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BAB IV 
HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kota di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111,43’ sampai dengan 112 07’ Bujur Timur dan 75’ sampai dengan 818’ lintang selatan. Batas wilayah di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri tepatnya dengan Kecamatan Kras. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Tulungagung mencapai 1.150,41 km dan terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 271 Desa atau Kelurahan.Kabupaten Tulungagung dalam Angka, (Tulungagung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2004), hal. 3.
Gambaran Umum Desa Podorejo Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung 
Lokasi yang dijadikan tempat penelitian lapangan oleh peneliti adalah suatu daerah di sebelah selatan Kabupaten Tulungagung yaitu di desa Podorejo Kecamatan Sumbergempol. Tepatnya sekitar 10 km dari jantung kota Tulungagung.
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Batas-batasnya adalah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara adalah desa Doropayung Kecamatan Sumbergempol
2.  Sebelah Selatan adalah desa Bendilwungu Kecamatan Sumbergempol
3. Sebelah Timur adalah desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol
4. Sebelah Barat adalah desa Pasir Kecamatan Sumbergempol
Di desa ini terdapat 260 Kepala Keluarga, dengan jumlah penduduk :
	Laki-laki 		: 2331 jiwa

Perempuan 	: 2687 jiwa 
Desa Podorejo ini masyarakatnya mayoritas beragama islam. Desa Podorejo ini termasuk daerah yang sangat dikenal oleh desa lain dengan agamnya yang sangat baik dan kuat. Sehingga desa lain banyak yang menggunakan Ulam dari desa Podorejo untuk mengisi Pengajian atau acara keagamaan lainnya. Selain itu para masayarakatnya yang rukun dan masih memgang budaya yang ada, seperti gotong royong, kerja bakti, dan masih banyak lagi kegiatan sosial lainnya, juga di sana terdapat banyak masjid dan sekolah madrasah.
Keadaan Penduduk
Penduduk desa Podorejo sangatlah rukun antar warga satu dengan yang lain. Itu terbukti, ketika ada suatu acara desa, dan memerlukan semua partisipasi dari warga masyarakatnya, tanpa menunggu mereka pasti langsung bersidia turut merayakan atau meramaikan acara tersebut. Misalnya seperti acara karnaval di bulan Agustus, pasti semua warga turut merayakan dan menjadi persertanya. Selain itu, ketika ada bersih desa setiap bulannya, tanpa diingatkan mereka pasti sudah senantiasa melaksanakan bersih desa secara rutin dan bersama-sama. Semua dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kekompakan, seperti keluarga sendiri. Keharmonisan dan kerukunan di dsa Podorejo memang masih sangat terjaga dengan baik, bila dibandingkan dengan desa tetangga di sekitarnya. 
Kondisi Perekonomian
Secara umum kondisi perekonomian di desa Podorejo sudah cukup baik. Hal itu bisa dilihat karena bantuan untuk warga yang kurang mampu hanyalah sedikit, hanya sekitar 70 orang saja, dan kebanyakan terdiri dari lansia, dan janda. 
Penduduk desa Podorejo, mayoritas hidup dengan bekerja sebagai petani di sawah milik sendiri, tukang bangunan, buruh pabrik rokok Cempaka, dan ada juga yang berprofesi sebagai PNS dan yang lainnya. Dari berbagai macam profesi yang ada, masyarakat desa Podorejo tetap saling membantu antar satu dengan yang lain seperti. Ketika Ramadhan menjelang hari Idul fitri, semua warga yang tergolong menengah ke atas, atau yang memiliki penghasilan lebih, selalu mengumpulkan dana secara bersama untuk diberikan kepada anak yatim dan yang kurang mampu lainnya seperti janda atau lansia. 




Kondisi Sosial Budaya Agama dan Pendidikan
Seperti yang telah penulis paparkan, bahwa masyarakat desa Podoreja masih sangat menghormati tradisi leluhur yang ada. Seperti 1 Suro yang masih mengadakan arak-arakan, seperti gotong royong yang masih sangat kental. Dan masih banyak lagi kegiatan sosial lainnya yang ada di desa Podorejo. 
Mengenai keagamaan, masyarakat desa Podorejo di kenal lebih agamis dari pada desa lain disekitarnya, hal ini dikarenakan di desa Podorejo ada 2 TPQ untuk anak-anak yang masih belahar Iqra’, 3 Madrasah diniyah untuk anak-anak yang mengaji kitab seperti Fiqih, tanwirul khija, dan pelajaran-pelajaran yang lain. Didesa Podorejo juga ada 1 Pondok pesantren, tepatnya di Dusun Ngadirogo, atau wilayah desa Podorejo bagian selatan. Selain itu ada 4 masjid dan 8 musolla yang setiap hari masih terpakai dengan rasa semangat beribadah dari masyarakatnya. 
Untuk kondisi pendidikan, secara umum sudah dikatakan baik, karena ada 3 Seokolah Dasar dan 1 Madrasah Ibtidaiyah di sini. Para anak-anak sekolah juga sekolah dengan baik dan semangat, itu bisa dilihat pada saat mereka berangkat secara bersama-sama dengan teman-temannya. Dan tidak ada persaingan antara sekolah satu dengan yang lain. Semua bertujuan untuk mendidik anak-anak desa Podorejo menjadi anak yang nantinya bisa berguna untuk desa mereka, bahkan untuk bangsa Indonesia. Ada juga yang menakjubkan sampai S1 bahkan S2. Ada sekitar 30 orang yang sudah tamat S1 dan bekerja, walaupun mungkin tidak sesuai dengan jurusan ketika mereka kuliah. Itulah yang membuat warga desa podorejo menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Karena memang masyarakatnya bukan halnya mengikuti jaman yang modern. Melainkan juga sangat memperdulikan maslaah Agama, dan pendidikan. 

Paparan Data dan Temuan Penelitian
Praktik Penjualan Minuman Keras Di Desa Podorejo
Dalam kehidupan bermasyarakat, perdagangan atau jual beli adalah hal yang dianggap biasa. Pada zaman dahulu, jual beli diartikan tukar menukar barang, yaitu barang pemilik akan ditukar dengan barang orang lain sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Praktik penjualan minuman keras di Desa Podorejo berjalan sebagaimana mestinya penjualan berlangsung dengan  pertukaran atas dasar suka saling suka atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan 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. Praktik penjualan minuman keras di Desa Podorejo dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, informasi penjualan minuman keras dilakukan dari mulut ke mulut, setiap penjual sudah mempunyai pelanggan tetap yang sering datang untuk membeli minuman. 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 itulah yang ditekankan.
	penjualan minuman keras dilakukan dengan sembunyi-sembunyi
Penjualan minuman keras dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pihak yang berwajib dan takut jika ada warga yang  tidak menyukai dan melaporkan pada pihak yang berwajib, serta intelnya polisi mengetahui bisa menggrebek warung.  
Sebagaimana hasil wawancara dengan penjual minuman keras yang mengungkapkan bahwa: 
“penjualan minuman keras disini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, karena jika diketahui oleh pihak yang berwajib, warung saya bisa ditutup dan saya bisa merugi”. Hasil Wawancara dengan Eko penjual minuman keras, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Hal senada juga diungkapkan oleh penjual minuman keras yang juga mengungkapkan bahwa:
“dalam penjualan minuman keras terus terang saya lakukan  sembunyi-sembunyi, karena bisa saja yang tidak menyukai warung saya ataupun bisnis saya melaporkan pada pihak yang berwajib, bisa digrebek warung saya dan rugilah aku”. Wawancara dengan Bondan penjual minuman keras, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Demikian halnya hasil wawancara  dengan penjual minuman keras yang mengungkapkan bahwa:
“minuman keras saya jual dengan  sembunyi-sembunyi, walaupun udah banyak yang tahu tetap saja saya harus mengetahui siapa dulu yang mau membeli, karena bisa saja yang membeli adalah intelnya polisi bisa digrebek warung saya jadi saya lihat dulu siapa yang membeli minuman keras yang saya jual”. Wawancara dengan Gareng penjual minuman keras, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dari pelanggan minuman keras yang mengungkapkan bahwa:
“Saya biasa membeli minuman keras disini, tapi saya hati-hati sekali membelinya dengan memberikan kode tertentu, sehingga pemilik warung sudah tahu apa yang saya inginkan sejak saya duduk di warungnya ini”. Wawancara dengan Gondrong, pelanggan, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Hal senada juga diungkapkan oleh pelanggan yang lain yang menunjukkan bahwa:
“Saya sudah bisa pesan minuman keras disini, saya tinggal duduk saja dan pemiliknya kasih kode minum apa, dan minuman datang deh ke hadapan saya untuk segera saya minum”. Wawancara dengan Bimo, pelanggan, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Data tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan warga sekitar warung yang mengungkapkan bahwa:
“saya sudah sering melihat orang-orang pada mabuk, walaupun tidak terlalu mabuk berat di warung itu, tapi hal ini sangat meresahkan kami sebagai warga dekat rumah yang merasa terganggu karena sampai malam hampir pagi baru tutup”. Wawancara dengan Binti Mujayanah, warga, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB
Hal senada juga diungkapkan oleh warga sekitar  bahwa:
“saya sangat resah melihat para laki-laki itu minum minuman keras, dan biasanya berdasarkan apa yang pernah saya lihat mereka sering berbuat ulah jika sudah berada di rumah”. Wawancara dengan Supriyanti, warga, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Mengkonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial 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
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 diluar rumah dengan mencari teman yang dapat membrikan perlindungan dan pengakuan akan keberadaan dirinya. Pada penyimpangan yang dilakukan mlalui penyalahgunaannarkoba 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.
Data tersebut didukung dengan hasil Observasi pada tanggal 8  Juni  2015 peneliti melihat langsung bahwa pelanggan dengan asyikkan meminum minuman keras yang barusan dipesan. Peneliti paham apa yang diminum itu adalah minuman keras karena baunya yang sangat menyengat yang mengandung alkohol. Observasi tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB 

	 Informasi penjualan minuman keras dilakukan dari mulut ke mulut

Informasi penjualan minuman keras dilakukan dari mulut ke mulut karena jika diketahui oleh pihak yang berwajib, warung saya bisa ditutup dan penjual bisa merugi. Sebagaimana hasil wawancara dengan penjual minuman keras yang mengungkapkan bahwa: 
“penjualan minuman keras pelanggan memperoleh informasi dari mulut ke mulut, karena jika diketahui oleh pihak yang berwajib, warung saya bisa ditutup dan saya bisa merugi”. Wawancara dengan Eko penjual minuman keras, tanggal 9 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Hal senada juga diungkapkan oleh penjual minuman keras yang juga mengungkapkan bahwa:
“Dalam penjualan minuman keras terus terang pelanggan sudah hafal karena mengetahui dari mulut-kemulut, hal ini berlangsung karena bisa saja yang tidak menyukai warung saya ataupun bisnis saya melaporkan pada pihak yang berwajib, bisa digrebek warung saya”. Wawancara dengan Bondan penjual minuman keras, tanggal 9 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Demikian halnya hasil wawancara  dengan penjual minuman keras yang mengungkapkan bahwa:
“minuman keras saya jual diinformasikan dari mulut ke mulut, dan ketika pelanggan beli saya lihat dulu, karena walaupun udah banyak yang tahu tetap saja saya harus mengetahui siapa dulu yang mau membeli, karena bisa saja yang membeli adalah intelnya polisi bisa digrebek warung saya”. Wawancara dengan Bondan penjual minuman keras, tanggal 9 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dari pelanggan minuman keras yang mengungkapkan bahwa:
“saya biasa membeli minuman keras karena saya mengetahui informasi dari teman-teman dan saya tetap hati-hati sekali membelinya dengan memberikan kode tertentu, sehingga pemilik warung sudah tahu apa yang saya inginkan sejak saya duduk di warungnya ini”. Wawancara dengan Gondrong, pelanggan, tanggal 9 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Hal senada juga diungkapkan oleh pelanggan yang lain yang menunjukkan bahwa:
“saya pelanggan disini minuman keras, saya mengetahui warung ini menjual minuman keras karena informasi dari teman-teman saya, karena disini saya tinggal duduk saja dan pemiliknya kasih kode minum apa, dan minuman datang deh ke hadapan saya untuk segera saya minum”. Wawancara dengan Sokrek, pelanggan, tanggal 9 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Data tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan warga sekitar warung yang mengungkapkan bahwa:
“saya merasa tidak nyaman atas segala tindak tanduk dari pemabuk-pemabuk di warung itu, karena berisik banget dan kadang mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya didengar oleh kuping biasa”. Wawancara dengan Binti Mujayanah, warga, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Hal senada juga diungkapkan oleh warga sekitar  bahwa:
“saya sangat resah melihat para laki-laki itu minum minuman keras, dan biasanya berdasarkan apa yang pernah saya lihat mereka sering berbuat ulah jika sudah berada di rumah”. Wawancara dengan Sumadi, Warga, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

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.
Data tersebut didukung dengan hasil Observasi pada tanggal 5 Juni 2015 peneliti melihat langsung bahwa pelanggan dengan asyikkan meminum-minuman keras yang barusan dipesan. Observasi tanggal 9 Juni 2015 Jam 16.00 WIB 
	Setiap penjual  sudah mempunyai pelanggan tetap  yang sering datang ke warung untuk membeli minuman keras.  

Setiap penjual  besar sudah mempunyai pelanggan tetap  yang sering datang ke warung untuk membeli minuman keras.  Sebagaimana hasil wawancara dengan penjual minuman keras yang mengungkapkan bahwa: 
“saya mengetahui pelanggan tetap saya dan hafal siapa-siapa saja yang sering datang kesini, hal ini saya lakukan karena jika jangan-jangan salah satu yang beli minuman saya adalah intelnya polisi bisa gawat, bisa digrebek warung ini dan saya bisa merugi”. Wawancara dengan Eko penjual minuman keras, tanggal 9 Juni 2015 Jam 16.00 WIB
Hal senada juga diungkapkan oleh penjual minuman keras yang juga mengungkapkan bahwa:
“saya hafal benar siapa saja yang sering datang ke sini untuk pesan minuman, sudah hafal karena selalu datangnya berkelompok dan mempunyai kode-kode tertentu untuk memesan minuman keras jadi saya tidak begitu takut jika itu intelnya polisi”. Wawancara dengan Bondan penjual minuman keras, tanggal 9 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Demikian halnya hasil wawancara  dengan penjual minuman keras yang mengungkapkan bahwa:
“minuman keras yang saya jual ini sudah mempunyai pelanggan tetap yang selalu datang tiap malam maupun siang untuk minum, dan saya tetap melihat pembeli ketika pelanggan beli, karena walaupun udah banyak yang tahu tetap saja saya harus mengetahui siapa dulu yang mau membeli, karena bisa saja yang membeli adalah intelnya polisi bisa digrebek warung saya”. Wawancara dengan Bondan penjual minuman keras, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dari pelanggan minuman keras yang mengungkapkan bahwa:
“saya biasa membeli minuman keras karena saya pelanggan tetap disini, saya tetap hati-hati sekali membelinya dengan memberikan kode tertentu, sehingga pemilik warung sudah tahu apa yang saya inginkan sejak saya duduk di warungnya ini”. Wawancara dengan Gondrong, pelanggan, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Hal senada juga diungkapkan oleh pelanggan yang lain yang menunjukkan bahwa:
“saya pelanggan disini minuman keras, saya mengetahui warung ini menjual minuman keras disini karena saya datang dengan berkelompok maksudnya lebih dari dua orang atau minimal 2 orang, saya suka membeli disini karena saya tinggal duduk saja dan pemiliknya kasih kode minum apa, dan minuman datang deh ke hadapan saya untuk segera saya minum”. Wawancara dengan Sokrek, pelanggan, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Data tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan warga sekitar warung yang mengungkapkan bahwa:
“saya merasa tidak suka dengan bisnis minuman keras di warung itu, karena walau bagaimanapun itu tidak dibenarkan oleh pemerintah, tapi karena tetap aja ada yang jual pasti ada yang membeli”. Wawancara dengan Siti Muntiyah, warga, tanggal 9 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Data tersebut didukung dengan hasil Observasi pada tanggal 5 Juni 2015 peneliti melihat langsung bahwa pelanggan dengan asyikkan meminum minuman keras yang barusan dipesan. Observasi tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB 
Berdasarkan paparan data di atas temuan penelitiannya tentang praktik jual beli minuman keras di desa Podorejo adalah:
	Penjualan minuman keras dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pihak yang berwajib dan takut jika ada warga tidak menyukai melaporkan pada pihak yang berwajib, serta intelnya polisi mengetahui bisa digrebek warung.  

Informasi penjualan minuman keras dilakukan dari mulut ke mulut karena jika diketahui oleh pihak yang berwajib, warung saya bisa ditutup dan saya bisa merugi.
	Setiap penjual  sudah mempunyai pelanggan tetap  yang sering datang ke warung untuk membeli minuman keras.  

Praktik Jual Beli Minuman Keras di Desa Podorejo ditinjau dari Hukum Islam
Menjual barang haram maka hukum jual beli itu adalah haram.  Menjual atau membeli, menstransfer, atau melakukan praktek apapun untuk memudahkan sirkulasi barang haram walaupu bagaimanapun haram. Praktik jual beli minuman keras di Desa Podorejo ditinjau dari Hukum Islam sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa: 
“menurut ajaran agama Islam melakukan jual beli yang haram misalnya minuman keras diharamkan dalam Islam. Dengan demikian apabila ada praktik jual beli minuman keras yang jelas-jelas diharamkan itu hukumnya haram. Namun pada kenyataannya tetap saja praktik jual beli minuman keras tetap berlangsung, dan harus ditindak tegas baik oleh masyarakat maupun pemerintah”. Wawancara dengan Sayuti, tokoh agama, tanggal 9 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Namun pada kenyataannya praktik penjualan minuman keras tetap saja berlangsung sebagaimana pemilik warung mengungkapkan bahwa: 
“berdasarkan yang saya tahu menurut ajaran Islam menjual minuman keras katanya haram dan intinya tidak boleh dilakukan, tapi mau bagaimana lagi ya mbak saya makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga dari hasil penjualan minuman keras ini”. Wawancara dengan Eko penjual minuman keras, tanggal 9 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Hal senada juga diungkapkan oleh penjual minuman keras yang juga mengungkapkan bahwa:
“kata orang pintar jual beli minuman keras itu tidak diperbolehkan, namun saya tetap menjualnya karena saya memenuhi kebutuhan hidup saya juga dari situ, apabila saya tidak jualan saya mau makan dari mana. Anak dan istri saya akan saya beri makan apa? Jadi saya ya tetap menjualnya.”. Wawancara dengan Bondan penjual minuman keras, tanggal 9 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Demikian halnya hasil wawancara  dengan penjual minuman keras yang mengungkapkan bahwa:
“minuman keras ini memang menurut ajaran Islam tidak dibolehkan dan bahkan haram atau dilarang oleh agama. Namun bagaimana lagi pelanggan saya banyak dan saya hidup juga dari situ, ya terpaksalah mbk bisnis ini tetap saya jalankan”. Wawancara dengan Gareng penjual minuman keras, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dari pelanggan minuman keras yang mengungkapkan bahwa:
“saya suka minuman keras, karena saya memang sudah dari dulu hobi dan jika tidak meminumnya kepala saya pusing. Saya tidak mau tahu ini boleh apa tidak yang penting pusing saya hilang”. Wawancara dengan Gondrong, pelanggan, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Hal senada juga diungkapkan oleh pelanggan yang lain yang menunjukkan bahwa:
“katanya orang yang ngerti itu minum minuman keras dilarang, tapi mau gimana lagi saya sudah terlanjur kecanduan, dan jika tidak minum semakin pusing kepala ini mbk, saya tidak mau tahu meminumnya boleh apa nggak”. Wawancara dengan Darmaji, pelanggan, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Data tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan warga sekitar warung yang mengungkapkan bahwa:
“yang saya tahu minuman keras itu haram hukumnya diminum dan bahkan diperjual belikan, tidak tahu kenapa orang-orang itu sama suka meminumnya padahal jelas-jelas dilarang oleh agama”. Wawancara dengan Siti Muntiyah, warga, tanggal 9 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Larangan minum khamr (minuman keras), sangat jelas haram hukumnya, yang pada al-Qur’an diturunkan secara berangsur-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. 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. 
Data tersebut didukung dengan hasil Observasi pada tanggal 5 Juni 2015 peneliti melihat langsung bahwa pelanggan sedang memesan minuman keras dan pelayanannya mengantarkannya ke meja pemesan. Observasi tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB 
Berdasarkan paparan data di atas temuan penelitiannya adalah: menurut ajaran agama Islam melakukan jual beli yang haram misalnya minuman keras diharamkan dalam Islam.   Penjualan minuman keras tetap saja berlangsung karena dari pihak penjual dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari pihak pembeli karena memang benar-benar membutuhkan karena sudah kecanduan.
Praktik Jual Beli Minuman Keras di Desa Podorejo ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2011
Praktik Jual Beli Minuman Keras di Desa Podorejo ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2011 sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak perangkat desa yang mengungkapkan bahwa:
“dalam peraturan pemerintah bahwa menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat itu dilarang. Namun tetap saja dilanggar oleh para pengecer dan bahkan pembeli, mungkin jika di grebek baru tutup warungnya”. Wawancara dengan Samsuri, tanggal 9 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Hal senada juga diungkapkan oleh penjual minuman keras yang juga mengungkapkan bahwa:
“menurut yang pernah saya dengar menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol itu tidak diperbolehkan, tapi mau gimana lagi lah mbk wong saya hidup juga dari situ, nanti kalau dengar akan digrebek baru saya akan tutup sementara atau bahkan lewat belakang saja”. Wawancara dengan Bondan penjual minuman keras, tanggal 9 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Demikian halnya hasil wawancara  dengan penjual minuman keras yang mengungkapkan bahwa:
“menjual minuman keras  secara eceran dan tanpa ijin dari pemerintah, tapi untuk ijinkan harus mengeluarkan uang banyak mbak jadi saya sembunyi-sembunyi saja, jika nanti kena grebek saya tutup sajalah atau lewat samping”. Wawancara dengan Bondan penjual minuman keras, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dari pelanggan minuman keras yang mengungkapkan bahwa:
“selama penjual menjual minuman keras, saya akan membelinya la wong saya ini sudah kecanduan tetap saja saya mencarinya walaupun disini tutup saya akan pindah ke warung yang lain pasti masih ada yang mau jual dan jika ditangkap polisi paling juga diperingatkan doang”. Wawancara dengan Gondrong, pelanggan, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Hal senada juga diungkapkan oleh pelanggan yang lain yang menunjukkan bahwa:
“saya pelanggan disini minuman keras, selama warung ini masih buka saya akan membelinya, jika suatu saat nanti akan ditutup aku akan beli pada warung yang lain dan saya tidak takut dengan polisi selama saya tidak ditangkap”. Wawancara dengan Sokrek, pelanggan, tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Data tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan warga sekitar warung yang mengungkapkan bahwa:
“saya merasa tidak suka dengan bisnis minuman keras di warung itu, karena walau bagaimanapun itu tidak dibenarkan oleh pemerintah, tapi karena tetap aja ada yang jual pasti ada yang membeli”. Wawancara dengan Siti Muntiyah, warga, tanggal 9 Juni 2015 Jam 16.00 WIB

Data tersebut didukung dengan hasil Observasi pada tanggal 5 Juni 2015 peneliti melihat langsung bahwa penjualan minuman keras tetap saja berlangsung hingga kini. Observasi tanggal 8 Juni 2015 Jam 16.00 WIB 
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor  4  Tahun  2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung, aturan yang dibuat oleh Pemerintah sudah mencakup semua perilaku atau tindakan manusia. 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 yaitu diantaranya menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat itu dilarang.
Berdasarkan paparan data di atas temuan penelitiannya adalah: berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor  4  Tahun  2011 bahwa menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat itu dilarang. Namun tetap saja dilanggar oleh para pengecer dan bahkan pembeli, mungkin jika di grebek baru tutup warungnya.

Pembahasan Temuan Penelitian 
1. 	Praktik Jual Beli Minuman Keras di Desa Podorejo
Dalam kehidupan bermasyarakat, perdagangan atau jual beli adalah hal yang dianggap biasa. Demikian halnya dengan praktik penjualan minuman keras di Desa Podorejo berjalan sebagaimana mestinya penjualan berlangsung dengan  pertukaran atas dasar suka saling suka atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan 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. 
Praktik penjualan minuman keras di Desa Podorejo dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, informasi penjualan minuman keras dilakukan dari mulut ke mulut, setiap penjual sudah mempunyai pelanggan tetap yang sering datang untuk membeli minuman. 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 itulah yang ditekankan.
Hal ini sesuai menurut Satrio yang mengungkapkan bahwa penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umu 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)
Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Ibrahim al-Jamal yang mengungkapkan bahwa pengertian jual beli yaitu transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Ibrahim Al-Jamal.Fiqih Muslimah. (Jakarta : Pustaka Amani,1999) Hal 12 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.
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. Namun jika yang diperjualbelikan adalah minum-minuman keras yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam. 
Praktik Jual Beli Minuman Keras di Desa Podoejo ditinjau dari Hukum Islam.
Praktik jual beli minuman keras di Desa Podorejo ditinjau dari hukum Islam melakukan jual beli yang haram misalnya minuman keras diharamkan dalam Islam.   Penjualan minuman keras tetap saja berlangsung karena dari pihak penjual dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari pihak pembeli karena memang benar-benar membutuhkan karena sudah kecanduan.
Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan 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 dijual.
	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. 
Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeliakibat adanya kecurangan dalamjual beli. Rasulullah SAW melarang adanya tipuan dalam jual beli oleh karena itu seorang pedagang dituntut berlaku jujur dalam menjual dagangannya. Nasruen Haruen.Fiqih Muamalah. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007). Hal 88
Hal ini tidak sesuai menurut 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 khamr secara tegas. Adapun firman Allah yang pertama kali turun tentang larangan khamr  adalah: Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung : PT sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal 30

                                 

 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

Praktik Jual Beli Minuman Keras di Desa Podorejo ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2011. 
Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan praktik jual beli minuman keras di desa Podorejo ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor  4  Tahun  2011 bahwa menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat itu dilarang. Namun tetap saja dilanggar oleh para pengecer dan bahkan pembeli, mungkin jika di grebek baru tutup warungnya.
Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor  4  Tahun  2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung, 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. Sebagaimana pada 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) Pasal 15 adalah: 
	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.
Pendapat tersebut didukung oleh 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. 















 


