
 

 

 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI 

ORGAN ULAR KOBRA SEBAGAI OBAT DI PASAR 

JATINOM KLATEN 

 

 

SKRIPSI 

 

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS 

SYARI’AH DAN HUKUM  UNIVERSITAS ISLAM 

NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK 

MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH 

GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU 

HUKUM ISLAM 

 

DIAJUKAN OLEH: 

IQBAL RAFSYAHBANI CUSADA ANINDYA PUTRA 

15380027 

 

PEMBIMBING: 

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.      

NIP. 19680416 1990503 1 004 

 
 

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2019



 

              i                                                   
   

ABSTRAK 
 Pada masa sekarng ini semakin banyak 
fenomena jual beli di masyarakat yang tidak memenuhi 
syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Seperti jual beli organ 
ular kobra sebagai obat dengan rumusan masalahnya adalah 
mengapa terjadi jual beli organ ular kobra dan bagaimana 
hukum jual beli organ ular kobra untuk dikonsumsi sebagai 
obat menurut Hukum Islam.  
 Dalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan melakukan field research, yaitu 
penelitian dengan langsung ke obyek penelitian, adapun  
yang menjadi subjek penelitian di sini adalah penjual ramuan 
organ ular kobra, pembeli ramuan organ ular kobra. Tehnik 
pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi dengan 
mengamati pelaksanaan akad jual beli, dan kepustakaan. 
Penelitian ini bersifat analisis yang terdiri dari kegiatan 
reduksi data, penyajian data dan setelah itu data yang telah 
didapat ditarik kesimpulannya. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dalam hal praktek jual beli organ ular kobra yang 
terjadi di Pasar Jatinom belum memenuhi rukun dan syarat 
dalam Islam yaitu objek yang diperjualbelikan yang pertama 
adalah ular kobra, termasuk kategori hewan yang tidak suci 
karena hewan buas dan bergigi taring. Yang kedua adalah 
darah, dalam Islam darah sudah jelas dilarang dalam Islam. 
Karena dalam Islam apabila rukun dan syarat belum 
terpenuhi maka jaul belinya tidak sah. Berobat dengan cara 
ramuam organ ular kobra merupakan cara yang dilarang oleh 
Islam. Namun Islam juga memperhatikan keberlangsungan 
hidup manusia dengan adanya darurat, penggunaan darurat 
dalam mengobati penyakit yang parah diperbolehkan, dengan 
syarat tidak ada obat lain lagi dan apabila tidak 
menggunakannya dikhawatirkan akan menyebabkan 
kematian. Allah Swt melarang umatnya terhadap sesuatu hal, 
pasti terdapat kebaikan di dalamnya.   

 Kata Kunci: Syariah, Halal Haram, Dalil „Urf 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Islam adalah agama yang merupakan jalan hidup 

dan mempunyai nilai kesempurnaan yang tinggi, 

mengatur tata kehidupan manusia dalam mencapai 

tahap hidup yang layak, bahagia dan sejahtera. 

Kebahagiaan dan kesejahteraan itu akan terwujud jika 

manusia berinteraksi dengan manusia lainnya dan 

melakukan jual beli untuk memenuhi hajat hidup antar 

sesama. 

  Jual beli dalam bermu‟amalah adalah bagian 

interaksi manusia antara satu orang dengan orang 

lainnya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan 

jasmaniah dengan cara yang paling baik. Karena prinsip 

dasar perdagangan atau jual beli dalam Islam adalah 

tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. 

Prinsip perdagangan ini telah ditetapkan dalam al-

Qur‟an dan as-Sunnah, misalnya melakukan jual beli 

yang objeknya tidak halal dan menciptakan i‟tikad tidak 

baik dalam transaksi bisnis.
1
 

                                                             
1
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2007), cet ke-2, hal vii 
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  Dalam hal jual beli adapun menurut Malikiyah, 

Syafi‟iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar-

menukar harta dengan harta pula dalam bentuk 

pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam Pasal 20 

ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba‟i adalah 

jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara 

benda dengan uang. Berdasarkan definisi di atas, maka 

pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang 

dan harus memenuhi rukundan syarat jual beli, rukun 

jual beli yaitu adanya pelaku transaksi (penjual dan 

pembeli), Objek transaksi (barang yang dibeli ada nilai 

tukar pengganti barangnya), dan akad (ijab & qabul). 

Obyek jual belinya pun harus memenuhi syarat, salah 

satunya adalah barang yang diperdagangkan 

diperbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang 

haram seperti khamar dan lain-lain.
2
 Hal ini 

berdasarkan hadist nabi SAW riwayat Ahmad: 

“Sesungguhnya Allah SWT bila mengharamkan suatu 

barang juga mengharamkan nilai jual dari barang 

tersebut”.
3
 

                                                             
2
  Yusuf Alsubaily, Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh 

Muamalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Modern, Alih Bahasa: 

Erwandi Tarmizi, (TTp: Darul Ilmi, t.th.), hlm.6. 

 
3
  HadisNabi SAW Riwayat Ahmad, 
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  Berbicara tentang transaksi jual beli, setiap yang 

melakukan jual beli diharuskan megetahui hukum-

hukum jual beli yang dilakukan apakah memang sudah 

sesuai dengan syariat Islam atau belum, oleh karena itu 

seseorang yang akan melakukan jual beli harus benar-

benar mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan 

jual beli itu sah atau tidak. Karena Islam mengajarkan 

bahwa setiap hubungan antar manusia dalam kaitannya 

untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah harus dilakukan 

atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat 

bukan mendatangkan mudharat. 

  Dalam jual beli ada akad atau kebiasaan yang 

memang merupakan akad yang umum digunakan 

masyarakat, karena dalam setiap memenuhi 

kebutuhannya masyarakat tidak dapat berpaling untuk 

meninggalkan akad ini. Misalnya jual beli organ ular 

kobra sebagai obatyang dipercaya bisa menyembuhkan 

penyakit dalam yang sudah parah walaupun 

mendatangkan manfaat namun objek yang 

diperjualbelikan tidak diperbolehklan dalam hukum al-

Qur‟an dan Sunnah apalagi bila dikonsumsi.
4
 

                                                             
4
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 69  
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  Sebagai makhluk hidup, manusia amatlah akrab 

dengan berbagai penyakit ringan maupun berat. 

Keinginan untuk terlepas dari segala jenis penyakit 

itulah yang mendorong manuia. Teknologi pengobatan 

pun semakin disibukkan dengan berbagai penelitian 

untuk menemukan berbagai formula obat-obatan baru 

untuk mengatasi berbagai jenis penyakit aneh yang 

muncul belakangan. Teknologi medis boleh saja 

merambati modernisasi dan sophisticasi (pengalaman 

dalam soal-soal duniawi) yang sulit diukur. Namun 

perkembangan jenis penyakit juga tidak kalah cepat 

beregenerasi. Sementara banyak manusia yang tidak 

menyadari bahwa Allah SWT tidak pernah menciptakan 

manusia dengan ditinggalkan begitu saja. 

  Setiap kali penyakit muncul, pasti Allah juga 

menciptakan obatnya. Hanya ada manusia yang 

mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahuinya. 

Kenyataan lain yang harus disadari oleh manusia bahwa 

apabila Allah SWT secara tegas memberikan petunjuk 

pengobata, maka petunjuk pengobatan itu sudah pasti 

lebih bersifat pasti dan absolut. Dan memang 

demikianlah kenyataannya, Islam yang diajarkan oleh 

Rasulullah Saw bukan saja memberi petunjuk tentang 

kehidupan dan tata cara ibadah kepada Allah Swt secara 
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khusus yang akan membawa keselamatan dunia dan 

akhirat, tetapi juga memberikan banyak petunjuk 

praktis dan formula-formula umum yang dapat 

digunakan untuk menjaga keselamatan lahir dan batin, 

termasuk yang berkaitan dengan terapi dan 

pengobatan.
5
 

  Makna berobat dalam bahasa arab yaitu, usaha 

untuk mendapatkan kesembuhan atau biasa disebut At-

Tadawi yang artinya menggunakan obat, diambil dari 

kata dawa (mufrad) yang bentuk jamaknya adalah 

adwiyah. Kalimat dawa diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia artinya obat, adalah segala yang digunakan 

manusia untuk menghilangkan penyakit yang mereka 

derita. Sementara penyakit yang akan diobati, dalam 

bahasa arab biasa disebut dengan istilah Daa-un. 

  Pengertian kalimat Tadawi dalam sisi bahasa 

tidak jauh berbeda dengan makna tadawi yang 

dipahami oleh para ahli fikih. Kalimat tadawi diartikan 

oleh para pakar hukum Islam dengan makna 

“menggunakan sesuatu untuk penyembuhan penyakit 

                                                             
5
  Syamsuri Alia, Pengobaan Alternatif Dalam Perspektif Hukum 

Islam, Jurnal Al- „Adalah (Lampung) Vol 7 Nomor 4, 2015  
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dengan izin Allah SWT baik pengobatan tersebut 

bersifat jasmani ataupun pengobatan alternatif.”
6 

  Sesungguhnya Allah SWT menurunkan 

penyakit dengan obatnya. Artinya setiap penyakit pasti 

ada obatnya yang diperbolehkan agama Islam. Akan 

tetapi untuk mencapai kesembuhan tersebut tentunya 

dengan usaha maksimal dan percaya pada Nya dan 

Rasul Nya.
7
   

  Dalam Agama pun melarang jual beli yang 

bathil, Allah berfirman pada: 

ج ػِ اسذج ُ٘نذ إاِلَّ أَُ ٌ تاىثاطوْنٌ تٞناى٘أْمي٘ا أٍ ذْ٘ا الٍآ ِٝا اىَّزّٖٝ  اٝ

ذشاض ٍْنٌ 
8
 

 

  Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli 

tidak boleh dengan cara-cara bathil, yaitu cara yang 

bertentangan dengan hukum Islam karena jual beli 

harus didasarkan saling merelakan, tidak boleh menipu, 

tidak berbohong dan tidak boleh merugikan orang lain. 

                                                             
6
  Muhammad Utsman Syabir, Pengobatan Alternatif Dalam 

Hukum Islam, (Jakarta: Grafindo, 2015), hal 20  
7
  HR. Ahmad  

8
  QS. an-Nisā : 29 
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  Pada kejadian yang terjadi dan cukup 

berkembang dalam masyarakat, banyak terjadi diantara 

mereka membeli organ hewan-hewan maupun hewan 

lain yang telah diolah menjadi makanan yang 

diharamkan dalam syari‟at Islam untuk digunakan 

sebagai obat penyembuh penyakit atau sekedar ingin 

mengonsumsi dengan alasan menambah stamina 

(suplemen). 

  Alasan masyarakat membeli dan mengonsumsi 

obat-obatan atau penambah stamina (jamu) yang terbuat 

dari bahan diharamkan tersebut adalah karena harga dan 

tidak ada jaln lain lagi. Dalam keadaan darurat tidak 

apa-apa, namun masyarakat sebenarnya kurang 

memahami batasan-batasan terahdap konsep darurat 

(tidak ada jalan lain lagi). Seperti salah satu contoh 

adanya jual beli organ ular kobra di Pasar Legi Jatinom 

Klaten, yang dijual meliputi empedu, sum-sum, darah 

ular kobra, paru-paru dan juga jantung ular kobra. 

B. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan uraian latar belakang yang telah 

dipaparkan diatas maka penyusun mengangkat pokok 

permasalahan yang akan diteliti, yaitu: 
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a)  Mengapa terjadi jual beli organ ular kobra di Pasar 

Jatinom Klaten? 

b) Bagaimana jual beli organ ular kobra untuk 

dikonsumsi sebagai obat menurut hukum Islam? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.  Tujuan Penelitian. 

a) Untuk mengetahui penyebab terjadinya praktek 

jual beli organ ular kobra di Pasar Jatinom Klaten 

b) Untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli 

organ ular kobra untuk dikonsumsi sebagai obat 

menurut Hukum Islam 

 2.   Manfaat Penelitian 

  1.  Manfaat teoritis 

a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi khazanah keilmuan tentang hukum Islam 

dalam memandang bisnis jual beli organ ular 

kobra sebagai obat. 

b)  Dapat menerapkan teori-teori yang telah 

diperoleh di bangku kuliah dan 

mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian di 

lapangan selama penelitian berlangsung. 
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  2.   Manfaat Praktis 

a)  Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat 

memberikan bantuanpemikiran bagi penyusun 

lainnya, praktisi, pemerintah, serta para pelaku 

usaha agar sadar hukum dalam melakukan 

transaksi jual beli khususnya tentang 

penggunaan organ ular kobra untuk 

dikonsumsi sebagai obat.  

D. Telaah Pustaka 

  Penelitian yang membahas tentang perdagangan 

atau jual beli memang sudah banyak diteliti oleh 

peneliti sebelumnya dengan tema yang sama yang akan 

penyusun lakukan namun penulisan ini dibuat dengan 

penekanan yang berbeda. Dan setelah diteliti, penyusun 

belum menemukan sebuah penelitian yang sama dan 

membahas secara detail tentang praktik jual beli organ 

ular kobra sebagai obat, berikut skripsi yang  penyusun 

teliti, antara lain: 

   Skripsi yang disusun Murul Syafiqah Mohd 

Safari, UIN Raden Fatah Palembang, yang berjudul 

Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan 

Menurut Ibn Taimiyyah. Disini disimpulkan bahwa 

pandangan Ibn Taimiyyah terhadap hukum 
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menggunakan benda najis dilarang dengan tiga alasan, 

yaitu yang pertama berobat dengan meminum arak 

tidak meyakinkan untuk sembuh sedangkan arak itu 

haram, berbeda dengan orang yang memakan bangkai 

karena dengan memakan bangkai itu akan 

menghilangkan rasa lapar. Alasan yang kedua, bahwa 

berobat tidak harus dengan meminum arak, berbagai 

macam pengobatan atau obat-obatan bisa ditemukan 

dan orang sakit bisa saja sembuh tanpa harus meminum 

obat. Alasan yang ketiga adalah memakan bangkai bagi 

orang yang sedang dalam keadaan darurat itu 

hukumnya wajib. Dan menurut pandangan Yusuf 

Qardhawi dibolehkan dengan beberapa syarat, yang 

pertama bahwa terdapat bahaya yang mencancam 

kehidupan manusia jika tidak berobat. Kedua, tidak ada 

obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram itu, 

yang ketiga adanya suatu pernyataan dari seorang 

dokter muslim yang dapat dipercaya, baik 

pemeriksaannya ataupun agamanya (i‟tikad baiknya).
9
 

   Skripsi yang disusun oleh Ni‟mah Badingah 

yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan. 

                                                             
9
   Nurul Syafiqah Mohd Safaari,  Hukum Menggunakan Benda 

Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-

Qardhawi, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017)  
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Kesimpulannya adalah Praktik Jual Beli Sate Katak di 

Desa Kesuben dilakukan oleh beberapa penjual yang 

membeli katak kepada pengepul untuk digunakan 

sebagai bahan atau alat pengobatan berbagai macam 

penyakit. Dalam melakukan transaksi, penjual dan 

pembeli melakukannya dengan cara tunai, artinya 

pembayaran dilakukan seketika pada saat itu juga dan 

kedua belah pihak masih dalam satu majlis. Adapun 

alasan pembeli adalah digunakan untuk pengobatan 

alternative seperti penyakit tekanan darah tinggi, asma, 

dan gatal-gatal.
10

 

   Skripsi yang disusun oleh Sally Ramadhani 

yang berjudul Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai 

Pelarut (Solvet) Dalam Obat Batuk Ditinjau Dari Hadis 

Nabi. Kesimpulannya yaitu, ditinjau dari segi hadis nabi 

Muhammad Saw. Alkohol yang terkandung dalam obat 

batuk hukumnya boleh (Mubah). Karena pada dasarnya 

hadist-hadist nabi tentang khamr adalah pada konteks 

minumannya yang telah mengandung unsur 

memabukkan, maka jika diminum dalam jumlah sedikit 

maupun banyak hukumnya adalah harma. Sedangkan 

                                                             
10

 Ni‟mah Badingah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Jual beli Sate Katak Untuk Pengobatan, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 

2013) 
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dalam hal penggunaannya sebagai pelarut dalam obat 

batuk tidaklah demikian jika kadarnya tetap dalam 

batasan yang telah ditentukkan yaitu tidak lebih dari 1 

%. 
11

 

   Skripsi yang disusun oleh Andi Muflih, yang 

berjudul Pengobatan Dalam Islam. Pada skripsi ini, 

kesimpulannya bahwa Islam membagi penyakit menjadi 

dua bagian, yaitu penyakit batin (hati dan jiwa) dan 

penyakit jasmani. Dalam menghadapi penyakit yang 

mendera, manusia dianjurkan untuk selalu berusaha 

melakukan pengobatan dengan prinsip standar Islam, 

yaitu tidak berobat dengan zat yang diharamkan, 

berobat kepada ahlinya (ilmiyah) dan tidak 

menggunakan mantra (Sihir).
12

 

   Skripsi yang disusun Kasnawati, yang berjudul 

Makanan Halal dan Tayyib Perspektif Al- Qur‟an. 

Kesimpulannya dalam skripsi ini bahwa didalam al-

Qur‟an dijelaskan halal dan Tayyib ini merupakan 

syarat mutlak yang tidak bizsa ditwar lagi oleh manusia 

                                                             
11

 Sally Ramadhani, Hukum Penggunaan Alkohol Sebagi Obat 

Pelarut (Solvet) Dalam Obat Batuk Ditinjau Dari Hadis Nabi, ( 

Makassar, UIN Allaudin, 2018 ) 
12

 Andi Muflih, Pengobatan Dalam Islam, (Makassar, UIN 

Allaudin, 2018) 
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dalam mengonsumsi makanan. Kriteria makanan halal 

menurut agama Islam yaitu tidak mengandung sesuatu 

yang digolongkan sebagai najis menurut agama Islam.
13

 

   Skripsi yang disusun oleh Nurdiyana Fikri 

Nufadi yang berjudul Analisis Pemikiran Madzab 

Syafi‟i dan Madzab Maliki Tentang Jual Beli Tokek 

Dan Mengkonsumsinya Untuk Obat. Dalam penelitian 

ini Madzab Syafi‟i berpendapat bahwa jual beli tokek 

untuk obat tidak sah dengan alasan tokek binatang yang 

kotor dan menjijikkan. Sedangkan menurut Madzab 

Maliki menghukumi sah jual beli tokek untuk obat, 

alasannya bukan dilihat dari wujud objeknya tetapi 

adanya manfaat dari objek tersebut. Metode istinbath 

digunakan madzab syafi‟i adalah qiyas, sedangkan 

madzab maliki menggunakan metode istinbat al-

istihsan.
14

 

   Skripsi yang disusun Fadhilah Mursyid, 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan 

Yang Diharamkan Sebagai Obat, penelitian ini 

                                                             
13

 Kasnawati, Makanan Halal Dan Tayyib Perspektif Al-Qur‟an, ( 

Purwokerto, UIN Allaudin, 2014)  

14
  Nadiyana Fikri Nufadi, Analisis Pemikiran Madzab syafi‟i dan 

Madzab Maliki Tentang Jual Beli Tokek dan Mengkonsumsinya Untuk 

Obat, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015) 
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bertujuan untuk menjawab persoalan mengenai jual beli 

hewan dan bahan yang diharamkan sebagai obat, serta 

menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam perspektif 

hukum islam, terkait kondisi darurat yang 

diperbolehkan untuk melakukan yang mahzurat.
15

 

   Skripsi yang disusun Firoin Sukma Zuhaero, 

yang berjudul Jual Beli Ular Perspektif Hukum Islam 

(Studi Kasus di Desa Kebocoran Kecamatan 

Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Kesimpulannya 

bahwa Jual Beli yang dilakukan oleh seorang warga di 

Desa Kebocoran yaitu jual beli ular dan binatang-

binatang yang biasa digunakan sebagai bahan 

pengobatan.
16

 

   Dari penelitian ini penyusun belum menemukan 

suatu penelitian yang membahas tentang jual beli organ 

ular kobra yang digunakan sebagai obat di daerah 

Jatinom Klaten. Terdapat perbedaan yang mendasar, 

yaitu tempat penelitian, obyek penelitian, dan 

perbedaan terakhir adalah pada kajian teorinya. 

                                                             
 

15
  Fdhilah Mursyid, Tinjauan Hukum Islam Terrhadap Jual Beli 

Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat, (YOGYAKARTA : 

UIN SUKA, 2014) 
16

  Firoin Sukma Zuhaero, Jual Beli Ular Perspektif Hukum 

Islam (Studi Kasus di Desa Kebocoran Kabupaten Banyumas), 

(Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016) 
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E. Kerangka Teoritik 

   Secara istilah fiqh jual beli disebut dengan al-

ba‟i yang beraarti menjual, mengganti, dan menukar 

sesuatu dengan yang lain. Lafal al-ba‟i dalam istilah 

fiqhterkadang dipakai untuk pengertian lawannya yaitu 

al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-

ba‟i mengandung arti menjual sekaligus membeli. 

Menurut hanafiah pengertian jual beli secara definitif 

yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang 

diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara 

tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut malikiyah, 

syafi‟iyah, dan hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar 

menukar harta dengan harta pula dalam bentuk 

pemindahan milik dan kepemilikan. 

   Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah, al ba‟i adalah jual belianatara benda 

dengan benda atau pertukaran antara benda dengan 

uang. Maka pada intinya jual beli itu adalah tukar 

menukar barang, yaitu satu pihak menjual dan pihak 

lain membeli atas dasar saling rela, maka dalam hal ini 

terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari definisi di 

atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam jual beli dapat 

terjadi dengan cara: 
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1. Pertukaran harta atau barang antara penjual 

dan pembeli atas dasar saling rela. 

2. Memindahkan milik dengan ganti yang 

dapat dibenarkan. Misal: alat tukar yang sah 

dalam perdagangan. 

Oleh karena perjanjian jual beli dapat 

menimbulkan terjadinya peralihan hak atas sesuatu 

barangdari penjual ke pembeli, maka dengan sendirinya 

dalam perbuatan hukum ini haruslah terpenuhi rukun 

dan syarat sahnya jual beli. 

a. Rukun Jual Beli 

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli. 

2. Objek transaksi, harga dan barang. 

3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang 

dilakukan kedua belah pihak yang 

menunjukkan mereka sedang melakukan 

transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-

kata maupun perbuatan.
17

 

   Dan barang yang dijadikan obyek dalam 

melakukan transaksi harus memenuhi syarat sesuai 

syar‟i yaitu: 

                                                             
17

 Yusuf Alsubaily, fiqh perbankan syariah: Pengantar Fiqh 

Muamalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Modern, Alih Bahasa: 

Erwandi Tarmizi, (TTp: Darul Ilmi, tt), hlm 6 
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a) Harus suci dan tidak najis, misal: anjing, babi, dan 

kotoran hewan. Kecuali kondisi dharurat dan ada 

asas manfaat. 

b) Tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu. 

c) Tidak boleh dibatasi waktunya, penjual tidak 

boleh mensyaratkan sesuatu untuk membayar. 

d) Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan 

akad. 

e) Barang yang diperjual belikan milik sendiri. 

f) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui 

(dilihat). 

g) Barang yang diperjual belikan harus diketahui 

kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya. 

Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua 

belah pihak.
18

     

  Islam telah memberikan petunjuk dan pedoman 

dalam menjalankan ekonomi baik bagi pelaku usaha 

maupun konsumen. Tujuan dari aturan tersebut agar 

dalam proses ekonomi seperti jual beli tidak ada pihak 

yang dirugikan. Aturan tersebut penting karena 

kecenderungan naluri manusia dalam mencintai harta 

terkadang membuat manusia mengesampingkan kaidah 

                                                             
18

 Abdurrahman al-Gharyani, Ash-Shadiq, Fatwa Muamalat as-

asyariah, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004) 
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syariah. Aturan-aturan mengenai hukum muamalah 

seperti jual beli telah di atur Islam. Di dalam Islam 

begitu banyak hukum yang mengatur mengenai jual beli 

dan telah tercantum dalam al-Qur‟an dan Sunnah. 

Adapun firman Allah Swt tentang jual beli yaitu: 

ًُ اىّز  ٍُ٘ ُ إالّ مَا ٝقُ٘  ُُ اىّز ِٝ ٝأ ُميُ٘ ُ اىّش تا ال ٝقُ٘  ٛ ٝرخثّطُُٔ اىّشٞطا

ْشُو اىّشتا  ٗأحّو هللّاُ اىثٞغ ٗحّش ً ر ى  َس  ٍِ اى ٍِ ُْٞغ  ٌْ قاىُ٘ا إَّّا اىث ل تأ ُّّٖ

ٍِ ستٔ فا ّرٖئ  ٗأحّو هللّا اىثٞغ ٗحّش ً اىّشتا فَِ جاءٓ ٍ٘ ػظح ّشتااى

ُٓ إىئ هللّا ٍِٗ ػاد فأ ٗىذك أصحا ب اىّْاس ٌٕ فٖٞا خا  فئ ٍاسيف ٗأٍشُ 

ىُذ ُٗ
19

 

    Sebagai seorang Muslim ketika melakukan 

suatu aktivitas muamalah misalnya jual beli juga harus 

memperhatikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan 

syariat, yaitu Prinsip Tauhidi,Prinsip Halal, Prinsip 

Maslahah, Prinsip Ibahah (Boleh), Prinsip Kebebasan 

Bertransaksi, Prinsip Kerja Sama (saling 

menguntungkan), Prinsip Keadilan, Prinsip Terhindar 

dari Jual Beli yang Dilarang. Sebagaimana firman Allah 

Swt: 

                                                             
19

 Q.S al-Baqarah (2) : 275 
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ِ ذش نٌ تاىثطو !ٟ أُ ذن٘ ُ ذجش ج ػأٍ٘ ىنٌ تْٞزِٝ ءاٍْ٘اال ذأ مي٘ا ٝأٖٝا اى 

اض ٍْنٌ
20

 

    Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah 

SWT menghalalkan kegiatan jual beli dan 

mengharamkan kegiatan yang merugikan salah satu 

pihak misalkan riba. Jika dalam suatu perkara terdapat 

kemaslahatan, maka diperintahkan untuk dilaksanakan. 

Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka 

Allah Swt melarangnya. 

    Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, 

baik kesehatan fisik, jiwa, maupun kesehatan 

lingkungan, dimana salah satu yang menajadi pokok 

kandungan islam dalam syari‟at Islam tentang 

kesehatan adalah masalah kesehatan makanan yang 

terbagi menjadi tiga bagian: 

1. Menu makanan yang berfaedah terhadap kesehatan 

jasmani seperti tumbuh-tumbuhan, daging binatang 

darat, daging binatang laut, dan segala sesuatu yang 

dihasilkan dari daging, madu, susu dan semua yang 

bergizi. 

2. Tata makanan, Islam melarang berlebih-lebihan 

dalam hal makanan, makan bukan karena lapar 
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 Q.S An-Nisa‟ (4) :29 
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hingga kekenyangan, diet ketika sedang sakit, 

memerintahkan berpuasa agar usus dan perut 

besarnya dapat beristirahat dan tidak  berbuka puasa 

dengan berlebih-lebihan atau melampaui batas. 

3. Mengharamkan segala sesuatu yang berbahaya bagi 

kesehatan, seperti bangkai, darah dan daging babi.
21

 

  Darurat yang sudah disepakati oleh semua 

ulama, yaitu darurat dalam masalah makanan karena 

ditahan oleh kelaparan. Sementara ulama memberikan 

batas darurat itu berjalan sehari-semalam, sedang dia 

tidak mendapatkan makanan kecuali barang-barang 

yang diharamkan itu. Waktu itu dia boleh makan 

sekedarnya sesuai dengan dorongan darurat itu guna 

menjaga dari bahaya. Imam malik memberikan suatu 

pembatas, yaitu sekedar kenyang, dan boleh 

menyimpannya sehingga mendapat makanan yang lain. 

Ahli fiqh yang lain berpendapat, dia tidak boleh makan 

melainkan sekedar dapat mempertahankan sisa 

hidupnya. 

  Daruratnya berobat yaitu ketergantungan 

sembuhnya suatu penyakit pada memakan sesuatu dari 

barang-barang yang diharamkan itu. Dalam hal ini para 

                                                             
21

  Ahsin W.Al-Hafidz, Fikih Kesehatan, (Jakarta: Amzah, 2010), 

Hlm 187 
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ulama fiqh berbeda pendapat. Di antara mereka ada 

yang berpendapat, berobat itu tidak dianggap sebagai 

darurat yang sangat memaksa seperti halnya makan. 

  Sementara mereka ada juga yang menganggap 

keadaan seperti itu sebagai keadaan darurat, sehingga 

dianggapnya berobat itu seperti makan, dengan alasan 

bahwa kedua-duanya itu sebagai suatu keharusan 

kelangsungan hidup. Barangkali pendapat inilah yang 

lebih mendekati kepada jiwa Islam yang selalu 

melindungi kehidupan manusia dalam seluruh 

perundangan-undangan dan rekomendasinya. Tetapi 

perkenaan (rukhsag) dalam menggunakan obat yang 

haram itu harus dipenuhi syarat-sayrat sebagai berikut: 

1. Terdapat bahaya yang mengancam kehidupan 

manusia jika tidak berobat. 

2. Tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat 

yang haram itu. 

3. Adanya suatu pernyataan dari seorang dokter 

muslim yang dapat dipercaya, baik 

pemeriksaannya maupun agamanya (i‟tikad 

baiknya).
22
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 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: 

Bina Ilmu, 2010), Hlm.63 
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  Sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita 

ketika mencari nafkah harus memperhatikan hukum 

jual beli yang telah diatur dalam syara‟.Oleh karena itu 

yang memang sangat penting dalam jual beli adalah 

kemaslahatan dan kemanfaatan barang yang 

diperjualbelikan.Berdasarkan uraian tersebut diatas, 

maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz 

(Boleh). Namun tidak menutup kemungkinan 

perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya 

tergantung pada terpenuhinya atau tidak syarat dan 

rukun jual beli.  

F. Metode Penelitian 

  Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun 

menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang di lakukan secara 

langsung di lapangan atau tempat yang dijadikan 

obyek penelitian. Obyek Lapangan yang dimaksud 

disini adalah Pasar Legi Jatinom Klaten. 



  23 

 

 
 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptiif analitik yakni 

menguraikan atau mendeskripsikan secara jelas 

mengenai permasalahan praktik jual beli organ ular 

kobra di Pasar Jatinom Klaten. Dan kemudian 

dianalisis guna mendapatkan kesimpulan yang 

sesuai dengan pembahasan masalah. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, antara lain: 

a. Wawancara (indept interview) 

Wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dan informasi terpenting 

yang dilakukan penyusun untuk mendapatkan 

data atau gambaran secara menyeluruh tentang 

praktik jual beli organ ular kobra sebagai obat di 

Pasar Jatinom Klaten. 

b. Observasi 

Observasi merupakan metode penelitian 

yang mengharuskan peneliti terjun ke lapangan 

(obyek penelitian) untuk mengamati hal-hal 

yang berkaitan dengan apa yang telah di dapat 
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pada tempat, ruang, pelaku, kegiatan, benda-

benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan 

menggunakan panca indera sebagai alat bantu 

dalam penelitian. Tujuan dari observasi berupa 

deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis.
23

 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang 

diperoleh dari penelitian langsung yang 

diperoleh di lapangan guna mendapatkan data 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

diteliti. Data dasar ini diperoleh dari sumber 

pertama yaitu perilaku warga masyarakat 

melalui penelitian, sedangkan yang menjadi 

data primer adalah penjual dan pembeli organ 

ular kobra di Pasar Jatinom Klaten.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang 

dibutuhkan sebagai pelengkap data primer. Data 

sekunder diperoleh penulis dari buku-buku 

tentang jual beli dalam pandangan Islam, karya 
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 DjunaidiGhony, Fauzan Almanshur, Metode Penelitian 

Kualitatif, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hal 176 dan hal 165 
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ilmiah, jurnal, juga sumber-sumber lainnya yang 

mendukung peneltian ini.   

5. Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan 

memfokuskan, mengabstraksikan, 

mengorganisasikan data secara sistematis dan 

rasional untuk memberikan bahan jawaban 

terhadap permasalahan yang akan penulis gunakan 

adalah analisis kualitatif dengan metode induktif, 

yaitu suatu metode yang mana setelah data 

diperoleh telah terkumpul kemudian diuraikan 

terlebih dahulu, dan kemudian dirumuskan menjadi 

suatu kesimpulan permasalahan. 

6. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan normatif, yaknimendekati 

permasalahan yang terjadi di tempat penelitian 

dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai dengan 

norma dan hukum agama Islam atau tidak. 

G.  Sistematika Pembahasan  

  Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan 

sistematika sebagai berikut:  
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  Bab pertama berisi pendahuluan, latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

penelitian. 

   Bab kedua, membahas tentang akad yang terdiri 

pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syarat akad, 

bentuk-bentuk akad, batal dan sahnya akad, asas-asas 

berakad dalam Islam, dan selanjutnya menguraikan 

tentang pengertian jual beli, landasan dan hukum jual 

beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual 

beli,  jual beli yang dilarang, manfaat jual beli.  

   Bab ketiga, berisi tentang pembahasan dari hasil 

penelitian yang sudah dilakukan, yang mencakup: 

gambaran umum lokasi penelitian, praktek jual beli 

organ ular kobra yang terjadi di Pasar Jatinom Klaten. 

   Bab Keempat, berisi pembahasan analisis 

permasalahan yang sedang diteliti yaitu praktek jual 

beli organ ular kobra sebagai obat di Pasar Jatinom 

Klaten.   

  Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari 

kesimpulan skripsi secara keseluruhan yang berkaitan 

dengan pembahasan permasalahan. Dan juga saran-
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saran, yang terakhir terdiri daftar pustaka sebagai 

rujukan serta lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.   Kesimpulan 

  Setelah melakukan penelitian mengenai jual beli 

organ ular kobra sebagai obat di Pasar JatinomKlaten 

dengan menggunakan tinjauan hukum Islam, maka 

penulis melakukan kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Jual Beli Organ Ular Kobra di Pasar Jatinom 

Klaten 

    Jual beli organ ular kobra di Pasar Jatinom 

sudah berlansung sejak Tahun 2013. Terjadinya 

jual beli organ ular kobra sebagai obat di Pasar 

Jatinom Klaten adalah dikarenakan masyarakat 

percaya bahwa organ ular kobra tersebut berkhasiat 

mengobati berbagai jenis penyakit. Seperti 

penyakit gula, liver, stroke, ginjal, kolesterol, kulit, 

dan penyakit kronis lainnya. Serta mereka 

beranggapan bahwa membeli atau mengkonsumsi 

organ ular kobra untuk dikonsumsi dalam keadaan 

darurat tidak apa-apa.  

2. Hukum Jual Beli Organ Ular Kobra Untuk 

Pengobatan Dilihat dari Perspektif Hukum Islam 



  94 

 

 
 

   Islam sangat menganjurkan seseorang 

mengobati penyakit yang dideritanya karena untuk 

kepentingan melanjutkan hidupnya bahkan wajib 

hukumnya, namun dalam pengobatan tidak 

diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang 

haram. Dalam hal ini penulis membahas tentang 

jual beli organ ular kobra sebagai obat, berobat 

dengan menggunakan ramuan dari ular kobra 

merupakan cara yang diharamkan oleh agama 

Islam karena di dalamnya terdapat sesuatu yang 

diharamkan. Objek yang digunakan dalam ramuan 

ini yang pertama yaitu darah yang sudah jelas 

diharamkan dan juga terdapat larangannya dalam 

al-Qur‟an. Objek yang digunakan kedua yaitu ular 

kobra, dimana ular kobra kobra termasuk hewan 

yang hukumnya haram untuk dikonsumsi karena 

termasuk kedalam hewan buas dan bergigi taring. 

   Tetapi apabila seseorang menderita suatu 

penyakit yang sangat parah dan dikhawatirkan 

mendatangkan kematian jika tidak menggunakan 

darah, maka adanya darurat membolehkan sesuatu 

yang dilarang. Asalkan tidak melampaui batas dan 

benar-benar sudah tidak ada obat lain lagi selain 

meminum ramuan ular. Keadaan seperti ini 
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sangatlah jarang ditemukan, karena Allah setiap 

menciptakan suatu penyakit pasti ada obatnya. 

B. Saran-Saran 

 1. Untuk Konsumen, penulis berharap agar tidak 

menggunakan ramuan ular kobra sebagai cara 

pengobatan. Karena masih ada pengobatan yang 

lainnya yang diperbolehkan agama Islam, seperti 

misalnya pengobatan tradisional dengan 

menggunakan barang-barang-barang yang tidak 

diharamkan dan juga bisa dengan cara pengobatan 

medis. Juga jangan menjadikan pengobatan dengan 

ramuan ular kobra sebagai pilihan utama, jadikan 

pilihan yang terakhir jika memang tidak ada cara 

yang lainnya lagi. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini 

bisa menjadi referensi penulisan dan saya 

berharappeneliti selanjutnya bisa 

menyempurnakan penelitian ini. Danpenulis 

menyadarimasih banyak masalah yang dapat 

diteliti lagi seputar tema dalam penelitian ini. 

Mungkin dalam penyusunan ini masih memiliki 

keterbatasan juga kekurangan baik dari segi 

penulisan, keilmuan, atau saat meneliti terdapat 
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kesalahan bisa digunakan oleh peneliti selanjutnya 

untuk membuat penelitian yang lebih baik lagi. 
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