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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanaman hias dalam beberapa waktu terakhir ini sedang ramai 

dibicarakan oleh masyarakat, ini disebabkan karena harga yang mahal dan 

model tanaman hias yang mempunyai pesona serta unik disaat kita 

memandangnya. Tidak sedikit yang turun di usaha tanaman hias ini, dari 

orang-orang yang sebelumnya tidak mempunyai hobi pada tanaman hias 

bahkan dari kebanyakan kalangan yang sebenarnya tidak mempunyai latar 

belakang perihal tanaman hias. Mereka ikut usaha dibidang tanaman hias 

karena termotivasi akan keuntungan yang didapatkan dari usaha jual beli 

maupun jadi petani tanaman hias. (Sulistiawan, 2007:1-2) 

Saat ini tanaman hias menjadi trend yang dapat menaikkan status 

sosial seseorang. Ketidaklaziman pada tanaman hias merupakan daya tarik 

tersendiri. Bahkan karena keunikan dan kelangkaannya tanaman yang 

bersosok unik ini pasti dibandrol mahal oleh pemilik tanaman tersebut, jika 

ia akan menjualnya. 

Tiap orang selalu mempunyai motivasi yang berbeda-beda untuk 

menjalankan usaha dan bisnisnya. Tiap orang juga mempunyai kebebasan 

dalam menjalankan usahanya dan kebebasan merupakan unsur dasar manusia 

dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun 

kebebasan ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan 
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manusia lain. Bila manusia saling melanggar batas kebutuhan antar 

sesamanya, maka akan terjadi konflik. Bila terjadi hal ini, maka manusia 

akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan. 

Keterbatasan kebebasan ini menyebabkan bertemunya antara kebutuhan satu 

dengan kebutuhan yang lain yang akhirnya menimbulkan batas kerugian 

yang seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan semaksimal 

mungkin. (Sudarsono, 2002:1-2) 

Di dalam Islam mengenal adanya syariat, syariat memuat berbagai 

hukum, yaitu halal, haram, mubah, makruh. Di dalam hukum tersebut 

terdapat prinsip-prinsip Islam dalam kaitannya dengan kehidupan. Baik 

kaitannya dengan hubungan kepada Allah maupun hubungannya dengan 

manusia. Jika manusia sudah melupakan adanya syariat tersebut, mereka 

cenderung akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencukupi 

kebutuhannya dan cenderung hanya menuruti hawa nafsu. Untuk 

menghindarkan hal itu, maka Islam memberikan rambu-rambu dalam 

kehidupan manusia. Karena apabila hal itu dibiarkan maka yang akan 

menemui kerugian manusia itu sendiri. Rambu-rambu itu disebut Fiqh. Di 

dalam Fiqh ada aturan bermuamalah dan dalam muamalah ada aturan jual 

beli. 

Dalam Islam, jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan 

pembeli. Prinsip ini ditunjukkan oleh firman Allah Q.S. an-Nisa’:29 yang 

berbunyi: 
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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 

(an-Nisa’:29) 

Rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli itu diwujudkan 

dalam bentuk ucapan lisan, sehingga jumhur ulama yang terdiri dari salafiah, 

syiah dan zhahiriyah mewajibkan adanya akad jual beli. Dengan demikian 

mereka memandang akad sebagai salah satu rukun jual beli. Akan tetapi 

menurut al-syaukani, pernyataan suka sama suka dalam jual beli tidak mutlak 

harus dengan ucapan secara lisan saja. Orang boleh mengungkapkannya 

dengan cara-cara lain, seperti dengan isyarat, tulisan dan sebagainya, asal 

dapat membuktikan suka sama suka. Dalam hal ini al-Syaukani berkata : 

(Rusli, 1999:175-176) 

عقَالَ اُهللا ت قَد ا ٍض" ا ىلَ ورت نةً عاراملُناَ" ِتج وا ِض هرالْت د رجاَنَّ م لَّ ٰذِلكفَد 

 يغٍةطَ والَ بد ِمن الد الَ لَِة علَيِه ِبلَفٍْظ أَو ِإشارٍة أَو ِكنا يٍة ِبأَي لَفٍْظ وقَع وأَي ِص

كَانت , ِبأَيلَوصٍة حدِفيٍة مارِإشت. 

Artinya: Sesungguhnya Firman Allah: ”Perniagaan yang berlaku suka sama 

suka” (Q.S. an-Nisa/4: 29) yang demikian itu menunjukkan bahwa 

suka sama suka menunjukkan manath (matie hukum) dan hal 
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demikian meski ditunjukkan ungkapan, isyarat, atau dengan 

ungkapan kinayah apapun bentuknya asal bisa mencapai maksud, 

(boleh pula) dengan sesuatu sifat apapun (bentuknya) dan dengan 

isyarat yang mencapai hasil. 

Melihat permasalahan yang sering kita jumpai dalam suatu proses 

jual beli, ada suatu hal yang perlu diperhatikan dan merupakan pokok yaitu 

adanya suka sama suka. Apabila prinsip itu bisa terlaksana berarti kegiatan 

jual beli itu menurut hukum Islam adalah halal. 

Akan tetapi, apabila jual beli itu menimbulkan ketidakbaikan atau 

kecurangan dan kebohongan, maka hal itu dikatakan tidak boleh/haram. Jadi 

unsur suka sama suka adalah pokok dari transaksi jual beli. Akan tetapi 

apabila ada kesalahan setelah adanya transaksi itu terjadi, maka kesalahan 

terjadi pada individu itu sendiri. Karena salah satu tidak teliti ataupun kurang 

memperhatikan proses jual beli itu sendiri, atau bahkan secara syariat Islam. 

Berarti proses transaksi itu halal, akan tetapi kepuasan salah satu pihak tidak 

terpenuhi, namun apabila itu terjadi berarti itu kesalahan pada salah satu 

pihak saja antara penjual dan pembeli. 

. Untuk mempermudah pembahasan mengenai permasalahan ini, 

maka peneliti memilih Eny’s Green sebagai objek penelitian. Karena yang 

peneliti dengar di Eny’s Green dalam melakukan transaksi mengedepankan 

kejujuran serta memberikan harga yang berbeda dengan harga yang sedang 

booming dimasyarakat akibat ulah para spekulan  
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Berangkat dari hal di atas, maka peneliti memilih judul Jual Beli 

Tanaman Hias Menurut Tinjauan Hukum Islam di Eny’s Green. 

 

B. Penegasan Istilah    

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami tentang Jual 

Beli Tanaman Hias Menurut Tinjauan Hukum Islam, maka penulis 

lampirkan beberapa keterangan atau pengertian sebagai berikut: 

1. Jual Beli 

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan (suhendi,2007:67). 

2. Tanaman Hias 

Tanaman yang mempunyai daya tarik dan keunikan tersendiri 

(www.google.com). 

3. Hukum Islam 

Sudut pandang atas aturan-aturan dan dalil hukum Islam yang diambil 

dari ayat al-Qur’an dan As-Sunnah, serta pendapat ulama agama 

(Syarifuddin, 1990: 18). 

 

C. Rumusan Masalah 

Dengan berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas 

ditemukan permasalahan sebagai berikut: ”Bagaimana Jual Beli Tanaman 
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Hias di Eny’s Green Desa Kadireso Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali 

Menurut Tinjauan Hukum Islam”. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana hukum dari jual beli tanaman hias bila 

dipandang dari aspek agama/hukum Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Teoritis 

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan 

dibidang jual beli. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

b) Manfaat Praktis 

1. Bagi individu yang melakukan penelitian: mengetahui jual beli 

secara benar, dan dapat mengambil manfaatnya. 

2. Bagi pembaca skripsi ini dapat memberikan kesadaran dan 

manfaat akan jual beli tanaman hias menurut tinjauan hukum 

Islam. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Sebagaimana yang tersebut dalam latar belakang masalah penelitian 

ini difokuskan pada pembahasan bagaimana jual beli tanaman hias menurut 
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tinjauan hukum Islam, maka penulis membaca buku-buku literatur yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

Yang pertama buku yang berjudul ”Berbagai Macam Transaksi 

dalam Islam”, karya M. Ali Hasan. Dalam buku ini pengarang membahas 

tentang: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual 

Beli, Kelalaian dalam Jual Beli, Bentuk-Bentuk Jual Beli serta Khiyar. 

Kurniawan Junaedhie menulis sebuah buku dengan judul Pesona 

Anthurium Daun.Buku ini menyajikan sejumlah anthurium daun yang 

terkenal di Indonesia mulai dari Anthurium keris sampai Anthurium neo 

superbum atau kobra yang belakangan ini menjadi obsesi khusus kolektor 

tanaman hias. 

Yang ketiga buku yang berjudul Konsep Ekonomi Islam karya Heri 

Sudarsono (tahun 2002). Dalam buku tersebut memuat tentang kegiatan 

ekonomi, baik dilihat dari unsur, proses maupun bentuk jual beli. 

Berdasarkan penelitian diatas nampak belum ada uang meneliti 

tentang Jual Beli Tananam Hias Menurut Tinjauan Hukum Islam, maka 

penulis akan melakukan penelitian di toko Eny’s Green Desa Kadireso, 

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode observasi yaitu penelitian dengan mengamati 

secara langsung objek yang diteliti.  

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan atau 

mengajukan pertanyaan kepada para responden. 

b. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

dengan mencatat hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi data 

yang ada. 

3. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya dapat 

dibedakan menjadi: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian yaitu: bibit Anthurium, penjual dan pembeli tanaman hias. 

b. Data sekunder, yaitu diambil dari: 

Al Qur’an, Hadits, buku-buku, majalah, serta dokumen yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

4. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara 

deskriptif, dimana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian 

sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di 
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lapangan. Analisa deskriptif yaitu menganalisa temuan proses yang 

sedang berlangsung dengan pola pikir induktif dan deduktif. 

a. Induktif 

Dari metode ini penulis mencoba merangkai peristiwa-peristiwa 

yang sifatnya minor(khusus) untuk menarik kesimpulan yang lebih 

umum.Yang dimaksud cara berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-

fakta khusus atau yang konkrit tersebut ditarik generalisasinya yang 

mempunyai sifat umum.Metode ini penulis gunakan untuk menganalisa 

jual beli tanaman hias di toko Eny’s Green. 

b. Deduktif 

Suatu cara untuk menganalisa data yang telah ada dan 

penyimpulannya dengan mencari hal-hal yang bersifat umum untuk 

ditarik menuju hal-hal yang bersifat khusus.Metode ini penulis gunakan 

untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam tentang jual beli 

tanaman hias di toko Eny’s Green. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menguraikan beberapa sub 

bab diantaranya adalah: 

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang : Latar Belakang, Penegasan 

Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. 
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BAB II : Teori jual beli dalam hukum Islam pada bab ini, membahas 

tentang pengertian jual beli, Dasar hukum jual beli, hukum 

jual beli, rukun dan syarat jual beli, unsur kelalaian dalam jual 

beli, bentuk-bentuk jual beli, hikmah jual beli, khiyar. 

BAB III : Pada Bab ini membahas tentang gambaran umum Toko 

”Eny’s Green” 

A. Latar Belakang berdiri dan sejarah berdirinya Eny’s Green 

B. Selayang Pandang Tanaman Hias  

C. Pelaksanaan jual beli tanaman hias di Eny’s Green 

D. Kendala-kendala yang dihadapi Eny’s Green 

E. Strategi pengembangan Eny’s Green 

BAB  IV : Analisis teori jual beli tanaman hias menurut Hukum Islam  

A. Segi rukun dan syarat jual beli 

B. Segi manfaat dan madhorot jual beli 

BAB V : Pada bab ini membahas tentang kesimpulan bab-bab 

sebelumnya, saran dan penutup. 

 

 

 

 

 

 

 




