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ABSTRAK 

Sejalan dengan perkembangan teknologi, banyak orang yang mendirikan 

depot air minum isi ulang sebagai usaha untuk melangsungkan hidup, tetapi mereka 

tidak memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam 

pendirian depot air minum isi ulang. Hal ini menyebabkan hak sebagai konsumen 

terabaikan, banyak konsumen yang merasa dirugikan akibat pendirian depot air 

minum isi ulang yang tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur pemerintah.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian 

langsung yang penyusun lakukan di Kecamatan Berbah. Penelitian ini bersifat 

analisis Anava (analisis of varians) dan hasil analisa sampel tersebut juga akan 

dibandingkan dengan standar baku mutu kualitas air minum menurut KepMenKes 

untuk kualitas fisik, kemudian dianalisis dari perspektif Hukum Islam, undang-

undang perlindungan konsumen, dan maqashid syari’ah. Teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi, dan kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan Hukum Islam 

pada dasarnya, segala bentuk jual beli yang mengandung penipuan, ketidak jujuran 

dan kecurangan, serta membahayakan pemakainya adalah dilarang, sanksi bagi 

pelaku adalah ta’zir, apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak, maka 

pemilik dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan haknya. 

Perlindungan hak merupakan penjabaran dari prinsip penegakan keadilan. Adanya 

ketetapan ini pemerintah membantu menjaga hak konsumen hingga para produsen 

yang akan mendirikan depot air minum isi ulang ini tetap menjaga kualitas air yang 

akan dikonsumsi sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan pemerintah, serta 

ketetapan ini bertujuan untuk menghindari adanya persaingan yang tidak sehat.  

 

Kata kunci: Jual beli, Air, Hukum Islam. 
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Ditulis 

A 

fa’ala 

 ِـ
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3 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penjelasan ilmiah mengatakan bahwa air bisa diartikan sebagai sebuah 

senyawa kimia yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur H2 (hydrogen) yang 

berkaitan dengan unsur O2 (oksigen) yang kemudian menghasilkan senyawa 

air (H2O). Senyawa ini yang banyak ditemukan di bumi. Lapisan air yang 

menyelimuti bumi ini disebut dengan hidrosfer. Air merupakan sebuah zat 

pelarut yang memiliki fungsi sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. 

Hal tersebut karena sifat kimia air yang bersifat melarutkan, sehingga sangat 

berperan penting dalam proses metabolisme makhluk hidup. Secara sederhana, 

air bisa diartikan sebagai sebuah sumber kehidupan dan tanda dari adanya 

kehidupan. Menjadi sumber kehidupan karena setiap makhluk hidup di muka 

bumi ini memerlukan air untuk bisa bertahan hidup termasuk di dalam tubuh 

manusia sebagian besarnya tersusun dari air. Sehingga saat tidak ada air, 

manusia sulit untuk bisa bertahan hidup.  Dengan begitu, dapat dipahami 

bahwa dalam garis besar air merupakan senyawa yang memiliki peran penting 

dalam mendukung segala sisi kehidupan makhluk hidup yang ada di 

permukaan bumi ini.1 

Kebutuhan manusia terhadap air minum yang aman dan sehat semakin 

meningkat, maka air isi ulang dijadikan sebagi alternatif memperoleh air yang 

aman dan sehat dengan cara yang cepat tanpa perlu memasak terlebih dahulu 

                                                 
1https://hot.liputan6.com/read/3928186/ini-fungsi-air-bagi-kelangsungan-hidup-manusia-

hewan-dan-tumbuhan, Diakses pada Jum’at tanggal 06 Desember 2019 pukul 11.10 WIB. 

https://hot.liputan6.com/read/3928186/ini-fungsi-air-bagi-kelangsungan-hidup-manusia-hewan-dan-tumbuhan
https://hot.liputan6.com/read/3928186/ini-fungsi-air-bagi-kelangsungan-hidup-manusia-hewan-dan-tumbuhan


2 

 

 

(cara tradisional). Banyak masyarakat yang memanfaatkan hal tersebut dengan 

mendirikan usaha yang bergerak di bidang industri air minum isi ulang. Pada 

hakikatnya air merupakan harta mubah, yaitu suatu yang pada asalnya bukan 

milik seseorang dan tiap-tiap manusia boleh memiliki harta mubah sesuai 

dengan kemampuan menjadi miliknya secara sempurna.2 Untuk itu dalam 

masalah ekonomi, air bukan lagi sebagai barang bebas. 

Menurut Pasal 1 ayat  (2)  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air minum, bahwa yang dimaksud air 

minum layak dan aman untuk dikonsumsi produk AMDK isi ulang harus 

memiliki kualitas dan mutu air yang sehat yaitu jernih, tidak berbau, tidak 

berwarna dan bebas dari semua jenis bekteri berbahaya. 

Tingkat permintaan akan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

tergolong tinggi. Mengutip pada data Markerteers, volume penjualan AMDK 

di tahun 2015 mencapai 23,1 miliar liter dengan pertumbuhan AMDK diatas 

11%. Di sisi lain persentase volume penikmat AMDK mencapai 85% dari total 

konsumsi minuman ringan di Indonesia. Merujuk pada tingginya kebutuhan 

masyarakat terhadap AMDK maka tidak heran begitu banyak merk AMDK 

yang beredar di pasaran bahkan jumlah depot air minum isi ulang juga kian 

menjamur dimasyarakat. Hal menarik justru muncul dari maraknya outler 

depot isi ulang tidak hanya di perkotaan bahkan ke daerah pedesaan. Tawaran 

harga lebih murah dan layanan jasa antar. Apabila di pasaran, AMDK galon 19 

liter produksi sebuah pabrik dapat dibeli dengan harga belasan ribu maka air 

                                                 
2 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalat, cet. Ke-2. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hlm. 39.   
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minum isi ulang dari sebuah depot dapat dibeli dengan rentang harga Rp. 

5.000-6.000/galon. Selisih harga yang tinggi membuat masyarakat tertarik 

untuk menggunakan air minum isi ulang. Benarkah air minum aman untuk 

dikonsumsi dan memiliki standar higienitas yang baik layaknya hasil produksi 

dari sebuah pabrik. Banyak referensi yang memaparkan bahwa air minum isi 

ulang justru memiliki resiko terhadap kesehatan yang tergolong tinggi. Ini 

semakin di perparah dengan munculnya depot air minum isi ulang abal-abal 

yang melakukan kecurangan dengan tidak melakukan standar proses 

penyaringan dan pengisian sesuai yang ditetapkan. Artinya semakin maraknya 

depot air minum isi ulang abal-abal akan meresahkan masyarakat dikemudian 

hari mengingat higienis air tidak terjamin.3 

Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa 

kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial 

dan ekonomis. Semua orang berhak atas kesehatan UU 36 Tahun 2009 

disahkan oleh Presiden Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 

Oktober 2009. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 

sebagaimana maksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya 

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

                                                 
3https://www.kompasiana.com/indramahardika/5c161a95ab12ae0b943f4614/masih-ingin-

minum-air-isi-ulang-pikirkan-lah-lagi?page=all, Diakses pada Jum’at tanggal 06 Desember 2019 

pukul 13.58 WIB. 

https://www.kompasiana.com/indramahardika/5c161a95ab12ae0b943f4614/masih-ingin-minum-air-isi-ulang-pikirkan-lah-lagi?page=all
https://www.kompasiana.com/indramahardika/5c161a95ab12ae0b943f4614/masih-ingin-minum-air-isi-ulang-pikirkan-lah-lagi?page=all
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dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, 

dan berkelanjutan yang sangat penting. Untuk itu sudah saatnya kita melihat 

persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang 

pelaksanaanya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal 

dengan paradigma sehat.4 

Dalam kitab Fikih Muamalah karangan Dimyaudin Djuwaini 

diterangkan, secara linguistik al-Ba’i (jual beli) berarti pertukaran sesuatu 

dengan sesuatu. Secara istilah, menurut Madzhab Hanafiyah jual beli adalah 

pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta 

diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan 

manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah shighat 

atau ungkapan ijab qabul. Sedangkan dalam kitab Fikih Sunnah buah karya 

Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian 

bahasanya adalah saling menukar. Kata al-Bai’ (jual) dan asy-Syiraa’ (beli) 

biasanya digunakan dalam pengertian yang sama, dua kata ini mempunyai 

makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, 

jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik 

dengan ganti yang dibenarkan.5  

Dengan telah disahkannya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air 

Minum Isi Ulang dan Perdagangannya pada tanggal 18 Oktober 2004 dan 

                                                 
4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

5 Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” Jurnal Ummul Qura, Vol. III No. 2, 2013, 

hlm. 59. 
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Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang 

Syarat dan Kualitas Air Minum. Adanya SK ini merupakan salah satu upaya 

untuk melakukan perlindungan konsumen. Berdasarkan uraian penjelasan di 

atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji Skripsi yang 

berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI 

JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DI DEPOT AIR MINUM 

KECAMATAN BERBAH, SLEMAN”, karena maraknya outler depot air 

minum yang ada diberbah dan setelah melakukan survey maka penulis tertarik  

meneliti permasalahan tersebut, dengan demikian akan terjawab kesimpulan 

yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penyusun dapat merumuskan pokok masalah yang timbul dan akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana jaminan perlindungan standar higienitas perusahaan air 

minum  isi ulang di Kecamatan Berbah, Sleman, Yogyakarta? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen air 

minum isi ulang di depot air minum isi ulang di Kecamatan Berbah, 

Sleman, Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui standar higienitas perusahaan air minum isi ulang 

di Kecamatan Berbah, Sleman, Yogyakarta. 
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b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam  terhadap perlindungan konsumen 

pada praktik jual beli. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan 

pustaka diskursus hukum Islam khususnya dalam bidang Hukum 

Ekonomi Syari’ah, sehingga bisa menambah pengetahuan baru dalam 

kajian Lembaga Keuangan Syari’ah. 

b. Secara Praktis, memberikan pemahaman maupun masukan kepada 

para pihak-pihak yang telibat dalam praktik jual beli depot air minum 

isi ulang di Kecamatan Berbah, Sleman, Yogyakarta. 

D. Telaah Pustaka 

Sebagai langkah penting untuk mendukung dalam menganalisa 

permasalahan diatas, maka penyusun melakukan beberapa kajian pustaka 

terhadap karya-karya penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

permasalahan di atas. Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh 

peneliti, terkait dengan depott air minum isi ulang dalam tinjauan hukum Islam 

dan perlindungan konsumennya telah dihasilkan oleh para pemikir Islam 

sebagai bentuk alternatif pemecahan masalah. Adapun beberapa penelitian lain 

yang berkaitan dengan penelitian penyusun ini, diantaranya adalah: 

Karya Yoga Ardy Pradana dan Bowo Joko Marsono yang berjudul “Uji 

Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Sukodono, Sidoarjo Ditinjau dari 
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Perilaku dan Pemeliharaan Alat”6  Karya tulis menjelaskan tentang kualitas air 

minum isi ulang dengan cara diuji secara klinis melalui sample yang dambil 

dari 8 depot yang di Kecamatan Sukodono, Sidoarjo dan Analisa kualitas air 

dilakukan di Laboratorium Teknik Lingkungan ITS. 

Karya Latifah Anggraini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Kota 

Semarang”.7 Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam 

terhadap jual beli yang mengandung penipuan, ketidak jujuran dan kecurangan 

yang membahayakan pemakainya. Penelitian ini membahas hak konsumen 

hingga para produsen yang akan mendirikan depot air minum isi ulang tetap 

menjaga kualitas air yang akan dikonsumsi, apakah sudah sesuai dengan 

syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. 

Karya Chairunisa yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang “TOCA” Di Wilayah Pesanggrahan”8 

yang mengambil titik fokus tentang perlindungan konsumen yang pada 

dasarnya adalah pemakai, pengguna dan pemanfaat barang. Dalam kaitannya 

dengan higieni sanitasi dengan berdasarkan Undang-undang Perlindungan 

                                                 
6Yoga Ardy Pradana dan Bowo Djoko Marsono, “Kualitas Air Minum Isi Ulang di 

Kecamatan Sukodono, Sidoarjo Ditinjau dari Perilaku dan Pemeliharaan Alat,” Jurnal Teknik 

Pomits, Vol. 2:2  (Januari 2013), hlm. 25. 

7Latifah Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air 

Minum Isi Ulang Di kota Semarang,” Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo 

(2015).  

8Chairunisa, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Depot Isi Ulang 

“TOCA” Di Wilayah Pesanggrahan,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah (2015). 
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Konsumen dan Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang higieni 

sanitasi depot air minum. 

Karya yang ditulis oleh R.Robby Yendra M yang berjudul “Pembinaan 

dan Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi 

Ulang di Kota Bandar Lampung”.9 Penelitian ini mengambil titik fokus 

terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap sarana-sarana yang digunakan 

dalam depot air minum tersebut. 

Karya yang ditulis Fitri Mairizki  yang berjudul “Analisis Kualitas Air 

Isi Ulang di Sekitar Kampus Universitas Islam Riau,”10 Penelitian ini 

memfokuskan untuk mengetahui kualitas AMIU yang diproduksi oleh 

beberapa DAMIU di sekitar kampus UIR dikaji dari parameter fisika, kimia 

dan biologi dan mengetahui apakah kualitas AMIU yang diteliti sudah 

memenuhi persyaratan kualitas air minum yang ditetapkan oleh Depertemen 

Kesehatan RI melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.492/MENKES/PER/IV/2010. 

Karya yang ditulis Dzirwah Kumala Sari yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dan Persyaratan Teknis 

Depot Air Minum Isi Ulang Serta Perdagangannya (Studi Analitis 

KEP.MENPERINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004)”,11 Skripsi ini lebih 

                                                 
9 R.Robby Yendra M, “Pembinaan Dan Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas 

Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Bandar Lampung,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Lampung (2017). 

10 Fitri Mairizki, “Analisis Kualitas Air Minum Isi Ulang Di Sekitar Kampus Universitas 

Islam Riau,” Jurnal Katalisator, Vol. 2:1 (Januari 2017) hlm. 21. 
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memfokuskan tentang Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

No.651/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang 

dan Perdangannya sekaligus memberikan penilaian dari sudut pandang hukum 

Islam. 

Karya Tulis selanjutnya adalah Albina Bare Telan, Agustina, Olga 

M.Dukabain yang berjudul “Kualitas Air Minum Isi Ulang Pada Depot Air 

Minum (DAMIU) Di Wilayah Kerja Puskesmas OEPOI Kota Kupang,”12 

desain penelitiannya adalah cross secsional study dengan variabel-variabelnya 

adalah kualitas fisik air (warna, bau, dan rasa), kualitas kimia yaitu kesadahan 

dan kualitas bakteriologisnya. 

Karya tulis Rido Wandrivel, Netty Suharti, Yuniar Lestari yang berjudul, 

“Kualitas Air Minum Yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang Di 

Kecamatan Bungus Padang Berdasarlan Syarat Mikrobiologi, “13 Jurnal ini 

membahas persyaratan mikrobiologi yang elah ditetapkan oleh pemerintah 

yang mempengaruhi adalah air baku, kondisi depot, kebersihan operator, dan 

penanganan terhadap wadah pembeli. 

                                                 
11 Drizwah Kumala Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dan 

Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang Serta Perdagangannya (Studi Analitis 

KEP.MENPRINDAG NO.651/MPP/KEP/10/2004),” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga (2012).  

12 Albina Bare Telan dkk, “Kualitas Air Minum Isi Ulang Pada Depot Air Minum (DAMIU) 

Di Wilayah Kerja Puskesmas OEPOI Kota Kupang,” Jurnal Info Kesehatan, Vol. 14:2 (Agustus 

2015), hlm. 25. 

13 Rido Wandrivel dkk, “Kualitas Air Minum yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang 

Di Kecamatan Bungus Padang Berdasarkan Persyaratan Mikrobiologi,” Jurnal Kesehatan Andalas, 

Vol. 1: 3 (September 2012), hlm. 30. 
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E. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan 

sebagai pisau untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Dimana 

kerangka tersebut digunakan untuk menjawab semua permasalahan pada 

skripsi ini maka dibutuhkan kerangka berfikir atau teori untuk mempermudah 

dalam melakukan pendekatan terhadap objek permasalahan. 

1. Teori Fiqh Muamalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai bidang, 

mengikuti laju perkembangan persoalan fiqh muamalah kontemporer 

dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam yang membutuhkan solusi 

alternatif sehingga semua transaksi bebas dari unsur riba kezhaliman, 

gharar dan perjudian. Syariat Islam hadir ditengah-tengah umat dengan 

sebuah falsafah; “shalih li kulli zaman wa makan”  yang telah meletakkan 

garis-garis pondasi penerangan yang sangat jelas untuk menerangi seluruh 

aspek kehidupan manusia terutama dalam aspek muamalat dengan tujuan 

memperlihatkan nilai-nilai moral dalam bermuamalah yang sesuai dengan 

Islam dan solidaritas dalam bermasyarakat. Kaidah gharar ini adalah 

kaidah yang telah disepakati para iman mazhab, maka dari itu, adanya 

larangan tidak boleh ada unsur gharar (kesamaran) dalam berbagai 

muamalah dan transaksi.14 

                                                 
14 Dr. H. Najamuddin, “Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer,” Jurnal Syari’ah, 

Vol. 2:1 (Oktober 2014), hlm. 25. 
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Secara etimologis: Jual beli berasal dari bahasa arab Al-bai’ yang 

makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu 

yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk 

pengertian lawannya, yakni kata as-syira’ (beli). Maka, kata al-bai’ berarti 

jual, tetapi sekaligus juga beli. Sedangkan secara therminologis, para 

ulama’ memberikan definisi yang berbeda. Dikalangan Ulama’ Hanafi 

terdapat dua definisi jual beli, yaitu: Saling menukar harta dengan harta 

melalui cara tertentu; Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang 

sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.15 Selain pandangan 

tersebut, Jumhur Ulama’ menetapkan rukun jual beli menjadi 4 rukun, 

yaitu: Orang yang berakad (penjual dan pembeli); Shighat (lafal ijab dan 

qabul); Barang yang dibeli; Nilai tukar pengganti barang.16 

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-

syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, 

obyek akad maupun shighatnya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku. Mereka harus 

memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas itu, yakni sudah akil-

baligh serta berkemampuan memilih. Maka tidak sah transaksi jual 

                                                 
15 M Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Impementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah 

(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53. 

16 Ibid., hlm. 57. 



12 

 

 

beli yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang 

yang dipaksa. 

b. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. Obyek jual beli harus 

suci, bermanfaat, bisa diserah terimakan dan merupakan milik penuh 

penjual. Maka tidak sah memperjual belikan bangkai, darah daging 

babi dan barang lain yang menurut syara’ tidak ada manfaatnya. Jika 

tidak syah memperjual belikan barang yang masih belum berada 

dalam kekuasaan penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan 

barang yang berada ditangan seseorang yang tidak memilikinya.17 

Kata Gharar أغراأوغرور-يغرر-غرر  Secara bahasa mengandung dua 

makna, yaitu tindakan yang mengandung unsur pengurangan hak, bahaya, 

dan menjerumuskan kepada kebinasaan dan ketidakjelasan.18 Di dalam Al-

Qur’an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan hukum gharar. 

Allah melarang mengambil dan memakan harta sesamanya dengan cara 

yang bathil kecuali dengan tukar menukar yang saling suka (ridha), seperti 

telah disebutkan dalam Qur’an surat An-nisa ayat 29:19 

يأ يها الذين ءامنوأ التأ كلوأ أمولكم بينكم بآ لبطل إآلأن تكون تجرة عن 

 تراص منكم وال تقتلوأ أنفسكم إن هللا كا ن بكم رحيما

 

                                                 
17 Ibid., hlm. 58. 

18 Dr. H Najamuddin, “Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer,” Jurnal Syariah, 

Vol. 2:1 (November 2014) hlm. 25. 

19 QS. an-Nisa (4): 29. 
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 Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai 

memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. 

Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya 

pada jalan maksiat. Wahbah Az-Zuhaili (Az-Zuhaili Wahbah, 1997: 84) 

menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta 

orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, 

judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk 

mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari 

keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari’.  

 Al Maraghi (Mustafa Al-Maraghi, 2004) menjelaskan makna kata 

al-bathil dalam ayat tersebut berasal dari kata-kata al-bathlu dan buthlan 

yang bermakna sia-sia dan kerugian. Sedangkan menurut syara’ adalah 

mengambil harta tanpa imbalan yang benar dan layak serta tidak ada 

keridhaan dari pihak yang diamnil. Atau menghabiskan harta dengan cara 

yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Termasuk kategori al-bathil: 

mengundi nasib, al-ghasy, khida, riba dan ghabn. Begitu juga 

menghabiskan harta pada tempat yang haram, dan menghabiskannya pada 

tempat yang tidak bisa diterima oleh logika sehat.20 

2.  Perlindungan Konsumen 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen ditegaskan bahwa Hak Konsumen adalah: Hak atas 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

                                                 
20 Ibid., hlm. 120. 
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dan/atau jasa; Hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan 

barang/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 

Konsumen juga telah dijamin Hak untuk didengar pendapat dan 

keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk 

mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan 

pendidikan konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar 

dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompenasasi, 

ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang 

diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.21 

3. Maqashid syari’ah 

Maqashid syari’ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari’ah. 

Kata maqashid merupakan bentuk jama’ dari maqshad yang berarti 

maksud dan tujuan, sedangkan syari’ah mempunyai pengertian hukum-

hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan 

demikian, maqashid syari’ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai 

dari suatu penetapan hukum (Asafri Jaya,1996:5). Izzuddin ibn Abd al-

                                                 
21 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5. 
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Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:125), mengatakan 

bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba 

(manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan 

ibadah seseorang, karena ketaaatan dan maksiat hamba tidak memberikan 

pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum 

tidak lain adalah kepentingan manusia.22 

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi 

bahasan utama dalam maqashid syari’ah adalah hikmah dan illat 

ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan 

illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara 

objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundhabit), dan sesuai dengan 

ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu 

adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan 

atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi 

manusia. 

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui 2 cara: Pertama, 

mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang 

disebut dengan istilah jalb al-manafi’, manfaat ini bisa dirasakan secara 

langsung saat itu juga tidak langsung pada waktu yang akan datang. 

                                                 
22 Ghfar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” Jurnal Sultan Agung, 

Vol. XLIV:118 (Desember 2009), hlm. 118-125.  
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Kedua, menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering 

diistilahkan dengan dar’al-mafasid.23 

Menurut Sayyid Sabiq, khiyar artinya memilih yang paling baik di 

antara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya. 

Menurut Wahbah az-Zuhaili definisi khiyar adalah seorang pelaku akad 

memiliki hak khiyar (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak 

melanjutkannya dengan mem-fasakh-nya (jika khiyar-nya khiyar syarat, 

khiyar ru’yah, khiyar ‘aib) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua 

barang dagangan (jika khiyar-nya khiyar ta’yin). Perlu diketahui bahwa 

hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli 

adalah memindahkan kepemilikan. Khiyar ‘Aib adalah setiap sesuatu yang 

hialng darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga 

dalam pandangan umum para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil. 

Pengembalian barang atau uang yang dijelaskan juga dalam Kompilasi 

Ekonomi Syari’ah (KHES) bab IX bagian keempat pasal 242 tentang 

Khiyar ‘Aib, yaitu: Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, 

tidak sah. Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana 

dalam ayat (1) kepada penjual dan berhak menerima kembali seluruh 

uangnya24 

Arti  khiyar ‘aib menurut ulama fiqh adalah “keadaan yang 

membolehkan salah seorang yang akan memiliki hak untuk membatalkan 

                                                 
23 Ibid., hlm. 128. 

 
24 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Hukum 

Ekonomi Syariah Buku II bab IX Bagian Keempat Pasal 236 Tentang Khiyar ‘Aib. 
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akad atau menjadikannya ketika ditemukan ‘aib (kecacatan) dari salah satu 

yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu 

akad. Dengan demikian, penyebab khiyar ‘aib adalah adanya cacat dan 

barang yang diperjualbelikan (ma’qud alaih) atau harga (tsaman), karena 

kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang dan yang 

akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.25 

Syarat cacat yang mengharuskan khiyar yaitu jika terjadi sebelum 

masa jual beli berdasarkan kesepakatan atau dalam masa jaminan. Untuk 

menetapkan khiyar disyaratkan beberapa syarat berikut: Adanya cacat 

pada waktu jual beli atau setelahnya sebelum terjadinya penyerahan. Jika 

terjadi setelah itu, maka tidak ada khiyar; Adanya cacat dari pembeli 

setelah menerima barang. tidak cukup adanya cacat dari penjual untuk 

menetapkan hak mengembalikan karena semua cacat menurut kebanyakan 

masyayikh; Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad dan 

serah terima. Jika dia mengetahuinya ketika akad atau serah terima, maka 

tidak ada khiyar baginya, karena berarti dia rela dengan cacat tersebut 

secara tidak langsung; Tidak disyaratkan bebas dari cacat pada jual beli. 

Jika disyaratkan, maka tidak ada khiyar bagi pembeli. Karena jika dia 

membebaskannya, maka dia telah menggugurkan haknya sendiri; 

keselamatan dari cacat adalah sifat umum pada barang yang cacat; 

Cacatnya tidak hilang sebelum adanya fasakh; Cacatnya tidak sedikit 

                                                 
25 Ibid., hlm. 115. 
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sehingga bisa dihilangkan dengan mudah, seperti najis dalam baju yang 

bisa dicuci; Tidak mensyaratkan bebas dari cacat dalam jual beli.26  

Hal ini terbukti dengan adanya surat keputusan Mentri Perindustrian 

dan Perdagangan tentang persyaratan teknik depot air minum isi ulang dan 

perdagangannya. Dikeluarkannya SK ini banyak mengandung maslahah 

daripada mafsadah nya. Maslahahnya antara lain seorang konsumen akan 

terjaga haknya, dan tidak terjadi persaingan bisnis yang bebas, sedangkan 

mafsadahnya dengan adanya SK ini maka perizinan dalam usaha 

membuka depot air minum isi ulang ini akan semakin rumit dan sulit 

karena harus melalui persyaratan yang telah ditetapkan oleh Mentri 

Perindustrian dan Perdagangan dan Mentri Kesehatan, sehingga seorang 

merasa malas untuk melakukan hal itu, kemudian akan berdampak 

pengangguran.27 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian yang 

bertujuan untuk mendapat hasil penelitian yang objektif. Untuk mendapatkan 

hasil penelitian tersebut, diperlukan beberapa informasi yang akurat serta data 

yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

                                                 
26 Ibid., hlm. 117. 

27 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Tentang 

Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Tahun 2004.  
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

mendapatkan data empiris yang ada dilapangan.28 Penelitian kualitatif ini 

bertujuan untuk memahami mengenai fenomena khususnya dari perspektif 

subjek tertentu yang dideskripsikan dalam bentuk kata serta bahasa pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, 

maka fokus dari penelitian ini adalah data yang didapatkan di lapangan 

berupa pengamatan, dokumentasi serta wawancara kepada penjual air 

minum galon isi ulang di Kabupaten Sleman. 

2. Sifat  Penelitian 

Penelitian bersifat deskriptif-analitik yaitu menggambarkan, 

menjelaskan dan menganalisa data secara jelas. Langkah pertama yang 

dilakukan yaitu mendeskripsikan Peraturan Undang-undang No.8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, menganalisanya dalam 

pandangan tinjauan hukum Islam.29 

3. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang 

didasarkan pada hukum Islam, baik yang bersumber pada al-Qur’an, 

hadits, kaidah-kaidah fikih, dan pendapat ulama. 

                                                 
28 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 

21. 

29 Ibid., hlm. 22. 
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b. Pendekatan Yuridis Normatif dimana Peraturan Undang-undang No.8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, di samping itu 

Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan jual beli air minum isi 

ulang dan dilihat dari sisi perspektif tinjauan hukum Islam.30 

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder: 

a. Data primer, yaitu data yang berkaitan langsung dengan subjek 

penelitian, data primer ini diperoleh sari wawancara dengan informan 

dan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data 

primer melalui pennelitian ini adalah melalui wawancaraa mendalam. 

Pencatatan sumber data primer melalui wawancara, serta pengamatan 

merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan 

bertanya. Hasil interview akan digambarkan dalam bentuk tulisan dan 

kritik. 

b. Data Sekunder 

Data penunjang yang didapat dari sumber tertulis yaitu studi 

kepustakaan, baik berupa buku, majalah, dokumen, laporan, catatan, 

dan sumber tertulis lainnya.31 

c. Teknik Pengumpulan Data 

                                                 
30 Ibid., hlm. 24. 

31 Defi Saenia, “Motif Pemilihan Metode Penelitian Dalam Penyusunan Skripsi (Studi pada 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta),” Jurnal Ilmu Ekonomi 

dan Sosial, Vol. 5:3 (Januari 2016), hlm. 283.   
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Untuk mempermudah penyusun dalam mengumpulkan data 

penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Observasi dan Pengamatan 

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek 

dengan maksud merasakan dan kemudian memahami 

pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan 

gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan 

informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu 

penelitian. Dalam observasi ini meneliti tentang kualitas air 

minum yang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan 

bagaimana perlindungan hukumnya. 

2) Wawancara 

Mendatangi dan mewawancarai secara langsung penjual depot air 

minum isi ulang di daerah Kabupaten Sleman. Hal tersebut 

dilakukan untuk mendapatkan dan menggali informasi terkait 

dengan air yang dikonsumsi konsumen secara jelas, sehingga 

dapat menjadi data yang valid dan sesuai dengan harapan. 

Kemudian dilakukan pecarian data dengan wawancara terbuka 

(open interview). 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan suatu data dan 

informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Dokumen 
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diperlukan supaya dalam penyusunan penelitian lebih jelas dan 

bisa untuk dipertanggung jawabkan. 

4) Sampel 

Sampel penelitian diambil dari 10 depot air minum isi ulang dari 

penjual untuk diteliti dilaboratorium. 

5) Kepustakaan 

Kepustakaan merupakan sumber-sumber tertulis yang 

dibutuhkan dan membantu penulis dalam mendapatkan data 

terkait dengan peneletian, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, serta 

yang terkait dengan penelitian.32 

5. Analisis Data 

Setelah penyusun mengumpulkan data yang diperoleh maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data-data tersebut dengan 

menggunakan analisa terhadap data-data tersebut dengan menggunakan 

analisa kualitatif dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari sebuah 

kasus yang bersifat khusus kemudian ditarik kepada permasalahan umum 

yaitu tentang praktik jual beli depot air minum isi ulang di Kabupaten 

Sleman. Kemudian untuk menganalisis penyusun menggunakan metode 

deduktif yaitu berangkat dari permasalahan umum untuk diambil 

kesimpulan pada permasalahan khusus.33 

                                                 
32 Ibid., hlm. 285. 

33 Ibid., hlm. 286. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan penelitian ini dapat dengan mudah dipahami, maka 

sistematika penyusunan disesuaikan dengan tata cara urutan permasalahan 

yang ada. Dalam hal ini, penyusun membagi menjadi lima Bab yang masing-

masing Bab terdiri dari beberapa sub-bab. 

BAB I, pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, yang merupakan 

pengkajian dari bab berikutnya yang saling berkaitan. 

BAB II, membahas tentang tinjauan hukum Islam, jual beli dalam hukum 

Islam, fikih muamalah, serta teori Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen guna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

ada dalam skripsi ini. 

BAB III, berisi tentang pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Yaitu Pengimplementasian Peraturan Undang-undang No.8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen yang akan dibahas di bab ini. 

BAB IV, menganalisis kualitas air minum di Kecamatan Berbah dengan 

mengambil beberapa sampel depot air minum isi ulang melalui laboratorium 

yang telah ditentukan oleh peneliti. 

BAB V, merupakan penutup dari penelitian ini. Dalam bab ini 

mencangkup kesimpulan dan saran yang akan menjawab permasalahan dari 

permasalahan penelitian ini, serta diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

bagi masyarakat dan penyusun sendiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam pembahasan penelitian di atas, pada 

hakikatnya penyusun mengupas mengenai praktik jual beli air minum isi ulang 

yang tidak memenuhi syarat rukun-rukun jual beli dan tidak memenuhi 

peraturan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-

undang tentang Surat Ijin Usaha Dagang (SIUP). Dari hasil observasi di 

lapangan dan telah mendalami terkait tema, pembahasan, observasi dan 

tinjauan penelitian ada beberapa hal yang menjadi pokok utuma pembahasan 

ini. 

1. Berdasarkan standar higienitas banyak ditemukan pada air minum isi ulang 

terjadi beberapa faktor: 

a. Tidak melewati proses sesuai standar yang berlaku 

Pada umumnya, air minum air minum isi ulang yang tersedia di depot-

depot pinggir jalan hanya melewati proses sekadarnya, sehingga tidak 

sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia SNI. Hal ini 

memperbesar kemungkinan air untuk mengandung kontaminasi 

kuman atau bakteri berbahaya, yang pada akhirnya malah dapat 

menyebabkan sederet masalah kesehatan. 

b. Kualitas air tidak terjamin 

Air minum isi ulang cenderung memiliki rasa yang berbeda daripada 

air yang direbus hingga matang atau air kemasan yang melewati 

sederet proses di pabrik. Beberapa hal yang menyebabkan perbedaan 
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rasa tersebut adalah kebersihann dan tingkat Ph yang tidak tepantau 

dengan baik. 

c. Sumber yang tidak jelas 

Jika diperhatikan, sebagian besar depot air minum isi ulang biasanya 

tidak mencantumkan sumber mata air yang mereka gunakan. Hal ini 

menimbulkan sejuta tanya, misalnya: “Di mana sumber mata air untuk 

air minum isi ulang tersebu? Apakah air yang diambil dari sumber 

tersebut sudah melewati proses filterisasi agar terhindar dari kuman 

atau bakteri berbahaya? Apakah sumber air tersebut benar-benar 

terjamin mutunya?” 

d. Kebersihan galon dipertanyakan 

Jika sumber sudah dipastikan higienitasnya, namun galon sebagai 

wadahnya tidak memenuhi persyaratan maka tetap dapat berbahaya. 

Galon wajib dibersihkan setiap sebelum dilakukan pengisian air. 

2. Berdasarkan tinjauan hukum islam  

Hukum jual beli dalam agama islam di perbolehkan saja, di halalkan 

seperti yang telah tertera dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275 yang 

artinya:  

”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang riba”. 

Jika seandainya seorang penjual tidak berperilaku jujur dalam berdagang, 

maka di antara penjual dan pembeli akan timbul perselisihan akibat 

kecurangan penjual. Maka dari itu hindarilah segala hal yang buruk, agar 
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dalam melakukan jual beli ini mendapatkan barakah serta rezeki yang 

melimpah, hingga dalam melakukannya di beri kelancaran oleh Allah swt.  

Pada praktek jual beli yang dilakukan di Kecamatan Berbah merupakan 

hal yang terjadi dalam masyarakat. Transaksi jual beli tersebut biasanya 

dilakukan oleh pelaku usaha (penjual) dengan konsumen (pembeli) yang 

secara otomatis telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak saat 

terjadinya transaksi. Dalam praktek jual beli terdapat unsur Gharar atau 

penipuan ditinjau dari segi obyek dan akadnya yaitu dalam praktek jual 

beli air minum isi ulang tidak ada kejelasan apakah baik dikonsumsi atau 

tidak dan sumber air tidak diketahui oleh konsumen. 

B. Saran 

1. Hendaknya pelaku usaha mempelajari hukum-hukum jual beli, supaya 

dalam melakukan praktek jual beli tidak melanggar hukum Islam maupun 

hukum positif. Lakukan praktik jual beli sesuai dengan ketentuan hukum 

Islam, baik, bersih, dan jujur, sehingga praktik jual beli tersebut 

mendatangkan manfaat dan kebaikan serta jauh dari kebatilan dan bebas 

dari kecurangan. Dan pelaku usaha seharusnya yang jujur, benar , dan jelas 

terhadap barang yang akan dijualnya supaya tidak terjadi ketidaksinkronan 

antara penjual dengan pembeli yang akan menimbulkan kesalahpahaman 

di antara mereka, salah satunya yang terjadi di praktik jual beli air minum 

isi ulang. Dan kepada pembeli hendaknya mempelajari hukum-hukum jual 

beli, agar dalam membeli barang sesuai dengan yang diinginkan, dan 
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terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk ketidakjelasan 

barang yang dibeli. 

2. Karena sudah ada sosialisasi mengenai jual beli air minum isi ulang yang 

baik dan aman dikonsumsi, hendaknya para tokoh masyarakat mengikuti 

sosialisai dengan baik agar menambah wawasan tentang agama, hukum 

dan juga mengikuti perkembangan informasi dan tekbologi. Begitu juga 

dalam hal bermuamalat yang baik dan benar agar masyarakat terhindar 

dari kesalahan dan pelanggaran. Dan pemerintah juga harus ikut serta 

membantu memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang larangan 

ketidakjelasan barang dan mengenai surat ijin usaha dagang (SIUP). 

3. Kita sebagai konsumen harus pintar memilih air yang baik dikonsumsi 

oleh tubuh, apakah mengandung racun atau tidak, kualitasnya terjamin 

atau tidaknya. Maka dari itu masyarakat harus bijak dalam bertindak demi 

kesehatan tubuh. 
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