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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Hakikat Jual Beli
Pengertian Jual Beli.
Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan yang haram untuk diperjualbelikan. Jual beli disyariatkan berdasarkan konsesnsus kaum muslimin. Karena kehidupan umat manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli. Satrio Nugroho, Penjualan dan Perdagangan Di Indoneisa. http:// jualbeli.ac.id/hukum/article.html, (diakses 11 Juali 2015)
Dalam bahasa Arab, jual beli berasal dari kata ba’a, yabi’u, bai’an. Artinya adalah memberikan suatu barang untuk mendapatkan sesuatu yang lain, atau tukar menukar sesuatu. Sedangkan  jual beli menurut istilah adalah pertukaran barang dengan barang dengan barang atau barang dengan uang yang memenuhi syarat dan rukun. Iman Nawawi menjelaskan dala kitab Al-Majmu bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta kepemilikan. Ibid.
Pengertian jual beli secara etimologis yaitu menukar harta dengan harta. Yaitu di mana ada dua pihak yang saling rela untuk melepaskan hak milik, dan pihak lain untuk menerima benda tersebut dari pihak lain yang melepaskan hartanya dengan syarat atau ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Sedangkan secara terminologis pengertian jual beli yaitu transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Ibrahim Al-Jamal, Fiqih Muslimah. (Jakarta : Pustaka Amani,1999), hal. 12
Menurut pengertian syari’at, jual beli adalah pertukaran atas dasar suka saling suka atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Yaitu apabila seseorang menjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan, dan barang yang dibeli tersebut dibayar menggunakan uang atau dengan barang sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak. Ibid., hal 14
Pengertian jual beli secara yuridis dalam pasal 1457 KUHPerdata. Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya  untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. www.wiki/Kitab Undang-Undang/Perdata.com, (diakses  20 april 2015)
Sesuai dengan pengertian dalam pasal 1457KUHPerdata  tersebut, ada tiga makna pokok dari jual beli: Ibid., (diakses 20 April 2015)
	Kesepakatan mengenai jenis dan bentuk benda yang dijual;

Kesepakatan mengenai harga benda yang dijual;
Penyerahan benda, yaitu mengalihkan hak kepemilikan atas kebendaan yang telah dijual. 
Secara keseluruhan dari masing-masing definisi jual beli di atas, dapat disimpulkan pengertian jual beli secara umum dan luas, yaitu adanya dua pihak yang saling membutuhkan, dimana pihak satu melepaskan benda kepemilikannya karena suatu kebutuhan atau karena kerelaan, dan pihak lain menerima benda tersebut atas dasar suka dan rela untuk membeli barang tersebut. Di dalam jual beli terdapat rukun dan syarat sah, apabila salah satu dari keduanya tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah. 
Hukum Jual Beli 
Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah: Setawan Budi Utomo, Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer. (Jakarta : Gema Insani, 2003), hal. 34 
	Jual beli barter, (tukar menukar barang dengan barang)

Money charger, (pertukaran mata uang)
Jual beli kontan, (langsung dibayar tunai)
Jual beli kredit, (dengan cara mengangsur)
Jual beli lelang, (dengan cara menawarkan harga tertinggi).
Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari’at-Nya.  
Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangn dengan syari’at agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Nasruen Haruen, Fiqih Muamalah. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 76
Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu: Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. (Bandung :PT. Al-Ma’arif, 1987), hal. 43
	Mubah (boleh). Merupakan hukum asal jual beli. 

Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk menjual hutang. 
Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dujial.
Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. 
Rukun dan Syarat Jual Beli
Rukun Jual Beli
	Jual beli menurut sebagian Ulama, ada 4 macam yaitu: Suliamna Rasjid, Fiqih Islam. (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004), hal. 54


	Penjual dan pembeli. 

Penjual adalah orang yang memiliki benda  untuk dijual dan pembeli adalah orang yang akan membeli barang dari penjual tersebut. 
	Benda yang dijual.

Benda yang dijual harus jelas, ada di tempat, dan halal (diperbolehkan untuk dijual). Apabila benda itu masih dalam kategori ghaib (tidak siap di tempat), dan bukan termasuk barang yang halal, maka akad jual beli yang dilakukan bathal atau tidak sah.
	Alat tukar yang sah (uang).

Alat tukar yang digunakan pembeli untuk membeli barang dari penjual adalah uang. Karena uang adalah alat tukar yang sah.
	Ijab Qabul

Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan. Sedangkan Qabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli. 
Menurut Imam Nawawi, ijab dan Qabul tidak harus diuacapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. 
	Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Bab IV Pasal 56,

Rukun Jual Beli ada 3 macam yaitu: https://muvid.files.wordpess.com/2011/12/khes-buku-ii.pdf,  (diakses 20 April 2015)

	Pihak-pihak 

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. 
	Obyek 

Obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
	Kesepakatan 

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan syarat. 
	Syarat Sah Jual Beli

	Syarat sah jual beli menurut sebagian besar Ulama’: Nasruen Harue, Fiqih Muamalah. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 88

	Penjual dan Pembeli.

Jual beli dilakukan oleh orang yang beralakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 5 yang artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu.”
	Bukan Paksaan.

Jual beli yang dilakukan atas kemauan sendiri (tidak dipaksa).
Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”
	Barang yang diperjualbelikan bermanfaat.

Barang yang diperjual belikan haruslah memiliki manfaat bagi pembeli juga penjual. (tidak mubadzir).
	Sudah baligh.

Penjual dan pembeli harus sudah baligh atau dewasa, akan tetapi anak-anak yang belum baligh dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang bernilai kecil, misalnya buku, koran, snack, dan sebagainya.  
	Syarat sah jual beli menurut Pasal 1320 KUHPerdata: www.wiki/Kitab Undang-Undang/Perdata.com , (diakses  20 april 2015)

	Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Yaitu, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melepas dan meneriman benda, dengan saling rela. Dan sesuai dengan kesepakatn dari kedua belah pihak.


	Kecapakan untuk membuat suatu perjanjian.

Yaitu, seseorang yang melakukan akad jual beli, diharuskan cakap hukum atau tidak mengalami keterbelakngan pemikiran, sehingga jual beli yang dilakukan benar-benar dalam keadaan sadar dan sehat. 
	Suatu hal tertentu,

Yaitu, jual beli yang dilakukan karena suatu kebutuhan dari masing-masing pihak, misalnya pembeli sangat membutuhkan benda tersebut, maka penjual diharapkan bersedia menjual barang miliknya.
	Suatu sebab yang halal. 

Yaitu, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal, dan bukan barang haram yang dilarang untuk diperjualbelikan. Karena apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang haram, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. 
	Syarat Pelaksanaan Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu: https://muvid.files.wordpess.com/2011/12/khes-buku-ii.pdf,  (diakses 20 April 2015)

Pasal 68
Tempat jual-beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli.
Pasal 69
Penjual dan pembeli mempunyai hak  khiyar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan 
tersebut.

Pasal 70
Ijab menjadi batal jika salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual-beli.
Pasal 71
Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul.
Pasal 72
Perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab yang pertama.
Pasal 73 (Jual Beli dengan syarat khusus)
Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak.
Pasal 74
Apabila jual-beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual-beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.

Hakikat Minuman Keras
Pengertian Minuman Keras
Minuman keras, hampir dikenal semua orang dikalangan masyarakat, pedesaan ataupun di daerah perkotaan. Minuman berbahaya ini menjadi pelampiasan para remaja, bahkan orang dewasa karena suatu hal yang mengganggu pikiran atau memang sudah menjadi kebiasaan mereka. Selain itu, masih banyak hal yang membuat seseorang mengkonsumsi minuman keras. Banyak terdapat penjual minuman keras yang menjual minuman trersebut secara bebas. Padahal sudah diketahui bahwa minuman tersebut adalah minuman yang diharamkan oleh agam Islam, dan penjualannya pun harus ada izin yang memberikan. 
Dalam bahasa arab minuman keras disebut khamr. Khamr adalah zat (makanan atau minuman) yang apabila dikonsumsi oleh orang normal (bukan pemabuk), akan menimbulkan efek mabuk. Mabuk di sini adalah hilangnya kewarasan otak untuk sementara waktu. Sebagian ulama menyebutkan bahwa seorang yang mabuk itu hilang akalnya, sehingga tidak bisa membedakan mana hal yang benar dan hal yang salah. Mabuk secara syar’i adalah mabuk yang menghilangkan kewarasan atau membuat seseorang berada dalam keadaan  fly.Hakim Arif,  Bahaya Narkoba dan Alkoh l(Mencegah dan Mengatasi).(Bandung: Nuansa Kuswarno, Engkus.2009),  hal. 124
Dalam arti umumnya hampir sama dengan arti dalam pandangan Islam, yaitu minuman keras (beralkohol) aalah minuman keras yang mengandung ethanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai Negara, penjualan minuman keras (beralkohol) dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umunya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. 
Alkohol secara umum dipahami sebagai senyawa kimiawi yang memabukkan. Senyawa kimiawi zat alkohol beraneka macam dan yang digunakan atau yang terdapat pada minuman adalah etil alkohol (ethanol), yaitu persenyawaan atau dalam simbol kimianya C2H5OH, yang berupa cairan jernih, cairan yang tidak berwarna dan mudah terbakar, serta melebur bersama air dan eter. Ethanol dibuat melalui peragian sebagai karbohidrat. Hartati N & Zullies Ikawati, Bahaya Alkohol. (Johjakarta: Media Komputindo, 2010), hal. 130
Minuman beralkohol didefinisikan sebagai minuman yang mengandung ethanol yang dibuat secara fermentasi dan berbagai jenis bahan baku yang mengandung karbohidrat, misalnya: biji-bijian, buah-buahan, nira, atau yang dibuat dengan destilasi hasil fermentasi yang telah disebutkan atau yang sengaja menambahkan alkohol di dalamnya.  Sri Nur Hidayati, Hidup Sehat Tanpa Alkohol. (Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005), hal. 25
Minuman berlalkohol disebut juga minuman keras, dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa minuman keras adalah minuman yang memabukkan, seperti anggur, bir, arak, tuak, dan sejenisnya. 
Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung ethanol atau alkohol yang dihasilkan dari hasil fermentasi maupun destilasi, atau dihasilkan dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat atau disebut juga dengan minuman keras. 
Minuma berlakohol dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan pembuatannya, yaitu: http://remaja Indonesia-alkohol & lingkupnya-konsumsi-pembuatan.html, (diakses 20 April 2015)
	Minuman keras hasil fermentasi.

Fermentasi dalam bahasa Indonesia berarti peragian, yaitu proses pemecahan zat gula dalam bentuk cair menjadi alkohol dan CO2 dengan bantuan ragi. Contohnya adalah produk bird an wine. 
	Minuman keras hasil destilasi.

Destilasi atau penyulingan, ini adalah proses pemanasan dan pendinginan kembali. Maksudnya untuk memperoleh kadar alkohol yang lebih tinggi. Minuman ini dihasilkan dari biji-bijian seperti whisky, dari buah-buahan seperti brandy, dan air tebu seperti rum, dan lain sebagainya. 
Faktor Penyebab Seseorang Mengkonsumsi Minuman Keras
Mengkonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan social yang terjadi di kalangan remaja tidak akan begitu saja muncul apabila tidak ada faktor penarik atau faktor pendorong. Faktor penarik ada diluar diri seseorang, sedangkan faktor pendorong berasal dari dalam diri atau keluarga yang memungkinkan seseorang untuk melakukan penyimpangan tersebut. Sri Nur Hidayati, Hidup Sehat Tanpa Alkohol. (Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005),  hal. 32
Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi akibat sosialisasi yang tidak sempurna baik pergaulan di masyarakat maupun kehidupan di dalam keluarga yang dianggapnya tidak memuaskan. Sehingga anak mencari pelarian di luar rumah dengan mencari teman yang dapat membrikan perlindungan dan pengakuan akan keberadaan dirinya. Padapenyimpangan yang dilakukan mlalui penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, biasanya sekelompoknya untuk mencoba lebih dahulu untuk membuktikan bahwa mereka telah menjadi orang dewasa, lama- kelamaan seseorang akan mendapatkan pengakuan dari kelompoknya dan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Ibid., hal. 35
Menurut Noegroho Djajoesman di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Hakim Arif, Bahaya Narkoba dan Alkohol (Mencegah dan Mengatasi).( Bandung: Nuansa Kuswarno, Engkus.2009),  hal. 130
	Lingkungan Sosial

Keingintahuan atau motif ingin tahu, bahwa peminum selalu mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya. Misalnya saja, ingin tahu bagaimanakah rasanya minuman keras. kesempatan, karena kesibukan orang tua maupun kelurga dengan kegiatannya masing-masing atau akibat broken home. Yaitu kurangnya perhatian dari kelurga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga membuat mental seorang anak menjadi frustasi, brutal dan susah diatur. Kurang kasih sayang dan sebagainya maka dalam kesempatan tersebut kalngan peminum berupaya dengan cara minum-minuman keras. sarana dan prasarana, sebagai ungkapan kasih sayang terhadap putra putrinya terkadang orang tua memberikan fasiltas dan uang yang berlebihan. Namun mencari pelarian hal tersebut disalah gunakan untuk memuasakan segala keinginan dirinya antara lain, berawal dari minum-minuman keras.
	Kepribadian 

Rendah diri yaitu perasaan seseorang lebih rendah dari satu atau lain hal dalam pergaulan masyarakat, katena tidak dapat mengtasi perasaan tersebut, maka untuk menutupi kekurangan dan agar dapat menunjukan eksistensi dirinya. Maka menyalahgunakan minuman keras sehingga dapat merasa mendapat apa yang diangan-angankan antara lain lebih aktif, lebih berani dan sebagainya. Emosional, emosi peminum akan lebih labil apabila pada saat meminum, pada saat tersebut biasanya ingin selalu lepas dari masalah,aturan-aturan yang diberlakukan oleh orang tua,atau sekelilingnya. Untuk memenuhi kejhidupan kepribadiannya, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik pribadi. Dalam upaya untuk melaksanakn konflik pribadi tersebut ia mencari pelarian dengan minum-minuman keras denga tujuan untuk mengurangi ketagihan dan aturan yang diberikan oleh orang tua. Hakim Arif, Bahaya Narkoba dan Alkohol (Mencegah dan Mengatasi).(Bandung: Nuansa Kuswarno, Engkus.2009),  hal. 134
Pengaruh Buruk Akibat Mengkonsumsi Minuman Keras
Segala sesuatu hal yang dilakukan, terutama pada hal yang bersifat negatif, pastilah memiliki dampak masing-masing. Dan dampak tersebut memang sudah menjadi resiko atau akibat dari apa yang telah dilakukan. Seperti orang yang mengkonsumsi rokok, dalam jsngka waktu yang lama, pasti orang tersebut akan merasakan dampaknya. Seperti peringatan yang telah tertulis di setiap kemasan rokok, dalam segala merek.
Begitu juga dengan mengkonsumsi minuman keras. pasti memiliki pengaruh , mungkin pengaruh  tersebut lebih beresiko dari pada dampak dari seorang perokok. Ada bebrapa pengaruh akibat dari meminum minuman keras secara terus menerus. Antara lain:
	Pengaruh Terhadap Lingkungan

Sering kita mendengar, membaca, bahkan menyaksikan baik melalui media massa, cetak maupun elektronik khususnya elektronik ditayangkan sebuah atraksi bulldozer yang sedang memusnahkan ribuan bahkan jutaan botol minuman keras yang di ‘Al-gojoi oleh Polri bersama pihak terkait lainnya. Sehinga menimbulkan berbagai macam tanggapan-tanggapan dari berbagai kalangan khususnya dari kalangan Agama sangat bangga akan sikap tegas Polri untuk memberantas peredaran minuman keras sampai ke akar akarnya.karena minuman keras dapat mengancam eksistensi bangsa kita yang dalam jangka pendek dapat menggoyahkan stabilitas keamanan dan dalam jangka panjang dapat mengancam masa depan bangsa. www.bahaya mengkonsumsi alkohol.indonesiaku prihatin/remaja dan akibatnya. (Diakses 1 April 2015)
Di dalam Baghavata Purana terdapat keterangan mengenai mata rantai kejahatan yang dimulai dari perjudian, mabuk mabukan, pelacuran, perkelahian dan kehilangan rasa kasih sayang diantara sesame makhluk hidup yang menimbulkan rasa benci dan iri hati. Jika manusia sudah diselimuti oleh sifat benci dan iri hati mka ia akan hilang rasa kegembiraan yang paling besar, dan tidak aka ada kegembiraan maupun ketengangan dihati mereka yang memiliki rasa benci.
	Pengaruh Terhadap Keturunan

Pecandu minuman keras melakukan kejahatan yang tidak termafkan terhadap anak cucunya. Karena ia menyebabkan anak-anak mereka terlahir dengan bentuk tubuh yang jelek dan akhlak yang buruk terutama sel sel saraf, tak terkecuali sperma. Penyakit penyakit yang disebabkan minuman keras sampai kepada keturunannya lewat pembuahan sel telur sehingga ‘alaqah (bakal janin) pun menjadi sakit.
Minuman keras merupakan salah satu faktor penyebab dari keguguran. Hal ini menyebabkan seorang ibu hamil mengalami komplikasi berbahaya yang bisa membuat meninggal dunia. Jika seorang bayi selamat dari kematian saat ia masih berupa janin di dalam rahim itu tidak bebrarti ia telah terbebas dari bahaya bahayminuman keras yang disebabkan oleh kedua orang tuanya. Sebaliknya mereka akan menuai busuk apa yang mereka tanam untuk calon anaknya, ketika anak itu telah lahir. Serta menderita karena tekanan gangguan berbahaya 7 penyakit mematikan yang ingin mereka timpakan kepada anaknya. Anak ini akan menjadi orang menderita yang tidak mengerjakan dosa, dan tidak minum racun. Ibid., (diakses 1 April 2015)
	Pengaruh Terhadap Kesehatan

Ada bebrapa alasan ilmiah dibalik larangan mengkonsumsi minuman keras. banyaknya umlah jiwa yang melayang di seluruh dunia menurut fakta-fakta yang ada dikarenakan mengkonsumsi minuman ber-alkohol. Beribu-ribu orang meninggal setiap tahunnya akibat mengkonsumsi minuman keras. ada beberapa macam penyakit yang diakibatkan karena mengkonsumsi minuman keras. Ibid., (diakses 1 April 2015)

Berikut beberapa contoh penyakit karena minuman keras: Hartati N & Zullies Ikawati Phd. Bahaya Alkohol. (Jogjakarta: Media Komputindo, 2010) hal 140
	GMO (Gangguan Mental Organik), yang mengakibatkan perubahan perilaku seperti bertindak kasar, sehingga bermasalah dengan keluarga, masyarakat, dan kariernya. Perubahan fisiologis, seperti mata juling, muka merah, dan jalan sempoyongan. Kemudian perubahan psikologi, seperti susah konsentrasi, bicara melantur, mudah tersinggung, dan lainya.
	Merusak Daya Ingat, yaitu pada usia remaja (17-19 tahun), otak manusia masih mengalami perkembangan pesat, oleh karena itu, sayang sekali jika remaja sudah biasa dengan kecanduan minuman beralkohol, karena akan menghambat perkembangan memori dan sel-sel otak.

Odema Otak, merupakan pembengkakan dan terbendungnya darah pada jaringan-jaringan otak sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal.
	Sirosis Hati, penyakit ini ditandai oleh pembentukan jahngan ikat disertai nodul pada hati karena infeksi akut dan virus hepatitis yang menyebabkan peradangan sel hati yang luas dan kematian sel.
	Gangguan Jantung, mengonsumsi minuman beralkohol, apalagi kecanduan, bisa mengakibatkan gangguan Jantung, dimana lama kelamaan Jantung tidak akan berfungsi dengan baik.
	Gastrinitis, yaitu karena kecanduan minuman keras dimana menyebabkan radang, atau luka pada lambung.
	Paranoid, yaitu ganggyan kejiwaan karena kecanduan di mana seolah-olah merasa dipukuli, sehingga perilakunya kasar terhadap orang-orang yang ada disekitarnya, atau seperti ada bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu, dan ia akan melakukan sesuatu di luar nalarnya.
	Pengaruh Terhadap Syaraf

Minuman keras juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Manusia memiliki suatu susunan syaraf sebagai pengontrol perilaku di dalam otak. Pusat syaraf pengontrol itu mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu yang ia anggap salah. Seperti contoh manusia yang tidak terbiasa menggunakan kata-kata kasar ketika ia berbicara pada orang tuanya atau orang yang lebih tua dari usianya. Jika ia hendak membuang air besar maka ia tidak akan melakukannya di tempat umum. Oleh karena itu ia akan pergi ke kamar kecil. Ibid., hal.143
Jika orang mengkonsumsi minuman beralkohol, syaraf pengontrol perilaku itu akan terhambat. Ini merupakan alasan yang tepat apabila seseorang yang mabuk kerana minuman keras seringkali melakukan hal yang tidak semestinya ia lakukan. Contoh kecil, yaitu ketika seeorang sedang mabuk bisa berbicara buruk dan kasar tanpa menyadari kesalahannya sekalipun pada orang tuanya. Tidak jarang orang yang mabuk buang air kecil atau kencing di dalam celananya. Orang yang mabuk tidak mampu berbicara dan berjalan sebagai mana mestinya. Mereka juga sring berperilaku tidak pantas.
Seperti yang telah kita ketahui bahwa memang minuman keras tidak ada manffatnya sama sekali. Bahkan sangat buruk terhadap kesehatan kita, syaraf adalah pusat dari organ tubuh manusia, apabila syaraf-syaraf dalam tubuh terhambat dan bahkan rusak, maka penyakit-paenyakit lain akan timbul dengan mudah karena ketidaksehatan syaraf yang terganggu karena minuman keras.
Hadis Tentang Larangan Minuman Keras 
Larangan minum khamr (minuman keras), diturunkan secara berasngsur-angsur. Sebab minuman khamr itu, bagi orang arab sudah menjadi hal yang mendarah daging semenjak zaman jahiliyah. Mula-mula, dikatakan bahwa minuman keras lebih banyak dosanya dibandingkan dengan manfaatnya. Kemudian seseorang yang sedang mabuk tidak boleh mengerjakan solat, dan yang terakhir dikatakan bahwa meminum khamr adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Oleh sebab itu, hendaklah orang-orang yang beriman menjauhi khamr. Bachtiar Surin, Terjemah dan Tafsir Al-Quran. (Bandung:Fa Sumatra 1978), hal. 63
Kemudian, Allah SWT mengharamkan minuman khmr secara tegas. Adapun firman Allah yang pertama kali turun tentang larangan khamr  adalah:
                                 
 Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS: Al Baqarah, Ayat 219)
Di dalam hadis riwayat Ahmad Abu Hurairah diterangkan sebab turunnya ayat tersebut sebagai berikut:
Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, didapatinya orang-orang minum khamr dan berjudi. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukumnya, maka turunlah ayat tersebut. Mereka memahami dari ayat tersebut bahwa minum khamr dan berjudi itu tidak diharamkan, tetapi hanya dikatakan bahwa, pada keduanya terdapat dosa yang besar. Sehingga mereka masih tetap minum khamr. Ketika waktu sholat maghrib, tampillah seorang Muhajjirin menjadi imam, lalu dalam shoalat tersebut bacaannya banyak yang salah, karena sedang mabuk setelah minum khamr. Maka turunlah firman Allah yang lebih keras dari yang sebelumnya: Bachtiar Surin, Terjemah dan Tafsir Al-Quran. (Bandung:Fa Sumatra 1978), hal. 63
                                          
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS: Al Maidah, 90-91). Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung : PT sigma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 77
Dari ayat-ayat di atas bahwa Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khamr dan berjudi. Dan bahkan peminuman khmar diberi hukuman Had, oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menghukum peminum khamr dengan 40 kali dera. 
Kemudian para sahabat ada yang bertanya, “Ya Rasululla, bagaiman nasib orang-orang yang gugur di jalan Allah dan yang mati di atas tempat tidur padahal dulu mereka adalah peminum arak dan makan dari hasil judi, padahal Allah telah menetapkan kedua hal itu termasuk perbuatan setan yang keji?” Bachtiar Surin, Terjemah dan Tafsir Al-Quran. (Bandung:Fa Sumatra 1978), hal. 63
Maka Allah menurunkan ayat 93 Surat Al Maidah:
                            
Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka Makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.(QS: Al Maidah, 93) Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung : PT sigma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 78

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2011
Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Seluruh ketentuan dalam perilaku manusia didasari oleh hukum yang berlaku. Dan hukum yang berlaku di Indonesia, harus dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia. Karena tanpa adanya hukum yang mengatur, maka manusia akan bertindak sesuai dengan keinginan masing-masing, walaupun keinginan itu akan merugikan pihak lain. Hukum atau aturan yang dibuat untuk warga adalah demi kemaslahatan bersama. Namun di sisi lain, masih ada beberapa orang yang dengan sengaja melanggar aturan yang berlaku. Aturan yang dibuat oleh Pemerintah sudah mencakup semua perilaku atau tindakan manusia. Seperti peraturan jual beli, kedisiplinan dalam lalu lintas, perkawinan, harta warisan, perdagangan, pegadaian, dan hampir semua kegiatan manusia telah diatur, untuk tujuan baik bagi manusia itu sendiri. 
Di dalam setiap Pemerintahan Kota di Negara Indonesia pasti telah memiliki kebijakan masing-masing untuk warga masyarakatnya. Seperti halnya Kabupaten Tulungagung, yang membuat aturan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung. 
Berikut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol:
Bab III (Penggolongan Minuman Beralkohol) https://muvid.files.wordpress.com/2010/11/Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung-pdf. (diakses tanggal 15 Juli 2015)
Pasal 3
	Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

	Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1% sampai dengan 5 %.
	Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 5 % sampai dengan 20%.
	Minuman alkohol golongan C adalah minuman beralkojol dengan kadar ethanol lebih dari 20 % sampai dengan 55 %.


	Berdasarkan penggolongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan jenisnya sebagai berikut:

	Minuman Beralkohol golongan A: 

	Shandy
	Minuman ringan beralkohol
	Bir
	Larger
	Ale
	Hitam/stout
	Low alcohol wine
	Minuman beralkohol berkarbonasi
	Anggur brem bali

	Minuman Beralkohol Golongan B:

	Reduced Alcohol Wine
	Anggur/wine
	Minuman fermentasi pancar
	Carbonated wine
	Koktail anggur
	Anggur tonikum kinina
	Meat wine / beef wina 
	Malt wine
	Anggur buah / fruit wine
	Anggur sari buah 
	Anggur beras 
	Anggur  sarisayuran
	Honey wine
	Koktail anggur
	Toak / toddy
	Minuman beralkohol beraroma beras kencur
	Anggur ginseng

	Minuman Beralkohol Golongan C:

1. Koktail Anggur/Wine
2. Coktail;
3. Brendi/Brandy;
4. Brendi Buah/Fruit
5. Brandy;
6. Whisky/Whiskies;
7. Rum;
8. Gin;
9. Geneva;
10. Vodka;
11. Sopi Manis/Liqueurs;
12. Cordial/Cordials ;
13. Samsu/Medicated
14. Samsu;
15. Arak/Arrack;
16. Cognac;
17. Tequila;
18. Aperitif;

Bagian Pertama (Ketenruan Perizinan) https://muvid.files.wordpress.com/2010/11/Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung-pdf. (diakses tanggal 15 Juli 2015)
Pasal 5
	Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
	Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.
	Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6
	Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Perpanjangan ijin dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
	Tata cara permohonan, persyaratan, penerbitan dan evaluasi ijin diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedua (Tata Cara Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol) Ibid., (diakses tanggal 15 Juli 2015) 
Pasal 7
	Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C dapat dilakukan melalui penunjukan kepada Distributor, atau langsung kepada Sub Distributor, Penjual Langsung atau Pengecer oleh Produsen atau IT-MB berdasarkan perjanjian tertulis.
	Dalam hal Produsen atau IT-MB hanya menunjuk Distributor, maka penunjukan Sub Distributor, Penjual Langsung atau Pengecer dilakukan oleh Distributor berdasarkan perjanjian tertulis.
	Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak hanya diperbolehkan mendapat 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau kombinasi keduanya.

Pasal 8
	Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hanya dapat melakukan pengedaran minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada Penjual Langsung dan/atau Pengecer yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis.
	Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau kombinasi ketiganya.

Pasal 9 
	Penjual Langsung dan/atau Pengecer paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya.
	Penjual Langsung dan/atau Pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor yang menunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 10 
	Penjual Langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
	Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

	Hotel berbintang 3,4, dan 5,
	Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, dan
	Bar termasuk Pub dan Klub Malam.

	Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan tempat lainnya bagi Penjual Langsung untuk diminum dan Pengecer untuk menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15%. 



Bagian Ketiga (Labelisasi Minuman Beralkohol) Ibid., (diakses tanggal 15 Juli 2015)
Pasal 11
	 Pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang beredar dan dijual di wilayah daerah wajib dilengkapi dengan label.
	Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :

a. Nama produk;
b. Kadar alkohol;
c. Daftar bahan yang digunakan;
d. Berat bersih atau isi bersih;
e. Nama dan alamat pihak yang memproduksi;
f. Pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol”.
3)  Selain label sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat label tambahan yang memuat nama dan alamat pengecer atau penjual langsung.

Bagian Keempat (Pelaporan) Ibid., (diakses tanggal 15 Juli 2015) 
Pasal 12
	Penjual langsung dan pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
	Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
	Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :

a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember;
	Tata cara penyampaian dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Bagian Kelima (Pengendalian dan Pengawasan) Ibid., (diakses tanggal 15 Juli 2015)
Pasal 13
	Pengendalian dan Pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
	Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :

	IT-MB, Distributor, dan Sub Distributor;
	Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;

Perizinan, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, dan kemasan; dan
Tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.
	Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari gudang penyimpanan.

Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang.
Bab V (Larangan) Ibid., (diakses tanggal 15 Juli 2015)



Pasal 15
	Setiap orang dilarang :

	Memproduksi minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Tulungagung;
	Meminum minuman beralkohol di tempat umum selain di tempat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini maupun tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
	 Mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun;
	Membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter)
	menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:

	gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan.
	tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintah dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter; dan;

	Selain tempat tertentu lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Produsen, IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir.
	Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15% (lima belas persen) dan golongan C.

Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.
Pengecer dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol ke pengecer lainnya baik secara eceran maupun dalam jumlah besar.
	IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.


Penelitian Terdahulu
Perilaku Minum-minuman Keras Pada Remaja Ditinjau Dari Ketidakharmonisan Keluarga. Lukito Dwi H. Fakultas Psikologi, Universitas Khatolik Soegijapranata, Semarang, 2012.
Penelitian ini bertujuan untuk mengethui secara empirik hubungan antara ketidakharmonisan keluarga dengan perilaku minum minuman keras pada remaja.  Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara ketidakharmonisan keluarga dengan perilaku minuman keras pada remaja. Subyek penelitian ini adalah laki – laki dan perempuan yang tinggal di kota Semarang usia maksimal 21 tahun, peminum dan berasal dari keluarga yang tidak harmonis sebanyak 37 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala ketidakharmonisan keluarga dan skala perilaku minum minuman keras. Metode analisis data yang digunakan adalah korelasi Poduct Moment. Berdasarkan analisis data yang diperoleh nilai xyr: 0, 552 dengan nilai p < 0,01. Hal ini membuktikan terdapat hubungan positif antara ketidakharmonisan keluarga dengan perilaku minum - minuman keras pada remaja dimana semakin tinggi ketidakharmonisan keluarga semakin tinggi pula perilaku minum minuman keras pada remaja demikian pula sebaliknya. Saran penelitian adalah bagi orang tua untuk lebih memperhatikan komunikasi dengan anggota keluarga serta mengurangi tindakan atausikap yang dapat memperkeruh suasana hubungan dalam keluarga dan bagi remaja untuk lebih banyak membaca atau mencari informasi tentang penyalahgunaan minuman keras dan lebih tenang saat menghadapi sebuah permasalahan keluarga. www.skripsi-files.ac-lukitodwi-minuman-keras.pdf
Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang minuman keras. Perbedaannya penelitian ini membahas minuman keras menurut hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2011, sedangkan penelitian terdahulu membahas perilaku minum-minuman keras pada remaja ditinjau dari ketidakharmonisan keluarga.
	Efektifitas PerdaMinuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Perda No. 1 Tahun 2007), Much. Wildan Fatkhuri, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011. 

Penelitian ini membahas tentang implikasi pelaksanaan Perda minuman keras dari tindak kriminalitas dalam pegaruh minuman keras dan peredarannya di kabupaten Kulon progo. Maka penulis berusaha untuk mendeskripsikan tentang minuman keras dan teori – teori penanggulangannya yang antara lain definisi minuman keras, pengaruh dan bahaya minuman keras, tindak kriminalitas dalam pengaruh minuman keras, serta teori-teori penanggulangannya. https.muvid-files.kumpulan-skripsi minuman beralkohol.ac-125890/34.html
Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang minuman keras. Perbedaannya penelitian ini membahas minuman keras menurut hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2011, sedangkan penelitian terdahulu membahas Efektifitas PerdaMinuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Perda No. 1 Tahun 2007).
	Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia (Minuman Keras Beralkohol), Safitri Diana Sari, Stikes Husada Tulungagung, S1 Keperawatan, 2011.

Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan tentang apa saja jenis minuman keras. Mulai dari minuman keras berkadar rendah, hingga tinggi. Penulis juga menjelaskan beberapa pengaruh buruk minuman keras terhadap tubuh manusia. Terhadap organ dalam tubuh, terhadap keturunan, terhadap lingkungan sekitar, terhadap cara berpikir, dan perilkau manusia peminum. Penulis juga memberikan cara penanggulangan dari kecanduan. Dengan menggunakan pendekatan yang harmonis, kasih sayang dari orang terdekat, dan sebagainya. Cara – cara tersebut dianggap membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap minuman keras. Sehingga masyarakat diharapkan bisa terlepas dari barang haram tersebut.Safitri Diana sari. Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia (Minuman Keras Beralkohol).   
Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang minuman keras. Perbedaannya penelitian ini membahas minuman keras menurut hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2011, sedangkan penelitian terdahulu endidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia (Minuman Keras Beralkohol).


