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HALAMAN MOTTO 

 

ٍَّفاسَْتِبُقواٍُّمَولِ يَهاٍُّهوٍٍَِّّوْجَهة ٍٍَّّوِلُكل  ٍّ

ْيَنَماٍّاْلخَْيَراتٍِّ
َ
تٍٍَِّّتُكوُنواٍّأ

ْ
ٍّاّللٍٍَُِّّبُكمٍٍَُّّيأ

٨٤١ٍَّقِدير ٍٍّّشَيْء ٍٍُّّكلِ ٍٍّّعََلىٍّاّللٍٍََِّّإنٍٍّّجَِميًعا  

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepada-Nya. Maka berlomba-lombalah 

kamu dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu 

semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 148) 

 



HALAMAN PERSEMBAHAN 

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah 

memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas 

karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat 

terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. 

Selanjutnya, kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat aku kasihi 

dan aku sayangi. 

- Ibunda dan Ayahanda Tercinta 

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan 

karya kecil ini kepada Ibu (Sundari) dan Ayah (Siswanto) yang telah memberikan kasih sayang, 

dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga, yang tiada mungkin dapat kubalas hanya 

dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal 

untuk membuat ibu dan ayah bahagia. Karena aku sadar, selama iniaku belum bisa berbuat lebih. 

Untuk ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi dan menyirami kasih sayang, selalu 

mendoakanku, selalu menasehatiku, serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, 

terima kasih Ibu.. terima kasih Ayah.. 

- Kakak, adik dan Saudara-saudaraku 

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk kakak, adik, dan 

saudara-saudaraku yang ada di  jauh maupun di dekat. Terima kasih telah menghibur, 

memberikan semangat, serta memberikan inspirai dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Semoga doa dan semua hal terbaikyang kalian berikan, menjadikanku orang yang baik pula. 

Terima Kasih.. 

- Teman-teman 

Buat kawan-kawanku yang memberikan motivasi, nasehat, dukungan moral serta material 

yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, teruntuk Anita, Nurul, Tupa, 

Vivin, Lika, Hesty dan semua kawan-kawanku yang sudah mendoakanku dari jauh maupun dari 

dekat. Terima kasih banyak buat kalian semua, kalian telah memberikan banyak hal yang tak 

terlupakan kepadaku. 

- Dosen Pembimbing Tugas Akhir 

Teruntuk Ibu Dr. Nurul Hanani, M.HI. dan Syaiful BahriM M.HI selaku dosen 

pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak yang sudah 

membantu selama ini, menasehati, mengajari dan mengarahkan saya sampai dengan skripsi ini 

selesai. 
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ABSTRAK 

 

NIKEN DEWANTARI, Dosen Pembimbing Dr. Nurul Hanani, M.HI. dan Syaiful 

Bahri, M.HI. : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN LELE 

DENGAN SISTEM JATAHAN DI PEMANCINGAN, IAIN Kediri, 2019. 

 

Kata Kunci : Jual Beli, Sistem Jatahan, Pemancingan Ikan, Hukum Islam 

  

 Praktik jual beli di masyarakat kadang tidak mengindahkan hukum Islam yang 

berlaku, sehingga dapat merugikan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. 

Kerugian tersebut ada kalanya berhubungan dengan obyek maupun harga yang 

ditentukan, hal itu terjadi karena ketidaktahuan masyarakat dalam hukum jual beli. 

Kegiatan jual beli ikan lele di Dusun Sambirobyong Desa Jekek Kecamatan Baron 

Kabupaten Nganjuk mengandung unsur gharar atau ketidak jelasan antara penjual 

dan pembeli mengenai objek yang akan diperoleh antara keduanya sesuai dengan 

akad yang sudah ditentukan keduanya, kegiatan jual beli ikan lele dengan sistem 

jatahan di pemancingan di Dusun Sambirobyong ini sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat setempat sehingga sudah menjadi hal yang wajar dan bisa diterima oleh 

masyarakat umum juga penjual dan pembeli. 

 

 Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan-bahan perpustakaan dan dengan cara terjun langsung kelapangan. Akad yang 

digunakan dalam jual beli ikan lele dengan sistem jatahan di pemancingan tersebut 

menggunakan cara lisan artinya kesepakatan antara kedua belah pihak hanya secara 

lisan dari transaksi pertama hingga terakhir. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Jual beli ikan lele dengan 

sistem jatahan di pemancingan yang dipraktikkan di Dusun Sambirobyong tidak sah 

karena jual beli ini didalamnya ada unsur gharar. Termasuk jual beli tidak sah karena 

ikan lele yang diperoleh pada saat memancing tidak pasti, dan itu merugikan bagi para 

pembeli, sedangkan penjual sudah untung tidak akan rugi karena transaksi pembelian 

ikan lele dilakukan di awal, bukan saat setelah memancing. 
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