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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI GAMELAN DI 

PUSAT KERAJINAN GAMELAN MARGO LARAS DESA KAUMAN KECAMATAN 

KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN 

Abstrak 

Pada masa ini di Indonesia muncul beragam jenis praktik jual beli diantaranya jual beli 

gamelan. Jual beli ini sudah ada sejak dahulu dan secara turun temurun di lingkungan 

masyarakat. Maka tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan secara jelas tentang 

pelaksanaan jual beli gamelan di Pusat Kerajinan Gamelan Margo Laras Desa Kauman 

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap 

jual beli gamelan di Pusat Kerajinan Gamelan Margo Laras Desa Kauman Kecamatan 

Karangrejo Kabupaten Magetan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan 

dimana untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan pendekatan normatif yang 

terkait dengan hal-hal yang halal-haram,boleh-tidak sesuai syariah Islam. Dalam 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. 

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data yang diperoleh dengan metode kualitatif 

dengan berpikir secara deduktif yaitu mengolah data yang telah terkumpul dengan 

menghubungkan hal umum ke hal khusus. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa jual beli gamelan di Pusat Kerajinan Gamelan Margo Laras Desa Kauman Kecamatan 

Karangrejo Kabupaten Magetan sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Hal ini karena telah 

memenuhi dari segi syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam. Dan termasuk dalam 

jenis jual beli istishna’ karena menggunakan sistem pemesanan terhadap gamelan lalu 

membayarkan uang muka sebagai tanda kesepakatan jual beli kemudian sisa pembayarannya 

dibayar dengan cara angsuran dan barang diserahkan diakhir. 

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Jual Beli, Gamelan 

Abstract 

At this time in Indonesia, various types of trading practices emerged, including buying and 

selling of gamelan. Buying and selling has been around for a long time and from generation 

to generation in the community. So the purpose of this study is to clearly describe the 

implementation of the sale and purchase of gamelan at the Gamelan Craft Center of Margo 

Laras, Kauman Village, Karangrejo District, Magetan Regency and to explain a review of 

Islamic law on the sale and purchase of gamelan at the Margo Laras Gamelan Craft Center, 

Kauman Village, Karangrejo District, Magetan Regency. The type of research used is field 

research in which to achieve this goal the researcher uses a normative approach related to 

things that are halal-haram, may or may not be in accordance with Islamic sharia. In 

collecting data in this study using the method of interviews and documentation. In this study, 

researchers analyzed the data obtained by qualitative methods by thinking deductively, 

namely processing the collected data by connecting general things to specific things. Based 

on the results of this study indicate that the buying and selling of gamelan at the Margo Laras 

Gamelan Craft Center, Kauman Village, Karangrejo District, Magetan Regency is in 

accordance with the Islamic law review. This is because it fulfills the terms and conditions of 

buying and selling according to Islamic law. And it is included in the type of buying and 

selling istishna 'because it uses an order system for gamelan and then pays an advance as a 

sign of a sale and purchase agreement, then the remaining payment is paid in installments and 

the goods are delivered at the end. 

Keywords: Islamic Law Review, Buying and Selling, Gamelan
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1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial yang saling

membutuhkan satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hidup

bermuamalah antar sesama manusia harus dilandasi dengan sifat tolong menolong dan

sesuai syari’at Islam agar tercapai kemaslahatan. Salah satu kegiatan dalam memenuhi

kebutuhan yaitu dengan cara transaksi jual beli.

Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi 

kebutuhan, harus terdapat aturan untuk menjelaskan hak dan kewajiban keduanya 

berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka 

memenuhi keduanya sering disebut dengan proses berakad atau kontrak. Seperti 

contoh dalam berjual beli, akad jual beli merupakan perjanjian tukar menukar sesuatu 

yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, maka dalam jual beli dibutuhkan akad agar kedua belah 

pihak tidak merasa dirugikan oleh satu sama lain (Muflihatun: 2018). 

Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan 

setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam 

belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu 

sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam 

hal jual beli (bisnis). 

Didalam Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber hukum Islam banyak 

memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya 

untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang 

lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-

ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa 

mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan (Shobirin: 2015). 

Jual beli atau perdagangan dalam istilah disebut al-ba'i yang menurut 

etimologi berarti menjual atau mengganti (Abdul: 2012). Secara terminologi, terdapat 

beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan 

tujuan masing-masing definisi adalah sama yaitu tukar-menukar sesuatu dengan yang 

sepadan menurut cara yang dibenarkan.Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar 

saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat 

tukar sah) (Gemala: 2005). Jadi, jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang antara 

dua orang atau lebih dimana dapat mengakibatkan pemindahan kepemilikan barang/ 
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harta tersebut. Dalam pelaksanaannya,  jual beli harus terdapat penjual dan pembeli 

sebagai unsur utama. 

Kegiatan transaksi jual beli dilakukan dalam berbagai bidang, tidak terkecuali 

dalam hal budaya. Salah satunya adalah gamelan. Gamelan adalah musik ensemble 

yang biasanya menonjolkan metalofon, gambang, gendang dan gong. Istilah ganelan 

merujuk pada instrumennya atau alatnya, yang mana merupakan satu kesatuan utuh 

yang diwujudkan dan dibunyikan bersama. Gamelan biasanya mengiringi acara 

wayang kulit dan tari adat bali. Perangkat gamelan jawa antara lain kendhang, 

demung saron peking, gong, bonang, slenthem, kethuk dan kenong, gender, gambang, 

rebab, siter, suling (Ahmad: 2017).  

Pusat Kerajinan Gamelan Margo Laras yang terletak di Desa Kauman 

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan dimana Desa Kauman ini merupakan 

sentra penghasil gamelan dan merupakan pusat kerajinan gamelan yang sudah 

terkenal di Jawa Timur bahkan di seluruh Indonesia serta juga terkenal dikalangan 

grup seniman untuk pembelian seperangkat alat gamelan untuk pertunjukan seni jawa 

seperti wayang kulit. Bahkan banyak wisatawan baik lokal maupun asing yang 

berkunjung untuk melihat proses pembuatan gamelan.  

Dalam pelaksanaannya, sistem jual beli gamelan di Pusat Kerajinan Gamelan 

Margo Laras ini dengan menggunakan cara pemesanan. Setelah melakukan 

pemesanan lalu akan langsung dilakukan proses pembuatan gamelan itu dengan 

jangka waktu yang sudah disepakati antara kedua pihak. Dalam pembayarannya  

dilakukan dengan membayar sejumlah uang muka dan sisa pembayarannya diangsur. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti secara tertarik ingin 

meneliti lebih lanjut mengenai sistem jual beli gamelan, dimana meninjau tentang 

bagaimana pelaksanaan sistem jual beli gamelan dan bagaimana menurut tinjauan  

hukum Islam terhadap sistem jual beli gamelan apakah sudah sesuai dengan hukum  

Islam atau belum. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini memiliki judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Gamelan di Pusat Kerajinan Gamelan Margo 

Laras Desa Kauman Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan”. 

2. METODE  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat 

deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan dan memberi gambaran terhadap suatu 

masyarakat atau kelompok tertentu yakni dengan memberi gambaran dan 
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mendeskripsikan bagaimana sistem jual beli gamelan di Pusat Kerajinan Gamelan 

Margo Laras.  

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian normatif pada aspek 

tinjauan hukum Islam. Menurut Khoiruddin Nasution pendekatan normatif adalah 

studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif. Dalam hal 

ini yang dimaksud legal-formal adalah hal-hal yang terkait halal-haram, salah-benar, 

berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang 

dimaksud dengan normatif adalah semuua ajaran yang terkandung dalam nash 

(Khoiruddin: 2009).  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

kualitatif dengan berfikir secara deduktif yakni dengan mengolah data yang terkumpul 

yang telah diperoleh. Metode deduktif ini merupakan metode berpikir yang 

menerapkan hal umum lalu dihubungkan dalam bagian yang khusus. Metode deduktif 

ini dari berawal dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi fakta untuk 

menjelaskan kesimpulan. 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan menggunakan metode 

wawancara dan dokumentasi.,Wawancara merupakan suatu tekhnik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara bertatap muka mengenai 

penelitian. Metode yang digunakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

pembeli gamelan dan pemilik Pusat Kerajinan Gamelan Margo Laras. Dokumentasi 

merupakan tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data 

atau informasi di tempat penelitian yang berupa gambar, tulisan ataupun karya. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pelaksanaan Jual Beli Gamelan di Kerajinan Gamelan Margo Laras 

Menurut hasil penelitian, pelaksanaan dari jual beli gamelan di Kerajinan Gamelan 

Margo Laras menggunakan sistem pemesanan terlebih dahulu terhadap  gamelan yang 

ingin dibeli dengan pembayaran uang muka diawal lalu untuk sisa pembayaran 

dilunasi dengan cara angsuran dan barang diserahkan diakhir setelah selesai 

pembuatannya. 

Mekanisme jual beli di Kerajinan Gamelan Margo Laras yaitu pembeli datang 

langsung ke galeri Kerajinan Gamelan Margo Laras untuk memesan gamelan 

tersebut. Penjual gamelan memberikan daftar harga dari gamelan tersebut kepada 

pembeli setelah memilih gamelan yang hendak dibeli, pembeli melakukan penawaran 

terhadap harga dari penjual gamelan. Setelah penjual dan pembeli sepakat terhadap 
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harga dari hasil penawaran tersebut, pembeli membayarkan uang muka sebagai 

jaminan dari jual beli gamelan ini. 

Untuk sisa pembayarannya dibayarkan dengan cara angsuran selama waktu 

proses pembuatan gamelan tersebut. Jangka waktu dalam proses pembuatan gamelan 

juga sekalian diberitahukan oleh penjual kepada pembeli sehingga pembeli bisa 

megetahui waktu dalam melunasi sisa pembayaran tersebut. gamelan diserahkan 

diakhir setelah selesai proses pengerjaannya dan setelah pembeli melunasi 

pembayarannya. 

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan jual beli gamelan di Kerajinan 

Gamelan Margo Laras adalah sebagai berikut: Pelaku dalam jual beli gamelan Dalam 

jual beli gamelan di Kerajinan Gamelan Margo Laras yang menjadi subjek/pelaku jual 

beli adalah penjual dan pembeli. Penjual gamelan yang sekaligus pemilik Kerajinan 

gamelan Margo Laras. Dan pembeli dalam jual beli gamelan di Kerajinan gamelan 

Margo Laras ada 2 yaitu pembeli biasa dan bakul/reseller. Pelaku dalam jual beli 

gamelan di Kerajinan Gamelan Margo Laras telah baligh dan berakal. Objek dalam 

jual beli gamelan Dalam kegiatan jual beli gamelan di Kerajinan Gamelan Margo 

Laras yang menjadi objek sesungguhnya jual beli adalah alat musik gamelan. Lalu 

untuk objek yang diserahkan oleh pembeli kepada penjual adalah uang muka setelah 

adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Ijab Qabul dalam jual beli gamelan Ijab qabul pada jual beli gamelan di 

Kerajinan Gamelan Margo Laras terjadi pada saat penjual dan pembeli melakukan 

kesepakatan atas transaksi jual beli gamelan ini. Ijab qabul dilakukan secara lisan 

dengan bertatap muka langsung dan berada pada satu tempat yakni di Kerajinan 

Gamelan Margo Laras. Harga dalam jual beli gamelan, Untuk harga dalam jual beli 

gamelan di Kerajinan Gamelan Margo Laras, penjual terlebih dahulu memberikan 

daftar harga dari gamelan tersebut lalu untuk penetapannya dilakukan dengan cara 

penawaran antara penjual dan pembeli. Dimana setelah penjual memberikan harga 

nya lalu pembeli menawar harga tersebut kemudian jika sudah sepakat antara kedua 

belah pihak maka itulah harga yang ditetapkan. 

3.2 Jual Beli Gamelan di Kerajinan Gamelan Margo Laras Menurut Tinjauan 

Hukum Islam  

Secara garis besar jual beli dibagi menjadi jual beli yang sah/diperbolehkan secara 

hukum Islam dan jual beli yang batal/tidak diperbolehkan secara hukum Islam. Dalam 
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pelaksanaan jual beli gamelan di Kerajinan Gamelan Margo Laras termasuk jual beli 

yang sah/diperbolehkan secara hukum Islam. Karena dalam jual beli gamelan  

ini memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam. Jual beli yang 

diperbolehkan secara hukum Islam ada berbagai jenis baik dalam dunia bisnis 

maupun lembaga keuangan syari’ah. Untuk jual beli gamelan di Kerajinan Gamelan 

Margo Laras termasuk jenis jual beli istishna’.  

Dikategorikan menjadi jenis jual beli istishna’ karena jual beli gamelan 

menggunakan sistem pemesanan terlebih dahulu gamelan yang hendak dibeli apabila 

sudah melakukan penawaran harga dan sepakat atas harga dan waktu pembuatan, lalu 

pembeli membayarkan uang muka sebagai tanda transaksi dan sisa pembayarannya 

dibayar dengan cicilan/angsuran serta untuk gamelan diserahkan di akhir setelah 

selesai melakukan proses pembuatan. Dan setelah melakukan analisis, peneliti 

mengemukakan bahwa jual beli gamelan di Kerajinan Gamelan Margo Laras secara 

hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli istishna’. 

Dari segi rukun istishna yaitu subjek yang berakad, objek yang diakadkan dan 

ijab qabul. Subjek yang berakad dalam jual beli gamelan di Kerajinan Gamelan 

Margo Laras adalah penjual sekaligus pemilik Kerajinan Gamelan Margo Laras dan 

pembeli dimana pembeli disini ada yang sebagai pembeli biasa dan reseller/bakul. 

Kemudian objek yang diakadkan disini adalah gamelan.Lalu untuk ijab qabul disini  

ketika penjual dan pembeli gamelan melakukan kesepakatan transaksi jual beli setelah 

melalui tahap penawaran lalu pembeli membayar uang muka atas transaksi jual beli 

ini. 

Dari segi syarat istishna’ yaitu antara penjual dan pembeli gamelan memiliki 

akal sehat, baligh dan memiliki kecakapan hukum dalam melakukan jual beli, penjual 

dan pembeli gamelan melakukan jual beli atas dasar kerelaan, bahan baku pembuatan 

gamelan berasal dari penjual gamelan serta gamelan memiliki kejelasan baik dari segi 

jenis, ukuran, jumlah dan gamelan juga termasuk dalam kategori barang yang tidak 

dilarang syara’ karena mendatangkan manfaat bukan mendatangkan kemudharatan. 

Pembayaran dalam jual beli istishna’menggunakan sistem uang muka diawal 

dan setelah itu di angsur untuk kekurangan pembayarannya. Begitu pula dalam jual 

beli gamelan di Kerajinan Gamelan Margo Laras ini sistem yang digunakan dengan 

membayarkan uang muka setelah melalui proses penjual memberi penawaran harga 

kemudian pembeli menawar harga dari penjual dan antara kedua belah pihak sepakat 

atas harga tersebut lalu pembeli membayar uang muka untuk pembelian gamelan dan 
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untuk sisa pembayarannya pembeli membayar dengam angsuran selama waktu proses 

pembuatan gamelan. 

Dari hasil penelitian, hal penetapan harga dan waktu penyerahan dalam jual 

beli gamelan di Kerajinan Gamelan Margo Laras sudah diketahui dan ditentukan 

diawal. Disini penjual gamelan memiliki daftar harga dari gamelan  mulai dari harga 

setiap jenis atau setiap set nya lalu pembeli bisa menawar harga yang sudah tertera. 

Jika penjual dan pembeli sudah sepakat terhadap harga tersebut maka itu adalah harga 

pastinya. Begitu juga untuk waktu penyerahannya, setelah sepakat terhadap harga 

gamelan tersebut, penjual gamelan juga sekalian memberi tahu jangka waktu proses 

pembuatannya. Untuk pembuatan setiap jenis memakan waktu 1 minggu dan untuk 

pembuatan 1 set gamelan memakan waktu 1-2 bulan. Selama waktu proses pembuatan 

gamelan, pembeli harus segera memulai membayar angsuran dari sisa pembayaran. 

karena penyerahan gamelan dilakukan tersebut apabila pembeli telah melunasi 

pembayaran. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Jual Beli Gamelan di Kerajinan 

Gamelan Margo Laras, maka dapat diambil kesimpulan sebagai beikut: Pelaksanaan 

jual beli gamelan di Kerajinan Gamelan Margo Laras menggunakan sistem 

pemesanan terlebih dahulu gamelan yang ingin dibeli lalu pihak penjual memberikan 

daftar harga gamelan kepada pembeli kemudian pembeli melakukan penawaran harga. 

Apabila sudah sepakat tentang harga maka pembeli membayarkan uang muka sebagai 

tanda kesepakatan jual beli dan untuk sisa pembayarannya dibayarkan dengan cara 

diangsur selama waktu proses pembuatan gamelan tersebut. 

Pelaksanaan jual beli gamelan di Kerajinan Gamelan Margo Laras sesuai dengan 

tinjauan hukum Islam yang meliputi rukun dan syarat jual beli. Dan menurut jenis-

jenis jual beli, pelaksanaan jual beli gamelan di Kerajinan Gamelan Margo Laras 

termasuk jual beli istishna’ karena jual beli dengan sistem pemesanan barang terlebih 

dahulu dengan membayarkan uang muka sebagai tanda kesepakatan dan sisa 

pembayarannya dibayar secara angsuran serta barang diserahkan diakhir setelah 

barang selesai dikerjakan. 

4.2 Saran  

Untuk penjual sekaligus pemilik Kerajinan Gamelan Margo Laras dalam akad 

hendaknya mengadakan surat kontrak/surat perjanjian jual beli karena nominal 
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dalam kegiatan jual beli gamelan cukup besar agar menghindari hal 

penyelewengan tanggung jawab oleh pembeli. Untuk pembeli dalam jual beli 

gamelan di Kerajinan Gamelan Margo Laras hendaknya tepat waktu dan tidak 

menunda waktu dalam melunasi sisa pembayaran karena itu merupakan tanggung 

jawab dari kepercayaan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. 
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