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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut sangat wajar mengingat mereka 

selalu berinteraksi dengan sekitarnya. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai 

makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Artinya manusia merupakan suatu kesatuan hidup yang bersama-sama 

dan membutuhkan timbal balik (sama-sama saling membutuhkan). Salah satu cara 

agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu dengan jalan perniagaan 

atau perdagangan. Meskipun ada kesamaan timbulnya kegiatan ekonomi, yakni 

disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia, namun karena 

manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dimiliki 

orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya 

secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk 

memenuhi kebutuhannya.  

Sisi lain dari keunikan muamalah Islam adalah banyaknya bentuk-bentuk 

jual beli yang dimilikinya. Hal ini merupakan anugerah yang tak ternilai dari 

Allah Ta’ala. Pembuat syariat yang kemudian umat manusia melaksanakannya 

dalam transaksi perekonomian mereka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wata’ala 

melalui rasul-Nya telah membuat syariat untuk mengatur hamba-Nya, khususnya 



2 
 

dalam hal bermuamalah. Karena sesungguhnya segala hal yang diperbuat oleh 

umat manusia padamasanya akan dimintai pertanggung jawabannya, dan manusia 

akan menjadisaksi atas dirinya sendiri. Dalam Al-Qur’an surat Al-Qiyamah (75) 

ayat 14, disebutkan : 

               

Artinya : Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri.1  
 

Meskipun tidak dipungkiri adanya madharat (kerugian) yang ditimbulkan 

darinya (perdagangan). Karena sifat manusia yang tidak pernah merasa puas 

merupakan salah satu faktor timbulnya suatu kerugian dalam perniagaan. Mereka 

selalu mengharapkan yang lebih dari apa yang sudah mereka dapatkan, maka 

tidak menutup kemungkinan apabila mereka melakukan hal-hal yang tidak 

diinginkan yang akan merugikan salah satu pihak. Perdagangan adalah jual beli 

dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling 

kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum merupakan bagian yang 

terpenting dalam aktivitas usaha.  

Sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang 

diharamkan maupun diperselisihkan hukumnya. Dalam surat An-Nissa (4) ayat 29 

disebutkan: 

                                                             
1 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: SYGMA, 2005 
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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. 

Dalam hadits Rasulullah juga disebutkan : 

رَ  ُه ِيب أَ  ْن َع  رَ يـْ  ُ  يَ ِض رَ  ةَ  ُ  لَّ َص  ِيبِّ النَّ  نِ َع  اهللا ِ َع  اهللا َ  :الَ قَ  مَ لَّ َس وَ  هِ يْ ل ْ أْ (ي  انٌ مَ َز  اسِ النَّ  يلَ َع  ِيت
ُ َال  َ يـ َ  اِيلْ ب ُ رْ امل ُ نْ مِ  ذَ َخ ا أَ مَ  ء َ  نَ مِ  , أَ  ه َ  نَ مِ  مْ أَ  ِل َال احل )) (رواه البخاراِم رَ احل  

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a Nabi Muhammad SAW 
bersabda : Akan datang suatu zaman ketika orang-orang tidak lagi 
perduli apakah ia memperoleh uangnya (kekayaannya) dengan cara halal 
atau haram (HR. Bukhori)2 

 
Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim 

untuk mengenal hal-hal yang menentukan sah tidaknya usaha jual beli sehingga 

akan menjadi suatu bentuk usaha yang barakah.  

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan beberapa persoalan yang 

berkaitan dengan masalah jual beli, pengertian dari jual beli itu sendiri ialah suatu 

perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara 

sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak 

lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan 

syara’ dan disepakati.  

                                                             
2 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Sahih Al-Bukhari, Bandung: Mizan Pustaka,  2008, h. 392 
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Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya adalah memenuhi 

persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan 

jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak 

sesuai dengan kehendak syara’. Dalam perspektif hukum Islam, praktek transaksi 

jual beli termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Dalam 

surat Al-Baqoroh (2) ayat 275: 

           

Artinya : Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia demikian pula Nabi 

Salallahu 'alaihi wasallam dalam sunnahnya yang suci, mengenai beberapa hukum 

muamalah, karena manusia membutuhkan hal itu, dan karena manusia 

membutuhkan makanan, yang dengannya akan menguatkan tubuh, demikian pula 

membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya dari berbagai 

kepentingan hidup serta kesempurnaannya. Salah satu jual beli barang tersier saat 

ini yang sudah dianggap bukan barang mewah lagi adalah jual beli alat elektronik 

berupa handphone yang ingin penulis teliti.  

Untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, Indonesia 

harus mengembangkan teknologi, akses pasar, keterkaitan strategis antara 

produsen dan konsumen yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan 

daya saing. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggerakkan mobilitas 

pasar melalui transaksi alat komunikasi khususnya handphone. 
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Kemajuan teknologi handphone dewasa ini, telah menempatkan 

handphone sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat 

dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat masa kini bahkan sudah menjadi gaya 

hidup mereka, oleh sebab itu penjualan dan peredaran handphone membuahkan 

hasil yang signifikan dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan yang cukup 

besar. Salah satunya dapat dibuktikan dengan handphone yang dimiliki sebagian 

besar masyarakat.3 

Besarnya daya serap pasar terhadap handphone di Indonesia, telah 

memberikan banyak kesempatan bagi para distributor handphone untuk saling 

bersaing menyalurkan dan memasarkan handphone yang telah diproduksi oleh 

para produsen kepada masyarakat. Tentu saja hal ini telah menciptakan suatu 

persaingan yang tinggi bagi para distributor handphone, sehingga bagi para 

distributor yang tak mampu bersaing secara sehat melakukan pendistribusian 

handphone secara ilegal, seperti mendistribusikan handphone dengan cara 

menghindari pajak.  

Cara seperti ini juga dapat memberikan keuntungan bagi distributor dalam 

melakukan penetrasi pasar handphone ke dalam masyarakat dengan cepat, mudah 

dan murah, tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh para distributor itu 

sendiri.  

                                                             
3 Rizky Harta Cipta, Menghadapi Peredaran Handphone Black Market Yang Telah 

Menghawatirkan, Kompas, 27 Oktober 2008, dari http://hukumpositif.com/node/19. 
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Secara umum handphone BM sangat berbeda dengan handphone “Resmi” 

atau disebut juga sebagai handphone “legal”, karena handphone BM pada 

hakikatnya merupakan handphone yang sengaja diselundupkan ke dalam negeri 

dengan cara menghindari sistem perpajakan Negara. Sedangkan handphone 

“legal” merupakan handphone yang didistribusikan melalui distributor yang 

memiliki sertifikat resmi dari Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi 

Republik Indonesia untuk didistribusikan ke pasar yang telah memenuhi standar 

minimum yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Berbeda lagi dengan jenis 

handphone “Refurbished” yang merupakan handphone bekas yang diperbaiki dan 

diperbaharui, sehingga handphone tersebut, seolah-olah menjadi handphone baru 

dengan status “Black Market” atau handphone dengan status “legal”. 

Permasalahan di masyarakat lahir ketika, pembeli tidak mengetahui dan 

memahami, bahwa handphone yang dibeli merupakan handphone Black Market 

atau handphone legal. Hal ini lebih diperparah dengan oknum penjual yang tidak 

memberikan penjelasan yang cukup terhadap para calon pembeli mengenai 

handphone Black Market, handphone legal atau handphone “Refurbished” yang 

akan dipilih oleh para calon pembeli. 

Handphone Black market yang sering disingkat dengan Handphone BM, 

merupakan  keadaan suatu barang yang sama persis dengan aslinya tapi bukan 

merupakan barang original atau seperti replikanya saja atau banyak orang 

menyebutnya barang reject (produk gagal).  

Apabila meninjau hukum yang berlaku dari pandangan perlindungan 

konsumen terkait dengan status handphone black market, maka sebenarnya 
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keberadaan handphone BM telah berlawanan dengan UU No. 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, karena pada hakikatnya konsumen memiliki 

hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya (Pasal 4). Walaupun 

demikian, setiap konsumen harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi 

pembelian barang dan jasa, karena salah satu perlindungan konsumen, ditujukan 

untuk dapat mengangkat harkat dan martabat konsumen itu sendiri, dengan cara 

menghindarkannya dari dampak buruk dari pemakaian barang dan/atau jasa, 

selain menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen yang dapat menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab 

dalam berusaha (Pasal 2-3). Selaras dengan hal ini,  pasal 7 telah menegaskan 

bahwa, “Penjual harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. 

Apabila kita meninjau peredaran handphone BM di masyarakat, maka 

peredaran handphone BM tidak hanya bertentangan dengan hukum yang terkait 

dengan perlindungan konsumen, karena apabila kita meninjau pada UU No. 36 

Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, khususnya Pasal 32, maka telah 

menjelaskan bahwa, perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan, 

diperdagangkan serta digunakan di dalam negeri, harus memenuhi persyaratan 

teknis dan izin yang ditentukan. 

Dalam kajian fikih islam, kebenaran dan keakuaratan informasi ketika 

seseorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati kajian 
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yang sangat signifikan. Islam tidak mengenal istilah kapitalisme klasik 

“Pembelilah yang harus hati-hati”, tidak pula “Pelaku usahalah yang harus 

berhati-hati” tetapi dalam islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan 

(ta’adul) dimana pembeli dan penjual harus berhati-hati. 

Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan 

dengan kuantitas dan kualitas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan efek 

samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap agama tertentu, seperti 

informasi halal atau haramnya suatu produk. Resiko pemakaian barang akan 

dikenakan pada pelaku usaha sebagai penyebab (tasabub) kerugian karena 

melanggar prinsip-prinsip hati-hati (adam al ihtiyath) atau sewenang-wenang 

dalam penggunaan hak ( al ta’suf fil isti’mali al haq). 

Salah satu tujuan promosi atau iklan yang tidak juju raga barang 

dagangannya tersebut laris atau menarik pembeli untuk membelinya. Dalam 

kaitanya dengan praktik jual beli handphone BM ini para penjual mempromosikan 

dengan sedemikian rupa dengan dalih barang yang dijualnya adalah barang baru, 

bersegel dan original walaupun sebenarnya barang yang mereka jual tidak seperti 

apa yang ditawarkan, hal ini mengandung penipuan karna pihak penjual tidak 

berkata sejujurnya tentang kondisi barang yang ia jual serta tidak memberi 

informasi yang sejelas-jelasnya kepada konsumen sehingga hal ini juga berbau 

gharor.  

Selain itu mulai dari asal usul hanphone BM dan hal-hal yang 

mengandung penipuan dan ghoror maka ini berakibat pada sifat barang yang 

ditawarkan tersebut apakah halal atau haram hokumnya. Maka disinilah perlu 
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adanya penelitian tentang hukum jual beli handphone BM yang ditinjau dari 

hokum islam dan hokum perlindungan konsumen yang tertuang dalam UU No. 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat diambil 

suatu rumusan masalah mengenai permasalahan yang ingin penulis teliti, yaitu : 

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli handphone BM? 

2. Apakah penjualan Handphone BM menurut Undang-undang perlindungan 

konsumen melanggar hak-hak konsumen? 

C. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang 

sudah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa 

kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari 

kajian penelitian tersebut dan merupakan uraian singkat hasil-hasil penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya yang sejenis. 

Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian 

atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “Jual Beli Handphone BM 

Ditinjau Dari Hukum islam Dan Undang-undang Perlindungan Konsumen”. 

Memang sebelumnya skripsi ini pernah ada yang membahas tentang “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Selundupan” oleh Nur'aini Dian Ari 

Anggrain, mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Pada skripsi 

terdahulu hanya membahas jual beli barang selundupan secara umum. Menurut 
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penulis ini berbeda, yang membedakan ialah karena tidak semua barang Black 

Market khususnya handphone merupakan barang selundupan, barang tersebut 

menjadi Black Market karena barang yang diperjualbelikan sifatnya illegal dan 

menyalahi prosudur serta standar pemasaran, jadi yang dinamakan barang black 

market bukan hanya barang yang didatangkan dari luar dengan menghindari pajak 

Negara saja. Ada tiga kategori hand phone BM.  

Pertama: masuk kategori ilegal lantaran tidak mempunyai sertifikasi dari 

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, itu juga tanpa disertai kelengkapan 

buku petunjuk berbahasa Indonesia. Biasanya, handphone BM tidak punya 

garansi dari penyalur resmi.  

Kedua: cara memasukkan handphone itu ilegal, atau istilah populernya 

barang selundupan. Biasanya, handphone itu didatangkan melalui pelabuhan-

pelabuhan. 

Ketiga: barang yang reject (produk gagal) dari pabrik atau rusak setelah 

beredar di pasaran kemudian didaur ulang kembali oleh orang-orang yang ahli 

dalam bidang reparasi handphone kemudian dijual kembali dengan dalih kondisi 

baru, bersegel namun tidak resmi.4 

Pada skripsi kali ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan 

yang lebih spesifik pada obyek tertentu yaitu jual beli alat elektronik “Black 

Market” berupa handphone. Landasan teori yang dipakai pun bukan hanya dari 

                                                             
4 Yunus Madao, Waspadai Ponsel atau Handphone Rekondisi, 16 Maret 2011, dari 

http://tongkonanku.blogspot.com/2011/03/waspadai-handphone-atau-handphone.html. 



11 
 

segi Hukum Islam-nya saja, akan tetapi menggunakan juga dari sudut pandang 

Undang-undang Perlindungan Konsumen. 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memiliki tujuan dan sasaran yang 

hendak dicapai. Tujuan yang ingin dicapai yaitu: 

1. Mengidentifikasi hukum jual beli handphone BM ditinjau dari hukum 

Islam. 

2. Menganalisis pelanggaran hak konsumen dalam jual beli handphone BM. 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi penulis dan masyarakat 

pada umumnya. 

2. Memberikan pemahaman bagi para pelaku usaha tetntang pentingnya 

i’tikad baik dalam berusaha. 

3. Memberikan masukan kepada konsumen agar jeli dan berhati-hati dalam 

membeli dan mengkonsumsi barang. 

 F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan memahami judul dalam pembahasan, maka 

penulis sampaikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini 

yaitu : 
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Jual beli: suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk 

membayar harga yang telah dijanjikan.5 

Handphone: sering disingkat (HP) yang artinya telepon genggam, adalah 

perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang 

sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-

mana (portabel, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon 

menggunakan kabel (nirkabel)6 

Black Market (pasar gelap): Biasa disingkat BM yaitu suatu istilah kepada 

transaksi-transaksi yang melawan atau bertentangan dengan pengendalian harga 

dan peraturan-peraturan distribusi pemerintah7.  

Konsumen: Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.8 

Pasar Singosaren: Pasar Singosaren merupakan suatu pasar yang berada di 

Jl. Gatot Subroto 104 Solo Kota Serengantengah yang mengalami perkembangan 

dari tradisional ke arah modern. Sampai saat ini Pasar Singosaren bisa dikatakan 

sebagai pasar tradisional dan bisa dikatakan pasar modern. Hal ini disebabkan 

                                                             
5 Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradya 

Paramita, 1989, hal. 327 
6 Ade Setijo, Apa itu Handphone?, 8 Mei 2012, dari http://dotcomcell.com/kumpulan-

artikel/2010/10/apa-itu-handphone.html. 
7 DR. Winardi, S.E., Kamus Ekonomi (inggris-indonesia), Bandung: PENERBIT ,1980, 

h. 33. 
8 UU RI no.8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 2 
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dengan sistem belinya yang beraneka macam, misalnya saja pembayaran yang 

menggunakan uang bahkan sistem tawar-menawar masih berlaku disini. Adapun 

jenis dagangan yang dijual di pasar Singosaren antara lain peralatan elektronik 

mulai dari handphone lengkap dengan berbagai macam aksesorisnya. Ada juga 

yang menjual pakaian    dewasa maupun anak-anak. Aksesoris remaja juga dapat 

kita temukan di sini seperti kalung, gelang, cicncin, anting, berbagai macam 

pernak-pernik lainya9. 

G. Metode Penelitian 

Secara metodologi penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan 

menggunakan studi Deskriptif Analisis, dimana pemahaman mendalam terhadap 

objek bahasan dan fenomena yang yang berkaitan dengan penelitian yang 

kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, dengan 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif analisis (descriptive of analyze research). Deskripsi 

analisis ini bertujuan untuk menggabarkan dan memberikan gambaran 

keadaan atau gejala-gejala yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian, 

yang kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. 

 

                                                             
9 Tim Lab. UCYD, Profil Pasar Singosaren, 16 April 2009, dari 

http://labucyd.blog.uns.ac.id/2009/04/16/profil-pasar-singosaren/ 
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2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

lapangan penelitian dan sumber berita lainya berupa surat kabar, 

majalah dan artikel yang memuat didalamya masalah jual beli 

handphone BM di pasar Singosaren, sebagai sumber informasi maka 

akan dilakukan observasi dan wawancara kepada pelaku pasar seperti 

penjual dan pembeli. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data sekunder merupakan data tambahan sebagai 

penunjang dan pelengkap dari penelitian ini, adapun sumber data 

sekunder berupa majalah, artikel, surat kabar, media internet ataupun 

buku-buku penunjang lainnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lebih jelas, maka diperlukan adanya 

teknik pengumpulan data. Sehingga dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik: 

a. wawancara (interview) 

Yaitu teknik yang digunakan penulis untuk menghimpun 

data yang diperlukan dalam penelitian ini melalui dialog atau tanya 

jawab dengan pemilik konter dan konsumen terkhusus kepada 

konsumen yang menjadi korban pembelian handphone BM ini. 
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Wawancara penulis dilakukan dengan tatap muka secara langsung, 

agar penulis bisa mendapat informasi yang lebih jelas. 

b. Metode Observasi 

Diartikan sebagai Pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi 

yang dimaksud disini beberapa catatan data-data secara 

keseluruhan yang didapat dalam penelitian di lapangan seperti 

proses transaksi dan lain-lain. 

c. Metode dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya 

barang-barang tertulis. Di dalam melakukan metod dokumentasi, 

peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti  buku-buku, 

majalah, artikel dan sebagainya. 10 

4. Teknik Analisis Data 

Selanjutnya peneliti melakukan analysing (analisis) terhadap data-

data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh 

tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. analisis ini menggunakan teori-

teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan (sangkut paut) dengan 

masalah yang dibahas. Dalam penelitian ada beberapa alternatif analisis 

data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriftif kualitatif, 

                                                             
10 Suharsimi, Arikuntoro, prosudur Penelitian: suatu Pendekatan praktik, Jakarta: PT. 

RINEKA CIPTA, 1998, hal. 149 
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deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, 

induktif kualitatif, content analysis (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik. 

Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah analisis deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang 

menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang akan diamati.11 Sehingga dapat menggambarkan 

keadaan atau status fenomena mengenai pandangan atau jual beli 

handphone BM di Pasar Singosaren. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis yang tujuannya agar 

pembaca mudah memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut meliputi 

hal-hal seperti penjabaran di bawah ini.  

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan landasan awal penelitian 

meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan studi ini 

yang terdiri dari sub-sub bab dan anak sub bab tentang jual beli dalam Hukum 

Islam dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu mengenai 

definisi jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum jual beli, macam-macam jual 

                                                             
11 Lexy j.,  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remadja Rosdakarya, 

1990, h. 21 
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beli, jual beli yang dilarang, serta konsumen dan produsen dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yang meliputi filosofi lahirnya Unadang-undang 

perlindungan Konsumen, pengertian konsumen dan produsen, hak dan kewajiban 

konsumen dan pelaku usaha serta larangan-larangan bagi pelaku usaha.  

Bab ketiga, merupakan pembahasan penelitian tentang jual beli handphone 

Black Market di Pasar Singosaren, dalam bab meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian, jenis pelayanan konter-konter handphone di pasar Singosaren, cara 

mendapatkan HP Black Market, perbandingan harga handphone BM dengan yang 

asli, segmen pasar handphone BM, cara pelaksanaan akad jual beli, cara 

melakukan tawar menawar, cara melakukan pembayaran.  

Bab keempat, setelah hasil riset dijabarkan, maka proses berikutnya adalah 

melakukan analisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan data-

data yg diperoleh di lapangan, kemudian pokok permasalahan yang sesuai dengan 

data-data tersebut perlu ditinjau dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, karena itu bab IV ini merupakan kerangka menjawab 

pokok permasalahan dengan metode ilmiah dan sistematis yang telah ditentukan. 

Adapun hal yang akan dibahas mengenai analisis cara mendapatkan handphone 

BM, analisis terhadap subyek dan obyek jual beli, analisis pelaksanaan akad jual 

beli dan analisis berdasar undang-undang perlindungan konsumen.  

Bab kelima, merupakan penutup dan merupakan bab akhir, dengan melalui 

proses pembahasan secukupnya, maka akan diperoleh jawaban-jawaban atas 

pokok permasalahan yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan, selain itu juga 
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terdapat saran-saran yang memuat antara lain: celah-celah yang tidak terjabarkan 

dalam penelitian ini sehingga memungkinkan adanya penelitian lebih lanjut. 
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