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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial dan tidak 

bisa hidup seorang diri. Manusia secara pribadi maupun sebagai makhluk 

sosial ingin memenuhi kebutuhan secara umum, baik kebutuhan ekonomis, 

kebutuhan biologis, ataupun kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya tersebut manusia harus bekerja sama dengan orang 

lain sehingga bisa tercapai semua tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya 

kerjasama dan hubungan maka manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan 

tersebut, oleh sebab itu manusia baik secara pribadi maupun bersama 

saling membutuhkan dan saling melakukan hubungan.
1
 Bentuk interaksi 

atau hubungan manusia satu dengan manusia lainnya dalam hal positif 

salah satunya dengan cara jual beli, dengan jual beli maka manusia bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas 

masyarakatnya beragama Islam, sehingga beberapa aspek dalam 

kehidupan bermasyarakat juga mengikuti aturan dalam hukum Islam. 

Salah satu aspek dalam kehidupan bermasyarakat yang mengikuti tata cara 

hukum Islam adalah jual beli, yang juga biasa disebut dengan hubungan 

muamalah. Muamalah berasal dari kata yang semakna dengan mufa’alah 

                                                             
1 Ety Nur Inah, “Peranan Komunikasi dalam Pendidikan”,  Jurnal Al-Ta’dib, Tahun 2013, Vol. 
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(saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2
 Jual beli dalam Islam tidak 

dilarang dan malah dianjurkan untuk menambah ukhuwwah Islamiyah 

pada diri manusia. Jual beli tidak dilarang asalkan tidak ada hal-hal yang 

membuatnya menjadi dilarang atau haram seperti gharar, ketidakjelasan 

dan maysir. Dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang sah 

yaitu ada penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan jelas dan 

terdapat ijab qabul. Antara penjual dan pembeli harus ada kerelaan atau 

keridhaan tanpa adanya unsur keterpaksaan sehingga ijab dan qabul bisa 

dinyatakan sah. 

Berkaitan dengan jual beli maka setiap umat muslim harusnya 

mengetahui hukum Islam tentang jual beli, apakah praktik jual beli yang 

dijalankan sudah sesuai aturan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu 

orang-orang yang bekerja sebagai seorang pengusaha ataupun pedagang 

yang berkaitan dengan jual beli harus mengerti dan paham apakah usaha 

yang sedang dijalankan sah atau tidak. Karena dalam Islam setiap transaksi 

harus mendatangkan manfaat dan dilarang merugikan orang lain. Dalam 

jual beli harus mengandung unsur-unsur seperti kepercayaan, kerelaan, dan 

kejujuran. 

Seorang pedagang muslim dapat meraih derajat yang tinggi, 

bersama para Nabi di akhirat kelak dan mendapat keberkahan hidup di 

dunia dalam hartanya. Ia dapat meraihnya melalui profesinya sebagai 
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pedagang. Hal itu dapat dicapainya dengan bersikap jujur, tidak 

menaikkan harga terlalu tinggi dan tidak menyembunyikan cacat barang 

yang ia ketahui kepada calon pembeli. Rasulullah SAW pernah bersabda 

yaitu para pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya akan bersama para 

nabi, siddiqin dan orang-orang yang mati syahid.(HR. Tirmizi, ia berkata, 

“Derajat hadis  ini hasan”).
3
 

Perkembangan dalam agama Islam memberikan pandangan positif 

terhadap perdagangan jual beli. Hal ini telah terbukti sejak zaman Nabi 

Muhammad SAW, beliau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

sebagai seorang pedagang. Agama Islam juga sangat menganjurkan 

penganutnya agar mencari rizeki melalui jalan perdagangan, karena 

sembilan dari sepuluh pintu rizeki ada dalam perdagangan. Pertemuan 

antara pedagang dan pembeli menyebabkan terjadinya transaksi jual beli 

serta timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya.  

Pasar merupakan salah satu tempat bertemunya pedagang dengan 

pembeli. Di dalam sebuah pasar pasti terdapat seorang perantara, terutama 

di pasar hewan ternak. Perantara tersebut menghubungkan antara penjual 

dan pembeli dengan menggunakan suatu perjanjian. Dalam hukum Islam 

perjanjian antara penjual dan perantara di pasar hewan ternak tersebut bisa 

menggunakan akad wakalah. Wakalah bermakna at-tafwidh artinya 

penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Menurut istilah fiqh, 

wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain 

                                                             
3 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 
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dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Menurut Hanafiyyah, wakalah 

adalah memosisikan orang lain sebagai pengganti dirinya untuk 

menyelesaikan suatu persoalaan yang diperbolehkan secara syar’i dan jelas 

jenis pekerjaannya. Menurut Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabillah, 

wakalah adalah proses pendelegasian sebuah pekerjaan yang harus 

dikerjakan kepada orang lain sebagai penggantinya guna menyelesaikan 

pekerjaan tersebut dalam masa hidupnya.
4
 

Islam menganjurkan dan telah memberi ajaran kepada umatnya 

untuk senantiasa mencari rezeki dengan cara yang halal. Termasuk dalam 

berusaha atau berniaga harus sesuai dengan hukum Islam dan menghindari 

cara-cara yang haram. Sehingga dalam akad wakalah harus jelas pula 

tentang bagaimana cara kerja dan sistemnya, pembagian keuntunganya dan 

hal-hal lainnya yang harus disepakati bersama atas dasar keridhaan 

diantara keduanya tanpa melanggar hal-hal yang dilarang dalam Islam. 

Salah satu contoh transaksi jual beli yang menarik adalah jual beli 

hewan kambing. Penjualan kambing dipasar hewan yang berada di wilayah 

pedesaan seringkali masih menggunakan perantara yang biasa disebut 

dengan blantik. Blantik merupakan suatu pekerjaan sebagai jasa perantara 

dalam penjualan hewan ternak, pada umumnya masih bersifaat tradisional, 

dalam arti pelakunya masih perorangan.
5
 Secara umum sering dirumuskan 

bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini 

                                                             
4 Harun, Fiqh Muamalah, hlm. 218.  
5 Rega Wulandari dkk, “Strategi “Blantik” dalam Metode Pemasaran di Pasar Tradisional 

Hewan Dimoro Blitar”, Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu ekonomi, Tahun 2019, Vol. 12, No. 1, 

hlm. 2. 
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dan di akhirat kelak dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan 

mencegah atau menolak mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan 

kehidupan.
6
  

Keuntungan yang di peroleh seorang blantik pada umumnya harus 

ada kesepakatan terlebih dulu dengan pemilik kambing atau dengan calon 

pembelinya. Blantik seringkali hanya memberikan uang pokok sesuai 

harga yang ditetapkan oleh pedagang atau pemilik kambing tanpa memberi 

tahu keuntungan atau harga jual yang sebenarnya. Para blantik sering 

meminta upah yang berbeda atas jasa penjualan kambing tersebut kepada 

pedagang sehingga sering kali merugikan pedagang dan biasa berakhir 

dengan percecokan karena rasa tidak ikhlas memberikan upah tersebut. 

Hal ini terjadi karena tidak ada kesepakatan di awal yang dibicarakan oleh 

keduanya.  

Di daerah tertentu terutama pada masyarakat pedesaan masih 

menggunakan sistem blantik dalam jual beli kambing di pasar, salah 

satunya di pasar hewan Jetis Ponorogo. Karena penduduk di desa tempat 

saya tinggal yaitu desa Japan ponorogo mayoritas bekerja di pasar hewan 

sebagai seorang blantik kambing. Sistem kerja blantik sangat 

mempengaruhi pendapatan keutungan seorang blantik di pasar hewan. 

Seorang blantik harus pandai dan lihai dalam berkata dan merayu calon 

pembeli agar tertarik dan mau membeli kambing yang ditawarkan dengan 

harga yang sudah ditetapkan. Terkadang para blantik ini terdiri dari dua 

                                                             
6 Saidurrahman, “Hukum Islam: Hakikat dan Tujuan Pemberlakuan”, Jurnal Asy-Syir’ah, 

Tahun 2009, Vol. 43, No. 1, hlm. 7. 
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orang atau biasa disebut dengan gandengan yaitu bekerja sama. Dan salah 

satu dari mereka bekerja sebagai seseorang yang ngompori atau memanas-

manasi calon pembeli agar bersedia membeli kambing tersebut. Oleh 

karena itu perlukiranya dilakukan penelitian terkait dengan jual beli 

kambing oleh seorang blantik di pasar hewan. Apakah sudah sesuai 

dengan aturan dalam Islam terkait dengan perolehan keuntungan dan 

sistem kerja seorang blantik. Dari uraian tersebut penulis membuat karya 

ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing 

di Pasar Hewan Jetis Ponorogo.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

dapat disimpulkan permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu: 

1. Bagaimana cara kerja sistem blantik dalam jual beli kambing di 

pasar hewan Jetis Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kinerja sistem blantik 

dalam jual beli kambing di pasar hewan Jetis Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, 

tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui cara kerja sistem blantik dalam jual beli kambing 

di pasar hewan Jetis Ponorogo. 
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2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kinerja sistem 

blantik dalam jual beli kambing di pasar hewan Jetis Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis 

dan pembaca, baik secara akademik maupun praktis. 

1. Segi akademik 

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan rujukan atau 

informasi terkait dengan sistem blantik dalam jual beli kambing yang 

ditinjau dari hukum Islam, yang sekaligus bisa dijadikan bahan 

untuk penelitian selanjutnya. 

2. Segi praktis 

Sebagai pemahaman bagi masyarakat luas mengenai praktik 

kerja seorang blantik dan perolehan keuntungan seorang blantik 

dalam jual beli kambing yang sesuai dengan Hukum Islam. Dan bisa 

dijadikan untuk tambahan pemikiran bagi yang membutuhkan terkait 

dengan pembahasan blantik dalam jual beli kambing yang sesuai 

dengan hukum Islam. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, 

dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan 
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masyarakat.
7
 Dalam penelitian ini data lapangan diambil dari para 

penjual kambing dan blantik yang ada di pasar hewan Jetis Ponorgo. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Menurut Nasution (1992:12) pendekatan penelitian 

kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam 

lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami 

bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian 

kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman 

tentang suatu peristiwa atau perilaku manusia dalam suatu organisasi 

atau institusi.
8
 

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti melakukan penelitian 

kepada para penjual kambing dan blantik yang ada di pasar hewan 

Jetis Ponorogo tanpa ada suatu rekayasa sebagai sumber data langsung 

di lapangan. 

3. Lokasi dan Obyek Penelitian 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian penulis berada di pasar 

hewan Jetis yang beralamat lengkap di Desa Wonoketro Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo. Dengan responden para penjual dan 

blantik yang ada di pasar hewan Jetis Ponorogo. Penulis mengambil 

lokasi ini karena di lokasi  tersebut terdapat praktik jual beli kambing 

yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan. 

                                                             
7 Husaini Usman dkk, Metodologi Peneliitian Sosial (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5. 
8 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian kualitatif (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1. 
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4. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

 Data primer didapat dari hasil penelitian dan 

pengamatan langsung oleh penulis tanpa diolah oleh pihak lain 

sebelumnya.
9
 Pengamatan diambil dari hasil observasi dan 

wawancara kepada para pedagang dan blantik yang ada di pasar 

hewan Jetis Ponorogo. 

b. Sumber Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak 

langsung dari obyek penelitian. Data sekunder sudah diolah oleh 

pihak lain dan bisa dijadikan reverensi untuk penelitian 

selanjutnya.
10

 Dalam hal ini seperti buku-buku terkait dengan 

hukum Islam, tentang jual beli, jurnal dan situs internet yang 

berkaitan dengan pokok pembahasan skripsi yang penulis buat. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Yang dimaksud dengan wawancara adalah salah satu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara 

langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan 

daftar pertaanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. 

                                                             
9 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2017), hlm. 248. 
10 Ibid. 
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Wawancara merupakan alat re-cheking aatau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.
11

 

Wawancara di lakukan agar mendapatkan informasi dan data 

lapangan dari para pedagang dan blantik sekaligus pembeli yang 

ada di pasar hewan Jetis Ponorogo yang valid dan tidak valid.  

b. Observasi 

Metode observasi adalah teknik yang menuntut adanya 

pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap objek penelitian.
12

 Observasi dilakukan secara 

langsung terhadap objek yang terdapat dalam penelitian ini. Objek 

dalam penelitian ini adalah pedagang dan blantik di pasar hewan 

Jetis Ponorogo. Melalui observasi ini  peneliti akan berhadapan 

langsung dengan apa atau siapa yang diteliti. 

c. Dokumentasi 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu 

berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan 

foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu 

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-

hal yang pernah terjadi di waktu silam.
13

 Proses penelitian 

mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan transaksi 

                                                             
11 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada  Media Group, 2011), 

hlm. 138. 
12 Ibid., hlm. 140. 
13 Ibid., hlm. 141. 
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jual beli kambing oleh pedagang dengan blantik di pasar hewan 

Jetis Ponorogo melalui dokumentasi berbentuk foto. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, 

memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk 

dibaca.
14

 Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data 

evaluatif dengan pola pikir deduktif. Peneliti akan menggambarkan 

tentang praktik jual beli kambing di pasar hewan Jetis Ponorogo, 

selanjutnya peneliti akan memberikan penilaian sesuai dengan Hukum 

Islam terhadap praktik jual beli tersebut. 

F. Sistematika 

Untuk memudahkan penulisan serta pemahaman dan juga 

memperjelas arah pembahasan, maka penulisan skripsi ini disistematikan 

menjadi lima bab, yaitu: 

1. BAB I memuat tentang bab pendahuluan. Dalam bab ini akan 

dibahas mengenai beberapa hal yang akan dibagi menjadi beberapa 

sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka 

dan sistematika. 

2. BAB II memaparkan tentang landasan teori. Dalam bab ini 

menjelaskan tetang penelitian terdahulu yang relevan dan kajian 

teori yang relevan dengan judul penelitian yang penulis buat. 

                                                             
14 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 315. 
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3. BAB III merupakan deskripsi data, menjelaskan gambaran umum 

tentang keadaan pasar hewan Jetis Ponorogo beserta mekanisme 

jual belinya. Data primer meliputi sistem jual beli kambing antara 

padagang dan blantik yang ada di pasar hewan Jetis Ponorogo. 

4. BAB IV merupakan analisis data. Membahas tentang temuan 

penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli 

kambing dengan sistem blantik yang ada di pasar hewan Jetis 

Ponorogo. 

5. BAB V merupakan bab penutup. Bab ini merupakan akhir dari 

penulisan laporan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran 

terhadap permasalahan. 

G. Tinjauan Pustaka 

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan riview 

terhadap karya ilmiah terdahulu yang memiliki kedekatan terhadap judul 

penelitian skripsi yang penulis lakukan, antara lain: 

Syahrur Rizam (2018) pada tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN 

HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI KAMBING DI 

PASAR HEWAN MUNENG MADIUN”. Skripsi ini berisi tentang akad 

yang digunakan antara pemasok dan pedagang serta membahas biaya 

denda yang diterapkan pemasok kambing terhadap pedagang jika kambing 

tidak laku terjual. Jual beli yang mempersyaratkan denda di dalamnya 

tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak. Menurut para 
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ulama jual beli dengan denda dilarang karena persyaratan yang diakadkan 

dibuat oleh salah satu pihak. 

Penelitian ini menggunakan metode deduktif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik wawancara terhadap pemasok dan pedagang 

kambing yang ada di pasar hewan Muneng Madiun dan observasi 

dilakukan secara langsung terhadap pemasok dan pedagang dalam proses 

jual beli kambing di pasar hewan Muneng Madiun.  

Via Al Mafiah Ciptaning Hati (2017) pada skripsi yang berjudul 

“PRAKTIK JUAL BELI DOMBA DENGAN SISTEM JOGROK DAN 

KILON DI DESA BERAN KECAMATAN NGAWI KABUPATEN 

NGAWI PERSPEKTIF FIQIH BAI’ MADZHAB SYAFI’I”. Dalam 

penelitian ini jual beli dengan sistem jogrok dan kilon di Desa Beran 

Kecamatan Ngawi Kabupaten pada prakteknya disana jika menggunakan 

siistem jogrok penjual menjual dombanya langsung perekor, tanpa 

memberi tahu kepada pembeli mengenai kriteria domba tersebut. Dan 

pembeli hanya diberikan patokan harga saja. Sedangkan sistem kilon pada 

prakteknya penjual menjual dombanya dengan cara ditimbang secara 

hidup-hidup agar si pembeli mengetahui dengan jelas berat badan domba 

tersebut. Pelaksanaan sistem jogrok ini sudah memenuhi rukun dan syarat 

jual beli sehingga dinyatakan sah. 

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau 

empiris, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dan data 

diperoleh langsung dari masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan 
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pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial 

melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam 

makna. 

Iwansah (2016) membuat karya tulis dengan judul 

“EFEKTIVITAS PROMOSI JUAL BELI HEWAN QURBAN MELALUI 

ONLINE (STUDI PADA SITUS OLX.CO.ID). Dalam penelitian ini 

sistem promosi jual beli hewan qurban melalui online yang terdaftar di 

situs olx.co.id sangat praktis, cepat dan mudah sesuai dengan etika 

promosi menurut hukum Islam. Yaitu jangan mudah mengobral sumpah, 

harus jujur, tidak menipu, tidak membingungkan, dengan kriteria tersebut 

jelas bahwa jual beli ini boleh dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Cara 

pelaksanaan transaksinya adalah dengan cara penjual memberikan alamat 

jelas serta nomor telepon yang bisa dihubungi oleh pembeli dimana 

pembeli menelepon atau datang langsung kerumah penjual. Setelah 

melihat kemudian langsung membayar tunai dan hewan qurban tersebut 

akan dikirim pada H-1  kepada pembeli. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, data diperoleh dari 

situs internet dan para penjual hewan qurban yang terdaftar di aplikasi 

olx.co.id yang selanjutnya akan dianalisis secara diskriptif kualitatif. 

 


