dikatakan bahwa apa 

yang dihasilkan dari proses jual beli itu halal untuk 

dipergunakan. 

                                                             
` 56 Misbahuddin, E-commerce dan Hukum Islam (Makassar: Alauddin 
University Press,  

2012), h. 115. 
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  Umat Islam diharapkan dalam mencari rezeki 

menjauhkan diri dari hal yang haram. Melaksankan hal-

hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, 

mengkonsumsi dan memanfaatkannya. Selain caranya 

harus halal, barang yang diperjualbelikan juga harus halal. 

c. Prinsip maslahah 

  Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukan oleh dalil 

hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya 

atas segala tindakan manusia dalam rangka mncapai 

tujuan syara‟, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta 

benda, dan keturunan. Secara sederhana, maslahat bisa 

diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak 

kemadaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, 

keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan 

adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang 

berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan 

spritual, serta individual dan sosial. 

  Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat 

jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan 

bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi 

semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas 

tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan 

mudarat
57

Prinsip maslahah merupakan hal yang paling 

esensial dalam muamalah. Oleh karena itu, praktik jual 

beli yang tidak mendatangkan maslahah kepada 

masyarakat harus ditinggalkan kerena tidak sesuai dengan 

syariat Islam. 

d. Prinsip kebebasan bertransaksi 

  Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang 

berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak 

(hissyy) maupun tidak nampak (ma‟nawy). Kamus al-

Mawrid, menterjemahkan al-„Aqd sebagai contract and 

agreement atau kontrak dan perjanjian. Sedangkan akad 

                                                             
57 Mursal, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif 

Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. (Jurnal Perspektif Ekonomi 
Darussalam.Volume  

1Nomor1, Maret 2015) 
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atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan 

atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan 

antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi 

hukum yang mengikat untuk melaksanakanya. Dalam 

hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan 

perjanjian, Keduanya identik dan disebut akad. Sehingga 

dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab 

yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari 

pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat 

hukumnya pada obyeknya
58

. 

  Hukum Perikatan Islam pada prinsipnya juga 

menganut asas kebebasan berkontrak yang dituangkan 

dalam antaradhin sebagaimana diatur dalam QS. An-Nissa 

ayat 29 yang 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. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri 

mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab 

membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, 

Karena umat merupakan suatu kesatuan. 

                                                             
58 Anwar, S. (2006). Kontrak dalam Islam, makalah disampaikan pada 

Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari‟ah Di Pengadilan Agama. 
Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum UII. 
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  Prinsip kebebasan bertansaksi harus tetap didasari 

prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang 

didzalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping 

itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barang-barang 

yang haram. 

e. Prinsip Ta‟awun (Tolong-menolong). 

  Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang 

disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim; 

materialisme dan spritualisme. Materialisme sangat 

mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan 

menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus 

mempertuhankannya. Kutub lain adalah spritualisme 

(misalnya Brahma Hindu, Budha di Cina, dan kerahiban 

Kristen) menolak limpahan uang, kesenangan dan harta 

secara mutlak. Sementara Islam, berdasarkan beberapa 

dalil terkait uang dan yang semakna dengannya, 

menunjukkan bahwa Islam berada di jalan tengah antara 

dua kutub di atas. Firman Allah dalam surah al-

Qashashas/28:77: 

                

              

                 

     

Artinya: “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan 

janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang 

lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, 

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
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Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan.”  

  Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala 

harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain 

merupakan amanah untuk manusia, bukan milik 

pribadi.Di samping itu Alquran juga mengakui adanya 

milik pribadi.Dengan demikian ada sintesis antara 

kepentingan individu dan masyarakat.Hal ini berbeda 

sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. 

Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam 

ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun 

anjuran. 

  Shadaqah pada dasarnya merupakan sebuah sistem 

yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan 

kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain 

zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran Islam 

untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk 

berbagi rasa dalam suka maupun duka antar sesama 

manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya, sehingga 

tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak 

curang, dan lain-lain. Ekonomi Islam memandang bahwa 

uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, 

sekunder dan penunjang (daruriyah, hajiyah, dan 

tahsiniah) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara 

individual dan komunal. Disamping itu, uang juga 

berfungsi untuk cobaan Allah apakah seseorang bersyukur 

atau kufur. Fungsi sosial harta dalam Alquran adalah 

untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter. 

Berdasarkan pandangan di atas, mencari keuntungan atau 

akad komersil dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah 

sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam.Akan tetapi, 

aktivitas ekonomis tersebut diharapkan memberi dampak 

positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang 

terzalimi.Instrumen untuk mencapai tujuan ini, 

disyariatkanlah berbagai akad, transaksi, atau kontrak. 
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Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta
59

. Jadi 

pengertian tolong menolong tersebut merupakan 

pemberian bantuan terhadap orang yang sedang 

membutuhkan bantuan begitu juga sebaliknya. 

 

B. Bank Sampah 

1. Pengertian Bank Sampah 

Bank sampah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu 

bank dan sampah. Bank menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah badan usaha di bidang keuangan yang 

menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat.
60

 Bank 

dapat juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan 

usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta 

memberikan  jasa-jasa bank lainnya.
61

 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang 

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam  bentuk simpanan dan 

menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau 

dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak.
62

 

Sedangkan sampah atau waste memiliki banyak 

pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada 

prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau di 

buang dari sumber akitivitas manusia maupun alam yang 

belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada 

dalam setiap fase materi diantaranya padat, cair, dan 

gas.
63

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

                                                             
59 Mursal, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif 

Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. (Jurnal Perspektif Ekonomi 

Darussalam.Volume 1Nomor1, Maret 2015) 
60Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 103. 
61Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012), h. 3. 
62Undang-Undang  No. 10 Tahun 1998 Tentang Bank. 
63Tim Penulis PS, Penanganan dan Pengolahan Sampah, Cet. I (Jakarta: 

Penebar Swadaya, 2008), h. 6. 
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Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank 

Sampah, pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Bank sampah 

adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang 

dapat didaur ulang dan/atau dapat digunakan  ulang yang 

memiliki nilai ekonomi”.
64

 Menurut Peraturan Pemerintah 

tanggal 15 Oktober 2012 mengundangkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga yang juga merupakan peraturan pelaksana dari 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah sekaligus memperkuatlandasan hukum bagi 

penyelenggaraan pengelolaan sampah.
65

Terdapat beberapa 

muatan pokok yang penting yang diamanatkan oleh peraturan 

pemerintah ini, yaitu: 

a. Memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah daerah 

dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang 

berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain 

legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, 

kelembagaan, dan sumber daya manusia; 

b. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran 

seluruhparapihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai 

darikementeriandi tingkat pusat, pemerintah provinsi, 

pemerintahkabupaten/kota, dunia usaha, pengelola 

kawasan sampai masyarakat; 

c. Memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R 

(reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan sampah 

menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang. 

d. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan 

dunia usaha untuk turut bertanggungjawab dalam 

pengelolaan sampah sesuai dengan perannya. 

                                                             
64Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui 

Bank Sampah. 
65Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 
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 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 

Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga 

dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-

buangdengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan 

pendekatan reduce at source dan resource recycle melalui 

penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat 

diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan 

sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin 

dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur 

ulang, maupun proses lainnya. 

2. Jenis-Jenis Sampah 

Menurut jenisnya, sampah terbagi ke beberapa jenis 

diantaranya: 

a. Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya. 

1) Organik, misal: sisa makanan, daun, sayur, dan buah; 

2) Anorganik, misal: logam, pecah-belah, abu, dan lain-

lain. 

b. Berdasarkan dapat atau tidaknya dibakar 

1) Mudah terbakar, misal: kertas plastic, daun kering, 

kayu; 

2) Tidak mudah terbakar, misal: kaleng, besi, gelas, dan 

lain-lain. 

c. Berdasarkan dapat atau tidaknya membusuk 

1) Mudah membusuk, misal: sisa makanan, potongan 

daging, dan sebagainya; 

2) Sulit membusuk, misal: plastik, karet, kaleng, dan 

sebagainya. 

d. Berdasarkan ciri atau karakteristik sampah 

1) Garbage, terdiri atas zat-zat yang mudah membusuk 

dan dapat terurai dengan cepat, khususnya jika cuaca 

panas; 

2) Rubbish, terbagi menjadi dua: 

a) Rubbish  mudah terbakar terdiri atas zat-zat 

organik, misal: kertas, kayu, karet, daun kering, 

dan sebagainya; 
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b) Rubbish tidak mudah terbakar terdiri atas zat-zat 

anorganik, misal: kaca, kaleng, dan sebagainya. 

3) Ashes, semua sisa pembakaran dari industri; 

4) Sweet sweeping, sampah dari jalan atau trotoar akibat 

aktivitas mesin atau manusia; 

5) Bangkai binatang besar (anjing, kucing, dan 

sebagainya) yang mati akibat kecelakaan atau secara 

alami; 

6) House hold refuse, atau sampah campuran (misal: 

garbage, ashes, rubbish) yang berasal dari 

perumahan; 

7) Abandoned vehicle, berasal dari bangkai kendaraan; 

8) Demolision waste, berasal dari hasil sisa 

pembangunan gedung. Contruction waste, berasal 

dari hasil sisa pembangunan gedung, seperti tanah, 

batu, dan kayu; 

9) Sampah industri, berasal dari pertanian, perkebunan, 

dan industry; 

10) Santage solid, terdiri dari atas benda-benda solid atau 

kasar yang biasanya berupa zat organik, pada pintu 

masuk pusat pengolahan limbah cair; 

11) Sampah khusus, atau sampah yang memerlukan 

penanganan khusus seperti kaleng dan zat radioaktif. 

3. Pengelolaan Sampah 

Kata “pengolahan” dapat disamakan dengan manajemen 

yang berarti pengaturan. Banyak pula yang mengartikan 

manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan dan 

pengadministrasian. Menurut Andrew F. Sikul pengelolaan 

adalah “serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan 

penempatan”.
66

Sampah memiliki banyak macam pengertian 

dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, 

sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau di buang dari 

                                                             
66Isrotul Muzdalifah, “Pengelolaan Bank Sampah Untuk Kesejahteraan 

Masyarakat Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara” (Jurusan Ekonomi 
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sumber akitivitas manusia maupun alam yang belum memiliki 

nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase 

materi, yaitu padat, cair, dan gas.
67

 

 Indonesia merupakan salah-satu negara berkembang yang 

menghasilkan sekitar 60-70% dari volume sampah yang 

dihasilkan merupakan sampah basah dengan kadar air antara 

65-75%. Sumber sampah terbanyak berasal dari pasar 

tradisional dan pemukiman. Sampah pasar tradisional, seperti 

pasar lauk pauk dan sayur membuang hampir 95% sampah 

organik. Sementara itu sampah didaerah pemukiman jauh 

lebih beragam. Namun, minimal 75% dari total sampah 

tersebut termasuk sampah organik dan sisanya merupakan 

sampah anorganik. 

Dalam Undang-Undang RI  Nomor 18 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa Pengelolaan 

sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, 

asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas 

kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas 

keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah 

bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan 

kualitas lingkungan serta menjadikansampah sebagai sumber 

daya. Adapun Mekanisme pengelolaan sampah sebagai 

berikut:
68

 

a. Pengurangan sampah 

Untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari 

produsen sampah (rumah tangga, pasar dan lainnya) 

mendaur ulang sampah di sumbernya atau ditempat 

pengolahan. 

b. Penanganan sampah 

Adalah rangkaian kegiatan penanganan sampah yang 

mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkatan atau 

tempat pengolahan sampah terpadu pengolahan hasil 

akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan 

                                                             
67Tim Penulis PS, Penanganan dan Pengolahan Sampah, Cet. I (Jakarta: 

Penebar Swadaya, 2008), h. 6.   
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jumlah sampah agar diproses, dimanfaatkan atau 

dikembalikan ke alam). 

Salah satu upaya dalam mengatasi masalah 

persampahan di Indonesia, dilakukan melalui program 3R 

(Reduce, Reuse dan Recycle). Program tersebut 

merupakan alternative pengurangan sampah dalam skala 

luas dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

1) Reduce 

Adalah proses mengurangi sampah yang bisa 

dilaksanakan dengan cara membeli produk yang tahan 

lama atau dikemas dengan packing yang tidak 

beracun. 

a) Kurangi pemakaian kantong plastik. Biasanya 

sampah rumah tangga yang paling sering di 

jumpai adalah sampah dari kantong plastik yang 

dipakai sekali lalu dibuang. Padahal plastik 

adalah sampah yang perlu ratusan tahun (200-300 

tahun) untuk terurai kembali. Karena itu, pakailah 

tas kain yang awet dan bisa dipakai berulang-

ulang. 

b) Mengatur dan merencanakan pembelian 

kebutuhan rumah tangga secara rutin misalnya 

sekali sebulan atau sekali seminggu. 

c) Mengutamakan membeli produk berwadah, 

sehingga bisa diisi ulang dll. 

2) Reuse 

Memakai dan memanfaatkan kembali barang-

barang yang sudah tidak terpakai menjadi sesuatu 

yang baru, diantaranya: 

a) Sampah rumah tangga yang bisa digunakan untuk 

dimanfaatkan seperti: koran bekas, kardus bekas 

susu, kaleng susu, wadah sabun lulur. Barang 

tersebut dapat dimanfaatkan sebaikmungkin 

misalnya diolah menjadi tempat untuk 

menyimpan tusuk gigi. 

b) Selain itu barang-barang bekas tersebut dapat 

dimanfaatkan oleh anak-anak, misalnya 



 

 

37 

memanfaatkan buku tulis lama jika masih ada 

lembaran yang kosong bisa dipergunakan untuk 

corat coret, buku-buku cerita lama dikumpulkan 

untuk perpustakaan mini di rumah untuk mereka 

dan anak-anak sekitar rumah. 

c) Menggunakan kembali kantong plastik belanja, 

untuk belanja berikutnya. 

3) Recycle 

Mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang 

baru, seperti: 

a) Sampah organik bisa di manfaatkan sebagai 

pupuk. 

b) Sampah anorganik bisa di daur ulang menjadi 

sesuatu yang bisa digunakan kembali contohnya: 

mendaur ulang kertas yang tidak di gunakan 

menjadi kertas kembali. 

c) Disetorkan ke bank sampah kemudian 

dikonversikan ke tabungan. 

Dalam perspektif nilai jual sampah, terdapat 

klasifikasi sampah yang memiliki nilai 

ekonomis.Adapun perincian sampah dari warga yang 

memiliki penilaian adalah sebagai berikut:  

a. Sampah organik bisa di daur ulang seperti HVS, 

kertas buram, kardus, Koran, majalah, dan 

lainnya; 

b. Sampah organik tak bisa di daur ulang seperti sisa 

makanan, daun, sisa sayuran, dan yang 

sejenisnya; 

c. Sampah non-organik bisa di daur ulang dari 

segala jenis logam seperti besi, aluminium, 

tembaga dan juga aneka sampah berbahan kaca 

botol, bekas botol minuman, kaleng plastik, dan 

lain-lain; 

d. Sampah non-organik tak bisa didaur ulang seperti 

plastik yang tidak bisa didaur ulang, baterai 

bekas, cairan limbah rumahan. 
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Sampah-sampah yang bisa didaur ulang baik 

organik maupun non-organik bisa dijual, pengepul 

barang-barang bekas datang ke lokasi pengelolaan 

sampah. Dalam satu minggu misal, minimal mereka 

bisa mendapatkan dana tambahan dari barang bekas 

daur ulang. Jumlah ini justru lebih tinggi nilainya 

daripada pengolahan sampah organik menjadi 

kompos. Kompos dapat diolah lagi menjadi pupuk 

organik untuk dijual. Atau digunakan sendiri untuk 

menanam tanaman hias, tanaman apotik hidup, atau 

tanaman sayuran atau buah-buahan.
69

 

4. Nilai Ekonomis Sampah 

Dalam perspektif nilai jual sampah, terdapat klasifikasi 

sampah yang memiliki nilai ekonomis. Hal ini setidaknya 

dapat terbaca dari perlakuan para pengelola industri sampah 

yang secara umum adalah sebagai berikut: 

Alur Daur Perlakuan Sampah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1. Alur Daur Perlakuan Sampah oleh Industri 

Pengelola Sampah  
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Adapun perincian sampah dari warga yang memiliki penilaian 

adalah sebagai berikut: 

a. Sampah organik bisa di daur ulang seperti HVS, kertas 

buram, kardus, koran, majalah, dan lainnya; 

b. Sampah organik tak bisa di daur ulang seperti sisa 

makanan, daun, sisa sayuran, dan yang sejenisnya; 

c. Sampah non-organik bisa di daur ulang dari segala jenis 

logam seperti besi, aluminium, tembaga dan juga aneka 

sampah berbahan kaca botol, bekas botol minuman, 

kaleng plastik, dan lain-lain.  

d. Sampah non-organik tak bisa didaur ulang seperti plastik 

yang tidak bisa didaur ulang, baterai bekas, cairan limbah 

rumahan.  

 

C. Pendapatan Nasabah Bank Sampah 

1. Pengertian Pendapatan Nasabah Bank Sampah 

 Pendapatan adalah hasil pencarian dari suatu usaha  yang 

didapatkan atas apa yang dibuatnya. Hasil dari usaha tersebut 

diantaranya gaji, upah, bunga uang maupun laba.
70

Menurut 

garis besar, pendapatan merupakan seluruh jumlah 

penghasilan yang diterima oleh perorangan atau kelompok 

dalam jangka waktu tertentu sebagai balas jasa yang diukur 

dalam mata uang atau rupiah. Pendapatan total dalam sebuah 

keluarga dalam masyarakat adalah jumlah totalpendapatan 

dari setiap anggota keluarga baik yang bersumber dari 

pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan yang dinilai 

dalam rupiahdengan jangka waktu tertentu. Jika dihubungkan 

dengan pendapatan keluarga nasabah dari menabung di Bank 

Sampah maka pendapatan tersebut adalah jumlah penghasilan 

yang diterima oleh suatu masyarakat untuk jangka waktu 

tertentu sebagai balas jasa yang dinilai dalam rupiah atas 

harga yang berlaku atau ditentukan pada waktu sekarang. 

Pendapatan keluarga nasabah dari luar pekerjaan pokok yaitu 

                                                             
70W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2006),hlm. 26 



 

 

40 

jumlah nominal rupiah dalam tabungan nasabah dibank 

sampah dalam waktu tertentu. 
71

 

2. Macam-Macam Pendapatan  

Secara garis besar pendapatan dibagi menjadi tiga macam 

yaitu:  

a. Pendapatan gaji dan upah, merupakan imbalan yang 

diperoleh setelah seorang tersebut melakukan pekerjaan 

untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, 

satu minggu, atau satu bulan. 

b. Pendapatan dari usaha sendiri merupakan nilai total yang 

hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang 

dibayar dan usaha ini merupakan milik sendiri atau 

keluarga sendiri. 

c. Pendapatan usaha lainnya, yaitu pendapatan yang 

diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini 

merupakan pendapatan sampingan, antara lain pendapatan 

dari hasil menyewakan asset yang dimiliki, pendapatan 

pensiun dan lain-lain.
72

 

3.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komponen 

Pendapatan  

a. Stock Aktiva Lancar 

  Beberapa orang mempunyai aktiva lancar, seperti 

saham, obligasi, uang, dan tabanas. Semakin tinggi nilai 

aktiva lancar maka semakin tinggi juga keinginan 

konsumen untuk membeli barang atau jasa pada arus 

pendapatan yang siap pakai. 

b. Hutang  

  Ketersediaan konsumsi akan sesuatu juga dipengaruhi 

oleh besarnya hutang. Hutang adalah segala kewajiban 

keuangan perusahaan kepada pihak yang belum terpenuhi, 

dimana hutang ini adalah sumber dana atau modal 

perusahaan yang berasal dari kreditor. 
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c. Sikap Berhemat 

Bila pemikiran konsumen bersasumsi bahwa 

menabung merupakan sesuatu yang baik maka akan 

muncul keinginan untuk mengurangi pengeluaran akibat 

konsumsi. 

d. Perpajakan  

Pembayaran pajak akan mengurangi tingkat 

pendapatan yang dimiliki, sehingga mengakibatkan 

tingkat konsumsi menurun/ berkurang. 

e. Stock barang tahan lama yang dikuasai   

Bila seseorang telah memiliki barang-barang tahan 

lama seperti mobil, rumah, lemari es, dan televise. untuk 

sementara waktu,  mereka tentu tidak ingin membeli lagi 

barang serupa.oleh karena itu, tabungan menjadi 

meningkat.  

f. Pengharapan Rumah Tangga 

Pengharapan rumah tangga individu mengenai harga, 

pendapatan uang, dan kesediaanbarang dan jasa dimasa 

depan, mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran. 
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