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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup 

dalam masyarakat. sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia 

memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam 

masyarakat. dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu 

sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan 

hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam 

hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat. 

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan 

terhadap orang lain. timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan 

kewajiban. setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang 

lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus 

ditunaikan terhadap orang lain. hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan 

kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai 

kepentingan. 

 Muamalat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang 

melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan 

hubungan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup 

manusia.
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Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa': 29 

 

َْ  َ ُن  واَك ِةَوا ُْ َّ َأُك ََ ُب يِاُلَِاِ واِل ِأ ُْ وَن ُب يَونوُ ُْ ََ ََوُكُلُواا أَُموَااَل يَا أَيوَُّها الَِّذيَن َآَمنُواا 
ُب. )النساء : ُْ  (٩٢ََوَراٍض ِمُن

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." 

 (Q.S. An-Nisa': 29).
2
 

Dalam ayat tersebut terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar 

suka rela merupakan salah satu bentuk muamalah yang halal. Al-Qur'an yang 

memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat berbentuk kaidah-kaidah 

umum itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan perkembangan dalam 

pergaulan hidup masyarakat kemudian hari. 

Salah satu dari bentuk muamalah itu sendiri, ada yang disebut dengan 

pertukaran. pertukaran disini dibedakan menjadi dua jenis yaitu barang yang 

sejenis dan yang tidak sejenis. disini yang akan penulis bahas adalah 

pertukaran barang yang sejenis antara emas dengan emas. 

 Pertukaran berarti menyerahkan suatu komoditi sebagai alat penukar 

komoditi lain, bisa juga berarti pertukaran dari satu komoditi dengan komoditi 

lainnya, ada juga perdagangan yang mencakup penyerahan satu barang untuk 

memperoleh barang lain yang disebut saling tukar menukar.
3
 

 Dalam persoalan muamalah, syariat Islam banyak memberikan pola-

pola, prinsip, dan kaidah umum dibanding memberikan jenis dan bentuk 
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muamalah secara rinci.atas dasar itu, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi 

dan pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu. 

bidang seperti inilah, yang menurut para ahli ushul fiqh disebut dengan 

persoalan-persoalan ta‟aqquliyat (yang bisa dinalar) atau ma‟qul al-ma‟na 

(yang bisa dimasuki logika).  

 Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan 

adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta 

sasaran yang akan dicapainya. jika muamalah yang dilakukan dan 

dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh 

syara‟, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan oleh syara‟, dan 

bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia serta menghindarkan 

kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.  

 Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor niat, 

dan adat kebiasaan. faktor-faktor ini amat berpengaruh dalam menetapkan 

hukum bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bidang muamalah. 

dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan keempat faktor ini, 

yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persoalan 

muamalah adalah tercapainya tujuan yang hendak dicapai dalam 

mensyari‟atkan suatu hukum, sesuai dengan kehendak syara‟. 

 Atas dasar itulah ukuran keabsahan suatu akad transaksi muamalah. 

adapun dari berbagai macam bentuk muamalah yang terjadi di masyarakat 

tersebut, salah satu yang mengalami perkembangan adalah kegiatan jual beli. 

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai‟ yang berarti menjual, 

mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai‟ 

dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni 

kata asy-syira‟ (beli). 
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 Dengan demikian, kata al-bai‟ berarti jual tetapi sekaligus juga berarti 

beli
4
. Sedangkan menurut istilah (terminologi), jual beli pada intinya adalah 

suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai 

secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda 

dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang 

dibenarkan syara‟ dan disepakati
5
. 

 Menurut Subekti tukar menukar adalah suatu perjanjian dengan mana 

kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu 

barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang lain.
6
 Penukaran itu 

sendiri dalam hukum Islam disebut dengan Al-Sharf. Bai' Sharf  yaitu menjual 

mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).
7
 

 Dalam hal ini di toko emas ABC Pasar Pagi Kaliwungu ada sebuah 

praktek tentang pertukaran emas, dimana pembeli ingin menukarkan emas 

yang lama dengan emas yang baru. Praktek semacam ini didasarkan pada rasa 

saling rela merelakan diantara masing-masing pihak. 

Adapun praktek yang dilaksanakan oleh toko emas ABC di Pasar Pagi 

Kaliwungu ini dengan cara pemilik toko ABC menyediakan emas untuk 

konsumennya, dengan catatan emas yang ditukarkan itu dibeli di toko emas 

yang sama dan menunjukkan surat keterangan pembelian (nota pembelian). 

dimana konsumen yang ingin menukarkan emas yang lama dengan emas yang 

baru tanpa menjualnya terlebih dahulu. 

Dalam praktek pertukaran tersebut menampakan adanya permasalahan 

yaitu berupa emas yang dipertukarkan dengan menggunakan pelebihan 

timbangan, karena ada sebuah hadits yang melarang menukarkan emas 

dengan emas yang tidak seimbang. Haditsnya adalah sebagai berikut: 

                                                           
4
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6
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7
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Hadits yang diriwayatkan oleh jama‟ah ( Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu 

Dawud, Ibnu Majah, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i ) dari „Ubadah bin ash-

Shamit, bahwa Rasullulah SAW bersabda :  

يِالذََّهِب َواُلِفضَُّة يِاُلِفضَِّة َواُلُِورُّ يِاُلُِورِّ َوالشَِّعرُي يِالشَِّعرِي َوالتَُّمُر يِالتَُّمِر الذََّهُب 
ا يَِنٍد فَِإَذا اُختَوَوَفُت َهِذِه اأَلُصَناُف  َواُلِمُوُح يِاُلِمُوِح ِمُثال  ِبُِثاٍل َسَااء  ِيَسَااٍء َيد 

ا يَِندفَِِنُعاا َلُنَف ِشُئُتُب ِأَذا َلا َك َيد   
Artinya: “ Emas ( harus dijual ) dengan emas, perak dengan perak, gandum 

yang sudah di kupas dengan gandum yang sudah dikupas.gandum 

yang masih berkulit dengan gandum yang masih berkulit, kurma 

dengan kurma, garam dengan garam, (namun) semuanya harus sama 

ukuranya dan harus berhadapan muka (transaksi harus dilakukan 

dengan langsung). apabila jenisnya berbeda (seperti menjual emas 

dengan perak) maka berjual belilah sebagaimana yang kalian 

kehendaki apabila dilakukan dengan saling berhadapan muka”. 
8
 

 Sedangkan menurut Imam Syafi‟i riba fadhl adalah jual beli yang 

disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainya. 

dengan kata lain tambahan  berasal dari penukar paling akhir . riba ini terjadi 

pada barang-barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang 

dengan satu setengah kilo gram kentang. 

 Pendapat Ulama tentang „illat riba adalah Ulama sepakat menetapkan 

riba fadhl pada tujuh barang, seperti terdapat pada nash, yaitu emas, perak, 

gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering, pada benda-benda ini, 

adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah di haramkan. pendapat Imam 

Syafi‟i „illat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang 

                                                           
8
 Nurhadi Ruslan, Jual Beli, ( Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006 ), hlm.29 



6 
 

 
 

tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu, begitu pula uang walaupun 

bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu
9
.   

B. Alasan Pemilihan Judul   

Atas dasar latar belakang itulah, penulis tertarik untuk meneliti sejauh 

mana pertukaran emas yang terjadi di toko emas ABC Pasar Pagi Kaliwungu 

dan bagaimana pendapat Imam Syafi‟i terhadap praktek pertukaran emas 

tersebut. Sehingga penulis akan membahas skripsi ini dengan judul:“ Analisis 

Pendapat Imam Syafi’i Tentang Praktik Riba dalam Pertukaran Emas ” 

( Studi Kasus di Toko Emas ABC Pasar Pagi Kaliwungu Kabupaten 

Kendal ). 

C.  Telaah Pustaka 

Kajian kepustakaan pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran 

hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. sehingga tidak terjadi suatu pengulangan 

materi secara mutlak.
10

 ada beberapa referensi yang berbicara mengenai 

penukaran (al sharf) antara lain adalah : 

1. Skripsi Lina Ratnasari Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta tahun 2016, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Jual Beli Emas” (Di Kaki lima Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta)
11

 

skripsi ini membahas tentang jual beli emas, di Jalan Kyai Mojo No.56 

Yogyakarta, ini merupakan jual beli emas yang menerima emas rusak, 

emas warisan, dan emas tanpa nota, pengujian emas di kaki lima ini 

menggunakan metode batu uji dan zat kimia tersebut dapat bereaksi 
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 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988), 135. 

11
 Lina Ratnasari,‟‟ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas ( Di Kaki Lima 

Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta)‟‟(Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.) 
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dengan matahari sehingga pengujian diragukan keakuratanya, ketidak 

akuratan tersebut dapat mempengaruhi dalam penentuan harga sehingga 

hal tersebut dapat dikatakan mengandung unsur ketidak jelasan (garar) dan 

dalam proses transaksi emas juga tidak menggunakan nota atau perjanjian 

khusus sehingga hal tersebut dapat di manfaatkan oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab untuk menjual emas yang bermasalah sehingga hal 

tersebut dapat merugikan salah satu pihak baik itu penjual maupun 

pembeli. 

2. Skripsi Aida Isti Nabila Muamalat fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014, “Strategi Penanganan Risiko 

Kerugian Cicil Emas pada Bank Syariah, (Studi Bank Syariah Mandiri, 

Kantor Cabang Ciputat)
12

 Skripsi ini membahas tentang strategi yang 

digunakan oleh BSM dalam menangani risiko kerugian pada transaksi 

cicilan emas, strategi yang telah di terapkan BSM pada cicilan emas yaitu 

mengidentifikasi risiko, mengukur risiko memonitoring dan memantau 

risiko, atau mengendalikan risiko, penerapan strategi ini telah berdampak 

signifikan terhadap rendahnya risiko terjadinya kerugian, faktanya harga 

penjualan emas pada cicilan emas BSM naik setiap tahunya, pada tahun 

2013 harga satu gram emas Rp. 470.000dan naik menjadi Rp. 500.000 per 

gram pada tahun 2014 

3. Skripsi Ahmad Muqtasom jurusan muamalat fakultas agama Islam 

Universitas Wahid Hasyim Semarang tahun 2017, “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang Pada Tanah Kas Desa 

(Studi Kasus Di Desa Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal )”
13

 

Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli dengan sistem 
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 Aida Isti Nabila “Strategi Penanganan Risiko Kerugian Cicil Emas Pada Bank Syari‟ah 

(Study Bank Syari‟ah Mandiri Cabang Ciputat )”( Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 

2014.) 
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Tanah Kas Desa (Studi Kasus Di Desa Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal,)”(Skripsi  

Universitas Wahid Hasyim Semarang, Semarang, 2017.) 
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lelang tanah kas desa Sedayu Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal,  

praktik yang telah terjadiadalah pembayaran 10% pada saat pelelangan 

dan sisanya wajib dilunasi paling lambat satu (1) minggu setelah 

pelelangan, pemenang lelang di kenakan biaya tambahan 10%, dari harga 

lelang untuk administrasi membayar pajak bumi dan bangunan dan adat 

Desa, hal ini sejalan dengan ketentuan hukum jual beli yakni dapat 

diserahterimakan pada saat akad (transaksi), jika barang tersebut di hutang 

maka waktu pembayaranya harus jelas, dimaksudkan agar tidak terjadi 

jual beli gharar dan tadlis, maka penulis menyimpulkan jual beli dengan 

sistem lelang ini termasuk dalam jual beli sah dan sesuai dengan syari‟at 

islam. 

4. Skripsi Rifki Nur Avita jurusan Muamalat fakultas syari‟ah dan hukum 

UIN Walisongo Semarang, tahun 2016, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Tukar Menukar Uang” (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan 

Pati Kabupaten Pati)
14

 Skripsi tersebut menjelaskan bahwa transaksi tukar 

-menukar  diperbolehkan dalam hukum islam akad yang di terapkan 

adalah akad ijarah, faktor yang menjadi alasan diperbolehkanya transaksi 

tersebut adalah tambahan tersebut merupakan upah atas susahnya 

mendapatkan uang pecahan, dan juga mengandung kemaslahatan yang 

besar didalamnya, praktik tukar uang tersebut tercermin sebagai kebaikan 

yaitu terdapat unsur saling tolong menolong. 

 Bertitik tolak dari uraian di atas, maka setidaknya dapat diketahui 

bahwa judul skripsi yang dirangkai penulis memiliki pokok permasalahan 

yang berbeda oleh karena itu,penulis merasa termotivasi untuk membahas 

judul tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya akan menambah 

wawasan bagi penulis khususnya dan pada masyarakat pada umumnya 
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 Rifki Nur Afita “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tukar Menukar Uang (Study 

Kasus di Desa Panjunan Kabupaten Pati )”( Skripsi UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016.) 
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D.  Penegasan Istilah  

Agar tidak terjadi salah pahaman tentang judul skripsi ini, maka penulis perlu 

untuk menegaskan beberapa istilah yang digunakan, sebagai berikut: 

1. Analisis 

Adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya, sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya 

2. Imam syafi‟i 

Imam Syafi‟i adalah salah seorang mufti besar sunni islam dan juga 

pendiri mazhab Syafi‟i, Imam Syafi‟i tergolong kerabat dari Rasulluah, ia 

termasuk dalam bani Muththalib, saudara dari Hasyim yang merupakan 

kakek Muhammad. Imam Syafi‟i adalah Imam fiqih Beliau termasuk 

ahlus sunnah waljama‟ah, jauh dari pemahaman asy‟ariyyah dan 

maturidiyyah yang menyimpang dalam aqidah. 

3. Praktik Riba  

Praktik Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi maupun 

pinjam- meminjam secara bathil atau bertentangan dengan ajaran islam.  

4. Pertukaran Emas 

Pertukaran Emas Adalah suatu tindakan yang dilakukan memberikan atau 

menerima imbalan yang bernilai mirip satu sama lain, untuk memperoleh 

sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan dan barang yang tentunya yang 

dipertukarkan adalah barang yang bernilai tinnggi atau logam mulia yaitu 

emas.  

5. Studi Kasus 

Studi kasus adalah strategi riset penelaahan empiris yang menyelidiki    

suatu gejala dalam latar kehidupan nyata 
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6. Toko Emas 

Toko Emas adalah sebuah tempat yang di dalamnya terjadi kegiatan    

perdagangan jual beli atau transaksi tukar- menukar, dengan jenis barang 

perhiasan emas yang berada  didaerah tertentu  

E.  Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas adapun focus penelitianya 

mengacu pada pokok permasalahan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi‟i  tentang konsep pertukaran emas ? 

2. Bagaimana praktik pertukaran emas yang terjadi di toko emas ABC  pasar 

pagi kaliwungu ? 

3. Bagaimana istinbat hukum Imam Syafi‟i tentang praktik riba dalam 

pertukaran emas ? 

F.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan focus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang akan di 

capai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi‟i  terhadap konsep 

pertukaran emas. 

2. Untuk mengetahui praktik yang terjadi di toko emas ABC pasar pagi 

Kaliwungu. 

3. Untuk mengetahui hukum istinbat Imam Syafi‟i terhadap praktikriba 

dalam pertukaran emas di toko emas ABC pasar pagi Kaliwungu. 

G. Manfaat Penelitian  

Pengkajian dari permasalahan ini di harapkan mempunyai nilai tambah dan 

manfaat baik bagi pembaca dan terlebih bagi penulis sendiri , manfaat tersebut 

secara garis besar dapat di klasifikasikan menjadi dua yaitui : 

1. Aspek teoritis (keilmuwan) Secara teoritis, hasil dari penelitian ini 

dimaksudkan untuk memberikan pengembangan studi hukum Islam 

praktek pertukaran emas serta memberikan pemahaman praktek 
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pertukaran emas untuk memperkaya hukum muamalah kepada mahasiswa 

fakultas syariah.  

2. Aspek praktis (terapan) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

dasar tindakan bagi para pihak yang selama ini senantiasa bersinggungan 

dengan pertukaran emas, khususnya di kios - kios atau toko emas tertentu  

H. Metode Penelitian Skripsi 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Untuk pendekatan penelitian penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif  ( Qualitatif research ) adalah suatu penelitian yang diajukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa, aktifitas, sikap, 

persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok beberapa 

deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang 

mengarah pada penyimpanan
15

.  

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan pendapat Imam Syafi‟i melalui buku-buku dalam praktek pertukaran 

emas di Toko emas ABC pasar pagi, kemudian data yang di peroleh di 

deskripsikan dalam bentuk kata-kata tertulis. 

2. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian identik dengan informan yang dapat memberikan 

keterangan pada peneliti informan yang dimaksud adalah pemilik toko emas 

ABC di pasar pagi kaliwungu 

Objek penelitian adalah titik focus dalam suatu penelitian adapun yang 

menjadi objek penelitian ini adalah praktek pertukaran emas di toko emas 

ABC pasar pagi kaliwungu. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 

1993, hal, 131 
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3. Sumber Data  

Sumber-sumber data yang saya gunakan adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini adalah buku fikih Imam Syafi‟i 

tentang riba dan fikih Imam Syafi‟i tentang jual beli Syarat-syarat, rukun dan 

sighatnya. sumber data-data ini diperoleh dari kepustakaan, buku, dokumen 

dan lainya, dan penulis juga mengambil sumber di Kitab Rohmatul Ummah 

Fihtilafil, Kitab Tausyih, Kitab Hasyi‟ah Al-Bajuri Juz 1, Kitab Al-Iqna‟, 

merupakan kitab dari Mazhab Syafi‟i, data ini sebagai data awal sebelum 

peneliti terjun ke lapangan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung dan 

pokok atau merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi 

kekurangan-kekurangan  yang ada pada data primer  dalam penelitian ini 

sumber data sekundernya berupa dokumen-dokumen yaitu yang di peroleh 

dari: 

1. Pemilik Toko emas 

2. Karyawan toko  

3. Tokoh masyarakat lingkungan pasar pagi kaliwungu  

4. Konsumen yang melakukan pertukaran emas di toko tersebut  

4. Metode Pengumpulan Data 

Data Yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dan 

literatur yang berupa buku-buku, tentang praktik riba dalam jual beli  
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pertukaran emas, metode yang digunakan penelitian ini adalah 

metode dokumentasi yaitu menela‟ah dokumen-dokumen yang terjadi di 

lapangan baik data primer maupun data sekunder, kemudian hasil tela‟ah 

itu di catat dalam computer sebagai alat bantu pengumpulan data. Untuk 

melengkapi dokumen sekundernya adalah sebagai berikut: 

a. Interview atau wawancara adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan 

antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan 

diarahkan pada suatu masalah tertentu.
16

data yang diperoleh ini dengan 

cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka. 

Adapun yang menjadi objek interview pada penelitian ini adalah 

pendapat Imam Syafi‟i sebagai responden pengontrol yang sangat 

penting dalam menentukan kesimpulan akhir dan para pemilik toko 

maupun pembeli. 

b. Metode observasi, yaitu metode yang digunakan atau biasa diartikan 

sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang 

diteliti.
17

yang menjadi objek observasi pada penelitian ini adalah 

perilaku pasar baik para pemilik toko maupun pembeli.  

c. Metode Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data 

sosial keagamaan dan data sosial ekonomi. 

5. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis data kualitatif, yang bertumpu pada metode deskriptif dan analisis 

kritis. 

a. Metode deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat 

pencandraan (diskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-

                                                           
16

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: Mandar Maju, 1990, 

hlm.187. 
17

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hlm. 151. 
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kejadian.
18

 metode ini dipakai dalam pengertian umum sebagai teknik 

untuk mendeskripsikan yaitu menguraikan dan menjelaskan tinjauan 

tentang pertukaran emas di Toko Emas ABC Pasar Pagi Kaliwungu 

Kabupaten Kendal, metode ini digunakan oleh penulis pada bab II dan 

bab III. 

b. Metode Content Analysis (analisis isi) yaitu setiap prosedur sistematis 

yang dirancang untuk mengkaji isi informasi terekam.
19

dengan metode 

ini penulis usahakan untuk bisa membahas secara terperinci dengan 

memadukan antara teori dua praktek yang dikaitkan dengan dasar 

pembahasan guna memperoleh suatu ketegasan dan jawaban dari 

analisis pendapat dan istinbat hukum Imam Syafi‟i tentang praktek 

riba dalam pertukaran emas yang terjadi di Toko Emas ABC Pasar 

pagi kaliwungu. Metode ini penulis gunakan pada bab IV. 

c. Metode Komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh 

suatu kesimpulan dengan meneliti faktor tertentu yang berhubungan 

dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan dibandingkan 

dengan faktor lain, dimana pertentangan dan atau persamaan dari 

berbagai pendapat dan di akomodir menjadi suatu konklusi.
20

 Metode 

ini penulis gunakan dalam bab IV dan V. 

I.  Sistematika Penyusunan Skripsi  

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, maka peneliti 

membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, di mana pada 

tiap-tiap babnya terbagi atas beberapa sub bab yang berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya 

                                                           
18

 Sumadi Suryabrata, MetodologiPenelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, 

hlm.18. 
19

 Michael H. Walizer, Metode dan Analisis Penelitian Mencari Hubungan, alih bahasa Arif 

Suka di Sadiman, Jakarta: Erlangga, 1991, hlm.48. 
20

 Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Research, Bandung: Tarsito, tth., hlm. 135. 
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 Bab pertama adalah Pendahuluan; Yang berisikan mencakup tentang 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, sistematika penulisan skripsi. 

 Bab kedua pada bab ini memaparkan landasan teori yang berkaitan 

dengan judul skripsi, yang terdiri dari; biografi Imam Syafi‟i serta landasan 

Fikih teori jual beli dan riba menurut pendapat Imam Syafi‟i. 

  Bab ketiga Yang berisi Laporan Hasil Penelitian; Penulis akan 

membahas gambaran umum keadaan Geografis Kecamatan Kaliwungu, 

Pendapat Imam Syafi‟i terhadap konsep pertukaran emas dan praktik 

pertukaran emas yang terjadi di Toko emas ABC Pasar Pagi kaliwungu serta 

istibath hukum Imam Syafi‟i tentang praktik riba dalam pertukaran emas.  

  Bab keempat merupakan analisis hasil penelitian; menguraikan 

Analisis pendapat Imam Syafi‟i tentang praktik riba dalam konsep pertukaran 

emas di Toko emas ABC Pasar Pagi Kaliwungu dan Analisis praktik 

pertukaran emas yang terjadi di Toko emas ABC Pasar Pagi Kaliwungu 

selanjutnya Analisis hukum istinbath Imam Syafi‟i tentang praktik riba dalam 

pertukaran emas 

  Bab kelima adalah penutup; yang berisikan mencakup kesimpulan, 

saran-saran dan penutup. serta saran-saran yang dirasa perlu bagi pihak yang 

berkepentingan. Sebagai akhir kata pada penulisan skripsi ini akan diuraikan 

kata penutup. 


