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ABSTRAK 

             Jual beli dalam Islam merupakan sarana tolong menolong untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, sehingga manusia dapat menjalankan fungsinya 

sebagai makhluk sosial. Dalam jual beli, Islam telah memberikan aturan-aturan 

yang jelas antara jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang. Pada dasarnya, 

manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,baik 

secara material ataupun spiritual, selalu berhubungan dengan bertransaksi antara 

satu dengan yang lain. Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Tanjung Sari yaitu jual beli dedeh sebagai pakan ternak lele. Dalam 

praktiknya, dedeh yang berasal dari darah binatang (sapi, kerbau,kambing, ayam, 

dan lain-lain) diolah sedemikian rupa sehingga darah berubah bentuk menjadi 

padat. Kemudian diperjualbelikan untuk memberi pakan ternak yaitu lele oleh 

masyarakat.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  Bagaimana  praktik jual 

beli dedeh sebagai pakan ternak lele di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang jual 

beli dedeh sebagai pakan ternak lele di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar . 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui praktek jual beli 

dedeh sebagai pakan ternak ikan lele di Desa Tanjung Sari, Untuk mengetahui 

tinjauan hukum Islam tentang jual beli dedeh sebagai pakan ternak ikan lele di 

Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

lapangan (field research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat Desa Tanjung Sari dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang 

diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang 

penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan:  

 Bahwa praktik jual beli dedeh sebagai pakan ternak lele di Desa Tanjung Sari 

Natar Kabupaten Lampung Selatan bermula ketika penjual memperoleh bahan 

baku (darah hewan) dari peternak sapi sekaligus pemasok daging di pasar Natar,  

kemudian diolah menjadi dedeh (darah beku),setelah itu diperjualbelikan kepada 

pelanggan yang telah memesan dedeh tersebut. Sedangkan tinjauan hukum Islam 

tentang jual beli dedeh sebagai pakan ternak lele yang terjadi di Desa Tanjung 

Sari dianggap sah menurut hukum Islam berdasarkan pendapat ulama mazhab 

Hanafi dan Zahiriyyah yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang bemanfaat 

secara syar‟i boleh untuk diperjualbelikan, selama pemanfaatannya bukan dengan 

cara dimakan. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi‟i, Maliki dan Hanbali 

salah satu syarat objek jual beli haruslah barang yang suci. Jadi barang yang tidak 

suci atau tergolong najis tidak sah menurut hukum Islam untuk diperjualbelikan. 
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MOTTO 

 

             

Artinya :“Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan  

mengharamkan riba”.
1
 

 

 

  

 

  

                                                             
1
 Departemen Agama RI. Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya, (Kudus : Menara Kudus, 

2006), H. 36 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menjelaskan secara rinci guna untuk lebih memahami dan 

memudahkan dalam  membuat skripsi tentang jual beli Dedeh, maka terlebih 

dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata 

yang berkaitan dengan maksud judul ini. 

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dedeh Sebagai 

Pakan Ternak Lele (Studi Kasus Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar 

Lampung Selatan)” untuk  menghindari kesalahan dalam memahami istilah-

istilah yang penulis gunakan dalam skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu 

menjelaskan tentang makna yang dimaksud dalam judul di atas, dengan 

demikian akan terdapat pemahaman yang benar terhadap judul tersebut. 

Tinjauan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan adalah 

pendapat peninjau,  pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari 

dan sebagainya).
2
 

Hasbi Ash-Shiedieqy dalam  bukunya  Fiqih Muamalah mengartikan  

Hukum  Islam  adalah segala yang dikeluarkan yang (ditetapkan)  Allah untuk 

manusia, baik yang berupa perintah maupun tata aturan alamiah yang 

                                                             
2
 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,  2011), h. 170. 
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mengatur kehidupan masyarakat dan hubungan masyarakat satu sama lainnya 

dan membatasi tindakan mereka.
3
 

A. Khumaedi Ja‟far dalam buku Hukum Perdata Islam di Indonesia 

mengartikan  Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan 

barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang 

satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan 

yang dibenarkan syara‟ (Hukum Islam)”
4
, sedangkan pengertian lain, Jual 

Beli adalah persetujuan saling mengikat antar pengikat antara penjual, yakni 

pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar 

harga barang yang dijual.
5
 

Dedeh atau  marus di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dedeh  

adalah darah  hewan yang mengalir kemudian dibekukan dengan cara direbus 

terlebih dahulu.
6
 

Berdasarkan uraian penegasan  judul di atas, maka yang di maksud 

dengan penelitian ini adalah sebuah penelitian tentang “Tinjauan Hukum 

Islam tentang  jual beli dedeh sebagai pakan ternak lele (Studi Desa 

Tanjungsari  Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Berarti disini 

adalah suatu  penelitian yang berusaha untuk mengetahui dengan jelas tentang 

praktek jual beli dedeh sebagai pakan ternak lele dan bagaimana pandangan 

                                                             
3
 Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Muamalah,  (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h.31. 

4
 Khumaedi Jafar, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Pusat Penelitian dan penerbitan 

IAIN Raden Intan Lampung,  Bandar Lampung,  2015), h.140. 
5
 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

Cetakan IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2011), h. 589. 
6
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan Online, KBBI Pusat Bahasa 
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Hukum Islam sebagaimana yang terjadi di Desa Tanjungsari Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan.  

 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Obyektif 

Bahwa masalah yang terjadi dilapangan menunjukan adanya indikasi 

terhadap penjualan Dedeh Sebagai pakan ternak ikan lele sehingga 

penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut 

pandang Hukum Islam. 

2. Alasan Subyektif 

Pokok bahasan skripsi yang relevan dengan disiplin ilmu yang 

penyusun pelajari di Fakultas Syariah UIN Lampung khususnya 

Jurusan Mu‟amalah. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan 

dalam penulisan skripsi ini tersedia di perpustakaan, sehingga dengan 

mudah skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.  

C. Latar Belakang Masalah 

Syariah Islam sebagai salah satu yang memiliki aturan untuk seluruh 

kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel, universal dan 

ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu 

memenuhi dan melindungi kepentingan manusia disetiap saat dan 

dimanapun.
7
 Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan 

                                                             
7
Fathurahman amil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos, 1999),  h.  46. 
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amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi 

kesejahteraan bersama. 

Kesempurnaan syariah Islam mencakup segala bidang dan ruang, 

diantaranya adalah bidang muamalah maddiyah dan muamalah adabiyyah. 

Pembagian muamalah tersebut dilakukan atas dasar kepentingan teoritis 

sebab dalam praktiknya. Kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat 

dipisah-pisahkan. Sedangkan muamalah itu sendiri dilihat dari pengertian 

dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia 

dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.
8
 

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling 

membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak 

semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang 

memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. 

Sebaliknya sebagian orang yang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah 

memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling 

tukar- menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli 

dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan 

rodanya dapat berputar dengan limpahan kebijakan dan produktivitasnya
9
. 

Oleh sebab itu Islam membolehkan pengembangan harta dengan 

berbisnis, yang salah satunya melalui jalur perdagangan atau jual beli. 

 Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat an-Nisa: 29. 

 

                                                             
8
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2. 

9
 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Wahid Ahmadi dkk (Surakarta: 

Era Intermedia, 2005), h. 354. 
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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.”(Surah An-Nisa: 29).
10

 

 

Orang yang bekerja di dunia perdagangan (bisnis), berkewajiban 

mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak 

(fasid). Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap 

serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan . Tidak sedikit 

kaum muslimin yang menghabiskan waktu untuk mempelajari muamalah 

mereka melalaikan aspek ini (pemahaman tentang hukum), sehingga mereka 

tidak peduli telah memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya 

kian meningkat dan keuntungan yang semakin menumpuk.  

Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus 

diupayakan pencegahannya, agar semua yang terjun ke dunia usaha ini dapat 

membedakan mana yang boleh dan menjauhkan diri dari segala yang subhat. 

Ini berarti Islam melarang umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

menghalalkan segala macam cara yang dilarang oleh agama. . 

Masyarakat memang sekarang senang mengkonsumsi ikan lele 

karena menurut badan kesehatan ikan tersebut baik untuk dikonsumsi 

masyarakat tanpa terkecuali. Dari dasar tersebut terdapatsebagian orang yang 

                                                             
10

 Departemen Agama RI. Al-Qur‟an Al Karim dan terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 

2006,  h.83. 
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memanfaatkan keadaan ini untuk membuat pakan alternatif agar lele dapat 

tumbuh lebih cepat dan mempercepat proses pemanenan ikan lele, karena 

melihat minat konsumen yang cukup besar dalam mengkonsumsi ikan lele 

dan tingginya permintaan pasar. 

Berdasarkan dengan permasalahan di atas, maka peneliti memilih 

objek penelitan yang dilakukan pembuat dedeh di wilayah Tanjung Sari 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Dedeh sebagai Pakan Ikan Lele di Desa 

Tanjungsari Kecamatan  Natar Kabupaten Lampung Selatan? 

2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang Jual Beli Dedeh sebagai Pakan 

Ikan Lele di Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian ini, yaitu: 

a. Untuk  mengetahui  praktek jual beli dedeh sebagai pakan ternak ikan 

lele di Desa Tanjungsari  

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli dedeh 

sebagai pakan ternak ikan lele di Desa Tanjungsari Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan  

2. Kegunaan Penelitian ini, yaitu: 

a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dimasa yang akan 
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datang, khususnya masalah yang berkaitan dengan praktek jual beli 

pakan ternak ikan lele. 

b. Secara Praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan serta 

sebagai pembelajaran bagi pihak-pihak terkait di Desa Tanjungsari 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

F. Manfaat Peneletian 

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa 

penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun 

kegunaaan praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

berupa buku bacaan perpustakaan di lingkungan kampus Universitas 

Islam Negeri Lampung, khususnya Fakultas Syari‟ah dan Hukum pada 

program Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) 

b. Secara teoritis penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang berarti bagi Khazanah Ekonomi Islam dan sekaligus 

dapat memberikan penjelasan tentang sistem jual beli dedeh tersebut agar 

orang-orang dapat mengerti dengan dedeh itu sendiri. 

G. Metode Penelitian 

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan teknis 

dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu 

pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis 

untuk mewujudkan kebenaran. 
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Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 

bertahap dimulai dengan  penentuan topik, pengumpulan data dan pengertian 

atas topik, gejala tertentu. Berikut ini akan dijelaskan mengenai metode yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

  

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian yang dalam hal ini dilakukan dilapangan atau pada 

responden, yakni tempat pembuatan dedeh di Desa Tanjungsari 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
11

 Alasannya, Peneliti 

menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-

peristiwa yang terjadi dalam suatu  situasi sosial merupakan kajian utama 

penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan 

mempelajari situasi. 

 

Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung di tempat 

kejadian. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya,  menggali sumber 

yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil-hasil 

yang diperoleh pada saat itu segera disusun saat itu pula. Apa yang 

diamati pada dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan di mana 

tingkah laku jual beli dedeh sebagai pakan ternak ikan lele berlangsung. 

 

                                                             
 

11
Djam‟an Satori dan Aan Koariah, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta,2010), h. 105. 
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Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian 

kepustakaan (library Research) sebagai pendukung dalam melakukan 

penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada 

diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk 

diteliti. 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang  

meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, 

ataulukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, 

ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena 

tertentu
12

. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana 

praktik jual beli dedeh sebagai pakan ternak ditinjau dari hukum Islam. 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan Sumber data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Jenis Data 

1) Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari narasumber asli (tidak melalui perantara) yaitu  

dikumpulkan melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-

                                                             
 

12
 Kaelan M.S., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta : Paradigma, 

2005), h. 58. 
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lain). Narasumber tersebut adalah pihak penjual dan pembeli yang 

melakukan transaksi jual beli Dedeh. 

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang 

berupa Al-Quran, Hadist,kitab-kitab Fiqh, Kitab Undang-Undang, 

serta berbagai sumber lain yang relevan terhadap penelitian ini.
13

 

 

 

b. Sumber Data 

1) Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama. Sumber utama yang dicatat melalui 

catatan tertulis. 

2) Sumber tertulis dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang 

berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah 

ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Populasi 

     Menurut Sumanto populasi adalah seluruh subyek dalam 

wilayah pneelitian yang dijadikan sebagai subyek penelitian.
14

  

Sedangkan menurut ibnu hajar populasi adalah keompok besar 

individu yang mempunyai karakteristik umum yang sama. 
15

 

                                                             
13

 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian, ct. Ke-1 ( Bandung: Mandar 

Maju, 2001). h. 73. 
14  Sumanto. Metodelogi Pnelitian Sosial Dan Pendidikan (Yogyakarta : PT Andi Offset, 1990), h. 
39 
15 Ibnu Hajar. Op.cit. h. 141 
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Dalam suatu penelitian, pnliti akan menghadapi sebagai subyek 

penelitian, mengenai hal ini suharsimi arikunto mengatakan bahawa 

populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.
16

 

b. Sampel 

         Adapun sempel adalah sebagian atau wakil pop[ulasi yang 

diteliti, dan dinamakan sempel apabila kita bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian.
17

 Apabila populasi kurang 

dari 100 orang, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya 

adalah penelitian populasi. Jika subyek leebih besar dari 100, maka 

diambil 10 / 15% adapun sampel dalam penelitian ini adalah 3 

orang. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan 

beberapa metode  yaitu: 

a. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan 

pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan 

dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
18

 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan cara melihat 

dilapangan terhadap transaksi jual beli dedeh yang sedang 

berlangsung pada salah satu tempat pemotongan hewan yang 

digunakan saat terjadinya transaksi. 

                                                             
16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktis, (Jakarta : Rineka Cipta 1998 
) h 115 
17 Ibid, 117 
 

18
 Susiadi AS, Metodelogi Penelitan, ct. ke-1 (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN 

Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015), h. 114. 
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b. Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada 

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.
19

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini: Teknik 

wawancara berstruktur, yaitu dimana pewawancara menggunakan 

daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara.
20

 

Pelaksanaan wawancara dilakukan peneliti secara langsung kepada 

masyarakat. 

c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang 

digunakan dapat berupa buku harian, nota jual beli, laporan 

keuangan jagal, catatan kasus dalam pekerjaan dan dokumen 

lainnya.
21

 

6. Metode Analisis Data 

Setelah data dari lapangan atau penulisan terkumpul, maka peneliti 

menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagi berikut: 

a. Pengeditan (editing) 

Adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan 

b. Sistematis Data (systematizing) 

Yaitu penempatan data menurut kerangka sistematika bahasa 

berdasarkan urutan masalah.
22

 

                                                             
 

19
 Ibid.,h. 107. 
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 Ibid.,h. 108. 
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 Ibid.,h. 115. 
22 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung 
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7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Praktik jual beli dedeh dalam 

Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. 

Maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui adanya kerugian 

dari pihak pembeli dalam praktik jual beli dedeh sebagai pakan ternak. 

Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam yaitu agar dapat 

memberikan pemahaman mengenai adanya unsur merugikan dalam 

kedua pihak pembeli dan penjual dalam jual beli dedeh sebagai pakan 

ternak ikan lele. 

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

induktif, yaitu “metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk 

mendapatkan kaidah-kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai 

fenomena yang diselidiki”.
23

 Metode ini digunakan dalam membuat 

kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan jual beli dedeh 

sebagai pakan ikan lele. 

Selain metode induktif, penulisan ini juga menggunakan metode 

deduktif. Metode deduktif yaitu “pendekatan berfikir yang berangkat dari 

pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan 

umum untuk menilai kejadian yang khusus”.
24

 Hasil analisanya 

dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini. 

                                                             
 

23
 Sutrisno Hadi, Metode Research,(Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM, 1981), h. 36. 
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 Sutrisno Hadi, Metode Research,  (Yogyakarta,  AndiOffest,  1995), h. 136. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa 

(etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Menurut Sayyid Sabiq jual 

beli dalam pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Kata 

Al-Bai‟ (jual) dan Asy-Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam 

pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua 

yang satu sama lainnya bertolak belakang.
25

 Jual beli menurut bahasa  

berarti: 

 ِِ 26ُة َشْيٍئ ِبَشْيٍئ َعَلى َوْجِو اْلُمَعا َوَضةاْلبَ ْيُع لَُغًة ُىَو ُمَقا بَ لَ 

Artinya: “Jual beli menurut bahasa yaitu tukar-menukar benda dengan 

benda dengan adanya timbal balik.” 
 

Katalain dari jual beli (Al-Bai‟) adalah Al-Tijarah yang berarti  

perdagangan.
27

 Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT: 

 .يَ ْر ُجْوَن ِِتَا َر ًة لَّْن تَ بُ ْوَر(

Artinya: “Mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan 

rugi.” (Q.S. Fathir (35) : 29)
28

 

 

                                                             
 

25
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12 (Bandung:Alma‟arif, 1997), h. 47. 

26
 Abi Adillah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi‟i, Tausyaikh „Ala Fathul 

Qorib Al Mujib, Cet. Ke-1 (Jeddah: Alharomain, 2005), h. 130. 
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 A. KhumediJa‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar Lampung: Pusat 

Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 139. 
28

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 

2010), h. 437.  
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Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat, antara 

lain: 

a. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu 

definisi dalam arti umum dan arti khusus.Definisi dalam arti umum, 

yaitu: 

قْ  ْلَعِة بِالن َّ ِة َوََنْوَِىا َأْو ُمَباَدلَُة السِّ ِد أَْو ََنِْو ِىا َوُىَو بَ ْيُع اْلَعْْيِ بِالن َّْقَدْيِن الزََّىِب َواْلِفضَّ
 29َعَلى َوْجِو ََمُْصْوصٍ 

Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas 

dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang 

atau semacamnya menurut cara yang khusus.” 

 

Definisi dalam arti khusus, yaitu: 

 30َوُىَو ُمَبا َد لَِة اْلَماِل بِاْلَماِل َعَلى َوْخِو ََمُْصْوصٍ 
Artinya: “Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut 

cara khusus. 

 

b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu 

dalam arti umum dan arti khusus. Definisi dalam arti umum, yaitu: 

 فَ ُهَو َعْقُد ُمَعا َوَضِة َعَلى َغْْيِ َمَنا ِفَع َوالَ ُمتْ َعة

Artinya:“Jual beli adalah akad mu‟awadhah(timbal balik) atas selain 

manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”
31

jual beli dalam 

arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan 

kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat 

kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang 

ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, 

jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.
32

Definisi dalam arti khusus, yaitu: 
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 Abdurrahman Al-Jazairy, Khitabu lFiqh „Alal Madzahib al-Arba‟ah, Juz II, (Beirut: 

Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134. 
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 Ibid., h. 1135 
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 Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, Nihayah Al-Muhtaj, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 

2004), h. 204. 
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  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada,  2014), h.  69. 
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Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu 

yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai 

daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya 

dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan 

utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang 

yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih 

dahulu.
33

 

c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah: 

 34ُمَباَدلَُة ادلَاِل بِْادلَاِل ََتِْلْيًكا َوََتَلًُّكا
Artinya:“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling 

menjadikan milik.”  

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah 

tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara 

yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu‟athaa (tanpa ijab qabul).
35 

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual 

beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan 

uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain 

atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan 

syara‟ (hukum Islam).
36

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 
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Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur‟an, 

as-Sunnah, dan ijma‟. Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi‟I menjelaskan 

“Hukum dasar setiap transaksi jual beli adalah mubah (diperbolehkan), 

apabila terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksi apapun 

tetap diperbolehkan, kecuali transaksi yang dilarang oleh Rasulullah Saw.
37

 

a. Al-Qur‟an 

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275 

 ......َو اَ َحلَّ اهللُ اْلبَ ْيَع َو َحرَّ َم الرِّب

Artinya:“......Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 275)
38

 

Riba adalah mengambil kelebihan diatas modal dari yang butuh 

dengan mengeksploitasi. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi 

dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat 

berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang 

yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh 

sentuhannya (setan). Orang yang melakukan praktik riba akan hidup 

dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada kepada 

ketidakpastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada 

materi dan penambahannya.
39

 Maka dengan itu Allah melarang 

penggunaan riba pada kehidupan kita.Q.S. An-Nisa‟ (4) ayat 29 : 

                                                             
37

 Ibid. 
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 Departemen Agama RI, Op. Cit. h. 47. 
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 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 588 
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. 

(Q.S. An-Nisa‟ (4) : 29)
40

 

 

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan 

peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang di 

istilahkan denganal-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama 

atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya 

kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan An tarâdhin 

minkum. Walaupun kerelaan adalahsesuatu yang tersembunyi di lubuk 

hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa 

saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah 

bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.
41

 

b. As-Shunnah 

Sunah merupakan istilah syara‟ adalah sesuatu dari Rasul SAW. 

baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan atau taqrif. Umat Islam 

telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasul SAW baik berupa 

perkataan, perbuatan dan pengakuan hal itu dimaksudkan sebagai 

pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntutan serta diriwayatkan 

                                                             
40

Departemen Agama RI. Al-Qur‟an Al Karim dan terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 
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kepada kita dengan sanad yang shahih yang menunjukan kepastian atau 

dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi hujjah atas 

kaum muslim. 

Dalam hadist Rasulullah SAW juga disebutkan tentang 

diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist Rasulullah yang 

menyatakan:    

Rasulullah Saw. Bersabda:  

ٍع َرِضَى اهلُل َعْنُو اَنَّ النَِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ُسِئَل: َايُّ َعْن رِفَاَعَة ْبَن رَافِ 

ُرْورٍ  ,,اْلَكْسِب اْطَيُب؟َقلَ   42َعَمُل الرَُّج لِِبَيِدِه وَُكلُّ بَ ْيٍع َمب ْ
Artinya :“Dari Rifa‟ah ibnu Rafi‟ bahwa Nabi Muhammad S.A.W. 

pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: 

“Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. 

(H.R. Al-Barzaar dan Al-Hakim). 

 

ا بَاَع َوِا َعْن َجابِرِْبِن َعْبِداهلِل اَنَّ َرُسوَل اهلِل ص م قَاَل َرِحَم اهلُل َرُجًًل ََسًْحا ِازَ 

 43 زَااْشتَ َرى َوِازَااقْ َتَض )رواه البخارى(
Artinya: “Dari Jabir Bin Abdullah r.a., katanya: Rasulullah saw. 

bersabda: “Allah mengasihi orang yang murah hati ketika menjual, 

ketika membeli dan ketika menagih.” (H.R.Bukhari) 
 

Berdasarkan hadist-hadist di atas dapat dilihat bahwa jual beli 

merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa dalam 

transaksi jual beli harus diikuti dengan sikap jujur, amanah, dan juga 

saling ridho.  

                                                             
42 Al Hafidh Ibnu hajar Al asqalani, Bulughul Maryam Min Adilatil Ahkam, OPenerjemah: 

achmad Sunarto, Cetakan Pertama, ( Jakarta: Pustaka amani, 1995), h.303. 
43

 Shahih Bukhari I-IV, Jilid II, Penerjemah: Zainuddin Hamidy, Fachruddin, dkk, 

(Jakarta: Widjaya), h.255. 
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c. Ijma‟  

Ijma‟ adalah kesepakatan mayoritas Mujtahidin diantara umat 

Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum 

Syari mengenai suatu kejadian atau kasus. 

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan berdasarkan 

Sabda Rasulullah diatas maka jual beli dan penekunannya sudah berlaku 

(dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga saat ini
44

. Sedangkan ulama 

Fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Para 

ahli ushul merumuskan kadiah fiqh yang berbunyi: 

َعاَمَلِة 
ُ

لِْيُل َعَلى َمْنعِ اْْلَْصُل ِِف ادل بَاَحُة ِاالََّماقَاَم الدَّ 45َاْْلِ  
 “Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan 

(ibahah)  sampai ada dalil yang melarangnya”. 

Itu artinya, mengenai dasar hukum jual beli dalam ijma, ulama 

telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 

manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan 

orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain  yang 

dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.
46

 

Akan tetapi pada situasi tertentu menurut Imam Asy-Syatibi, 

pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Apabila 
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seseorang melakukan ikhtiar, mengakibatkan melonjaknya harga yang 

ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh 

memaksa pedagang untuk memaksa pedagangnya untuk menjual 

barangnya sesuai harga sebelum terjadi pelonjakan harga. Sebagai contoh 

dikemukakannya, bila suatu waktu menjadi praktek ikhtiar, yaitu 

penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan 

harga melonjak menjadi naik. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka 

pemerintah boleh memaksa pedagang menjual barang-barang tersebut.  

Hukum dalam jual beli dapat menjadi haram, mubah, sunah, dan 

wajib atas dasar ketentuan sebagai berikut: 

1) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan suatu yang 

diharamkan oleh syara‟. 

2) Jual beli hukumnya Sunnah apabila bersumpah menjual barang yang 

tidak membahayakan, maka yang melaksanakan yang demikian itu 

sunah. 

3) Jual beli hukumnya makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan 

Adzan shalat jum‟at. 

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat dipahami bahwa jual 

beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan 

dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling 

menjatuhkan. 

Para ulama dan seluruh umat Islam telah sepakat tentang 

dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia 
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pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua 

orang tidak memiliki apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan 

kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka 

manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif 

karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah 

pihak. 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Didalam Islam telah ditetapkan rukun dan syarat jual beli, agar 

dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah terpenuhi rukun dan 

syarat tersebut. Secara bahasa, syarat adalah “ketentuan (peraturan, 

petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”, sedangkan rukun adalah 

“yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”. Adapun rukun dan 

syarat jual beli adalah : 

a. Rukun Jual Beli 

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi 

perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab 

dan kabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu 

hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, 

karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak 

kelihatan, maka diperlukan indikator (qarinah) yang menunjukkan 

kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan 

(ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi 
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(penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut Jumhur Ulama 

rukun jual beli ada empat, yaitu:
47

 

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang 

yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah 

cakap dalam melakukan transaski jual beli (mukallaf). 

b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan 

hartanya (uanganya).
48

 

2) Shighat (ijab dan qabul) 

Shighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan 

pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak 

pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang 

(serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun 

tulisan.
49

 

3) Ada barang yang dibeli 

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma‟qud alaih yaitu barang 

yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya 

perjanjian jual beli.
50
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4) Ada nilai tukar pengganti barang 

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga 

syarat; bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau 

menghargakan suatu barang (unit of account), dan bisa dijadikan alat 

tukar (medium of exchange).
51

 

b. Syarat Jual Beli 

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan 

rukun jual  beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:
52

 

1) Syarat orang yang berakad 

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli 

harus memenuhi syarat:  

a) Baligh dan berakal 

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil 

yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama  

berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu 

harus telah akil baligh dan berakal.Baligh menurut hukum Islam 

(fiqih), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun 

bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak 

perempuan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan 

anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang 

sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi 

ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum 
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bermimpi atau belum haid), menurut sebagian Ulama bahwa anak 

tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, 

khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.
53

 

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan) 

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli 

salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan 

kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi 

jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual 

beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah 

tidak sah.
54

 

c) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda  

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai 

pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.
55

 

d) Keduanya tidak mubazir 

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri 

dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros 

(mubazir), sebab orang yang boros menurut  hukum dikatakan 

sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat 

melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum 

tersebut menyangkut kepentingan semata.
56
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c. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul 

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam 

jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat 

saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam 

transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual 

beli dan sewa-menyewa. Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan 

kabul itu adalah sebagai berikut: 

1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur 

Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan 

perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah 

dikemukakan di atas. 

2) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “Saya jual sepeda ini dengan 

harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “Saya belidengan 

harga sepuluh ribu.” 

3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah 

pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan 

masalah yang sama.Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara 

ijab dan kabul.
57

 

d. Syarat barang yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut: 

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 

Umpamanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik 
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dan yang lainnya di simpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua 

barang yang dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik, 

mungkin karena tempat sempit atau alasan-alasan lainnya. 

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu, 

bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi 

objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi 

manusia dalam pandangan syara‟. 

3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak 

boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas 

dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual. 

4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang 

telah disepakati bersama ketika akad berlangsung. 

 

e. Syarat nilai tukar (harga barang) 

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. 

Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama 

fikih membedakan antara as-tsamn dan As-Si‟r. Menurut mereka, As-

Tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, 

sedangkan as-Si‟r adalah modal kepada konsumen, dengan demikian, 

ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara 

pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan 

para pedagang adalah as-tsamn, bukan harga as-Si‟r. Ulama Fikih 

mengemukakan syarat as-tsamn sebagai berikut: 

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 
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2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekali pun secara 

hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila 

barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu 

pembayarannya pun harus jelas waktunya. 

3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang 

dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara‟ seperti 

babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak benilai dalam 

pandangan syara‟. 

4. Macam-macam Jual Beli 

Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya:  

a. Ulama Hanafiyah membagi jual beli yang dari segi sah atau tidaknya 

menjadi tiga bentuk yaitu: 

1) Jual Beli yang Sahih 

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila 

jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, 

bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi jual beli 

seperti ini dikatakan sebagai jual beli sahih.
58

 

2) Jual  Beli  yang  Fasid 

Ulama Hanfiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual 

beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan 

barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti 

memperjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual 
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beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli 

itu dinamakan fasid.
59

 

3) Jual Beli yang Batal 

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah 

satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada 

dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang  dilakukan 

oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual barang-barang 

yang diharamkan syara‟, seperti bangkai, darah,  babi, khamar.
60

 

Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah:  

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada yang didalamnya terdapat unsur 

ketidakjelasan adalah batil. Seperti menjual anak unta yang masih 

dalam kandungan dan menjual buah yang masih dipohon (belum 

matang), karena Nabi SAW melarang jual beli anak ternak yang 

masih dalam kandungan dan melarang pula jual beli  buah yang 

masih dipohon (belum matang). 

b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual  barang yang 

tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Misalnya 

menjual barang yang hilang, atau menjual burung peliharaan yang 

lepas dari sangkarnya.
61

 Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama 

fikih dan termasuk ke dalam kategori ba‟i al-garar  (jual beli 

tipuan). Alasannya adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad Ibn 

Hanbal, Muslim, Abu Daud,  dan at-Tirmizi sebagai berikut: 

                                                             
59

Ibid. h. 125 
60

 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 171 
61

 Ali Hasan, Op.Cit. h. 129 



 

 
43 

Jangan kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti 

ini adalah jual beli tipuan.
62

 

c) Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti 

khamr, anjing dan lain-lain. Akan tetapi mereka berbeda pendapat 

tentang barang-barang yang terkena najis yang tidak mungkin 

dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama 

Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk 

dimakan, sedangkan ulama Malikiyah  membolehkannya setelah 

dibersihkan.
63

 

d) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang 

tidak boleh dimiliki seseorang. Karena air  yang tidak dimiliki 

seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh 

diperjualbelikan.
64

 

e) Jual beli al-„urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan 

melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan 

kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada 

penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat 

dikenal dengan sebutan uang hangustidak boleh ditagih lagi oleh 

pembeli.
65

 

f) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar). Jadi jual beli 

gharar adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang terrjadi 
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antara kedua orang yang berakad, menyebabkan hartanya hilang, 

atau jual beli sesuatu yang masih hambar, tidak jelas wujud atau 

batasnya, disepakati pelanggarannya. 

b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek), jual beli terbagi menjadi tiga 

bagian yaitu: 

1) Dengan lisan, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah para 

pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara 

jelas dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan qabul yang 

dilakukan oleh para pihak.
66

 

2) Dengan perantara, akad jual beli yang dilakukan melalui perantara, 

tulisan, utusan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab dan 

qabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. 

3) Dengan perbuatan, akad jual beli yang dilakukan dengan perbuatan 

(saling memberikan) atau dikenal dengan istilah Mu‟athah yaitu 

mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul.
67

Hal ini 

sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada 

proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang 

yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat 

pembeli datang ke  meja kasir menunjukan bahwa diantara mereka 

akan melakukan perikatan jual beli. 
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5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 

Berkenaan dengan hal ini, Wahbah Al-Juhalili membagi:
68

 

a. Jual beli yang dilarang karena ahliah ahli akad (penjual dan pembeli), 

antara lain: 

1) Jual beli orang gila 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak 

sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap 

tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal. 

2) Jual beli anak kecil 

Maksudnya jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) 

dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. 

3) Jual beli orang buta 

Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta 

tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap 

tidak bisa membedakan barang jelek dan yang baik, bahkan 

menurut ulama Syafi‟iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap 

dipandang tidak sah. 

4) Jual beli fudhul 

yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh 

karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang 

tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). 
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5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros) 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang 

terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohannya dipandang 

tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan 

ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. 

6) Jual beli malja‟ 

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam 

bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak 

sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada 

umumnya. 

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual 

belikan), antara lain: 

1) Jual beli gharar 

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang 

demikian tidak sah.  

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, 

seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang 

tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan 

yang pasti. 

3) Jual beli majhul 

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong 

yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk 
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bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak 

sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia. 

4) Jual beli sperma binatang 

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti 

mengawinkan seekor sapi jantang dengan sapi betina agar mendapat 

keturunan yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

َوَعْن َاِِبْ ُىرَيْ رََة َرِضَى ا هللُ َعْنُو اَنَّ النَِّبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم نَ ٰهى َعْن 

69بَ ْيِع اْلَمَضا ِمْْيِ َواْلَمًلَ ِقْيِح )رواه البزار(  
Artinya:“Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya, “Nabi Saw. melarang 

menjual anak hewan yang masih dalam kandungan dan bibit (air 

sperma binatang jantan).” (HR. Al-Bazzar) 

5) Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur‟an) 

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas 

hukumnya oleh agama seperti arak, babi, bangkai, dan berhala 

adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

َة  َع َرُسو َل اهلِل ص م يَ ُقوُل َعاَم اْلَفْتِح َوُىَو ِبَكَّ َعْن َجابِرِْبِن َعْبِد اهلِل اَنَُّو َسَِ
َوْااَلْصَناِم َفِقْيَل يَا َرُسوَل اهلِل ِانَّ اهلَل َوَرُسَلُو َحرََّم بَ ْيَع ْاخلَْمِر َواْلَمْيَتِة َوْاحلِْنزِْيِر 

ُفُن َويُْدَىُن ِِبَا ْاجلُُلُد َوَيْسَتْصِبُح  َلى ِِبَاالسُّ اَرَاَْيَت ُشُحو َم اْلَمْيِة فَِان ََّها يُ ت ْ
ِِبَاالنَّاُس فَ َقَل اَلُىَو َحرَاٌم ُسمَّ َقاَل َرُسو ُل اهلِل ص م ِعْنَد ٰزِلَك َقاَتَل اهلُل 

ا َحرََّم ُشُحو َمَها ََجَُلوُه ُُثَّ بَاُعوُه فََا َكُلوا ََثََنُو )راوه اْليَ ُهوَد اِ  نَّ اهلَل َلمَّ
 70البخاري(
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Artinya:“Dari Jabir bin Abdullah r.a., katanya ia mendengar 

Rasulullah saw. bersabda di Mekkah pada tahun takluk Mekah 

sabdanya: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan 

menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, babi, dan 

berhala.” Lalu ditanyakan orang kepada beliau, “Ya Rasulullah! 

Bagaimanakah tentang lemak bangkai? Lemak itu gunanya untuk 

melumuri perahu, untuk peminyaki kulit dan dijadikan lampu oleh 

orang banyak.” Jawab Nabi, “Tidak boleh! Itu haram!” 

Kemudian beliau menambahkan, “Dikutuk Allah kiranya orang 

Yahudi. Setelah Allah mengharamkan lemaknya, lalu mereka 

hancurkan, kemudian mereka jual dan setelah itu mereka makan 

uang harganya.”(HR. Bukhari). 

 

6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. 

Jual beli yang demikian adalah haram, sebab barangnya belum ada 

dan belum tampak jelas. 

7) Jual beli muzabanah 

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya 

jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan 

ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering, oleh 

karena itu jual beli ini dilarang. 

8) Jual beli muhaqallah 

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. 

Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur 

riba di dalamnya (untung-untungan). 

9) Jual beli mukhadarah 

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, 

misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil 

(kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh 

agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam 
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artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum 

dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu 

pihak. 

10) Jual beli mulasammah 

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang 

menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka 

berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini 

dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan 

kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. 

11) Jual beli munabadzah 

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: 

lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan 

pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-

melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga 

dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat 

merugikan salah satu pihak. 

c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul) 

1) Jual beli mu‟athah 

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan 

pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak 

memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, 

karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. 
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2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul 

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab 

dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka 

dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan 

harga atau menurunkan kualitas barang. 

3) Jual beli munjiz 

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu 

atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti 

ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan 

syarat dan rukun jual beli. 

4) Jual beli najasyi 

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau 

melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang 

agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini 

dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan 

(bukan kehendak sendiri). 

5) Menjual di atas penjualan orang lain 

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara 

menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. 

Contohnya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada 

penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang 

lebih murah dari barang itu”. Jual beli seperti ini dilarang agama 
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karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di 

antara penjual (pedagang), hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

َوَعْنُو َرِضَى اهلُل َعْنُو َقاَل : نَ ٰهى َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم,, اَْن بَ ْيَع 

بَ ْيعِ  َعل الرَُّجلُ  يِبَ ْيعُ  َوالَ ,تَ َناَجُشْوا َحاِضُر لَِبا ٍد،َوالَ   ََيُْطبُ  َوالَ  ,َاِخْيوِ  ى ٰ

ْراَُة َطًَلَق اُْخِتَها لَِتْكَفاَ َما ِِف اَنِا ِئَها,, )متفق  ,َاِخْيوِ  ِخْتَبةِ  َعَلى
َ

َوالََتْسَاُل ادل

 71عليو . و دلسلم ,, اليسم ادلسلم على سوم ادلسلم(
Artinya:“Abu Hurairah ra. Berkata: “Rasulullah Saw. melarang 

orang kota menjual kepada orang desa, janganlah melakukan 

jual-beli dengan membujuk, janganlah seseorang menjual atas 

jualan saudaranya, janganlah meminang wanita yang masih 

dalam pinangan saudaranya dan janganlah seorang perempuan 

meminta diceraikan saudaranya agar ia menjadi gantinya.” (HR. 

Bukhari dan Muslim.Menurut riwayat Muslim diterangkan, 

“Janganlah orang muslim menawar atas tawaran saudaranya”) 

 

6) Jual beli di bawah harga pasar 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara 

menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar 

dengan harga semurahmurahnya sebelum tahu harga pasar, 

kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti 

ini dipandangkurang baik (dilarang), karena dapat merugikan 

pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa. Hal ini 

sebagaimana sabda Nabi: 
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ِد اهلِل ْبِن ُعَمرََانَّ َرُسو َل اهلِل ص م قَا َل اَل يَِبْيُع بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْيِع َعْن َعبْ 

وِق )رواه البخارى( َلَع َحَّتَّ يُ ْهَبَط ِِبَا ِاََل السُّ وُا السِّ  72بَ ْعٍض َوالَ تَ َلقَّ
Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a., katanya Rasulullah saw. 

bersabda: “Janganlah kamu menjual menyaingi harga jual orang 

lain, dan janganlah kamu menyongsong membeli barang 

dagangan sebelum dibawa ke pasar.” (HR. Bukhari) 

 

7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain 

Contoh seseorang berkata: “jangan terima tawaran orang itu nanti 

aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jual beli 

seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan 

persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di 

antara pedagang (penjual). Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

َوَعْن أَِبْي ُىَريْ َرَة َرِضَي اهللُ َعْنُو َانَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللُ َعَلْي َوَسلََّم قَاَل : ,, الََيْخُطُب الرَُّجُل 

73َعَلى ِخطَْبِت َاِخْيِو ، َوالََيُسْوُم َعلَى َسْوِمِو )رواه احمد والبخارى ومسلم(  

Artinya: “Dan dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw. bersabda 

“Janganlah sesorang meminang atas pinangan saudaranya, dan 

tidak (boleh) menawar atas tawaran saudaranya”. (HR. Ahmad, 

Bukhari, dan Muslim). 

 

B. Jual Beli Dedeh dalam Tinjauan Hukum Islam 

1. Pandangan Ulama tentang Jual Beli Dedeh 

Dedeh atau saren dalam bahasa jawa adalah darah yang mengalir 

dari hewan yang disembelih seperti, ayam atau lainnya. Darah yang 

mengalir tersebut dibiarkan membeku. Darah merupakan salah satu limbah 
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peternakan yang dihasilkan dari pemotongan dirumah potong hewan (RPH). 

Limbah terbesar berasal dari darah dan isi perut. 

Pandangan ulama tentang jual beli dedeh atau marus atau darah yang 

dibekukan ada beberapa yaitu: 

a. Menurut Hanafi mengatakan bahwa jual beli minuman keras, babi 

bangkai dan darah adalah jual beli yang batal, karena pada dasarnya 

semuanya dianggap sesuatu yang tidak bernilai. 

b. Menurut pemahaman Zahiri misalnya adalah anjing bukanlah najis 

karena tidak ada ayat Al-quran eksplisit menyatakan hal demikian.Al-

quran hanya berbicara tentang haramnya memakan bangkai, khinzir 

(babi), dan darah mengalir.  

c. Pemanfaatan dan memperdagangkan darah hewan untuk diminum secara 

langsung atau dibekukan dan dijadikan marus untuk dimakan. Hukumnya 

adalah haram dengan dalil surat al maidah ayat 3, al anam ayat 145, al 

baqorah 173 sebagai berikut:  

                           

                                

                             

                                

                                   

 

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 

(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, 

yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, 

kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) 
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yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib 

dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah 

kefasikan. pada hari iniorang-orang kafir telah putus asa untuk 

(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada 

mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan 

untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan 

telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa 

terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.s Al Maidah : 3)
74

 

 

                             

                          

                    

 

Artinya : Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang 

diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang 

hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah 

yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor 

- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa 

yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan 

tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang".(Q.s Al Anam : 145)
75

 

 

                            

                            

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 

darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut 

(nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa 

(memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

                                                             
74 Departemen Agama RI. Al-Quran Al-Karim dan terjemahnya, (Kudus : Menara Kudus, 

2006) h 85 
75 Departemen Agama RI. Al-Quran Al-Karim dan terjemahnya, (Kudus : Menara Kudus, 

2006) h 116  



 

 
55 

melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Al-Baqarah :173)
76 

Haram menurut beberapa ayat, daging yang berasal dari 

sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain 

Allah SWT. Sehubungan dengan haramnya memanfaatkan darah hewan  

untuk diminum secara langsung atau dibekukan dan dijadikan marus 

untuk dimakan, maka memperjualbelikannya juga haram hal ini 

didasarkan pada analogi terhadap haramnya menjualbelikan lemak 

bangkai yang haram dikonsumsikan oleh manusia. Karena segala sesuatu 

yang haram memanfaatkannya, maka haram pula memperdagangkannya. 

Islam sangat mempersempit daerah haram, soal haram diperkeras dan 

tertutup semua jalan yang mungkin akan membawa kepada yang haram 

itu, baik  dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. 

Karena itu setiap yang akan membawa kepada haram, maka hukumnya 

haram dan apa yang membantu untuk berbuat haram hukumnya haram 

juga dan setiap kebijakan (siasat) untuk berbuat haram hukumnya haram. 

Namun demikian, Islam tidak lupa terhadap kepentingan hidup manusia 

serta kelemahann manusia dalam menghadapi kepentingan itu. Oleh 

karena itu Islam kemudian menghargai kepentingan manusia yang tidak 

bisa dihindari itu dan menghargai kelemahan-kelemahan yang ada pada 

manusia karenanya seorang muslim dalam keadaan yang sangat 

memaksa, diperkenankan melakukan yang haram karena dorongan 

keadaan dan sekedar menjaga diri dari kebinasaan. 
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d. Para ulama ahli fiqih menetapkan suatu prinsip lain pula yaitu adh-

dharuratu tuqaddaru biqadriha (dharurat itu dikira-kirakan menurut 

ukurannya). Oleh karena itu setiap manusia sekalipun dia boleh tunduk 

kepada keadaan dharurat, tetapi dia tidak boleh menyerah begitu saja 

kepada keadaan terssebut, dan tidak boleh menjatuhkan dirinya kepada 

keadaan dharurat itu dengan kendali nafsunya. Tetapi dia harus 

mengikatkan diri kepada pangkal halal dengan terus berusaha 

mencarinya. Sehingga dengan demikiannya dia tidak akan tersentuh 

dengan haram atau mempermudah dharurat itu. Islam dengan 

memberikan izin untuk melakukan larangan ketika dharurat itu,hanyalah 

merupakan penyaluran jiwa keuniversalan Islam itu dan kaidah-

kaidahnya yang bersifat kulli(integra). Dan ini adalah merupakan jiwa 

kemudahan Islam dan tidak dicampuri kesukaran dan memperingatkan, 

seperti cara yang dilakukan umat-umat dahulu. 

Pemanfaatan benda-benda najis tersebut sebagai barang comoditi 

(bernilai) sesungguhnya memunculkan persoalan baru. Persis nya Islam 

memandang ekonomi sebagai sebuah persoalan serius, hal ini disebabkan 

Islam menilai bahwa harta salah satu dari lima asas dari kehidupan. 

Secara umum, pendapat ulama fikih tentang pemanfaatan darah dapat 

dibedakan menjadi dua. Pertama, pakar fikih yang berpendapat bahwa 

pemanfaatan darah (hewan) adalah haram. Diantara mereka adalah Imam 

malik (pendiri aliran fikih Malikiah), Imam Asy-Syafi‟i (pendiri aliran 

fikih syafi‟iah), dan Imam Ahmad Ibn hanbal (pendiri aliran Fiqih 
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Hanabilah); dan kedua, pakar fikih yang berpendapat bahwa pemanfaatan 

darah itu boleh selama bukan untuk diminum dan dimakan. Mereka 

adalah Abu Hanifah (pendiri aliran fikih hanafiah) dan Zhahmahn ( yang 

dibangun oleh Imam Daud al-Zhahiri dan Ibn Hazm). Dalam hal ini, ada 

baiknya dikemukakan pula hasil penelitian Muhammad Wafa tentang 

penjualan benda najis. Setelah mengutip ayat AL-Quran tentang 

keharaman bangkai, darah, babi, dan khamar, Muhammad Wafa 

menyusun kaidah sebagai berikut:
77

 

ُعُو َحرَاٌم لَِتْحرْيِْ ََثَِنوِ   وَُكلُّ َماَحرََّمُو اهللُ َعَلى اْلِعَباِد فَ بَ ي ْ

Artinya: “Setiap benda yang diharamkan oleh allah adalah 

haram dijual karena hasil dari penjualannya adalah haram”. 

ُم َواخْلِْنزِيْ ُر ََتْرِْْيُ أَ  نَّةِ فَاْلَمْيَتُة َوالدَّ  ْكِلَهابَِنصِّ اْلِكتَاِب َوََتْرِْْيُ بَ ْيِعَها بَِنصِّ السُّ

Artinya:“Keharaman memakan bangkai, darah, dan babi 

ditetapkan dalam Al-Quran; sedangkan keharaman menjualnya 

ditetapkan dalam sunnah.” 

 

Kaidah tersebut sejalan dengan kaidah fikih berikut
78

: 

ُعوُ   ُكلُّ َماَحَرَم َأْكُلُو َحَرَم بَ ي ْ

Artinya:“Setiap benda yang haram dimakan,haram pula 

penjualannya.” 

 

Disamping pengonsumsian dan penjualan, pemanfaatan benda-

benda tersebut juga diharamkan oleh Muhammad Wafa. Ia 

berkesimpulan sebagai berikut:
79

 

                                                             
77

 Muhammad Wafa, Bay Al-A‟yan Al-Muhararamat fi Al-Fiqh Al-Islami wa al-Qanun 

al-Wadh‟i, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t. th.), h.7. 
78

Ibid,  h. 8. 
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ِم َواخْلِْنزِْيِرِ َْلنَّ َىَذا ِمَن احْلَرََّماِت الََِّّت َحرََّمَها اهلُل تَ َعاََل  اَل ََيُْوُز بَ ْيَع اْلَمْيَتِة َوالدَّ

َنا َوالَ ََيُْوُز اِنِْتَفاُع ِِبَا بَِأيِّ َوْجٍو ِمَن اْلُوُجْوهِ   َعَلي ْ

Artinya:“Penjualan bangkai, darah, dan babi tidak dibolehkan, 

karena benda-benda tersebut termasuk yang diharamkan oleh Allah 

SWT. Kepada kita; dan ia (bangkai, darah, dan babi) tidak boleh 

dimanfaatkan dengan berbagai cara”. 

  Perlu disadari bahwa salah satu ciri fikih “yang mengemuka” 

adalah perbedaan pendapat (al-ikhtilaf). Pada akhir pembahasan topik 

tentang darah hewan ini, kiranya layak diprtimbangkan beberapa kaidah 

sebagai berikut: pertama, Ibn Hazm menulis dalam kitab al-Muhalla 

sebagai berikut:
80 

ِت َفَصاَرْت َرَماًدَأْوتُ رَابًا َفُكلِّ َذِلَك طَاِىَر. َوِإَذا َأْحَرَقْت الِعَذارَُة َأوِاْلَمْيَتَة َأْو تَ ْغْيَِ 
َا ِىَي َعَلى َماُحْكِم اهلِل تَ َعاََل  َويُ تَ َيَم ِبَذِلَك التُ رَاُب. بُ ْرَىاٌن َذِلَك َأْن َْلْحَكاَم ِإَّنَّ

َجلَّ فَِإَذا َسَقَط َذِلَك ِِبَا ِفْيِو ِمَّايَ َقَع َعَلْيِو َذِلَك اِْلْسِم الَِّذى بِِو َخاِطبُ َنا اهلِل َعزَّوَ 
َر الَرَماِد.  َر التُ رَاِب َوَغي ْ اِْلْسُم فَ َقُد َسَقَط َذِلَك احلُْْكِم اهلِل تَ َعاََل ِفْيِو. َواْلِعَذرَِة َغي ْ
َر  ُم الَِّذى ِمْنُو َخِلْق. َواْلَمْيَتَة َغي ْ َر الدَّ َر اخلَِْل. َواِْلْنَساُن َغي ْ وََكَذِلَك اخلَْمَر َغي ْ

 رَاِب.الت ُ 
Artinya:“Apabila kotoran manusia, (tinjan) atau bangkai dibakar 

atau berubah menjadi debu atau tanah, (tinja dan bangkai yang telah 

berubah menjadi tanah atau debu) adalah suci, mereka dibolehkan 

bersuci (tayamum) dengan tanah itu. Argumentasinya adalah bahwa 

ketetapan Allah berlaku bagi sesuatu yang namanya telah disebutkan 

oleh Allah. Apabila nama itu sudah jatuh 

 

(Tidak relevan lagi), hukumnya pun tidak relevan pula; sebab ia 

bukan yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah. Kotoran manusia 
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bukanlah tanah dan bukan pula debu; begitu juga khamr bukanlah cuka; 

manusia bukanlah darah yang darinya ia diciptakan; dan bangkai 

bukanlah tanah.”  

Kedua, Ibn Abidin (nama aslinya Muhammad Amin) dalam kitab 

Radd Al-Mukhtar ala Al-Dar Al-Mukhtar Syarib Tanwir al-Abshar, 

berkata:
81

 

 ويطهر زيت تنجس جبعلو صابونا.

Artinya:“Minyak yang najis menjadi suci apabila ia berubah 

menjadi sabun.” 

جعل الدىن النجس ِف صابونا يفَّت بطهارة ْلنو تغْي والتغْي يطهر عنو حممد 

 ص.م. ُث أعلم أن العلة عند حممد ىي التغْي وانقًلب احلقيقة.

Artinya:“Minyak yang najis menjadi suci apabila sudah menjadi 
sabun; (minyak itu) difatwakan suci karena telah terjadi perubahan; 

perubahan menyebabkan yang najis menjadi suci menurut 

Muhammad....Kemudian ketahuilah bahwa „ilat-nya menurut Imam 

Muhammad adalah perubahan dan pembalikan hakikat.”
82

 

 

e. Menurut pendapat lain mengenai pemanfaatan benda najis sebagai pakan 

ternak. Misalnya memberi pakan ternak dengan tepung darah atau lele 

dengan bangkai ayam. Memberi pakan ternak dengan benda najis dapat 

mengubah status ternak menjadi jalalah. Jalalah adalah hewan ternak 

yang diberi pakan dengan benda najis seperti darah,bangkai,dan kotoran 

manusia. Hewan jalalah tidak boleh dikonsumsi sampai dilakukan 
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pembersihan yaitu, memberi pakan hewan tersebut dengan pakan yang 

suci selama beberapa waktu.  

Dalilnya:”rasulullah shallallahu „alaihi wasallam melarang makan 

hewan jalalah dan susu yang di hasilkan darinya.”(HR. Abu Daud no. 

3785 dan At-tirmidzi, no.1824 syaikh AL- Albani mengatakan bahwa 

hadis ini shahih 

Adapun mengenai hukum jual beli benda najis, para ulama 

menyatakan bahwa haram hukumnya menjual belikan benda najis 

berdasarkan pada hadis: “Semoga allah membinasakan orang-orang 

Yahudi,sesungguhnya tatkala allah mengharamkan atas mereka untuk 

memakan lemak binatang, mereka pun mencairkannya kemudian 

menjualnya dan akhirnya mereka memakan hasil penjualan 

itu.”(HR.Bukhari dan Muslim) 

Nabi shallallahu „alaihi wassalam juga bersabda : “Sesungguhnya 

allah jika mengharamkan sesuatu,pasti mengharamkan pula hasil 

penjualannya.”(HR.Ahmad) 

2. Pandangan Ahli Ternak Lele tentang Jual Beli Dedeh  

Darah merupakan limbah yang mengandung bahan organik yang 

cukup tinggi dan cepat membusuk. Darah yang terbuang kelingkungan 

tanpa proses pengolah dapat mendapat menimbulkan bau dan sumber 

penyakit karna sangat sesuai untuk tumbuh kembang bakteri. Darah juga 

terhadap peningkatan nilai biological Oxygen Demand (BOD) dan padatan 

tersuspensi terhadap air yang dicemari. BOD adalah kebutuhan oksigen 
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biologis untuk memecah bahan organik didalam air oleh mikroorganisme
83

. 

Darah mengandung bakteri tingi 80%-85% dalam bentuk tepung darah 

menjadi keuntungan maupun kerugian tergantung penangannya.  

Pengolahan darah yang banyak digunkan RPH diindonesia adalah 

dengan Intalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Proses IPAL membutuhkan 

banyak biaya intalasi, pembelian bahan kimia, dan energi listrik  untuk 

menjalankan mesin sehingga penerapannya kurang ekonomis. Pemanfaatan 

darah sebagai pakan ternak ruminansia dan monograstik telah diaplikasikan 

namun penggunaannya masih terbatas karena mengakibatkan diare pada 

ternak. Ketidakseimbangan asam amino yang mengakibatkan daya cerna 

tepung darah rendah juga menjadi penghambat pengunaan darah sebagai 

pakan. Pemanfaatan darah menjadi pakan  cacing tanah dapat menjadi 

alternatif baru yang lebih efisien dan efektif. Pandangan ahli tenak lele 

tentang darah yakni:
84

 

a. Menurut Ade Ahmad beliau mengatakan bahwa pemberian pakan ternak 

lele dengan menggunakan darah hewan atau dideh baik bagi 

perkembangan ikan lele mengingat kandungan protein yang cukup tinggi 

yaitu sekitar 71,45% dan lemak sebesar 0,42% yang terdapat didalam 

darah tersebut terlebih lagi dengan menggunakan darah hewan ini itu 

berarti peternak lele menghemat biaya pakan yang dikeluarkan untuk 

memberi makan pada ternaknya. Untuk darah sendiri penggunaan yang 
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disarankan sebaiknya tidak lebih dari 10% saja mengingat tidak semua 

protein dalam darah dapat dicerna ikan. Darah hewan tersebut harus 

direbus terlebih dahulu hingga benar-benar mengental (padat) lalu di 

dinginkan kemudian di berikan kepada lele. Cara ini dirasa cukup 

membantu menekan biaya produksi peternak ikan lele dan menambah 

margin keuntungan bagi peternaknya selain itu lele yang diberikan pakan 

darah ini lebih cepat besar, dan dagingnya juga lebih empuk saat 

dimakan. 

b. Menurut Sunaryo Saripuddin S.Pd berdasarkan pengalaman beliau salah 

satu pakan alternatif yang digunakan adalah dengan menggunakan darah 

ternak yang dipotong seperti sapi,kambing,ayam dan lembu. Darah yang 

sudah dikumpulkan,bisa diberikan langsung jika darah yang diperoleh 

dalam kondisi bergumpal atau padat. Jika dalam bentuk cair direbus, 

kemudian diangin-anginkan agar dingin, lalu diberikan langsung ke lele 

Perlu diperhatikan beberapa hal dalam penggunaan pakan darah 

ini :
85

 

1. Kandungan pada darah hanya kaya akan protein, untuk kandungan 

lainnya seperti vitamin, mineral dan lain sebagainya ditambah secara 

manual, artinya pemberian pakan pelet perlu diberikan namun dengan 

porsi yang lebih sedikit . 

2. Pemberian pakan darah diberikan secara bertahap, untuk menghindari 

pengendapan sisa pakan pada dasar kolam. Jika sampai terjadi 
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pengendapan akan menimbulkan bau dan pembusukan pada air. 

Pembusukan yang terlalu banyak, akan menyebabkan lele kesulitan 

dalam beradaptasi. 

3. Perlu diperhatikan bahwa pemberian pakan darah ini dilakukan secara 

bertahap, jangan langsung 100% pakan darah sebaiknya 10%, 30%, 

50%, 80% perbandingannya dengan dengan pelet. Pemberian pakan 

pelet tetap dilakukan untuk pemenuhan asupan mineral yang tidak ada 

pada pakan darah. 

4. Kualitas daging lele dari hasil pakan darah ini lebih empuk, lele lebih 

gemuk, dan panen bisa lebih cepat. 

 

c. Menurut Jamillah 

Pada beberapa jenis hewan lain, fungsi utama darah ialah sebagai 

agen transpor molekul oksigen dari organ paru-paru atau insang ke 

beberapa jaringan tubuh. Dalam komposisi darah terkandung hemoglobin 

yang berfungsi sebagai agen pengikat oksigen. Pada sebagian hewan tak 

bertulang belakang (invertebrata) yang berukuran kecil, oksigen langsung 

meresap kedalam plasma darah kaena protein pembawa oksigennya 

terlepas bebas.
86

 

Darah yang dihasilkan dari pemotongan ternak telah 

menyumbang kira-kira 30-40% keseluruhan produk hasil sampingan 

tersebut. Selama ini darah yang berasal dari Rumah Potong Hewan 
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(RPH) maupun yang berasal dari pemotongan rakyat (tradisional). 

Pemberian dedeh pada ternak lele yang akan dikonsumsi harus 

dihentikan dahulu (selama 3-7 hari) agar mencegah bau darah pada ikan 

Untuk pembuatan pakan ikan lele biasanya darah segar terlebih 

dahulu direbus hingga mengental dan berbentuk padat kemudian darah 

tersebut di dinginkan terlebih dahulu lalu diberikan kepada ikan lele. 

Dedeh mengandung protein yang tinggi hal ini sangat baik bagi 

pertumbuhan lele, salah satu kelemahan penggunaan dedeh sebagai 

pakan ternak ini adalah penggunaannya hanya 10% saja. Ikan yang diberi 

pakan dedeh ini lebih cepat gemuk, dangingnya lebih empuk,disamping 

itu cara ini membantu peternak dalam meminimalisir pengeluaran biaya 

pakan untuk ternaknya, itu berarti peternak mendapat keuntungan lebih 

banyak dibandingkan menggunakan pelet sebagai pakannya. Secara tidak 

langsung hal ini dapat menaikkan kesejahteraan  perekonomi para 

peternak  dari proses pengolahannya pun dirasa mudah bagi para 

peternak untuk mengolahnya 

d. Kurnia Kamil mengatakan bahwa darah merupakan bahan makanan yang 

potensial untuk pakan ternak. Dilihat dari segi fungsinya, darah 

mempunyai peranan yang sangat penting karena ia (darah) merupakan zat 

“antara” yang membawa zat-zat makanan ke berbagai bagian tubuh dan 

kemudian membuang sisa-sisa hasil metabolisme. Volume darah dalam 
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tubuh  hewan berkisar antara 5 sampai 10% dari berat tubuh yang sangat 

dipengaruhi oleh spesies dan gizi
87

. 

Darah terdiri atas dua bagian. Pertama, bagian yang cair yang 

disebut dengan plasma.; dan kedua, bagian yang padat yang terdiri atas 

(a) eritrosit (sel darah merah); (b) leukosit (sel darah putih); dan 

trombosit (keping darah); jumlah bagian yang pertama antara 50-60%, 

sedangkan jumlah yang kedua antara 40-50%. 

Plasma mengandung 10% zat padat yang lebih dari setengahnya 

adalah protein. Di dalam plasma darah terdapat bermacam-macam zat 

penting, seperti sari makanan (hasil dari proses pencernaan), hormon, 

enzim, garam mineral, antibodi, dan zat sisa.protein yang diperoleh tubuh 

dari hasil pencernaan yang larut di dalam darah merupakan 

bagmemjelaskan bahwa darah dilihat dari segi potensi dan kandungan zat 

yang dimiliki sebagai hsil ikutan yang bernilai dari daging masih jarang 

dimanfaatkan. Padahal sekitar  200 gram darah dapat dapat diperoleh dari 

setiap domba yang disembelih. Dedeh berfungsi, salah satunya,untuk 

makanan unggas. Dedeh tidak dimanfaatkan diduga karena anggapan 

bahwa darah merupakan barang yang tidak layak dan bahkan haram 

untuk dikonsumsi sekalipun untuk ternak. 

Kurnia Kamil, sebagai pengajar di laboratorium fisiologi dan 

biokimia, pada jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak, menginformaikan 

kepada khalayak umum (terutama umat Islam) bahwa darah dapat 
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dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pakan ternak. Darah dapat diolah 

sedemikian rupa sehingga berubah bentuk menjadi padat disebut dedeh. 

Dedeh dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pakan ternak (lele). Akan 

tetapi sebagian masyarakat, menolaknya; karena berdasarkan ajaran 

agama Islam (Al-Quran) darah termasuk benda yang diharamkan; dan 

dalam kitab-kitab kuning yang dipelajari di pesantren-pesan, dikatakan 

bahwa darah termasuk benda najis. 

Oleh karena itu, dasar-dasar keharaman darah yang terdapat 

dalam Al-Quran perlu diungkap kembali agar diketahui apakah 

pengharaman darah itu dimaksudkan haram dimakan atau haram 

dimanfaatkan. Di samping itu, pandangan ulama, tentang “kenajisan” 

darah perlu pula diungkap agar pendapat mereka diketahui dan semoga 

dapat ditemukan jalan keluarnya. 
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

 

1. Gambaran Desa Tanjung Sari 

Tanjung Sari adalah desa yang berada dikecamatan Natar, 

Kabupaten Lampung Selatan. Sebagian besar penduduk desa Tanjung Sari 

di huni oleh masyarakat jawa. Masyarakat desa Tanjung Sari merupakan 

desa yang berpotensi dibidang pertaniannya, adapun hasil pertaniannya 

diantaranya: beras, jagung, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Desa 

Tanjung Sari masih termasuk dalam kategori desa berkembang. Desa 

Tanjung Sari tidak hanya mengandalkan sektor pertaniannya, tapi juga pada 

sektor wisata dan kerajinan. Kecamatan tanjung sari, berbatasan langsung 

dengan kecamatan Tanjung Bintang dan berbatasan dengan desa Jaya 

Agung di Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Jati Agung penduduk 

Kecamatan Tanjung Sari sebagaian besar bermata pencarian sebagai petani 

karet, peternak sapi PO, buruh PTPN VII, dan lain-lain. 

2. Kondisi Demografis 

a. Demografi 

Nama Desa : Tanjung Sari 

Kecamatan : Natar 

Kabupaten : Lampung Selatan 

Provinsi : Lampung  
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b. Bidang Pertanahan  

1) Umum  

a) luas desa Tanjung Sari : 1.110 Ha 

b) Batas-batas wilayah :  Sebelah Utara       : Bumi Sari 

   Sebelah Selatan    :  Merak Batin 

2) Kondisi Geografis 

a) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 1000 M 

b) Banyaknya curah hujan   : 2000/ 3000mm/th 

c) Tofografi     : - 

d) Suhu udara rata-rata    : 27
0
C-30

0
C 

3) Orbitasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kampung/Kelurahan) : 

a) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1 km 

b) Jarak dari Ibukota Kabupaten   : 89 km 

c) Jarak dari Ibukota Provinsi   : 15 km 

d) Jarak dari Ibukota Negara   : 202 km 

4) Keadaan penduduk 

Penduduk Desa Tanjung Sari menurut data yang diperoleh, 

dengan klasifikasi sebagai berikut:
88

 

a) Laki-laki terdiri dari 4686 jiwa 

b) Perempuan terdiri dari 4449 jiwa 

c) Kepala keluarga terdiri dari 2350 kk 

5) Mata Pencaharian Penduduk 
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Mata pencaharian penduduk Desa Sanjung Sari sebagian besar 

bekerja sebagai petani, selain itu ada juga yang bekerja menjadi 

peternak, pegawai Negeri, Pedagang dan buruh. Adapun perincian 

mata pencaharian penduduk berdasarkan data demografi sebagai 

berikut: 

No  Mata Pencaharian Jumlah (Orang) 

1 Pns 72 Jiwa 

2 Tni 19 Jiwa 

3 Penjahit 33 Jiwa 

4 Tukang 262 Jiwa 

5 Buruh 5 Jiwa 

6 Guru 36 Jiwa 

7 Bidan - 

8 Perawat - 

9 Peternak 14 Jiwa 

10 Swasta 34 Jiwa 

11 Pensiun 48 Jiwa 

  Sumber :  kelurahan desa tanjung sari, natar 

6) Tingkat Pendidikan Penduduk  

Bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan 

utama bagi perkembangan desa pada umunya yang bersifat potensial, 

baik itu pendidikan formal maupun non formal serta lembaga-lembaga 

pendidikan lainnya. Sebagian masyarakat desa Tanjung Sari 

menyadari tentang pentingnya pendidikan, hal tersebut dapat dilihat 

dari tingkat kesadaran yang tinggi oleh orang tua untuk 

menyekolahkan anak-anaknya meskipun ada diantara mereka hidup 
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dengan pendapatan sedang. Untuk mengetahui rincian tingkat 

pendidikan penduduk, akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut:
89

  

No Sarana Pendidikan Jumlah 

1 Paud / Tk 8 Buah 

2 Sd / Mi 5 Buah 

3 Smp / Mts 2 Buah 

4 Sma / Ma 2 Buah 

5 Lain-lain 2 Buah 

Sumber: kelurahan desa tanjung sari, natar 

 

7) Keadaan Agama 

Dalam bidang masyarakat Desa Tanjung Sari adalah mayoritas 

beragama Islam. Hal ini dapat dilihat pada catatan buku Demografi 

Desa Tanjung Sari yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk 

agama, sebagai berikut : 

No Sarana Peribadatan Jumlah 

1 Masjid / Mushola 10 unit 

2 Gereja 2 Unit 

3 Vihara 1 Unit 

4 Pura - 

 Sumber : kelurahan desa tanjung sari, natar 
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8) Kondisi Sosial Ekonomi  Masyarakat Desa Tanjung Sari 

Perekonomian di Desa Tanjung Sari yang wilayahnya rata-rata 

tanah darat menyebabkan banyaknya penduduk yang bertani dan 

berniaga. Masyarakat banyak yang memiliki pendapatan diatas kata 

cukup. Meski ada sebagian kecil masyarakat yang terbilang miskin, 

tapi tetap masyarakat Desa Tanjung Sari sosial ekonominya termasuk 

desa maju
90

.  

9) Kondisi Sosial Budaya 

Kebudayaan masyarakat desa tanjung sari memang tidak dapat 

dilihat secara kasat mata. Hal ini dikarenakan tidak ada suatu hal yang 

spesifik tentang apa yang menjadi ciri khas dari masyarakat setempat. 

Tetapi masih ada kesenian yang tetap lestari dan secara 

berkesinambungan menjadi bagian tradisi masyarakat setempat. 

Di Desa Tanjung Sari misalnya, setiap bulan ada budaya 

kliwonan yang rutin dilaksanakan dan dibudayakan oleh masyarakat 

desa tanjung sari. Selain itu, budaya kerja bakti (gugur gunung) selalu 

dilaksanakan apabila ada warga yang membangun rumah, merenovasi 

masjid, mushola dan lain-lain. Ini menunjukan bahwa secara perlahan 

nilai tradisi tersebut mulai dibumbui oleh semangat keberagamaan. 

Hal ini yang menyebabkan masyarakat bisa menerima simbol-simbol 

agama itu secara utuh. Karena mereka merasa tidak ada yang hilang 
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dalam kehidupannya. Dan disaat yang sama mereka merasakan 

percikan semangat yang tinggi.  

10) Kondisi Sosial Keagamaan  

Seperti yang tertera dalam demografi penduduk, bahwa 90% di 

Desa Tanjung Sari beragama Islam dan 10% beragama lain. Desa 

Tanjung Sari tidak pernah ada gesekan yang dilatarbelakangi oleh 

kepentingan agama. Ini menunjukan bahwa pada batas-batas tertentu 

masyarakat desa tanjung sari telah berusaha untuk menciptakan 

kerukunan tersebut. Kehidupan beragama yang sejauh ini cukup 

memiliki warna tersendiri. Didesa tanjung sari terdapat 14 mushola 

dan 4 masjid. Banyak sekali agenda pertemuan biasa yang didesain 

dan diselingi dengan kegiatan keberagamaan dan setiap hari jumat 

melakukan pengajian rutin dan dilakukan didusun yang berbeda dan 

mengadakan latihan hadroh atau robana. Dalam acara apapun yang 

berbau kemasyarakatan mereka tidak melupakan untuk membaca 

yasin dan tahlil, sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada Allah atas 

nikmat yang diberikan-Nya. 
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3. Struktur Desa Tanjung Sari
91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Praktik Jual Beli Dedeh di Desa Tanjung Sari  

Pelaksanaan transaksi jual beli Dedeh yang terjadi di Desa Tanjung Sari 

harus melalui pemesanan terlebih dahulu, pembeli terlebih dahulu harus 

memesan dedeh kepada pak Wagiman agar dapat disiapkan berapa banyak 

jumlah yang di inginkan. Jual beli Dedeh terjadi apabila kedua belah pihak 

sudah bersepakat dengan pembicaraan antara penjual dan pembeli mengenai 

harga, jika harga sudah cocok antara kedua belah pihak yaitu penjual dan 

pembeli maka diberikan dedeh sesuai apa yang telah dibayar, terjadilah akad 

dengan kata lain kedua belah pihak telah berikrar adanya jual beli (ijab qabul) 

tetapi kesepakatan tersebut berdasarkan kemauan kedua belah pihak tanpa 

adanya paksaan antara keduanya, baik mengenai harga maupun batasan dan 

kewajiban yang harusnya terpenuhi dalam jual beli tersebut, termasuk 

didalamnya adalah sepakat dalam pembayaran, permintaan dedeh dan segala 
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hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli pakan tersebut. Hal ini sesuai 

dengan istilah jual beli yaitu suatu tindakan yang dilakukan antara penjual dan 

pembeli, dimana pihak penjual memberikan barang dagangannya kepada 

pembeli dan pembeli menerima dengan membayar sejumlah uang, baik 

langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atau ganti atas barang yang 

dibelinya secara suka sama suka dengan saling rela sama rela. Transaksi jual 

beli dedeh biasanya hanya yang memiliki kolam ternak ikan atau orang yang 

memiliki kolam pemancingan.  

 

Dalam pembuatan dedeh membutuhkan waktu kurang dari satu hari 

biasanya kurang lebih terdapat sekitar 10 sampai 20 sapi yang disembelih di 

peternakan milik pak Samsul. Melihat darah yang dibuang secara cuma-cuma 

saat itu, maka pak Wagiman berinisiatif untuk memanfaatkan darah tersebut 

sebagai pakan ikan lele dari pada darah tersebut dibuang secara cuma-cuma. 

Untuk  1 kg darah dihargai Rp.2.000,-. Pak  Wagiman biasa memesan darah 

hewan dari peternak sekaligus salah satu pemasok daging sapi di Pasar Natar 

yaitu bapak Samsul, Pak wagiman biasanya memesan darah paling sedikit 15 

kg setiap harinya tergantung berapa banyak pesanan yang datang kepanya. Pak 

Wagiman menjual darah yang sudah menjadi dedeh buatannya seharga 

Rp.5.000 per kg. 

 

Pak Wagiman memulai usaha jual beli dedeh ini sudah 3 tahun setengah 

lamanya. Saat ini beliau sudah memilik kurang lebih Sepuluh orang pelanggan 

tetap yang memesan dedeh kepadanya, dalam sekali pesan  pelaggan pak 

Wagiman membeli dedeh paling sedikit 5 kg, rata-rata pelanggan dedeh 
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memesan dedeh setiap dua hari sekali kepada Pak Wagiman.
92

  Berikut ini 

adalah langkah-langkah  pembuatan dedeh yaitu sebagai berikut: 

1. Masukkan darah dalam satu panic 

2. Kemudian rebus darah tersebut hingga berubah bentuk menjadi padat 

3. Setelah itu didinginkan disatu wadah 

4. Setelah dingin lalu dipotong-potong berbentuk dadu. 

Setelah peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut, maka dapat 

dipaparkan beberapa hasil wawancara yang dilakukan langsung kepada pihak 

yang melakukan jual beli dedeh yang digunakan utuk pakan lele yang 

dikumpulkan dalam sejumlah data hasil wawancara data observasi dengan 

penjual dan pertenak ikan lele tersebut. Berikut sejumlah data hasil wawancara 

dan observasinya sebagai berikut:  

Pak Samsul adalah seorang peternak sapi sekaligus salah satu  penyedia 

daging sapi di pasar Natar. Pak samsul adalah penyedia bahan baku bagi 

produk yang diperjualbelikan oleh bapak Wagiman yaitu dedeh, dari pak 

Samsul inilah bapak wagiman memperoleh darah hewan tersebut, pak Samsul 

sudah lebih dari 25 tahun menggeluti usaha ternaknya ini. tidak hanya 

menyediakan daging utuk pasar Natar tetapi pak Samsul juga menjual 

ternaknya ini kepada orang-orang yang memesan sapi miliknya  utuk acara  

hajatan seperti pernikahan
93

. Pak Samsul menjual darah hewannya kepada 

bapak Wagiman seharga Rp 2000, per Kg. Pak Samsul dan pak Wagiman biasa 

bertemu di pasar Natar untuk mengambil pesanan bapak Wagiman, bagi pak 
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Samsul dengan menjual darah hewan ternaknya dia bisa membantu pak 

Wagiman sekaligus mengurangi limbah peternakan bahkan dapat 

menghasilkan keuntungan dan darah pun tidak terbuang sia-sia  

Bapak Iwan yang merupakan salah satu pelanggan dedeh milik bapak 

Wagiman mengaku sudah hampir satu setengah tahun berlangganan dedeh 

dengan pak Wagiman, pak Iwan mengetahui tentang penjualan dedeh ini dari 

salah seorang temannya yang telah lebih dahulu telah membeli dedeh kepada 

pak Wagiman. Pak Iwan biasanya membeli 12 kg dedeh dalam sekali 

pemesanan, menurut pak Iwan dedeh yang dijual oleh pak Wagiman 

kualitasnya baik dan harga yang ditawarkan pun terjangkau. Selain itu dedeh 

ini juga membuat ikan milik pak Iwan lebih cepat besar
94

. Hal ini dirasa sangat 

membantu bagi pak Iwan karena dapat mengurangi biaya pakan yang 

dikeluarkan oleh pak Iwan, dan memberikan keuntungan sedikit lebih banyak 

dibandingkan menggunakan pelet sepenuhnya, pak Iwan memesan dedeh dua 

hari sekali  untuk ternak lele miliknya 

Pak Kardi seorang peternak lele di daerah Merak Batin sekaligus salah 

seorang pelanggan dedeh milik pak Wagiman, beliau mengatakan bahwa dedeh 

yang dijual oleh bapak Wagiman ini merupakan murni 100% terbuat dari darah 

hewan tanpa ada bahan tambahan apapun. Hal ini lah yang membuat pak Kardi 

sampai saat ini masih setia berlangganan dedeh dengan pak Wagiman, pak 

Kardi sendiri sudah cukup lama berlangganan dedeh ini yaitu hampir dua 

tahun, dan menurut pak Kardi selama ia berlangganan kualitas dedeh yang 
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dijual oleh pak Wagiman tidak pernah berubah masih sama seperti pertama kali 

saat beliau membeli dedeh tersebut
95

. Dengan memberikan pakan dedeh pada 

ikan lele miliknya, ikan lele tersebut menjadi lebih cepat besar dan rasa ikan 

pun gurih, para pembeli ikan lele di peternakan milikya pun tidak ada yang 

mengkomplain dengan  kualitas lele tersebut. Menurut pak Kardi hal ini 

membuat pak Kardi merasa sangat terbantu dengan adanya dedeh ini,karena 

pak Kardi bisa lebih cepat memanen ikan lele miliknya dan mendapatkan 

keuntungan sedikit lebih banyak dibandingkan hanya menggunakan pelet saja. 

Sekarang pak Kardi dapat memanen ikan lele dalam waktu 2 bulan saja, 

biasanya saat hanya menggunakan pelet tanpa didampingi dengan dedeh pak 

Kardi baru dapat memanen dalam waktu 2 setengah bulan sampai 3 bulan. 

  

                                                             
95

  Kardi, Pembeli Dedeh, wawancara dengan Penulis, Tanjung Sari, 24 januari 2018 



 

 
78 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Praktik Jual Beli Dedeh sebagai Pakan Lele di Desa Tanjung Sari 

Jual beli merupakan proses perpindahan hak kepemilikan yang dalam 

Islam merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan. Sesuai ketentuan ulama fiqh 

bahwa dalam jual beli ada rukun dan syarat sahnya jual beli. Diantaranya ada 

yang terkait dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, ada uang 

dan benda yang diperjualbelikan dan adanya lafal dan ijab.  

Menurut pengamatan peneliti dalam praktik jual beli dedeh untuk 

pakan ternak lele di Desa Tanjung Sari kedua belah pihak yang melakukan 

tansaksi jual beli dedeh sama-sama berakal, baliqh, sesuai dengan ketentuan 

yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq oleh ajaran Islam. Berikut ini adalah 

langkah-langkah pembuatan Dedeh yaitu sebagai berikut: 

1 Masukkan darah dalam satu panci 

2 Kemudian rebus darah hingga berubah bentuk menjadi padat 

3 Setelah itu dinginkan disatu wadah 

4 Setelah dingin lalu dipotong-potong berbentuk dadu 

Menurut Sunaryo salah seorang Ahli ternak, mengatakan bahwa 

Dedeh merupakan pakan ternak yang baik bagi prtumbuhan ikan lele karena 

dapat mempercepat pertumbuhan ikan lele dan kualitas dagingnya pun gurih, 

hal ini karena didalam darah mengandung protein yang cukup bagi ikan lele. 
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Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab tiga, maka peneliti dapat 

menganalisa, bahwa transaksi jual beli dedeh sebagai pakan lele di Desa 

Tanjung Sari adalah: 

Dalam factor ekonomi, yang dimaksud ekonomi disini adalah adanya 

pemasukan dan pengeluaran pada tempat pemotongan hewan dan pembuat 

dedeh. Disamping itu pihak peternak sapi tersebut tidak ingin dirugikan oleh 

hasil ternak yang di olahnya .Dimana peternak sapi tidak mau rugi jika darah 

dari pemotongan sapi dibuang sia-sia dan tidak mendapatkan keuntungan. 

Sedangkan pembuat dedeh melihat hal ini sebagai suatu peluang usaha yang 

cukup menguntungkan maka akhirnnya menjadikan darah sebagai pakan ikan 

lele. 

Menurut beberapa warga disekitar lingkungan pak Wagiman yang 

melihat transaksi jual beli dedeh untuk pakan ikan lele tersebut mereka 

menganggap hal itu biasa saja karena dedeh tersebut bukan dikonsumsi oleh 

manusia melainkan untuk pakan ikan lele. Jadi hal itu dianggap biasa saja dan 

tidak melanggar aturan-aturan yang ada di desa tersebut. 

 

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan 

Ternak Lele di Desa Tanjung Sari 

 

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan 

uang dengan jelas melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar 

merelakan. 
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Menurut jumhur ulama rukun jual beli  adalah: 

1. Aqid (pihak yang berakad) adalah adanya penjual dan pembeli 

2. Sighat (lafal) adalah adanya ijab dan qabul 

3. Ma‟qudalaih (barang yang diakadkan) adalah harta yang akan 

dipindahkan dari tangan seorang yang berakad kepada pihak lain. 

Menurut ulama hanafiyah, ma‟qud „alaih harus ada. Tidak boleh akad 

atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. 

Keharaman Darah Dalam Al-Quran terdapat dua ayat yang 

menjelaskan pengharaman darah yaitu Q.S. Al-Baqarah (2): 173 dan Q.S. Al-

Maidah (5): 3. Dari beberapa ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengharamkan 

bangkai, darah,daging babi, dan binatang yang disembelih dengan nama selain 

Allah. Kecuali dalam keadaan terpaksa seseorang harus mengkonsumsinya 

meskipun ia tidak menginginkannya, maka Allah membolehkan selama tidak 

berlebihan. Karena allah maha pengampun lagi maha penyayang. 

Melihat dari ketentuan jual beli dalam Islam bahwa penjual dan 

pembeli harus baliqh, berakal, sehat, dan atas kehendak sendiri an keadaan 

tidak mubajir. Seperti yang diungkap oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang 

melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad 

dengan orang bodoh, anak kecil, dan orang mabuk tidak sah.  

Sesuatu yang telah menjadi tradisi namun mengatarkan kepada 

perbuatan maksiat, atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia 

namun dari jenis maksiat, maka memperjualbelikannya haram. Misalnya babi, 

khamr, darah, makanan dan miuman yang diharamkan secara umum, patung 
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dan sebagainya. Barang siapa yang menetapkan alasan kenajisannya, maka 

pasti dia menetapkan hukum haram penjualan setiap najis menurut sekelompok 

ulama boleh hukumnya untuk jual beli pupuk dan najis / kotoran untuk 

digunakan manfaatnya, ada pula yang berpendapat bahwa pupuk dari najis itu 

hanya boleh bagi pembeli tidak boleh bagi penjual karena pupuk itu hanya 

dibutuhkan oleh pembeli tidak oleh penjualnya namun alasan itu sangat lemah, 

alasan yang benar adalah Allah mengharamkannya untuk itu lalu Rasulullah 

Saw. Menetapkan pengharamannya itu sendiri yang menjadi alasan dan tidak 

disebutkan alasan lainnya. 

Adapun hadis yang dijadikan dasar oleh Abu Hanifah tentang 

kebolehan menjual benda najis selama bukan untuk diminum dan dimakan 

adalah :  

َ عَََّل َشاٍة ِلَمْيُمْونََة فََوَجَدَها َمْيَتًة ُملْقَاًة فََقاَل : َهلَ  ْ َمرَّ َرُسْوُل هللِا َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسَّلَّ ُُ ْذ  ََ  َخ

ُْلُاَا.ِاَهاََبَا فََد بَْغُتُمْوُه َوانَْتَفْعُُتْ ِبِه ؟ فََقالُْو : ََيَرُسْوُل هللاِ  َخ ََّماُرّرَِ   ن
ّ
َاَمْيَتة   فََقاَل : ا ََّ

ّ
  ا

Artinya:“Rasul Allah SAW. Berjalan menuju ke (rumah) Maymunah 

dan beliau mendapatkan bangkai yang mati terpukul. Kemudian beliau 

bersabda, “Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya untuk disamak sehingga 

dapat dimaafkan? Hadirin menjawab, “Ya Rasul,bukankah ia itu bangkai?” 

Rasul Allah SAW. bersabda, “yang diharamkan adalah memakanny.” 

 

Sebagaimana terdapat perbedaan dalam memahami ayat Al-Quran, 

para pakar fikih berbeda pendapat mengenai hukum pemanfaatan benda najis, 

selain dimakan dan diminum. Pemanfaatan benda najis dalam arti dimakan dan 

diminum disepakati keharamannya oleh para pakar  fikih. 

Secara umum, pendapat ulama fikih tentang pemanfaatan darah dapat 

dibedakan menjadi dua. Pertama, pakar fikih yang berpendapat bahwa 
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pemanfaatan darah (hewan) adalah haram. Di antara mereka adalah Imam 

Malik (pendiri aliran fikih Malikiah), Imam Asy- Syafi‟i (pendiri aliran fikih 

Syafi‟iah), dan Imam Ahmad Ibn Hanbal (pendiri aliran fikih Hanabilah), dan 

kedua, pakar fikih yang berpendapat bahwa pemanfaatan darah itu boleh 

selama bukan untuk diminum dan dimakan. Mereka adalah Abu Hanifah 

(pendiri aliran fikih Hanafiah) dan Zhahmah (yang dibangun oleh Imam Daut 

al-Zhahiri dan Ibn Hmz). 

Dalam hal ini, ada baiknya dikemukakan pula hasil penelitian 

Muhammad Wafa tentang penjualan benda najis. Setelah mengutip ayat Al-

Quran tentang keharaman bangkai, darah, babi, dan khamar, Muhammad Wafa 

menyusun kaidah sebagai berikut: 

ُعُو َحرَاٌم لَِتْحرْيِْ ََثَِنوِ وَُكلُّ َماَحرََّمُو اهللُ َعَلى اْلِعَباِد ف َ   بَ ي ْ

 

Artinya:“Setiap benda yang diharamkan oleh Allah adalah haram 

dijual karena hasil dari penjualannya adalah haram,” 

ِرْْيُ بَْيِعاَا اَاِبنَّصِ اْلِكتَاِب َوََتْ ُْلِ َخ ِرْْيُ  ُ  َوالِْخْْنِْيُر ََتْ نَّةِ  فَالَْمْيَتُة َوادلَّ  ِبنَّصِ الس ُّ

 

Artinya:“Keharaman memakan bangkai,darah, dan babi ditetapkan 

dalam Al-Quran: sedangkan keharaman menjualnya ditetapkan dalam 

Sunnah” 

 

Kaidah tersebut sejalan dengan kaidah fikih berikut: 

ُعوُ   ُكلُّ َماَحَرَم َأْكُلُو َحَرَم بَ ي ْ

Artinya:“Setiap benda yang haram dimakan, haram pula 

penjualannya” 
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Maka orang yang menjualbelikan darah itu semata-mata untuk 

keperluan pakan lele, berarti niat penjual darah atau dedeh hanya untuk usaha 

semata. Ia tidak mengharapkan imbalan berupa materi yang berlebihan dari 

pembeli. Ini mungin bisa terjadi jika pembeli mendapatkan darah dari penjual 

yang bersifat langsung diberikan oleh penjual tanpa melalui dari pihak ketiga. 

Namun permasalahan yang kita temukan dilapangan si bembeli yang 

membutuhkan darah untuk pakan lele, ia tidak mendapatkannya secara cuma-

cuma. Tetapi ia harus membeli darah dengan harga yang cukup tinggi, 

permasalahannya bukan lagi penjual atau pembeli darah, tapi bagaimana 

hukum menjualbelikan darah yang menurut hukum Islam tergolong benda 

najis. 

Imam Abu Hanifah dan Zahiri membolehkan menjual belikan benda 

najis yang ada manfaatnya, seperti kotoran hewan, seperti serbuk. Secara 

analogis mazhab ini membolehkan jual beli drah karena bermanfaat bagi 

manusia untuk keperluan pakan lele. Namun Imam Syafi‟i mengharamkan jual 

beli benda najis termasuk darah. Ayat Al-Qur‟an menyatakan secara tegas 

bahwa darah termasuk benda yang diharamkan. Firman Allah dalam Al-Qur‟an 

dalam surat Al-maidah ayat 3 : 
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Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging 

babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, 

yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali 

yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang 

disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan 

anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada 

hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, 

sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada 

hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan 

kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka 

barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  

 

Benda yang diharamkan tidak boleh untuk dijualbelikan. Berdasarkan 

hadis Rasulullah SAW yang artinya:Sesungguhnya Allah jika mengharamkan 

sesuatu, maka mengharamkan juga harganya”. (HR.Ahmad dan Abu Daud). 

Memperhatikan dua silang pendapat diatas maka jual beli darah 

adalah sesuatu yang tidak pantas dan tidak etis. Sebab jika hal ini 

diperbolehkan, maka darah dijadikan ajang bisnis oleh manusia. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pembahasan  pada bab-bab terdahulu di atas, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Bahwa pada prakteknya jual beli dedeh sebagai pakan ternak lele yang 

dilakukan di Desa Tanjung Sari dalam praktiknya melibatkan tiga pihak 

yaitu penjual darah, penjual dedeh dan pembeli yaitu Peternak Lele 

Transaksi jual beli ini dilakukan dirumah penjual. Jual beli dedeh ini sudah 

berlangsung cukup lama meskipun pada awalnya dedeh tidak digunakan 

sebagai pakan ternak. Namun pada sekarang ini dedeh diproduksi untuk 

memberi pakan pada ternak lele saja, tidak untuk dikonsumsi manusia atau 

untuk pakan selain lele. 

2. Menurut Hukum Islam 

Bahwa praktik jual beli dedeh yang ada di Desa Tanjung Sari dianggap sah 

berdasarkan pendapat ulama mazhab Hanafi dan Zahiriyyah yang 

menyatakan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat secara syar‟i boleh 

untuk diperjualbelikan. Begitu juga boleh menjualbelikan segala sesuatu 

yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum. 

Sedangkan tidak sahnya praktik jual beli dedeh sebagai pakan ternak 

dikarenakan dedeh merupakan darah binatang yang tergolong pada barang 

najis. Menurut ulama ulama mazhab Syafi‟i, Maliki dan Hambali salah satu 
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syarat objek jual beli haruslah barang yang suci. Jadi barang yang tidak 

suci atau tergolong najis tidak sah diperjualbelikan. 

Menurut penulis jual beli dedeh sebagai pakan ternak lele jual beli yang 

batal. Karena dalam jual beli dedeh sebagai pakan ternak lele telah 

memenuhi rukun jual beli namun tidak memenuhi syarat sah ma‟qud alaih 

(barang yang diperjualbelikan),  yaitu barang harus suci. Meskipun dalam 

jual beli dedeh itu sendiri terdapat manfaat selain untuk dimakan dan 

diminum. Namun dari kemanfaatan tersebut tidak dapat menghilangkan 

kenajisan dari dedeh itu sendiri. 

B. Saran-Saran 

1. Untuk dapat ditindak lanjuti dalam masalah-masalah yang serupa dengan 

lebih dalam. 

2. Untuk penjual Dedeh diharapkan dapat beralih kepekerjaan  yang lebih 

baik lagi, dan tidak bertentangan dengan al-qur”an 
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