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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI JUAL 

BELI MINDRING DI DESA RENGGING KECAMATAN PECANGAAN 

KABUPATEN JEPARA 

Dalam bermuamalah khususnya jual beli, ini menjadi salah satu aktifitas yang 

sangat penting bagi manusia dengan tujuan untuk saling tolong menolong dan 

memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan. Transaksi jual beli 

diperbolehkan dan banyak pula keberagaman model transaksi jual beli, agar dalam 

transaksi berjalan dengan baik dan tepat islam masih memberikan batasan-batasan 

maupun larangan ini semua dengan tujuan agar tidak adanya kemadhorotan bagi 

manusia. 

Jual beli adalah salah satu aktifitas yang sudah banyak dikenal masyarakat 

umum, jual beli adalah salah satu kegiatan yang bisa dijadikan sebagai pekerjaan 

tetap, karena keuntungan dari jual beli itu sangat banyak. Apalagi transaksi jual beli 

yang pembayaran dengan angsuran biasanya dalam mengambil keuntungan itu cukup 

banyak. Itu semua dilakukan tidak lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

Di Desa Rengging terdapat praktik jual beli mindring emas, dalam praktiknya 

menjual emas dengan pembayaran cicilan, kemudian emas tersebut dijual kembali 

kepada penjual pertama dengan pembayaran cash. Untuk penjual mengambil 

keuntungan dari tambahan harga pada saat penjualan emas pertama. dalam praktik 
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transaksi jual beli mindring tersebut Ini sama halnya dengan praktik Jual bai’ al-

Inah. 

A. Praktik Transaksi Jual Beli Mindring di Desa Rengging Kecamatan 

Pecangaan Kabupaten Jepara 

Emas merupakan logam mulia yang biasa digunakan sebagai perhiasan 

karena keindahannya dan nilai jualnya yang tinggi, harga emas juga 

cenderung stabil berbeda dengan barang lainnya yang harga jualnya tidak 

begitu stabil dan sekedar diolah kembali. misalnya barang baru dengan 

barang yang sudah terpakai dalam nilai jualnya berbeda. Namun di Desa 

Rengging emas adalah salah satu benda yang sangat berguna bagi masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan perekonomian maupun kebutuhan yang sifatnya 

mendesak, seperti untuk pembayaran administrasi sekolah anak, baiaya 

pengobatan dan kebutuhan mendesak lainnya. 

Transaksi jual beli mindring emas tersebut sudah terjadi bertahun-tahun, 

dan sudah menjadi kebiasaan msyarakat di Desa Rengging Kecamatan 

Pecangaan Kabupaten Jepara. Berawal dari ada penjual yang menawarkan 

barang dagangan keliling dari rumah ke rumah warga. Kini transaksi jual beli 

mindring sudah dikenal luas oleh masyarakat dan saling mempercayai satu 

sama lain  agar masyarakat dengan mudah dapat melakukan transaksi ini 

untuk mencukupi kebutuhan. 

Praktik transaksi jual beli mindring emas di Desa Rengging tersebut telah 

dilakukan masyarakat sudah bertahun-tahun lamanya, dengan cara pembeli 

meminta kepada penjual sebagai jasa mindring untuk meberikan emas sesuai 
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kebutuhan pembeli dan dijual dengan cara angsuran, kemudian jasa mindring 

mencatat di buku khusus sebagai bukti transaksi dengan keuntungan yang 

sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah itu barang tersebut dijual 

kembali kepada jasa mindring untuk mendapatkan uang secara kontan. 

Di Desa Rengging transaksi jual beli mindring sangat diminati oleh 

masyarakat, karena cara memperoleh pinjaman yang sangat mudah, cepat dan 

tanpa jaminan apapun. Hanya dengan kesepakatan antara penjual dan 

pembeli. Kemudian emas diberikan kepada pembeli dijual kembali kepada 

jasa mindring. Dengan transaksi ini si pembeli sudah bisa mendapatkan uang 

secara kontan. Transaksi ini bertujuan untuk membantu msyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan perekonomian maupun kebutuhan yang mendesak.  

Semisal ada pembeli ingin dibelikan emas dengan harga Rp. 500.000,- 

pembeli tinggal mengatakan kepada jasa mindring “saya minta tolong 

dibelikan emas dengan harga Rp 500.000,- ya” selanjutnya jasa mindring 

tinggal mengiyakan sesuai permintaan penjual. Setelah transaksi pemesanan 

sudah dilakukan, Emas yang sesuai pesanan diberikan kepada pembeli. Pada 

saat memberikan emas kepada pembeli disitu terjadi adanya kesepakatan. 

Jasa mindring mengatakan “ini emasnya saya jual dengan harga Rp 700.000,- 

nanti dibayar dengan angsuran, per minggunya Rp. 50.000,- kalau saat hari 

pembayaran belum punya uang sebanyak itu boleh dibayar semampunya yang 

terpenting dibayar dengan rutin” setelah terjadinya kesepakatan biasanya 

emas tersebut dijual kembali kepada jasa mindring dengan harga Rp 

500.000,- dengan adanya tambahan Rp. 3000,- untuk pengganti transport jasa 
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mindring ibaratnya menjualkan kembali emas tersebut ke toko yang sesuai di 

nota pembelian, toko emas yang ada di pasar, sebenarnya sama saja kalau 

penjual tersebut menjual sendiri di pasar karena membutuhkan uang transport 

juga.  

Dalam transaksi mindring emas pada umumnya jasa mindring 

mengambil tambahan keuntungan sebesar 40%, berbeda dengan pemesanan 

barang selain emas pada umunya mengambil keuntungan 100%. Contohnya, 

mindring baju dengan harga awal Rp. 100.000,-, apabila dijual kepada 

pembeli (pengguna jasa mindring) harga akan dinaikkan dengan harga Rp. 

200.000,- dibayar dengan angsuran satu minggu satu kali dengan biaya 

angsuran per minggunya Rp. 20.000,- tanpa adanya batas waktu. 

Melihat transaksi jual beli mindring yang dipraktikkan oleh jasa mindring 

dengan pembeli dalam pembayarannya jual beli ini dilakukan secara angsuran 

sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan juga sesuai kemampuan 

perekonomian masyarakat. Akad yang dilakukan penjual dan pembeli ini 

dilakukan secara lisan maupun tulisan. Awalnya pembeli mengatakan kepada 

penjual untuk mengangsur pembayaran serta memberikan uang angsuran, 

setelah itu penjual menuliskan di buku khusus. Pada intinya Setiap ada 

transaksi pembayaran jasa mindring mencatatnya. Untuk tentang bukti 

pembayaran sampai saat ini penjual dan pembeli hanya sebatas saling percaya 

dan mayakini dengan adanya buku catatan khusus. 

Melihat praktik transaksi jual beli mindring emas ini yang terjadi di Desa 

Rengging ini bahwa dalam kenyataanya mindring emas ini sangat membantu 



77 
 

 

bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perekonomian maupun 

kebutuhan mendesak. Seperti biaya pengobatan, biaya sekolah dan lain-lain. 

Transaksi mindring sangatlah mudah untuk dilakukan msyarakat, berbeda 

dengan meminjam di Bank, masyarakat menganggap dalam transaksinya 

banyak adanya persyaratan yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama 

serta ada jaminan yang harus diberikan. Transaksi jual beli emas ini tidak 

memiliki persyaratan, prosesnya cepat dan tidak ada jaminan apapun. Dengan 

adanya kepercayaan antara penjual dan pembeli akan mudah untuk 

mendapatkan uang dari mindring emas. Hal inilah yang membuat masyarakat 

melakukan transaksi jual beli mindring selama bertahun-tahun. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindring di Desa Rengging 

       Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, dalam 

kehidupan sehari-hari tidak bisa terlepas dari kegiatan muamalah, salah 

satunya adalah juala beli, dengan jual beli manusia dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya karena dalam praktiknya barang dagangan atau barang 

yang dijual oleh penjual jenisnya beraneka ragam. Jadi apabila ingin 

membutuhkan sesuatu barang bisa membeli kepada penjual. Jual beli ini 

adalah suatu kegiatan yang baik, karena dapat memudahkan untuk 

mendapatkan barang yang akan dibutuhkan dan juga menjadi sumber 

perekonomian. 

Setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik itu 

memenuhi kebutuhan sandang maupun pangan, dengan cara apapun akan 

dilakukan dengan prinsip yang terpenting kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. 
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Di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara terjadi transaksi 

jual beli yang sudah berjalan bertahun-tahu sampai sekarang masih banyak 

yang melakukan, yaitu transaksi jual beli mindring. 

Kegiatan transaksi jual beli dalam praktiknya sudah ada ketentuan-

ketentuan yang mengatur. Yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli 

adalah rukun dan syaratnya harus terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut 

dianggap sah. Adapaun rukun jual beli ada 4 yaitu: 

1. Penjual 

2. Pembeli 

3. Sighat atau Akad 

4. Ma’qud Alaih atau Benda. (Muhlich, 2013: 180) 

Melihat dari praktik transaksi jual beli mindring di Desa Rengging 

Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang menjadi pelaku transaksi 

adalah 2 orang yaitu Penjual (jasa mindring) dan Pembeli (orang yang 

mindring). Yang dijadikan objek jual beli adalah emas. Dalam praktiknya 

pembeli membeli barang dari penjual (jasa mindring) dengan pembayaran 

angsuran, setelah itu barang yang dibeli dijual kembali kepada penjual (jasa 

mindring) dengan adanya harga yang lebih rendah dari harga penjualan 

pertama. 

Jual beli mindring emas di Desa Rengging dalam praktiknya seperti 

halnya praktik jual beli yang sudah dijelaskan dalam islam disebut bai’ al-

nah. Secara etimologi artinya meminjam atau berhutang, sedangkan secara 

istilah adalah transaksi jual beli barang dengan pembayaran tertunda, lalu 
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membelinya kembali secara kontan dengan harga yang lebih lemah. (Ash-

Shawi dan Al-Muslih, 2001:124). Digambarkan dalam jual beli, ada 

pedagang menjual barangnya dengan cara diangsur, setelah itu ia membelinya 

kembali barang yang dijual tadi dengan pembayaran tunai dengan harga yang 

lebih rendah dari harga jual pertama. 

Mengenai bai’ al-inah di kalangan para ulama terdapat perbedaan 

pendapat, diantaranya: 

1. Menurut pendapat Imam Syafi’i, beliau membolehkan bai’ al-inah 

berdasarkan sabda Rasulallah  Shalallahu Alaihi Wasalllam. Yang 

diriwayatkan Abu Sa’id dan Abu Hurairah ra. “tukarlah kurma yang jelek 

dengan dirham kemudian dengan dirham itu belilah kurma yang bagus” 

(Nadratuzzaman, 2013: 85) 

Melihat hadits diatas terjadi transaksi menggunakan dua akad yang 

sempurna. Akad yang pertama, penjual menjual barangnya kepada 

pembeli, dengan dibelinya barang tersebut akan menjadi hak milik 

pembeli, barang tersebut boleh dijual kembali atau tidak dijual itu adalah 

hak pemilik barang. Akad kedua, barang tersebut dijual kembali atau 

dibeli oleh penjual pertama dan barang tersebut menjadi hak milik 

penjual pertama kembali.  

Imam Syafi’i berpendapat membolehkan transaksi bai’ al-inah 

dengan 2 akad dalam satu kesatuan tetapi dalam konteks dua akad yang 

berdiri sendiri dan syarat rukun jual beli harus terpenuhi (Fakhriana, 

2015: 34-35) 
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2. Menurut Imam Maliki dan Hambali mengatakan secara tegas menolak 

praktik bai’ al-inah karena merupakan transaksi mengandung manipulasi 

riba dan bahwa transaksi bai’ al-inah dianggap batal selama ada bukti 

yang mmenunjukkan adanya niat yang jelek sebagai cara untuk 

mencegah jalan-jalan kemungkaran. (Nadratuzzaman, 2013: 86) 

3. Menurut madzhab Hanafi dan sebagian ulama memandang tentang bai’ 

al-inah itu boleh dan tidak mengandung zari’ah (yang yang dilarang) bila 

melibatkan pihak ketiga. (Nadratuzzaman, 2013: 84) 

4. Menurut  mayoritas Ulama berpendapat bahwa bai’ al-inah dilarang 

karena mengandung makna zariah (Jalan yang dilarang). Kaidah yang 

diambil dalam hal ini adalah sadduzarai yaitu menutup segala jalan yang 

menuju kepada hal-hal yang haram (Nadratuzzaman, 2013: 86) 

Sesuai pendapat Imam Syafi’i setiap transaksi jual beli yang sudah 

memenuhi Syarat dan Rukun maka hukum transaksi jual beli tersebut 

diperbolehkan. transaksi jual beli mindring yang sudah berjalan bertahun-

tahun di Desa Rengging dalam praktiknya seperti halnya jual beli biasa dan 

mencakup rukun dan syarat jual beli biasa. Yaitu: 

1. Penjual, yang menjadi penjual dalam transaksi mindring yaitu jasa 

mindring yang sudah baligh dan berakal sehat. 

2. Pembeli, yaitu seorang yang membutuhkan mindring emas dalam 

melakukan transaksi dilakukan tanpa adanya paksaan, baligh, dan berakal 

sehat. 
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3. Shighat, yaitu dalam pelaksanaan transaksi diungkapkan dengan kata-

kata, dilakukan dalam satu majlis, dan terdapat kesepakatan antara kedua 

belah pihak berkenaan dengan barang serta harganya. Pembayaran 

dengan cara mengangsur dalam waktu yang sudah ditentukan, untuk 

mengetahui sudah lunas atau belumnya bisa dilihat di buku catatan 

khusus yang dimilik jasa mindring. 

4. Ma’qud Alaih, yang menjadi objek dalam transaksi jual beli adalah emas. 

Sesuai keputusan Fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak 

tunai, “Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau 

jual beli murobahah, hukumnya boleh selama emas tidak menjadi alat 

tukar yang resmi (uang)”. (Fatwa Dewan Syaari’ah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas 

Secara Tidak tunai) 

Melihat pemaparan diatas, transaksi jual beli mindring di Desa Rengging 

Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dilihat dari rukun dan syarat jual 

beli secara umum dalam pelaksanaan transaksi jual beli mindring emas 

tersebut sudah terpenuhi, sesuai pendapat Imam Syafi’i maka jual beli 

mindring ini sudah dianggap sah. 

Akan tetapi dalam praktik transaksi jual beli mindring di Desa Rengging 

Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara ada beberapa praktik yang dapat 

menyebabkan gugurnya kebolehan transaksi jual beli tersebut. Praktik jual 

beli apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, tetapi ada sesuatu yang 

dilarang maka jual beli tersebut termasuk jual beli yang fasid. 
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Pertama, pembeli atau pemakai jasa jual beli mindring bisa dikatakan 

cacat ridha (uyub ridha) dalam akad jual beli tersebut, disebabkan adanya 

tambahan harga yang cukup tinggi sehingga dalam pelaksanaan akad pembeli 

merasa terpaksa untuk mengambilnya karena terdesaknya dengan kebutuhan 

ekonomi  yang harus segera diselesaikan. Firman Allah dalam QS. An-Nisa’ 

[4] ayat: 29 yang artinya : “... Perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 

suka...” jadi penjual dan pembeli harus saling ridha karena ini menjadi salah 

satu syarat penting dalam jual beli. 

Kedua, mengambil keuntungan terlalu banyak, yaitu 100%. Sebagian 

ulama menetapkan batasan mengambil keuntungan yaitu sepertiga, 

berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam “Sepertiga 

dan sepertiga itu sudah banyak”, dan mengambil keuntungan yang berlebihan 

bisa terhitung penipuan. Boleh mengambil keuntungan banyak syaratnya 

yaitu barang yang dijual bukan barang untuk kebutuhan pokok, akan tetapi 

dalam praktik jual,beli mindring di Desa Rengging yang dijual adalah 

kebutuhan pokok, contoh: Pakaian. 

Ketiga, kurangnya transparansi dalam pencatatan pembayaran angsuran atau tidak 

adanya bukti pembayaran yang jelas. Dalam praktik pencatatan bukti pembayaran 

dalam transaski jual beli mindring di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan 

Kabupaten Jepara yang mempunyai buku catatan hanya jasa mindring saja, 

semisal ada yang membayar hanya dicatat di buku khusus dan yang mengetahui 

catatan tersebut hanya penjual, pembeli tidak dikasih tanda terima pembayaran. 

Hal ini dapat menyebabkan madharat, semisal buku khusus yang dimiliki jasa 

mindring tersebut hilang, pencatatan angsuran pembayaran akan rancu atau untuk 

mengetahui jumlah angsuran yang sudah terbayar tidak tahu lagi karena catatan 

hilang, hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya niat jahat seorang untuk 

memanipulasi data pembayaran angsuran karena yang tahu pencatatan angsuran 
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hanya jasa mindring. pembeli untuk mengetahui angsurannya selesai saja, kalau 

menanyakan dan dikasih tahu dari jasa mindring. Apabila hal seperti ini terjadi 

akan menjadikan timbulnya masalah. Ini bisa dikaitkan dengan bai’ gharar. yang 

bermakna resiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan jadi Bai’ gharar 

adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu 

pihak dan mendatangkan kerugian finansial.   


