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TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT IKAN 

LELE DENGAN SISTEM HITUNGAN TAKARAN (STUDI KASUS DI 

DESA KEBONDOWO, KECAMATAN BANYUBIRU, KABUPATEN 

SEMARANG) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan rukun dan syarat praktik jual 

beli bibit ikan lele dengan sistem hitungan takaran dan (2) mendeskripsikan 

tinjauan hukum islam tentang diperbolehkan atau tidaknya melakukan jual bibit 

ikan lele dengan sistem hitungan takaran di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten 

Semarang. Metode penelitian yang digunakan fieldresearch (studi lapangan), 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data utama dalam suatu 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, 

wawancara, dan  dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah cara 

berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat 

umum kemudian dinilai dari kejadian yang bersifat khusus. Hasil dari penelitian ini 

ditemukan (1) Bahwa akad jual beli dilihat dari praktiknya yang dilakukan penjual 

bibit ikan lele dapat diterima, namun dari segi hal lain, hal tersebut menimbulkan 

beberapa konsumen kecewa ketika jumlah bibit ikan lele yang dibeli tidak sesuai 

dengan kesepakatan. (2) Ketidaksesuaian antara akad dengan pelaksanaannya yang 

mengakibatkan terjadinya unsur gharar atau ketidakjelasan yang dapat 

menyebabkan perselisihan di kemudian hari sehingga akad jual beli bibit ikan lele 

yang dilakukan ini belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. 

Kata Kunci : Jual Beli, Etika Bisnis Islam, Hitungan Takaran 

Abstract 

This study aims to (1) describe the pillars and conditions of the practice of buying 

and selling catfish seeds with a dosing calculation system and (2) describing a 

review of Islamic law regarding whether or not it is permissible to sell catfish seeds 

with a dosing calculation system in Banyubiru District, Semarang Regency. The 
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research method used is field research (field studies), using a qualitative approach. 

The main data sources in a qualitative research are words and actions, the rest are 

additional data such as documents. Data collection techniques used are observation, 

interviews, and documentation. The data analysis technique used is a deductive way 

of thinking, which is a way of thinking that departs from general knowledge and 

then judged from specific events. The results of this study found (1) That the sale 

and purchase contract seen from the practice carried out by the catfish seed seller 

is acceptable, but in terms of other things, it causes some consumers to be 

disappointed when the number of catfish seeds purchased is not in accordance with 

the agreement. (2) The discrepancy between the contract and its implementation 

which results in the occurrence of an element of gharar or ambiguity that can cause 

disputes in the future so that the sale and purchase contract of catfish seeds is not 

in accordance with the principles of Islamic business ethics. 

Keywords: Buying and Selling, Islamic Business Ethics, Dosage Count 

 

1. PENDAHULUAN 

Manusia memanfaatkan lahan untuk berbagai macam keperluan antara lain 

untuk industri, peternakan, dan perikanan. Bisnis pada sektor perikanan merupakan 

salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Selain untuk kebutuhan pasokan pangan 

yang sangat tinggi, bisnis pada sektor perikanan juga berkembang baik sejalan 

dengan perubahan pola pikir masyarakat untuk lebih sehat.1 

Salah satu usaha bisnis perikanan terdapat di Kecamatan Banyubiru. Jenis 

ikan yang dipilih untuk usaha perikanan adalah ikan lele, karena mudah dalam 

pengelolaannya dan resiko yang lebih ringan dibandingkan jenis ikan tawar lainnya. 

Kegiatan yang dilakukan adalah menghasilkan bibit-bibit baru ikan lele dari proses 

perkawaninan antara ikan lele jantan dan ikan lele betina. Budidaya ikan lele di 

 
1 Yanti Sipahutar, Septiana Elida, dan Wahyu Hamidi, "Agribisnis Perikanan di Kelurahan Air 

Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Usaha Ikan Salai Sedap)", 

Jurnal Dinamika Pertanian Edisi Khusus Vol. 2, No.3 Desember 2019, h.90. 
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Daerah Banyubiru dapat dijadikan solusi alternatif untuk mengurangi angka 

pengangguran, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. 

Dalam dunia bisnis terdapat suatu transaksi. Transaksi merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan perubahan terhadap harta 

kekayaan atau keuangan yang dimiliki, bisa berkurang ataupun bertambah. 

Contohnya membayar hutang, membayar semua biaya untuk memenuhi kebutuhan 

hidup, dan menjual properti. Di dalam transaksi ada istilah administrasi transaksi, 

yang artinya merupakan kegiatan mencatat perubahan keuangan seseorang atau 

organisasi yang dilakukan dengan cara cara cermat serta menggunakan metode-

metode tertentu. 

Pengertian jual beli menurut segi etimologis ialah menukar harta dengan 

harta. Sedangkan pengertian menurut istilah ialah menukar suatu barang dengan 

barang lain dengan menggunakan cara tertentu (akad). Pemahaman dari kata 

“bay’un” (jual) adalah kepemilikan harta dengan harta atau bisa disebut juga barang 

dengan barang dan di dalam agama terdapat penambahan syarat saling rela atau 

suka sama suka.2 

Ulama hanafiyah menjelaskan bahwa untuk jual beli rukunnya hanya satu, 

ialah ijab. Menurut pandangan mereka hal yang dijadikan sebagai prinsip jual beli 

ialah saling rela yang dapat diperlihatkan dengan kerelaan untuk saling merelekan 

suatu barang tersebut. Maka saat sudah terjadi ijab, jual beli sudah dianggap 

berlangsung. Dengan adanya ijab, dapat diketahui hal-hal yang berkaitan 

dengannya, seperti para pihak akad yang terkait, objek jual beli, serta nilai 

turkarnya.3 

 Hadist Riwayat Muttafaq Alaih : Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa 

Rasulullah SAW   bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka 

masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau 

 
2 Ambok Pangiuk, "Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam penggunaan Timbangan Sembako Dalam 

Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim), Indonesian Journal of Islamic 

Economics and Business Vol. 4, No. 1 Juni 2019, 43. 
3 Imam Mustofa, 2016, "Fiqih Muamalah Kontemporer", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.25. 



4 
 

meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau 

selama salah seorang di antara kedua tidaklah menemukan khiyar kepada yang 

lainnya. Jika salah satu orang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka 

berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”. (HR. Muttafaq alaih).4 

Kegiatan budidaya ikan lele memiliki tujuan mencari keuntungan yang 

digunakan  untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam suatu usaha pasti 

hambatan dan resiko kerap ditemui, melihat semakin pesatnya berbagai kemajuan 

yang telah terjadi dalam kehidupan perekonomian. Dalam kondisi perekonomian 

saat ini masyarakat diharapkan untuk lebih peka dan berhati-hati dalam berbagai 

sistem yang kadang merugikan salah satu pihak. Masyarakat pada umumnya belum 

memahami dan mengetahui secara jelas tentang ekonomi syariah yang hanya 

diketahui orang-orang akademisi dan praktisi lembaga keuangan syariah. Dengan 

demikian, ilmu syariah merupakan perilaku manusia secara aktual, baik dalam 

produksi, distribusi maupun konsumsi,  yang menurut syariat Islam berdasar Al-

Qur'an dan As-Sunnah serta aturan aturan dari para ulama dengan berharap untuk 

mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat.5 

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk 

pemindahan milik dan pemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari 

jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki 

nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda 

dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan 

perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Islam 

mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan 

melarang konsep riba. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat 

persoalaan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan 

 
4Ahmad Sarwat, Lc., MA, 2018, "Fiqih Jual-Beli", Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, h. 6. 
5 Ummi Azma, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bekasi", Jurnal 

Nurani Vol. 17, No.2, Desember 2017, h.219. 
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manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika didalam terdapat kerusakan dan 

mudarat, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya.6 

Pengertian Bisnis adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok orang untuk menyediakan brang dan jasa dengan tujuan memperoleh 

keuntungan. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung 

resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis biasa disebut entrepreneur. (Sudaryono, 

2015 : 6-7). Sedangkan etika adalah komponen pendukung para pelaku bisnis 

terutama dalam hal kepribadian, tindakan, dan perilakunya (Kadir, 2013 : 47).7 

Suatu saat Rasulullah SAW pernah diminta nasehat oleh sahabat mengenai 

apa yang terbaik yang mesti dilakukan dalam hidup. Namun dengan singkat 

Rasulullah SAW menjawab; “Jangan berdusta” jawaban yang sesingkat itu sangat 

berkesan di hati sahabat bahwa Islam itu begitu mudah untuk ditegakan. Namun 

ketika berhadapan dengan sesuatu yangingin ditutup-tutupi, baru tahu bahwa jujur 

itu tidak mudah diaplikasikan. Maka didalam ekonomi Islam berdagang dengan 

jujur menjadi prasyarat pertama dan utama. Rasulullah SAW dan para sahabat 

dalam melakukan bisnis adalah dengan penuh kejujuran. Bila pada suatu saat 

meperdagangkan barang yang cacat, walaupun cacat itu tersebunyi, namun harus 

disampaikan kepada calon pembeli secara terbuka (transaparan).8 

Agar kegiatan bisnis yang dilakukan dapat berjalan harmonis dan 

menghasilkan kebaikan dalam kehidupan, maka harus menjadikan bisnis yang 

dilakukan terwarnai dengan nila-nilai etika. Salah satu sumber rujukan etika dalam 

bisnis adalah etika yang bersumber dari tokoh teladan Agung manusia di dunia 

yaitu Rasulullah SAW. Beliau telah memiliki banyak panduan etika bisnis Islam, 

antara lain : (1) kejujuran, (2) menolong atau memberi manfaat kepada orang lain, 

(3) tidak boleh menipu takaran, ukuran, dan timbangan yang benar, (4) tidak boleh 

menjelekkan bisnis orang lain, (5) tidak menimbun barang. Kemudian (6) tidak 

 
6 Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", Jurnal Hukum 

Pidana dan Ketatanegaraan Vol. 6, No.2 Desember 2017, h.373. 
7  H. Fakhry Zamzam, dan Havis Aravik, 2020, "Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan", 

Yogyakarta : Deepublish : 2020, h. 1. 
8 Hasan Aedy, 2007, "Indahnya Ekonomi Islam", Bandung : Alfabeta, h.1. 
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melakukan monopoli, (7) komoditi bisnis yang dijual adalah barang suci dan halal, 

(8) bisnis yang dilakukan bersih dari unsur riba, (9) bisnis dilakukan dengan suka 

rela, dan (10) membayar upah sebelum kering keringat karyawan.9 

Dalam praktiknya sistem yang digunakan para penjual adalah menggunakan 

sistem hitungan takaran. Mekanisme transaksi ini di mana mereka para penjual dan 

pembeli sepakat dengan takaran yang pertama mereka jadikan acuan untuk takaran-

takaran selanjutnya walaupun takaran selanjutnya tidak dapat dipastikan hitungan 

jumlahnya dengan takaran pertama, karena hanya takaran pertama saja yang 

dilakukan perhitungan. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam 

berbisnis dianjurkan menerapkan etika dan norma-norma berbisnis yang sesuai 

dengan Al-Qur'an dan Hadits, sehingga tidak menimbulkan perselisihan namun 

keselarasan dan keseimbangan antara umat. 

Jadi dapat dipahami bahwa etika bisnis merupakan aturan-aturan main yang 

berhubungan erat dengan norma dan prinsi-prinsip umum yang berlaku di dalam 

masyarakat yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak-

pihak yang melakukan aktivitas bisnis yang didalamnya terdapat aspek hukum, 

kepemilikan, pengelolaan, dan pendistribusian harta.10 

2. METODE  

Jenis penelitian ini berupa fieldresearch (studi lapangan), dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data utama dalam suatu penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen. Hal tersebut berarti bahwa sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

informasi yang diterima dari hasil wawancara pembeli dan penjual.11. Ada tiga 

teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: pertama, observasi dilakukan 

dengan pengamatan terhadap proses mulai penghitungan bibit ikan lele yang 

menggunakan sistem hitungan takaran. Kedua, wawancara digunakan untuk 

 
9 Ibid, hal 244-245. 
10 H. Fakhry Zamzam, dan Havis Aravik, Op.Cit, h.4. 
11 Hendra Adipta, Maryaeni, dan Muakibatul Hasanah, "Pemanfaatan Buku Cerita Bergambar 

Sebagai Sumber Bacaan Siswa SD", Jurnal Pendidikan: Teori, Penlitian, dan Pengembangan Vol. 

1, No.5 Mei 2017, h.989. 
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mencari data yang berhubungan dengan bibit ikan lele yang menggunakan sistem 

hitungan takaran. Ketiga, dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan 

perkiraan.12  

 Teknik analisis data yang digunakan ialah cara berfikir deduktif, yaitu cara 

berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian dinilai dari 

kejadian yang bersifat khusus. Akan didapat suatu penjelasan pelaksanaan jual beli 

bibit ikan lele di desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang 

dilihat dari segi etika bisnis Islam. Di mana di dalam jual beli tersebut pada akad 

awal penjual hanya akan menjual bibit ikan lele dengan harga perekor dan pada 

pelaksanaanya penjual menggunakan takaran pergelas yang jumlah nya telah 

dihitung sebagai patokan takaran berikutnya, bagaimana etika bisnis Islam 

memandang hal tersebut. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai 

keabsahan akad jual beli bibit ikan lele tersebut. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Jual beli Bibit Ikan Lele Di Desa Kebondowo, Kecamatan 

Banyubiru, Kabupaten Semarang. 

Pelaksanaan jual beli bibit kan lele di Desa Kebondowo, Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten Semarang ini masih adanya kesamaran dalam objek 

atau barang yag dijual dalam segi jumlah dan takaran, dengan jual beli yang 

tidak adanya kejelasan dalam takaran dan jumlahnya yang belum tentu 

hitungan pergelas atau perbaskomnya sama dan hitungan yang dipakai 

diantara 3 orang tersebut menghitung dalam gelas sampling memakai 

jumlah hitungan yang paling besar. Walaupun baik dari sisi penjual maupun 

pembeli belum mengetahui secara pasti berapa ekor ikan di dalam gelas atau 

 
12 Julia Ismail, Widya Azahara, dan Nurhani Mahmud, "Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa 

Melalui Bimbingan Orang Tua di Rumah", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 7, No.1 Januari 

2021, h.253. 
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baskom tersbut, baik penjual maupun pembeli sudah sama-sama rela 

ataupun setuju atas sistem penakaran tersebut. 

Jual beli bibit ikan lele di Desa Kebondowo ini dilaksanakan dengan 

cara lisan tanpa menggunakan tulisan. Berdasarkan pemaparan diatas dapat 

diambil kesimpulan dalam analisis jual beli bibit ikan lele di Desa 

Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang bahwa akad jual 

beli tersebut dilihat dari praktiknya yang dilakukan penjual bibit ikan lele 

dapat diterima, namun dari segi hal lain, hal tersebut menimbulkan beberapa 

konsumen kecewa ketika jumlah bibit ikan lele yang dibeli tidak sesuai 

dengan kesepakatan. 

3.2 Analisis Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Di Desa Kebondowo 

Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Ditinjau Dalam Etika 

Bisnis Islam 

Etika bisnis telah memberikan ketentuan bahwa para pelaku bisnis 

harus mengetahui dan memahami prinsip prinsip etika berbisnis dalam 

agama Islam yaitu kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis, 

tauhid atau kepatuhan, keseimbangan, ramah tamah, tanpa paksaan dalam 

jual beli atau kehendak bebas, bertanggung jawab, kepatuhan,dan kejujuran. 

Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang 

dapat mengakibatkan kedzoliman bagi suatu pihak. Selain itu juga praktik 

penimbangan seperti ini dapat menimbulkan dampak yang sangat  buruk 

dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli 

terhadap penjual bibit ikan lele. Dalam berbisnis haruslah menerapkan 

unsur-unsur kejujuran dalam transaksi jual beli agar mendapatkan 

keberkahan di dalam usahanya selain itu unsur kerelaan hal yang paling 

penting dalam berbisnis dalam Islam. 

Keseimbangan takaran, ukuran, dan timbangan sangat ditekankan 

dalam etika bisnis Islam, agar terpenuhinya kewajiban para pelauku akad 

(pembeli dan penjual) semua yang diperjual belikan harus sesuai dengan 

hak dan kewajiban yang diberikan. Dalam praktek jual beli bibit ikan lele di 

Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, dari hasil 
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wawancara penulis dengan beberapa narasumber sebagai pembeli bibit ikan 

lele belum sesuai dengan halnya keseimbangan dan keadilan karena dari 

pihak pembeli masih ada yang merasa dirugikan dengan sistem takaran. 

Dilihat dari proses tersebut telah memenuhi syarat sah akad, karena 

sebelum ijab dan qobul antara pihak pembeli dan penjual sudah 

menunjukkan sikap saling merelakan (keridhaan), sebab jual beli belum 

dikatakan sah jika dalam akad ijab dan qobul tidak menimbulkan sikap 

kerelaan.13 Selain faktor tersebut terdapat unsur yang dilarang dalam hukum 

Islam yakni karena adanya ketidakjelasan (gharar). Gharar secara bahasa 

berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. Gharar adalah sesuatu yang 

memperdayakan manusia didalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, 

syahwat (keinginan) dan lainnya.14 Jumlah bibit ikan lele yang diterima 

karena tidak dihitung per ekor satu per satu, sebab penjual menggunakan 

sistem takaran yang mengakibatkan jumlah bibit ikan lele yang diterima 

oleh beberapa konsumen tidak sesuai dengan yang dipesan, bibit ikan lele 

bisa lebih ataupun bisa kurang dari jumlah yang disepakati. Namun 

demikian, dari antara kedua belah pihak sudah saling merelakan. Bibit ikan 

lele yang relative banyak setiap pesanannya, membuat perhitungan bibit 

ikan lele yang dibeli jumlahnya bisa lebih ataupun kurang. Hal tersebut 

mengakibatkan adanya unsur untung-untungan yang berdampak kerugian 

baik dari pihak pembeli ataupun penjual. 

Para pelaku bisnis harus mengetahui sikap etika bisnis Islam yang 

begitu penting untuk dipahami dalam menjalankan berbisnis syariah, antara 

lain yakni kesadaran tentang pentingnya sosial kegiatan bisnis, tauhid atau 

kepatuhan, keseimbangan, ramah tamah, tanpa paksaan dalam jual beli atau 

kehendak bebas, bertanggung jawab, kepatuhan,dan kejujuran. Hal ini 

bertujuan  untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat 

 
13 Loc.cit, Ahmad Wardi Muslich, 2010, "Fiqih Muamalah", Jakarta: Kreasindo Media Cita, h.187. 
14 Habiburrahman, Rudi Arahman, Siti Lamusiah, "Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, 

Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur", Jurnal Ilmiah Telaah, Vol. 5, No. 2 Juli 2020, h. 

33. 
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mengakibatkan kedzoliman bagi suatu pihak. Selain hal tersebut  praktik 

penimbangan seperti ini dapat menimbulkan dampak yang tidak baik dalam 

dunia perdagangan yakni akan timbulnya ketidakpercayaan pembeli 

terhadap penjual bibit ikan lele. Dalam berbisnis seharusnya menerapkan 

unsur-unsur kejujuran dalam transaksi jual beli agar mendapatkan 

keberkahan di dalam usahanya selain itu unsur kerelaan hal yang paling 

penting dalam berbisnis dalam Islam.   

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan dalam 

analisis jual beli bibit ikan lele di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang bahwa akad jual beli tersebut dilihat dari praktiknya 

yang dilakukan penjual bibit ikan lele dapat diterima, namun dari segi hal 

lain, hal tersebut menimbulkan beberapa konsumen kecewa ketika jumlah 

bibit ikan lele yang dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan, karena penjual 

belum memenuhi kesepakatan jumlah bibit ikan lele yang dibeli. Selain itu, 

ketidaksesuaian antara akad dengan pelaksanaannya, karena yang disetujui 

adalah harga per ekor, namun pelaksanaannya dengan menggunakan 

takaran per gelas yang mengakibatkan terjadinya unsur gharar atau 

ketidakjelasan yang dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari 

sehingga akad jual beli bibit ikan lele yang dilakukan ini belum sesuai 

dengan prinsip etika bisnis Islam. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang peneliti lakukan, 

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

4.1.1 Pelaksanaan jual beli bibit ikan lele di Desa Kebondowo, Kecamatan 

Banyubiru, Kabupaten Semarang, pembeli melakukan perjanjian 

dengan cara lisan tanpa adanya tulisan diatas kertas. Dalam 

pelaksanaannya pembeli langsung dating ke tempat tengkulak lalu 

melakukan kesepakatan dengan pihak penjual. Penjual 

menggunakanharga per ekor, namun pada saat penghitungan bibit 
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ikan lele menggunakan system takaran dengan menggunakan gelas 

atau baskom sebagai acuan untuk menghitung bibit ikan lele. 

Takaran bibit ikan lele hanya dihitung pada saat awal penakaran 

saja, dan itu dijadikan sebagai patokan untuk takaran-takaran 

selanjutnya.  Dengan begitu, bahwa akad jual beli tersebut dilihat 

dari praktiknya yang dilakukan penjual bibit ikan lele dapat 

diterima, namun dari segi hal lain, hal tersebut menimbulkan 

beberapa konsumen kecewa, karena harga yang dijadikan patokan 

adalah harga per ekor, namun pelaksanannya menggunakan sistem 

takaran, tetapi kedua belah pihak sudah saling mengetahui dan 

setuju dengan sistem tersebut.  

4.1.2 Tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan sistem penjualan bibit 

ikan lele di Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten 

Semarang belum diketahui secara pasti berapa jumlah bibit ikan lele 

per ekornya setelah hitungan gelas pertama. Akan tetapi hal tersebut 

tidak berpengaruh terhadap penjual maupun pembeli , karena antara 

kedua belah pihak telah sama-sama merelakan atau setuju atas 

sistem penakaran yang dilaksanakan. Dapat diambil kesimpulan 

dalam analisis praktik jual beli bibit ikan lele ditinjau dari etika 

bisnis Islam di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten 

Semarang bahwa penjual belum memenuhi kesepakatan jumlah 

bibit ikan lele yang dibeli. Selain itu, ketidaksesuaian antara akad 

dengan pelaksanaannya, karena yang disetujui adalah harga per 

ekor, namun pelaksanaannya dengan menggunakan takaran per 

gelas yang mengakibatkan terjadinya unsur gharar atau 

ketidakjelasan yang dapat menyebabkan perselisihan di kemudian 

hari sehingga akad jual beli bibit ikan lele yang dilakukan ini belum 

sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. 

4.2 Saran 

4.2.1 Kepada pihak penjual. Lebih memperjelas proses perhitungan benih 

ikan lele agar lebih tepat dalam perhitungannya, semisal dengan 
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menggunakan baskom yang telah diliubangi dasarnya sesuai dengan 

ukuran bibit ikan lele, dengan begitu mengurangi resiko kurang atau 

lebihinya benihi ikan lele yang didapat oleh pembeli. Selanjutnya, 

jika menggunakan hitungan per ekor maka harga yang ditetapkan 

juga per ekor, namun jika harga yang ditetapkan harga per takaran, 

harga yang ditetapkan juga harus per takaran. Dalam jual beli hak-

hak pembeli harus sesuai dengan harga yang dibayar agar tidak 

terjadi hitungan kurang dan ketidakjelasan jumlah dalam jual beli 

bibit ikan lele. 

4.2.2 Untuk para penjual dan pembeli. Dalam berbisnis syariah lebih 

memperhatikan aturan-aturan syariah yang telah ada di dalam 

Agama Islam, sehingga dapat melakukan praktik jual beli bibit ikan 

lele dengan baik, agar tidak terjadi kejanggalan dikemudian hari 

yang dapat merugikan salah satu puhak baik penjual maupun 

pembeli.  
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