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ABSTRAK 

 

Nama Penyusun         : Aprillia Dwi Putri Abraham 

NIM : 14.1.2.020 

Judul Skripsi                : Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Dermaga 

dalam Sistem Jual Beli Menurut Tinjauan Hukum 

Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Kecamatan Belang 
 

 

            

Jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama 

suka”, oleh Iman An-nawawi didefinisikan “saling menukar harta dengan harta 

dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Ulama fiqih sepakat mengatakan 

bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, seperti 

akad jual beli dan sewa menyewa. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan, dalam 

akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. 

Penelitian ini adalah bersifat kualitatif deskriptif yaitu studi kasus. Maka 

penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan, mendeskripsikan atau 

melukiskan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu secara terperinci. Dalam 

hal ini penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan 

tempat pelelangan ikan didermaga dalam sistem jual beli menurut tinjauan hukum 

ekonomi islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belang. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan tempat 

pelelangan ikan didermaga dalam sistem jual beli serta bagaimana tinjauan hukum 

islam terhadap pegelolaan tempat pelelangan ikan didermaga dalam sistem jual 

beli. Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis, 

pendekatan yuridis yaitu penelitian mencoba mendekati dari segi hukum dan 

peraturan-aturan yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan, sosiologis 

yakni mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dalam menyelidiki ikatan-

ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. 

Hasil penelitian ini sebagai proses dan sistem jual beli sudah sesuai dengan 

konsep Hukum Ekonomi Islam karena memiliki syarat dan rukun, tempat 

pelelangan ikan sangat berpengaruh pada tinggi dan rendahnya harga jual ikan yang 

dijual karenanya sangat membantu para nelayan untuk menjual hasil tangkapannya, 

sehingga mampu membantu perekonomian para nelayan dalam mensejahterakan 

kehidupan mereka. 

 

 

Kata Kunci : Pengelolaan TPI, Sistem Jual Beli, Kesejahteraan Masyarakat 

dan Hukum Ekonomi Islam 
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ABSTRACT 

 
Compiler Name       : Aprilia Dwi Putri Abraham 

NIM                          : 14.1.2.020 

  Thesis Title               : MANAGEMENTOF FISH FLAVOR TENDING SYSTEM IN 

BUYING AND  SELLING SYSTEM IN ISLAMIC 

ECONOMY LAW REVIEW TO INCREASE THE 

COMMUNITY WELFARE OF THE BELANG DISTRICT 

 

          Buying and selling is "exchanging assets with assets based on like and 

liking", by Iman An-nawawi defined "exchanging assets with assets in the form of 

transfer of ownership and ownership. Fiqh scholars agree that the main business 

in buying and selling is the willingness of both parties, such as the sale and 

purchase agreement and leasing. If the consent and qabul have been said, in the 

sale and purchase agreement, ownership of goods and money has changed hands. 

Halal trading is buying and selling which is prescribed, meets the conditions and 

conditions specified, the item does not belong to another person and is not bound 

by khiyar anymore, then the sale and purchase is authentic and binding on both 

parties. 

        This research is a qualitative descriptive case study. So this research is 

intended to describe, describe or describe a particular situation, symptom, or 

group in detail. In this case the research is intended to describe how the 

management of the fish auction place is docked in the trading system according to 

Islamic Economy law review in improving the welfare of the striped community.  

         The purpose of this study is to determine the management of the fish auction 

place in the trading system and how to review Islamic law on the management of 

the fish auction place in the trading system. In this thesis the author uses a 

juridical and sociological approach, a juridical approach that is research trying to 

approach in terms of laws and regulations that have to do with the subject matter, 

sociological ie studying living together in society, in investigating the bonds 

between humans who control their lives. 

          The results of this study as a process and system of buying and selling are 

in accordance with the concept of Islamic Economic Law because it has 

conditions and harmony, where fish auctions are very influential on the high and 

low selling prices of fish sold, therefore it is very helpful for fishermen to sell 

their catch, thus helping the economy of fishermen in prospering their lives. 

Keywords: TPI Management,  Selling System, public welfare, and Islamic 

Economy Law 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

    Islam adalah agama sempurna yang menitik beratkan pada masalah 

Aqidah dan Syariah, sebagaimana Islam menjelaskan hubungan antara 

hamba dengan Rabbnya, hubungan Rabb dengan hamba, dan adab-adabnya, 

maka Islam juga menjelaskan berbagai macam peraturan hidup termasuk di 

dalamnya muamalah dan sistem perekonomian khususnya jual beli. 

Selanjutnya, bagaimana ketika mereka berada di pasar, di toko, atau di 

tempat lain. Tidak ada sesuatupun yang mereka butuhkan dalam kehidupan 

melainkan telah dijelaskan secara sempurna, dengan aturan yang adil dan 

susunan yang baik.1 Islam mengatur segala permasalahan dengan rinci dan 

seksama termasuk ketika mengadakan transaksi jual beli. Jual beli yang 

mendapat berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, tidak curang, 

tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. 2 

Dagang adalah salah satu urat nadi terpenting dalam perekonomian, 

tapi berdagang adalah seni. Modal yang sebenarnya adalah kejujuran dan 

 

1Ahmad Bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, Fatwa-Fatwa Jual Beli  (Cet. I;  Jakarta: Pustaka 

Imam Asy-Syafi’i, 2004),  h. 457. 

2M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat) (Cet. I;  

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),  h. 116. 
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keadilan dalam bertransaksi. Prinsip-prinsip inilah yang dijadikan pedoman 

dalam kehidupan  dan sekarang banyak diadopsi oleh berbagai kalangan 

dalam masyarakat kontemporer.  

          Prinsip Nabi Muhammad Saw, dalam berdagang yang tak jujur, meskipun 

sesaat mendapatkan keuntungan banyak, pelan tapi pasti akan gagal dalam 

menggeluti bisnisnya.3 Sejumlah petunjuk Al-Qur’an dan Hadits Nabi 

Muhammad Saw, mendorong umat Islam untuk terlibat aktif dalam perdagangan 

pada tingkat yang luas dan halal. Sebagian besar perintah ini terutama 

menjelaskan perdagangan sebagai fadhl Allah, karunia dan rahmat Allah.4 Nabi 

Muhammad SAW, sangat teliti dengan kejujuran, sampai-sampai orang yang jujur 

dalam berdagang itu digaransi akan masuk ke dalam golongan para nabi kelak di 

hari kiamat. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al- Baqarah/2 : 275: 

 ⧫❑➔→⧫ 
❑⧫  ⧫❑❑→⧫  

☺ ❑→⧫   
⧫⧫  ⬧   
▪☺  ⬧  
❑⬧ ☺ ⧫ 

 ❑⧫   
◆  ⧫ 
⧫▪◆ ❑⧫  ☺⬧ 

◼◆ ⬧→❑⧫  
◼▪ ⧫⬧ ⬧⬧ 

 
 

3M. Luthfi Hamidi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah (Cet. I Jakarta: Senayan Abadi 

Publishing, 2003), h.324. 

4Abdul Rahman I. Doi, Muamalah (Syariah III) (Cet. I, Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada,1996), h.1. 
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⧫ ◼ ◼◆ ◼ 
  ⧫◆ ⧫ 

⬧⬧ ⬧  
  ➔  

→  

Terjemahnya: 

”Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya 
dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah”. 
orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka mereka kekal di dalamnya…”.5 

 

              Dalam ayat ini menjelaskan bahwa diperbolehkannya akad jual beli, 

maka manusia dihalalkan oleh Allah melakukan praktik jual beli dan diharamkan 

melakukan praktik riba.  

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena 

dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk 

meninggalkan akad ini. Terdapat berbagai pendapat mengenai definisi akad jual 

beli, bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau  barang 

yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak,yang satu 

menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’ dan disepakati.6 

 
 

5Departemen Agama RI. Al-Jumatul’Ali Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: 

CV.Penerbit J-Art, 2005),  h. 69. 

6 Suhendi, Fiqh Muamalat, (Cet. 6; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68-69. 
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Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat material itulah maka masing-

masing individu mengadakan ikatan hubungan yang berupa perjanjian- perjanjian 

atau akad seperti jual beli, ijarah (sewa-menyewa), syirkah, wadi’ah, dan 

sebagainya yang semuanya itu tercakup dalam muamalat. Akad adalah hubungan 

atau keterkaitan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara’ 

dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan 

keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh 

syara’ dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Ijab dan kabul 

merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridaan 

kedua pihak untuk melakukan kontrak atau kesepakatan. Akad yang dilakukan 

harus berpijak pada diskursus yang  dibenarkan oleh syara’ dan tidak bertentangan 

dengan syara’. Selain itu, akad tersebut juga memiliki implikasi hukum tertentu, 

seperti pindahnya kepemilikan, hak sewa dan lainnya.7 

Dalam akad jual beli terdapat akad ijarah, yang pada dasarnya memiliki 

kesamaan. Namun dalam akad ijarah, kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. 

Wahbahaz-Zuhaili, mengatakan ijarah dapat diartikan sebagai akad pemindahan 

hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui  pembayaran 

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Hal ini 

didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa Ijarah adalah perpindahan 

 
 

7Dimyauddin Djuwaini,  Pengantar Fiqh Muamalat  ( Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008), h. 3. 
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kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu, 

dengan kompensasi tertentu.8 

Satu pihak menyatakan kesanggupan untuk memberikan sesuatu, keduanya 

saling mengikatkan dalam suatu kesepakatan untuk saling membantu memenuhi 

kebutuhan masing-masing. Jadi dalam perjanjian sewa-menyewa satu pihak 

mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk menyerahkan sesuatu dalam jangka 

waktu tertentu, sedangkan pihak lain diwajibkan membayar sejumlah harga 

sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya. Salah satu dari perkembangan 

jual beli yang muncul adalah jual beli dengan sistem lelang.  

Dalam Kamus Ilmiah Populer, yang dimaksud dengan lelang adalah 

penjualan di depan umum dengan penawaran harga yang cukup tinggi.9 

Demikianlah diterangkan bahwa lelang merupakan salah satu sistem jual 

beli dengan menjual barang secara terbuka dengan mencari tawaran yang lebih 

tinggi. Hal ini seperti yang terjadi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di dermaga  

Desa Belang Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, masyarakat 

melakukan aktivitas pelelangannya tersebut secara turun temurun karena sebagian 

besar penduduk setempat bermata pencaharian nelayan. Adanya TPI yang 

bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan, 

mengusahakan stabilitas harga ikan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

 
8 Dimyauddin Djuwaini,  Pengantar Fiqh Muamalat,.  h. 4 

 

9 Pius A Partanto, Kamus Ilmiah Populer  (Surabaya : Arkola, 2001), h. 405. 
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nelayan dan meningkatkan pendapatan asli  daerah. Pelaksanaan jual beli tersebut 

terus berkembang dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat. 

Adapun pelaksanaan pelelangan ikan yang terjadi di TPI (Tempat 

Pelelangan Ikan) dermaga Desa Belang dapat di gambarkan yaitu persiapan lelang 

adalah hal pertama yang dilakukan sebelum transaksi pelelangan dimulai. Pada 

tahap persiapan ini kapal yang merapat di dermaga dengan membawa hasil 

tangkapan laut dan segera di bawa ke TPI, kemudian diadakan pembongkaran 

oleh ABK (Anak Buah Kapal). Ikan diletakkan dalam keranjang (basket fish) 

yang disediakan oleh petugas lelang dan ditimbang oleh juru timbang dengan 

disaksikan pemilik ikan. Juru lelang menawarkan ikan yang tinggi dan 

menunjukkan keadaan ikan yang digelar di balai lelang. Penawaran harga yang 

semakin menurun atau meningkat sampai akhirnya terjadi kesepakatan harga 

dengan pembeli.10 Namun pada saat ini sitem lelang sudah jarang terjadi yang ada 

ikan langsung dijual kepada pembeli dengan sitem jual beli. 

Atas dasar pemikiran tersebut penulis merasa tertarik  untuk  mengetahui 

lebih jauh lagi tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan dalam sistem jual beli 

ikan di Dermaga Desa Belang Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. 

Apakah dalam praktek tersebut dikatakan jual beli seperti pada umumnya, dan 

untuk memaparkan permasalahan tersebut, diperlukan penelitian serta 

pembahasan yang lebih mendalam. untuk itu penulis tertarik untuk dikaji secara 

 
 

10 Hasil Wawancara dengan Bapak Julfan Ntoma, sebagai Nelayan,  tanggal 21 Juni 2018  

di Dermaga Desa Belang 
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ilmiah dengan mengangkat judul skripsi yaitu “Pengelolaan Tempat Pelelangan 

Ikan Di Dermaga Dalam Sistem Jual Beli Menurut Tinjauan Hukum 

Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan 

Belang” 

B. Rumusan dan Batasan  Masalah 

Pada suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah untuk 

mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga apa yang hendak dicapai 

menjadi jelas, tegas, terarah serta tercapai sasaran yang diharapkan. Dalam 

penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem jual beli ikan dalam pengelolaan Tempat Pelelangan 

Ikan di Dermaga Desa Belang kecamatan Belang  kabupaten Minahasa 

Tenggara? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem jual beli ikan  

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Belang? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, 

maka penulis akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat 

dalam judul tersebut, yaitu: 

1. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal 

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijkasanaan dan pencapaian tujuan.11 
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2. Hukum Ekonomi Islam Adalah Peraturan-Peraturan dan ketentuan-

ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-

Qur’an.12 

3. Jual Beli adalah bermata pencaharian menjual dan membeli barang-barang 

dagangan.13 

4. Ikan adalah anggota vertabrata poikilotermik yang hidup di air dan bernfas 

dengan insang.14 

5. Nelayan adalah orang yang mata pencarian utamanya adalah menangkap 

ikan.15 

6. Tempat Pelelangan Ikan adalah penjualan dihadapan orang banyak dengan 

penawaran atas mengatasi yang di pimpin oleh pejabat lelang.16 

D. Tujuan  Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

ialah penelitian yang berkenaan dengan maksud penulis melakukan 

penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul. Penulis 

membagi tujuan penelitian sebagai berikut : 

 
 11 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer  (Edisi Pertama; 

Jakarta: Modern English Press, 1991),  h. 479. 

12 Daryanto S.S, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Surabaya: Apollo,1997), h. 46 

 

13 Daryanto S.S, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, h.366. 

14 Daryanto S.S, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, h. 231. 

15 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. h. 602. 

16 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. h. 765 
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a. Untuk mengetahui sistem  jual beli ikan antara, pihak kapal, nelayan, 

pembeli ikan(bakul) dan pihak pengelolaan tempat pelelangan ikan 

sebagai balai pelelangan ikan di dermaga. 

b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem 

jual beli yang dilakukan antara nelayan, pembeli ikan di Dermaga 

desa Belang Kecamatan Belang. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini 

adalah: 

a. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dari khazanah 

keislaman dan keilmuan Hukum Ekonmi Islam dalam pengelolaan 

sistem Jual Beli 

b. Secara Praktis 

1. Bagi TPI diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat 

serta pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan sistem jual 

beli 

2. Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat serta pengetahuan tentang pengelolaan 

sistem jual beli 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

 

A. Pengertian Jual Beli 

Jual Beli artinya menjual, mengganti menukar (sesuatu dengan sesuatu 

yang lain). Kata jual dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian 

lawannya, yaitu kata (beli). Dengan demikian kata berarti kata “jual” dan 

sekaligus juga berarti kata “beli”.17 

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi, diantaranya : oleh Ulama 

Hanafiah didefinisikan dengan “Saling menukarkan harta dengan harta melalui 

cara tertentu”, atau “Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan 

melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Unsur-unsur definisi yang dikemukakan 

ulama Hanafiyah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus 

adalah ijab dan kabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan 

menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjual 

 
 

17M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam  (Cet. I Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada 2003), h.113. 
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belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman 

keras dan darah tidak dibenarkan.18 

Said Sabiq mendefinisikan jual beli adalah “Saling menukar harta dengan 

harta atas dasar suka sama suka”. oleh Imam An-nawawi didefinisikan “Saling 

menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahaan milik”, oleh Abu 

Qudamah didefinisikan “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk 

pemindahan milik dan pemilikan”. 

Dalam definisi di atas ditekankan kepada “hak milik dan pemilikan”, 

sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-

menyewa. kemudian dalam kaitannya dengan harta, terdapat pula perbedaan 

pendapat antara Mazhab Hanafi dan Jumhur ulama. 

Menurut Jumhur ulama yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat. 

Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh diperjual belikan. Sedangkan 

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta (Al-

maal) adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, 

tidak dapat dijadikan obyek jual beli.19 

Pada masyarakat primitif, jual beli biasanya dilakukan dengan tukar 

menukar barang (harta), tidak dengan uang seperti yang berlaku pada masyarakat 

 
18 M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, h.114 

19 M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, h.115 
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pada umumnya. Mereka umpamanya menukarkan rotan (hasil hutan) dengan 

pakaian, garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari. 

Mereka belum menggunakan alat tukar seperti uang. Namun, pada saat ini orang 

yang tinggal dipedalaman sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar. 

Tukar menukar barang seperti yang berlaku pada zaman primitif, pada 

zaman modern ini pun kenyataannya dilakukan oleh suatu Negara dengan Negara 

lain, yaitu dengan sistem barter. Umpamanya, gandum atau beras dari luar negeri 

ditukar dengan kopi atau lada dari Indonesia yang dalam jumlah yang amat besar. 

B. Landasan Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia 

mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.Dalam Al-Qur’an Allah swt 

berfirman dalam Q.S. Al-baqarah/1: 275 

 ◆  ⧫  
⧫▪◆ ❑⧫ ⧫  

 

Terjemahanya: 

”Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”20 

     Dari ayat diatas yaitu bisa menjadi merupakan bagian dari perkataan mereka 

(pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. 

 

20 Departemen Agama RI. Al-Jumatul’Ali Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: 

CV.Penerbit J-Art, 2005),  h. 277. 
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Artinya, mereka mengakatan hal tersebut padahal sebenarnya mereka ketahui 

bahwasannya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba. 

Dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-baqarah/1 : 198 

▪⬧ →◼⧫   
❑⧫⬧ ⬧   

→◼▪     

Terjemahnya:  

“Bukan suatu dosa bagimu jika mencari karunia (rezki hasil perniagaan) 

dari Tuhanmu.21 

            Ayat ini turun untuk menolak anggapan mereka yang keliru, sebelumnya 

ada diantara kalian yang merasa bersalah jika melakukan perniagaan dan mencari 

rezeki pada musim haji. Sebenarnya, kalian tidak berdosa melakukan hal itu. 

Maka berniagalah dengan cara-cara yang disyariatkan, carilah karunia dan nikmat 

Allah. 

Dalam Al-Qur’an Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-nisa/ 4 : 29  

⧫   

❑⧫◆  ❑➔→⬧  

⬧◆❑ →⧫  

⧫   ❑⬧  

⧫ ⧫ ⧫⬧   ◆  

❑➔⬧ →    

 ⧫   ☺◆       

Terjemahnya:  

 
 

21Departemen Agama RI. Al-Jumatul’Ali Al-Qur’an dan Terjemahan,  h.48 
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” 22 

 

              Dalam ayat ini menjelaskan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan 

konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang 

dari memakan harta sesama secara batil. Meliputi semua cara mendapatkan harta 

yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah. 

Ijma’ Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan 

bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan 

orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang 

dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.  

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:23 

1. Jual beli barter, (tukar menukar barang dengan barang) 

2. Money charger, (pertukaran mata uang) 

3. Jual beli kontan, (langsung dibayar tunai) 

 
22 Departemen Agama RI. Al-Jumatul’Ali Al-Qur’an dan Terjemahan, h.122. 

 

23 Setawan Budi Utomo, Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer. (Jakarta : 

Gema Insani, 2003), hal. 34  
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4. Jual beli kredit, (dengan cara mengangsur) 

5. 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.24 Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:25 

1. Mubah (boleh). Merupakan hukum asal jual beli.  

2. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang 

untuk menjual hutang.  

3. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat 

memerlukan barang yang dijual. 

4. 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.  

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 

 

24 Nasruen Haruen, Fiqih Muamalah. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) h. 76 

25 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. (Bandung :PT. Al-Ma’arif, 1987) h. 43 
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Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi 

perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan 

qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan 

maupun perbuatan.26 

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu : 

a. Orang yang berakad (Penjual dan Pembeli) 

b. Shighat (Ijab Qabul) 

c. Ada barang yang dibeli 

d. Ada nilai tukar pengganti barang 

Menurut Jumhur Ulama bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual 

beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut : 

1) Syarat orang yang berakad  

Ulama Fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus 

memenuhi syarat : 

a) Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum 

berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah Mumayyiz 

(menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa 

keuntungan baginya seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka 

akadnya sah menurut mazhab Hanafi. 

 
26H. Rachmat Syafei, MA. Fiqih Muamalah  (Cet. III;  Bandung : CV. Pustaka Setia , 

2006 ), h. 76. 
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b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, 

seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu 

yang bersamaan.27 

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli 

itu, harus telah akhil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih 

mumayyiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun telah mendapat izin dari 

walinya. 

2) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul 

Ulama fiqih sepakat mengatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli 

adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad 

berlangsung. Ijab qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang 

bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual bali dan sewa menyewa. 

Terhadap transaksi yang sifatnya tidak mengikat salah satu pihak, seperti 

wasiat, hibah atau wakaf, tidak perlu ada kabul, dan cukup dengan ijab saja. 

Bahkan menurut Ibnu Thaimiyah (Mazhab Hanbali) dan ulama lainnya ijab pun 

tidak diperlukan dalam masalah wakaf. apabila ijab dan qabul telah diucapkan, 

dalam akad jual beli, makan pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. 

Pada zaman sekarang ini ijab dan qabul tidak lagi di ucapkan, tetapi 

dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli 

menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati, seperti yang berlaku di 

pasar swalayan dan toko-toko pada umumnya. 

 

27 M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ., h. 120. 
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Berbeda dengan jual beli di pedesaan masih kita lihat adanya ijab dan 

qabul, karena transaksi akad jual beli tidak begitu banyak. Lain halnya dengan di 

kota-kota, terutama di kota besar, ijab dan qabul sudah tidak terlihat lagi.28 

3) Syarat yang diperjual belikan, adalah sebagai berikut : 

a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan 

kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya barang itu 

masih ada di sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya disimpan 

di gudang. Namun, hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang 

itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati 

bersama.29 

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, 

khamar, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, 

karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam 

pandangan syara’. 

c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak 

boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut, emas 

dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki pihak penjual. 

d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah 

disepakati bersama ketika akad berlangsung. 

4) Syarat nilai tukar (Harga Barang), 

 

28 M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam., h.121 

 29 M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, h.123 
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Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman 

sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan 

antara as-tsamn dan as-Si’r. 

Menurut mereka as-tsamn adalah harga pasar yang berlaku di tengah-

tengah masyarakat, sedangkan as-sir adalah modal barang yang seharusnya 

diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada 

dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan 

konsumen (harga jual pasar).30 

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fikih juga 

mengemukakan beberapa syarat lain : 

a) Syarat sah jual beli 

Ulama fiqih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila 

terpenuhi dua hal : 

1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan 

tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga 

harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan 

dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. 

2) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka 

barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. 

 
 30 M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, h.123 
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Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah 

setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan.31 

b) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli, 

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut 

mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik 

sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan benda itu). 

c) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli, 

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru bersifat 

mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar, yaitu hak pilih 

untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih 

mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat 

dibatalkan. 

Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi secara hukum, 

maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat 

lagi membatalkan jual beli itu.32 

D. Bentuk-bentuk Jual Beli 

Ulama Hanafiah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi 

tiga bentuk: 

1. Jual beli yg sahih 

 

31 Nasrun Haroen, Fiqh muammalah, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000, hlm., 115 

32 M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ,. h. 127 
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Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang 

ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, 

maka jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak.33 

2. Jual beli yang bathil 

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak 

terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan maka 

jual beli itu bathil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang 

gila atau barang-barang yang diperjual belikan itu barang-barang yang 

diharamkan syara’ (bangkai, darah, babi dan khamar).34 

3. Jual beli yang Fasid 

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. 

Sedangkan Jumhur Ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli 

bathil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sahih dan jual 

beli yang batil 

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain sebagai 

berikut :35 

a. Jual beli al-majhl, yaitu benda atau barangnya secara global tidak 

diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. 

b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual 

kepada pembeli : “saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan 

 
33 Ahmad Wardi Muslich, Op., Cit. hlm., 202 

34 Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi. Loc., Cit. hlm., 144 

35 Ahmad Wardi Muslich, hlm., 203 
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setelah mendapat gaji”. Jual beli seperti ini batal menurut Jumhur 

Ulamadan Fasid menurut Mazhab Hanafi. Menurut Hanafi, jual beli ini 

dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu “bulan depan” sesuai syarat 

yang ditentukan. 

c. Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli 

berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Mazhab 

Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini apabila sifat-sifatnya 

disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang 

itu diserahkan. 

d. Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur Ulama mengatakan, bahwa 

jual beli yang dilakukan orang buta adalah sah apabila orang buta itu 

mempunyai hak khiyar.36 

e. Barter barang dengan barang yang diharamkan, Umpamanya, menjadikan 

barang-barang yang diharamkan sebagai harga. Babi ditukar dengan beras, 

khamar ditukar dengan pakaian dan sebagainya. 

f. Jual beli al-ajl, contoh jual beli ini ialah : seseorang menjual barangnya 

senilai Rp.100.000 dengan pembayarannya ditunda selama satu bulan. 

Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama 

membeli barang kembali barang tersebut dengan harga yang rendah 

misalnya Rp.75.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar 

 

36 Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi. Loc., Cit. hlm., 144 
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Rp.25.000. jual beli seperti ini dikatakan fasid, karena menyerupai dan 

menjurus kepada “riba”. 

g. Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar, apabila penjual  anggur itu 

mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka 

para ulama pun berbeda pendapat. Mazhab Syafi’I menganggap jual beli 

itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam 

menjual senjata kepada musuh umat Islam. 

h. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang : “Jika 

kontan harganya Rp.1.200.000 dan jika berhutang harganya Rp.1.250.000. 

i. Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya, 

Umpamanya, menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing 

yang masih hidup.37 

j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya 

untuk dipanen, Ulama Fiqih sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang 

belum ada di pohonnya, tidak sah.  Mazhab Hanafi, jika buah-buahan itu 

telah ada di pohonnya, tetapi belum layak untuk dipanen, maka apabila 

pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu 

sah.38 

E. Jual Beli Halal dan Haram 

 

37 Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi. Loc., Cit. hlm., 144 

38 Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi. Loc., Cit. hlm., 144 
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Jual Beli Halal adalah jual beli yang disyariatkan, memenuhi rukun atau 

syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan 

khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. 

Umpamanya, seorang pembeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli 

telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli tidak ada cacat, dan 

tidak ada rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak 

ada lagi khiyar.Jual beli Haram terbagi dalam beberapa jenis antara lain : 

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada 

Ulama Fiqih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang 

tidak ada tidak sah. Umpamanya, menjual buah-buahan yang baru berkembang 

(mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut 

ibunya. 

2. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan 

Menjual barang yang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak 

sah (bathil). Umpamanya menjual barang yang hilang, atau burung yang 

peliharaan yang lepas dari sangkarnya. 

3. Jual beli yang mengandung tipuan 

Menjual barang yang ada unsur tipuan tidak sah (bathil). Umpamanya, 

barang itu kelihatannya baik, sedangkan di baliknya terlihat tidak baik.39 

4. Jual beli benda najis 

 

39 M. Ali Hasan, Berbagai macam transaksi Dalam Islam, edisi 1, cet. 1(Jakarta: Pt Raja 

Grafindo Persada 2003). Hlm., 95 
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Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, 

darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut 

tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara’. 

5. Jual beli al-‘urbun 

Jual beli al-‘urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui 

perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka 

uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu 

(hibah). 

6. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh 

dimiliki seseorang. Karena air tersebut adalah milik semua umat Manusia40 

 

B. Manajemen Sistem  

1. Pengertian manajemen Sistem  

       Kata manajemen diartikan sama dengan kata administrasi atau 

pengelolaan meskipun kedua istilah tersebut sering diartikan berbeda. 

Berdasarkan fungsi pokoknya istilah manajemen dan administrasi 

mempunyai fungsi yang sama.  

        Manajemen berasal dari bahasa Inggris dari kata kerja to manage 

yang sinonimnya antara lain to hand berarti mengurus, to control berarti 

memeriksa, to guide berarti memimpin. Jadi apabila hanya dilihat dari asal 

katanya manajemen berarti pengurusan, pengendalian, memimpin atau 

 

40 M. Ali Hasan, Berbagai macam transaksi Dalam Islam, edisi 1, cet. 1(Jakarta: Pt Raja 

Grafindo Persada 2003). Hlm., 95 
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membimbing.41 Sedangkan manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan 

idarah diambil dari perkataan adarta bihi yang artinya kamu menjadikan 

sesuatu itu berputar. 

   Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian manajemen, antara lain : 

                James A.F. Stonner berpendapat manajemen merupakan proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lain yang ada dalam 

organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.42 

                 E. Mulyasa Manajemen adalah: “proses pengembangan kegiatan 

kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan yang meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), penggerakkan (actuating), dan pengawasan (controlling) 

sebagai suatu proses untuk menjadikan visi menjadi aksi”.43 

      Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, bekerja bersama-sama untuk 

mencapai suatu tujuan. 

 

 
41 Moctar Effendi, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam, Jakarta: 

Bhratara Karya Aksara, 1986, h. 9. 

 

 

42 Heidjarachman Ranu Pandojo, Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta: UPP YKPN, 

1996, h. 3 

43 AM. Kadarman, dan Jusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, Jakarta : PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 1996, h. 8 
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2. Fungsi Manajemen Sistem  

Berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara 

garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan 

manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana 

saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe 

organisasi, kebudayaan dan anggotanya.  

Secara umum fungsi manajemen (pengelolaan) adalah sebagai berikut:  

a. Perencanaan / Planning  

            Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap 

kegiatan manajemen. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan 

akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

Perencanaan merupakan proses mempersiapkan kegiatan-

kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan.44 

            Islam memperingatkan manusia untuk membuat perencanaan 

dalam menetapkan masa depan. Sebagaimana Allah berfirman dalam 

QS Al-Hasyr : 18 

⧫  

❑⧫◆ ❑→  

 

44 Udin Syaefudin Sa‟ud dan Abin Syamsuddin Makmun, Perencanaan Pendidikan Suatu 

Pendekatan Kompetensi, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005, h. 4 
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→⧫◆ ▪⧫  ⧫⬧  

⧫  ❑→◆   

   ☺  

⧫❑➔☺➔⬧      

Terjemahannya:  

 “Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertawakalah kepada 
Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”(QS. Al-Hasyr: 18)45 

 
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa perintah untuk bertakwa kepada 

Allah SWT, mengerjakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan 

apa yang dilarangannya, sebelum dimintai pertanggung jawaban. 

Manajemen menempatkan perencanaan sebagai fungsi organik 

manajerial yang pertama karena perencanaan merupakan langkah 

konkret yang pertama diambil dalam usaha pencapaian tujuan. Semakin 

matang dan terperincinya sebuah perencanaan maka akan semakin 

mudah melakukan kegiatan manajemen. 

 Pada perencanaan pembelajaran yang perlu di perhatikan yaitu 

penyusunan program pembelajaran, materi pembelajaran dan kegiatan 

pembelajaran. 

b. Pengorganisasian / Organizing  

 
45 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Semarang: Toha Putra, 2015, h. 

437 
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Menurut Handoko seperti yang dikutip Husaini Usman 

pengorganisasian merupakan proses perancangan dan pengembangan 

suatu organisasi yang dapat membawa hal-hal tersebut ke arah 

tujuan.46 

Menurut Gibson seperti yang dikutip Syaiful Sagala 

pengorganisasian meliputi semua kegiatan manajerial yang dilakukan 

untuk mewujudkan kegiatan yang merencanakan menjadi suatu 

struktur tugas, wewenang, dan menentukan siapa yang akan 

melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai tugas yang diinginkan 

organisasi.47 

c. Pergerakan / Actuating  

Pergerakan merupakan implementasi dari perencanaan dan 

pengorganisasian secara konkret. Pergerakan menurut Terry berarti 

usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan antusias dan kemampuan yang 

baik.48 

 Pergerakan merupakan upaya perencanaan menjadi kenyataan 

dengan melalui berbagai pengarahan, dan pemotivasian agar setiap 

 

46 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 

2006, h. 127 

47 Syaiful Sagala, Administrsi Pendidikan Kontemporer, Bandung: Alfabeta, 2000, h. 49-

50 

48 Hani Handoko, Manajemen, Yogyakarta: BPFE, 1999, Cet. XIV, h. 28 
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anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan 

peran, tugas dan tanggung jawabnya. 

d. Pengendalian / Control  

Pengendalian merupakan kegiatan pengadaan sistem pelaporan 

yang serasi dengan struktur pelaporan keseluruhan, mengembangkan 

standar perilaku, mengukur hasil berdasarkan kualitas yang diinginkan 

kaitannya dengan tujuan, melakukan tindakan koreksi dan memberikan 

ganjaran.49 

 

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sistem  

Menurut Douglas, sebagaimana dikutip oleh Sagala, 

merumuskan prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut:  

a. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan 

mekanisme kerja  

b. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab  

c. Memberikan tanggung jawab pada personil madrasah hendaknya 

sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya  

d.  Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia  

e. Relatifitas nilai-nilai.40 Dalam kaitannya dengan prinsip dasar 

manajemen, 50 

 
49 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum,Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2006, h. 34 

50 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Bandung: 

Alfabeta, 2007, h. 90 
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Dalam kaitannya dengan prinsip dasar manajemen, Fayol 

mengungkapkan sejumlah prinsip manajemen, yaitu:  

a. Asas Pembagian kerja  

Pembagian kerja yang berdasarkan spesialisasi sangat 

dibutuhkan, baik pada bidang teknik dan kepemimpinan.  

b. Asas wewenang dan tanggung jawab.  

Menurut asas ini pembagian wewenang dan tanggung jawab 

antara atasan dan bawahan wewenang harus seimbang dengan 

tanggung jawabnya  

c. Disiplin  

Menurut asas ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang 

ditetapkan harus dipatuhi, dihormati, dan dilaksanakan 

sepenuhnya.51 

d. Kesatuan perintah  

Hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari 

seorang atasan dan bertanggung jawab kepada seorang atasan pula. 

e. Kesatuan arah atau jurusan 

Setiap orang hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu 

perintah, dan satu atasan, supaya terwujud kesatuan arah, kesatuan 

gerak, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama.  

f. Asas kepentingan umum diatas kepentingan pribadi  

 

51 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2005, h. 10-11 
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Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan 

bersama dari pada kepentingan pribadi.  

g. Asas pembagian gaji yang wajar 

Hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar 

dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberikan kepuasan 

yang maksimal baik bagi karyawan maupun majikan. 

h. Asas pemusatan wewenang  

Setiap organisasi harus mempunyai wewenang, artinya 

wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagikan tanpa mengabaikan 

situasi-situasi khas, yang akan memberikan hasil keseluruhan yang 

memuaskan.  

i. Asas keteraturan  

Material dan manusia harus terletak pada tempat yang serasi. 

Karyawan harus sesuai dengan keahlian dan bidang 

spesialisasinya. 

j. Asas Keadilan  

Pemimpin harus adil terhadap para bawahannya dalam 

pemberian gaji, dan jaminan sosial, pekerjaan dan hukuman.  

k. Asas Inisiatif  

Pemimpin harus memberikan dorongan dan kesempatan kepada 

bawahannya untuk berinisiatif, dengan memberikan kebebasan 
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kepada bawahannya secara aktif memikirkan dan menyelesaikan 

sendiri tugas-tugasnya.52 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian, sering pula disebut “strategi pemecahan masalah”. 

Sebab dalam tahap ini, mempersoalkan “bagaimana” masalah-masalah penelitian 

hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya. Metodologi dalam pengertian 

luas mengacu pada pengertian yang menyangkut proses, prinsip dan prosedur 

yang dipergunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawabannya. Oleh 

karena itu, metodologi penelitian yang diungkapkan dalam bagian ini berkaitan 

dengan proses, prinsip dan prosedur penelitian.53 

A. Jenis Penelitian 

 

52 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2005, h. 10-11 

53Sanapiah Faisal,  Format-format Penelitian Sosial  (Cet. VI;  Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2003), h. 31. 
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Penelitian ini adalah studi kasus dengan jenis pendekatan kualitatif 

deskriptif. kualitatif  berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa 

interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian 

sendiri.54 Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang 

diselidiki.55 Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dijadikan fokus akan 

dikaji lebih mendalam, lebih holistik sehingga akan mampu melihat pengelolaan 

dan sistem jual beli ikan di tempat pelelangan ikan di dermaga Desa Belang. 

Penelitian yang dilakukan penulis dengan pendekatan kualitatif adalah 

sangat relevan dengan teknik analisa yang digunakan yaitu metode analisa 

deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 

untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan 

 
54Husaini Usman,Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial  ( Jakarta : PT  

Bumi Aksara, 2003),h.81.  

 

55Moh. Nasir,  Metode Penelitian  (Jakarta: Ghaha Indonesia, 1999), h.63. 
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aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang 

diselidiki.56 

Lima ciri pokok penelitian kualitatif, yaitu : (1) penelitian kualitatif 

menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung; (2) penelitian 

kualitatif sifatnya deskriftif analitik; (3) penekanan penelitian kualitatif ada pada 

proses bukan pada hasil ; (4) penelitian kualitatif individual dan (5) penelitian 

kualitatif mengutamakan makna.57 

B. Sumber Data Penelitian  

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber Data Primer 

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh 

secara langsung dari objek penelitian, sedangkan sumber data primer 

adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara 

langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen 

dan wawancara dengan Pimpinan TPI Belang 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, 

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya58, 

sumber data dalam penelitian ini adalah karyawan TPI dan Nelayan. 

 
56Moh. Nasir, Metode Penelitian (Cet. IV; Jakarta: Graha Indonesia, 1999), h.63. 

57 Nana Sudjana dan R. Ibrahim, Penelitian dan Penilain Pendidikan (Bandung: Sinar 

Baru Algen Sind, 1989), h. 195. 
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C. Tempat Dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini di lakukan di desa Borgo Kecamatan Belang Kabupaten 

Minahasa Tenggara. Adapun fokus penetian adalah masyarakat Kecamatan 

Belang.  Adapun waktu penelitian adalah dari bulan November sampai bulan 

Desember tahun 2018. 

D. Metode Pendekatan 

Berdasarkan Rumusan dan batasan masalah yang dikemukakan diawal 

pembahasan, maka penulis menggunakan Pendekatan yuridis59. yaitu peneliti 

mencoba mendekati dari segi hukum dan peraturan-peraturan yang ada 

hubungannya dengan pokok pembahasan, kemudian ditarik suatu pelajaran 

sebagai bahan untuk penulisan skripsi. Kemudian di dalamnya membahas 

berbagai peristiwa dengan memperhatikan tempat, waktu, objek, latar belakang 

dan pelaku dari peristiwa tersebut.  

   Menurut ilmu ini segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan 

peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya dan siapa yang terlihat dalam peristiwa 

tersebut. Melalui pendekatan ini maka kita dapat melihat wujud praktek yang 

berkembang dalam masyarakat, apakah sesuai dengan hukum atau aturan yang 

berlaku sebagai informasi wujud dari praktek yang dilakukan dalam suatu 

 
58 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam teori dan praktek ,Jakarta Rineka Cipta, 

2004, h. 87 

59 Abudin Nata,  Paradigma Pendidikan Islam (Jakarta: PT Grasindo, 2001), h. 51-58. 
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masyarakat.60 Selian itu juga penulis memakai Pendekatan sosiologis  yaitu ilmu 

yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dalam menyelidiki ikatan-

ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Sosiologi mencoba mengerti 

sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya 

perserikatan-perserikatan hidup itu serta kepercayaannya, keyakinan yang 

memberi sifat tersendiri pada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup 

manusia. 

Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama sebagaimana 

yang disebutkan di atas dapat dipahami karena banyak sekali agama yang 

berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah 

sosial ini selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu-ilmu sosial 

sebagai alat untuk memahami agamanya. Dalam bukunya Islam Alternatif, 

Jalaludin Rachmad telah menunjukan betapa besarnya perhatian yang dalam hal 

ini Islam dan masalah sosial dengan mengajukan  alasan sebagai berikut : 

1. Dalam Al-Qur’an atau kitab-kitab hadis porsi terbesar kedua sumber 

Hukum Islam itu berkenaan dengan masalah muamalah. 

2. Ditekannya masalah-masalah muamalah (sosial) dalam Islam ialah adanya 

kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan 

muamalah yang penting maka ibadah boleh diperpendek atau 

ditangguhkan (tentu bukan ditinggalkan) melainkan tetap dikerjakan 

dengan sebagaimana mestinya. 

 

60Abudin Nata,  Paradigma Pendidikan Islam (Jakarta: PT Grasindo, 2001), h. 51-58. 



49 
 

3. Ibadah yang menyangkut segi kemasyarakatan diberi ganjaran yang lebih 

besar dari pada ibadah yang bersifat perseorangan. 

4. Dalam Islam terdapat ketentuan terdapat bila urusan ibadah dilakukan 

tidak sempurna atau batal karena melanggar pantangan tertentu61 

5. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang 

kemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar dari ibadah sunah.62 

Berdasarkan penjelasan pendekatan sosiologis di atas maka pendekatan 

sosiologis sangat diperlukan dalam memahami agama, karena Sosiologi mencoba 

mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta 

berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta kepercayaannya, keyakinan 

yang memberi sifat tersendiri pada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan 

hidup manusia karena banyak di antara permasalahan agama yang berkaitan 

dengan ilmu sosial. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul 

data utama. Hal itu dilakukan karena, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia 

dan mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam 

penelitian klasik. Di samping itu melalui metode observasi maka instrumen yang 

digunakan adalah melakukan rekaman gambar serta rekaman suara melalui 

menyedorkan beberapa pertanyaan yang berkaitan persoalan yang dibahas dengan  

dan menarik kesimpulan berdasarkan keterangan dari hasil wawancara tentang 
 

61 Abudin Nata,  Paradigma Pendidikan Islam (Jakarta: PT Grasindo, 2001), h. 51-58. 

62 Abudin Nata,  Paradigma Pendidikan Islam,  h. 63-66. 
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pelaksanaan sistem jual beli ikan dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. 

Selain itu, hanya “manusia sebagai alat” sajalah yang dapat berhubungan dengan 

responden atau objek lainnya, dan hanya manusia saja yang mampu memahami 

kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya manusia sebagai instrumen 

pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu 

sehingga apabila terjadi hal yang demikian pasti ia dapat menyadarinya serta 

dapat mengatasinya.63 

F. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Field Research, yaitu metode yang digunakan dengan mengadakan 

penelitian kepada nelayan, pembeli ikan bakul dan tempat pelelangan ikan 

terhadap sistem jual beli ikan di dermaga Desa Belang mengenai masalah 

yang dibahas, dan pengumpulan data melalui : 

a. Observasi adalah Observasi atau penelitian lapangan yaitu teknik 

pengumpulan data dengan cara penulis turun langsung untuk melakukan 

pengamatan di lokasi penelitian. Selain itu observasi ini dilakukan 

untuk melihat apakah teori yang ada sesuai dengan praktek yang ada di 

lapangan. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara 

langsung. Observasi ini sangat penting terlebih jika suatu data yang 

diperoleh belum meyakinkan biasanya peneliti ingin menanyakan 

kepada subjek, tetapi karena ia hendak memperoleh keyakinan tentang 

 

63Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 

5. 
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keabsahan data tersebut, jalan yang ditempuh adalah dengan meneliti 

sendiri di lokasi penelitian.64 

b. Interview (wawancara) adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Melalui 

kegiatan wawancara inilah maka penulis menggunakan kesempatan 

untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang objek yang 

diteliti.65 

c. Dokumentasi : adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

bisa berbentuk tulisan-tulisan, gambar-gambar atau karya-karya 

menumental seseorang. Yaitu berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi. Dalam penelitian kualitatif, 

studi dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan 

wawancara. 

2. Library Research, yaitu suatu metode yang digunakan dengan 

hubungannya antara korelasi dengan masalah yang dibahas melalui buku-

buku, majalah, sumber internet dan lain sebagainya.66 

 
 

64 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 162 

65 Sudarwan Danim, Menjadi peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 130 

66 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, hlm., 

329. 
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G. Teknik Analisis Data  

Penelitian dengan pendekatan kualitatif, teknik analisa data dilakukan 

secara bersamaan dengan pengumpulan data. Sedikitnya ada tiga prosedur analisis 

data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dilakukan secara 

interaktif yaitu : 

a. Reduksi data (data reduction) : 

Upaya peneliti mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang direduksi akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan 

data selanjutnya. 

b. Penyajian data (data display) : 

Pada langkah ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Conclusion Drawing / Verivication : 

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-

bukti baru yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi bila 

ternyata kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat valid 
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dan konsisten pada saat peneliti melakukan tahap pengumpulan data selanjutnya, 

maka kesimpulan itu merupakan yang kredibel. 67 

 

 

  

 

67Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. h. 218. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kondisi Faktual Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dermaga Belang 

 

1. PROFIL PELABUHAN TEMPAT PELELANGAN IKAN 

DERMAGA BELANG 

Pelelangan ikan sudah ada sejak tahun 1984 yang memiliki Letak 

Geografis N 00°56’22,5” dan E 124°47’09,2”. 

Menurut Hukum Operasi Perbup Nomor 30 Tahun 2014 Urusan organisasi 

nelayan dan pelelangan menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan 

Undang-Undang :68 

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, 

Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4433); 

2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 45 tahun 2009 tentang 

perubahan atas UU. No. 31 tentang Perikanan 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

(Lembaran Negara RI Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4849); 

 

68 Profil Pelelangan Ikan Belang menurut Perbup Nomor 30 Tahun 2014 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145); 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 

08/Men/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan; 

6. Peraturan Daerah Kab. Mitra Nomor 3 Tahun 2011 Tentang 

perubahan kedua atas Perda Kab. Mitra Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembar daerah Kab. Mitra  Tahun 

2011 Nomor 57);  

7. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 15 Tahun 2008, 

Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kab. Minahasa Tenggara  

8. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 30 Tahun 2014, 

Tentang Penjabaran Tugas Poko dan Fungsi UPTD Pelabuhan 

Pendaratan Ikan Belang 69. 

 

 

  

 

69 Profil Pelelangan Ikan Belang menurut Perbup Nomor 30 Tahun 2014 
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2. Visi dan Misi Tempat Pelelangan Ikan Belang 

Visi: 

UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI BELANG)  sebagai 

pengelolah pelabuhan perikanan yang profesional, efektif, dan efisien.  

Misi: 

1. Berkembangnya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan  

2. Meningkatnya Keterpaduan Pelayanan Untuk Memperlancar Operasional 

Kapal Perikanan  

3. Meningkatnya Pelayanan Kepada Pengguna Pelabuhan Perikanan  

4. Tertatanya Sistem Operasional Kegiatan di Pelabuhan Perikanan  

5. Terlaksananya Program Keamanan, Ketertiban, Keindahan, dan 

Keselamatan Kerja (K5)  

6. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Dukung 

Lingkungan serta Penerapan IPTEK 70 

3. Tugas dan Fungsi Tempat Pelelangan Ikan Belang 

TUGAS :  

a. Membantu kelancaran tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan 

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas dalam 

mengelola penyelenggaraan pemberian pelayanan perikanan yang 

beraktivitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Belang yang meliputi 

perencanaan, penganalisaan kebutuhan, pemeliharaan, pembinaan, 

 

70 Profil Pelelangan Ikan Belang menurut Perbup Nomor 30 Tahun 2014 
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pengawasan dan pengendalian pelayanan bagi pelaku usaha perikanan 

sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku yang 

diarahkan oleh Kepala Dinas dan searah kebijakan umum Daerah 

b. Melaksanakan urusan kesekretariatan yang menyangkut urusan surat-

surat, pengetikan, kearsipan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian 

dan tatalaksana kantor.71 

FUNGSI:  

Dalam melaksanakantugas, UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 

Belang mempunyai fungsi:  

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dan penganalisaan 

perencanaan operasional program kerja UPTD untuk melaksanakan 

kegiatan pengelolaan pemberian pelayanan pelaku usaha perikanan 

yang merujuk pada Renstra Dinas. 

b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Dinas dalam pelayanan pelaku usaha perikanan sesuai 

norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku diarahkan Kepala 

Dinas dan searah kebjakan umum daerah 

c. Pengkoordinasian dan hubungan kerja antar unsur UPTD dan Dinas 

maupun instansi terkait dalam menunjang kelancaran kegiatan 

pembinaan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan UPTD dan kegiatan 

teknis operasional dan atau teknis penunjang pengelolaan dan 

 

71 Profil Pelelangan Ikan Belang menurut Perbup Nomor 30 Tahun 2014 
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pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang mencakup 

seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara 

d. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan 

kegiatan program UPTD secara berkala dan pelaksanaan tugas-tugas 

lain yang diberikan dan/atau diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai 

ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya.72  

4. Struktur Organisasi Pelebuhan TPI Belang 

 

 

 

 

 

 

 

KTU (Kepala Tata Usaha) 

Marieke Siwi, Spt 

 

   

  

 

 

 

72 Profil Pelelangan Ikan Belang menurut Perbup Nomor 30 Tahun 2014 
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5. Gambaran Umum Tempat Pelelangan Ikan Di Belang 

a. Data Umum 

A. NAMA PELABUHAN  : UPTD –TPI BELANG 

B. LETAK   :  

C. ALAMAT/TELEPON  : DESA BORGO SATU 

D. PROPINSI   : SULAWESI UTARA 

E. KABUPATEN/KOTA  : MINAHASA TENGGARA 

F. KECAMATAN   : BELANG 

G. DESA/KELURAHAN  :  - 

H. POSISI GEOGRAFIS   : - 

I. JARAK TERHADAP  :  

❖ IBU KOTA PROPINSI :82 Km 

❖ IBU KOTA KABUPATEN : 8 Km 

❖ KECAMATAN  : 2 Km 

J. PENGELOLA   : - 

K. KELEMBAGAAN  : PERBUB. NO 30 THN 2014 

L. STATUS   :  

M. MASTERPLEN  : -  
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6.  FASILITAS      

       

NO FASILITAS VOLUME STN 
SBR 

KONDISI KET 
DNA 

1 FASILITAS  POKOK           

  

- AREAL PELABUHAN 

(LAHAN) 0,8 Ha     Tidak Memadai   

  - DERMAGA 479,5 M2     Rusak Berat   

  - KOLAM PELABUHAN 0,3 Ha     Pendangkalan   

  - JALAN KOMPLEKS 220 M     

Sebagian Rusak 

Berat   

  - DRAINASE 58,5 M     Rusak Berat   

  - JETTY  -         

  

- PENAHAN 

GELOMBANG 58 M     Rusak   

  - ALUR PELAYARAN           

2 

FASILITAS  

FUNGSIONAL           

  

- TEMPAT PEMASARAN 

IKAN (TPI) 214 m2     Rusak Ringan   

  

- NAVIGASI 

PELAYARAN & 

KOMUNIKASI  -         

  - INSTALASI BBM 80 kl/Bln     Baik   

  - INSTALASI LISTRIK 53.000 VA     Baik   

  

- INSTALASI AIR 

BERSIH 1,1 Ton     Tidak Memadai   

  - DOCK KAPAL  -      -   

  - LABORATORIUM  -      -   

  

- KANTOR 

ADMINISTRASI 

PELABUHAN 189,7 M2     Rusak Ringan   

  

- POS PELAYANAN 

TERPADU & 

PERBANKAN  -      -   

  

- TRANSPORTASI 

ANGKUTAN IKAN  -      -   

  

- PENGOLAHAN AIR 

LIMBAH (IPAL) 14,5 M2     Rusak Ringan   

  - PAGAR KAWASAN 388 M     

Sebagian Rusak 

Berat   

3 FASILITAS  PENUNJANG           

  

- RUMAH DINAS/MES 

OPERATOR           

  

- BALAI PERTEMUAN 

NELAYAN           
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  - WISMA NELAYAN           

  - MCK           

  - PERTOKOAN           
 

- POS JAGA           

 

7. KERAGAAN OPRASIONAL 

A. DATA PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI 

 

B. DATA LOGISTIC 

 

NO URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016 

1 PENYALURAN ES 

(TON) 

4000 

TON 

4700 

TON 

5000 TON 15.000 TON 20.000 TON 

2 PENYALURAN AIR 

TAWAR 

 -  -  - 152.000.000 

TON 

172.000.000 

TON 

3 PENYALURAN BBM  -  - 960 

KL/THN 

960 KL/THN 960 KL/TON 

 

 

C. DATA TENAGA KERJA 

NO URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
NELAYAN (ORG) 5.900 6.200 7.700 8.000 8.800 

2 
 NON NELAYAN 

(ORG) 

     

3 
PEGAWAI 

PELABUHAN (ORG) 

1 1 2 2 3 

 

 

 

NO URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016 

1 PRODUKSI IKAN (TON) 961.594 1.178.034 2.062.783 2.925.027 3.010.490 

2 NILAI PRODUKSI (Rp)           

3 IKAN DOMINAN           
 

- CAKALANG         

  - TUNA         

  - MALALUGIS           
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D. Data Kapal 

NO TAHUN 

MOTO

R 

TEMP

EL 

<10GT 
10-20 

GT 

20-30 

GT 

30-50 

GT 
50-100  100-200  

>20

0  

GT 

1 2012 102 15 12 15 1 1 - - 

2 2013 160 17 19 17 1 1 - - 

3 2014 280 22 20 25 3 2 - - 

4 2015 490 23 21 27 3 3 - - 

5 2016 602 25 22 31 4 4 - - 

 

E. DATA  ALAT  TANGKAP 

NO ALAT TANGKAP 2012 2013 2014 2015 2016 

1 POLE AND 

LINE/HUHATE 

PANCING 

5 6 7 7 10 

2 HAND LINE 

PANCING ULUR 

20 23 29 34 36 

3 PURSE 

SEINE/PAJEKO 

19 26 28 36 40 

 

F. DATA  PERUSAHAAN DI PP/TPI 

NO PERUSAHAAN JENIS USAHA PRODUKSI (TON) 
DAERAH 

PEMASARAN 

1 CV. YOPAMI ES BALOK 22.800 TON/THN MITRA 

2 - - - - 

3 - - - - 

 

G. INSTANSI LAIN DI DALAM KAWASAN DI PP/TPI 

NO INSTANSI 
JENIS 

PELAYANAN 

STATUS  

FASILITAS 
KETERANGAN 

1 POLISI AL PINJAM Di PPI 

2 PUSKESMAS NELAYAN PINJAM Di PPI 

3 
BEA CUKAI - - DILUAR 

KAWASAN 
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4 

PENGAWAS 

KELAUTAN 

DAN 

PERIKANAN 

                 

- 

- - 

 

 

 

B. PEMBAHASAN 

 

1. Sistem Jual Beli Ikan Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di 

Dermaga Desa Belang Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa 

Tenggara 

       Manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar untuk 

menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan 

kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan 

demikian, manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran 

itu menjadi wajib. 73 

       Hasil tangkapan yang dibongkar dari kapal ikan perlu mendapatkan 

pelayanan yang memudahkan terlaksananya pekerjaan dalam serangkaian proses 

seperti sortir, pencucian, penimbangan, penjualan dan pengepakan di Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) tersebut. Setelah itu ikan dikirim sebagian untuk konsumsi 

lokal dalam bentuk segar, sebagian lainnya ke pabrik untuk prosesing dan sisanya 

ke tempat pembekuan ikan untuk diawetkan.  

       Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas fungsional yang 

disediakan disetiap Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Dengan demikian TPI 

 

73 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 110 
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merupakan bagian dari pengelolaan PPI. Fasilitas lain yang disediakan oleh PPI 

adalah fasilitas dasar seperti dermaga, alur pelayaran serta fasilitas penunjang 

seperti gudang, MCK, keamanan dan lain sebagainya. 74 

Di PPI Belang terdapat TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang menjadi pusat 

perdagangan ikan hasil tangkapan para nelayan yang berada di Pesisir Pantai, TPI 

merupakan Tempat Pelelangan Ikan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah 

sebagai tempat bertemunya para nelayan dan pembeli, dimana nelayan 

membeberkan ikan hasil tangkapan mereka yang kemudian penentuan harga akan 

di dapat dari hasil ljual yang di lakukan di TPI tersebut. 

Dalam hal ini TPI merupakan tempat pendistribusian yang tepat dalam 

memasarkan ikan hasil tangkapan nelayan, selain itu dalam konsep distribusi 

dalam Islam TPI sudah sesuai karena dalam pelelangan ikan terdapat kata sepakat 

dan adil bagi nelayan dan pembeli sehingga mencapai kata sepakat. 

Maksud, tujuan dan manfaat TPI adalah sebagai berikut :  

a.  Memperlancar pelaksanaan peyelenggaraan jual beli. 

b.  Mengusahakan stabilitas harga ikan.  

c.  Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan beserta keluarganya.  

d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.  

e.  Sebagai media komunikasi dan informasi antara nelayan dan lembaga 

ekonomi.75 

 

74 Hasil wawancara dengan Ketua TPI Belang Ibu Theresia R Jowangkay, S.P 
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    Pengelolaan biasanya dilakukan setelah perencanaan dan mencerminkan 

bagaimana organisasi mencoba mewujudkan perencanaan. Pengelolaan 

mencakup menentukan tugas, mendelegasikan otoritas, dan 

mengalokasikan sumber daya diseluruh organisasi. Dermaga yang telah 

dibangun hedaknya dapat berfungsi secara optimal dengan kata lain sarana 

pelabuhan perikanan yang ada digunakan untuk pengelolaan aktivitas yang 

meliputi proses pendaratan, pelelangan, pengelolaan dan pemasaran ikan. 76 

a. Pendaratan  

   Pengelolaan aktivitas pendaratan ikan didermaga meliputi proses antara 

lain pembokaran, penyotiran, dan pengangkutan hasil tangkapan. Aktivitas 

pendaratan ikan hasil tangkapan dipelabuhan perikanan sangat bergantung 

kepada kelengkapan fasilitas yang ada didermaga yang dapat 

memperlancar kapal-kapal perikanan untuk bertambat dipelabuhan guna 

melakukan pembokaran hasil tangkapan dan menyediakan bahan 

pembekalan untuk melaut. Hasil tangkapan yang telah dibongkar 

selanjutnya dilakukan pelelangan ikan sebagai awal dari proses pemasaran 

ikan.77 

 

 

 

75 Hasil wawancara dengan Ketua TPI Belang Ibu Theresia R Jowangkay, S.P 

76 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 112 

77 Hasil wawancara dengan Kapten Kapal Ratu Rosa Bapak Djumbra Abraham 
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b. Pengelolaan  

Dalam pengelolaan Dermaga Belang sebagai Tempat Pembongkaran Ikan 

setiap kapal dalam pengelolaannya harus membayar kepada pihak TPI 

sebagai tempat pengelolaan dermaga sebesar Rp.150.000 dan setiap kapal 

yang masuk dan bersandar didermaga harus wajib lapor terlebih dahulu 

kepada pihak TPI apabila tidak melakukan laporan maka pemilik kapal 

harus membayar denda yang sudah ditetapkan oleh pihak TPI.78 

c. Pemasaran 

Pemasaran dari tempat pelelangan ikan harus diorganisir dengan baik dan 

teratur. Penjualan atau pemasaran ikan adalah kegiatan dari pengelolaan 

ikan untuk mendapatkan harga yang layak khusunya bagi nelayan.  

Pemasaran ikan biasanya langsung dijual kepada para nelayan, namun ada 

juga yang melakukan sistem lelang tergantung dari pihak kapal, tetapi 

tidak semua ikan yang didapatkan dijual kepada nelayan yang berada di 

dermaga tersebut, ikan hasil tangkapan lainnya langsung dikemas kedalam 

tong atau tempat pendingin ikan yang sudah dimasukin garam dan es 

untuk menjaga kesegaraan ikan, lalu ikan yang sudah dimasukkin kedalam 

tong tersebut langsung didususun diatas mobil tersebut langsung dibawah 

kepada perusahaan ikan yang berada di Kota Bitung menggunakan mobil 

pick up dan ada juga langsung dibawahkan ke Kota Palu79 

 

78 Hasil wawancara dengan Staf TPI Belang Bapak Zaenal Pangalima A,Md 

 79 Hasil wawancara Siva Butiti. Pemilik Kapal Bintang Ringgo 
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Sistem jual beli ikan antara nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan di 

Dermaga Belang sebagai berikut : 

 

1. Harga ikan yang di jual di TPI  

Harga yang di jual oleh pihak kapal sudah sesuai dengan kesepakatan 

harga dengan pihak TPI, dengan demikian harga yang ditentukan sudah 

sesuai dengan harga pasar yang ada. Harga ikan bisa saja berubah 

tergantung dengan situasi yang ada. Situasi yang dimaksud adalah cuaca 

buruk atau gelombang tinggi sehingga kapal-kapal tidak bisa melaut, 

sehingga hasil tangkapan berkurang dan berdampak pada harga ikan yang 

melonjak naik.80 

Tabel Harga Ikan/Kg 

No  Jenis Ikan Harga Beli per Kg Harga Jual per Kg 

1. Tuna  Rp. 50.000  Rp. 70.000 /kg 

2. Cakalang  Rp. 15.000  Rp. 20.000/kg 

3. Malalugis  Rp. 12.000  Rp.15.000/kg 

    

Tabel di atas merupakan jenis ikan yang sering di dapatkan dan di pasarkan di 

TPI Belang. 

2. Pembagian hasil melaut antara pihak kapal dan ABK( Anak Buah 

Kapal) 

 

80 Hasil wawancara dengan Ketua TPI Belang Ibu Theresia R Jowangkay, S.P 
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Dalam pembagian antara pihak kapal deng para ABK yaitu 25%, hasil 

pertama yang dibagikan yaitu sebesar 15% dari hasil jual, sisanya 10% 

akan dibagikan sesudah pembagian dengan pemilik kapal setelah 3 kali 

keluar. Contohnya dalam 3 kali keluar ada sisa 10% dari hasil itu 

kemudian hasil tangkapan yang didapatkan dalam 3 kali itu ada Rp. 

100.000.000 terus dikurangi modal oprasional yaitu sebesar Rp. 25% 

kemudian pemilik kapal mempunyai pembagian sebesar 20% dan sisanya 

itu dibagikan kepada para ABK, namun pembagian kepada para ABK 

sesuai dengan profesi masing-masing minsalnya, Kapten kapal atau tonaas 

dan Bas kapal mempunyai pembagian sendiri. Dan apabila sudah 

mendekati hari raya idul fitri atau natal para ABK yang beragama islam 

maupun Kristen mendapatkan THR dari pemilik kapal. 

Dalam pembagian hasil ini dibagi secara merata tidak di lebihkan-lebihkan 

untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang ada.81 

3. Fasilitas Tempat  Pelelangan Ikan Dermaga Belang 

Fasilitas untuk transaksi jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan Dermaga 

Belang sudah memadai ini dilihat dari tempat pembongkaran ikan yang 

sudah memadai karena terdapat 3 unit Dermaga yang berada dalam 

lingkungan TPI sangat membantu oleh kami nelayan dalam hal 

membongkar ikan, selain itu juga kami nelayan merasa muda untuk 

membongkar hasil tangkapan ikan, dalam hal ini fasilitas mulai alat 

pengangkat ikan dari kapal yang disebut tong ikan sudah disediakan oleh 

 

81 Hail wawancara dengan pemilik kapal Ratu Rosa Bapak Icat Tora 
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pihak TPI agar mempermuda kelancaran beroperasi, selain itu juga es 

balok yang selalu  tersedia untuk menjaga kesegaran dan mutu ikan yang 

berkualitas sehingga konsumen dapat mengkonsumsinya dengan baik.82 

4. Proses Sistem Jual Beli Antara Nelayan dan TPI 

Dengan adanya Tempat Pelalangan Ikan di Dermaga Belang sangat 

membantu nelayan dalam proses penjualan ikan, sebab nelayan sudah 

tidak lagi mencari Pembeli untuk menjual hasil Tangkapan ikannya akan 

tetapi pihak TPI yang memasarkan atau menjualnya ke konsumen atau 

tibo-tibo ikan atau pengecer ikan ke pasar, dengan adanya kesepakatan 

harga ikan  antara nelayan dan pihak TPI sehingga ikan dijual di dermaga 

sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Selain itu juga 

hasil tangkapan ikan bisa terjual dengan muda dan cepat nelayan merasa 

terbantu untuk menjual ikan sebagai hasil tangkapannya.83 

5. Tahapan –Tahapan Dalam Memasarkan iIkan di TPI 

Sangat sederhana mengenai tahapan-tahapan dalam menjual ikan di tempat 

TPI tahap yang paling utama adalah terjadinya kesepakatan dan patokan 

harga per tong atau per keranjang antara nelayan dan pihak TPI untuk di 

jual di tempat pelelangan ikan itu semuanya dilihat dari kualitas ikan dan 

harga jual ikan, setelah terjadi kesepakatan ikan di angkat dengan fasilitas 

 

82 Hasil Wawancara dengan Bapak Fian Botiti sebagai Pemilik Perahu Kapal/pengusaha 

ikan, Umur 46 Tahun, di Tempat Pelelangan Ikan  (3  November  2018). 

83 Hasil Wawancara dengan Bapak Fian Botiti sebagai Pemilik Perahu Kapal/pengusaha 

ikan, Umur 46 Tahun, di Tempat Pelelangan Ikan  (4  November  2018). 
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yang sudah disediakan melalui tong ikan atau keranjang, kemudian ikan di 

sortir untuk membedakan ikan yang layak dijual atau tidak agar tidak 

terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Sampai pada akhirnya terjadi 

kesepakatan jual beli di tempat pelelangan ikan. Kemudian ikan yang 

lainnya di bawah langsung ke perusaahan yang berada di Kota Bitung atau 

langsung di bawahkan ke Kota Palu untuk dipasarkan kembali..84 

6. Perbedaan Penjualan Ikan di TPI Dan Tempat Yang Lain 

 

Jelas memiliki perbedaan dilihat dari harga jual ikan, jika hasil ikan dijual 

langsung ke konsumen nilai harganya menurun atau rendah tidak sama 

halnya ikan yang dijual melalui TPI nilai harganya sangat terjaga sesuai 

dengan harga pasar yang ada. Selain itu juga perbedaan ini sangat 

berpengaruh oleh kesejahteraan kami nelayan dalam hal menjual hasil ikan 

yang kami dapat, untuk itu pihak TPI sangat membantu nelayan dalam 

mengawasi harga ikan dan menstabilkan harga agar tidak muda 

dipermainkan. Dan perbedaan penjualan ikan didermaga dengan tempat 

lainnya yaitu tidak terdapat kecurangan karena dalam proses 

pembongkaran sampai pemasaran diawasi langsung oleh pihak TPI, 

apalagi dalam menimbang ikan timbangan yang dipakai adalah timbangan 

milik TPI sendiri sehingga terhindar kecurangan-kecurangan yang ada .85 

 
 

84Hasil Wawancara dengan Bapak Mahmud Daeng sebagai Pemilik Perahu 

Karunia/pengusaha ikan, Umur 39 Tahun, di Tempat Pelelangan Ikan  (7  November  2018). 

85Hasil Wawancara dengan Bapak Mahmud Daeng sebagai Pemilik Perahu 

Fiber/pengusaha ikan, Umur 39 Tahun, di Tempat Pelelangan Ikan  (7  November  2018). 
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7. Keuntungan jual beli ikan antara nelayan dan pihak TPI 

Keuntungan yang kami dapat sebagai nelayan adalah harga ikan selalu 

terjaga, jual beli ikan dengan cepat dan mudah terjual, tersedianya tempat 

pembongkaran ikan dengan mudah dan cepat, bagi pihak TPI mempunyai 

keuntungan dengan memberikan sewa tempat pelelangan ikan sesuai harga 

yang disepakati antara nelayan dan pihak TPI.86 

8. Terjaminnya Harga Ikan Yang di Jual di TPI 

Pihak TPI sangat menjamin harga-harga ikan sesuai kualitas ikan yang 

didapat, selama ini yang terjadi jual beli ikan tidak ada kendala dilihat dari 

harga dan kualitas ikan karena sebelum mematok harga antara kami 

nelayan dan pihak TPI mensoltir harga sesuai dengan keadaan dan 

banyaknya ikan yang ada dalam tong atau keranjang ikan, kemudian 

terjadilah kesepakatan untuk menentukan harga antara kami nelayan dan 

pihak TPI untuk dipasarkan atau di lelang dijual di tempat pelelangan ikan 

dermaga Desa Belang.87 

9. Keuntungan nelayan dalam jual beli ikan dengan pihak TPI 

Kami nelayan sangat terbantu menjual ikan hasil yang kami dapat melalui 

sarana tempat pelelangan ikan (TPI) di dermaga Desa Belang, selain itu 

juga dalam hal kesejahteraan nelayan dalam ekonomi keluarga setiap 

 
 

86Hasil Wawancara dengan Bapak Mahmud Daeng sebagai Pemilik Perahu 

Kapal/pengusaha ikan, Umur 39 Tahun, di Tempat Pelelangan Ikan  (8  November  2018). 

87Hasil Wawancara dengan Bapak Mahmud Daeng sebagai Pemilik Perahu 

Kapal/pengusaha ikan, Umur 39 Tahun, di Tempat Pelelangan Ikan  (7  November  2018). 
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tahun alhamdulilah terjadi inflasi yang cukup signifikan dilihat dari 

pendapatan semuanya itu berimabas bagi keluarga kami nelayan selain 

anak kami bisa sekolah diperguruan tinggi, kami juga mempunyai 

simpanan tabungan, dan bisa menamba sarana atau alat penagkapan ikan 

seperti perahu dan lainnya, selain itu juga keuntungan yang kami dapat 

bisa menunaikan ibadah haji sebagai penyempurnaan Rukun Islam yang 

kelima, semuanya itu kami dapatkan  melalui hasil laut atau ikan yang 

kami dapat sebagai profesi kami sebagai nelayan88 

10. Pengaruh TPI terhadap Kesejahteraan Masyarakat Belang 

1. Kesejahteraan suatu masyarakat dapat diukur dari berbagai segi baik fisik 

maupun non fisik, dari segi fisik diantaranya adalah semakin 

meningkatnya mutu dari lingkungan fisik masyarakat seperti perumahan 

misalnya . Dampak dari adanya Tempat Pelelangan Ikan di Belang telah 

dapat memperbaiki kondisi-kondisi tersebut, peningkatan tersebut dapat 

dilihat dari jenis rumah yang ada di pemukiman. Walaupun Nelayan 

sebagian besar mempunyai pendidikan yang rendah, tetapi keinginan 

untuk menyekolahkan anak mereka sangat tinggi, hal ini dinyatakan juga 

oleh Bapak Salmin “ Saya ingin anak-anak saya sekolah yang tinggi agar 

tidak seperti saya sekarang ini yang hanya bisa bekerja sebagai buruh 

nelayan”. Dari pernyataan tadi jelas dapat diambil kesimpulan bahwa 

sebenarnya masyarakat nelayan Belang memiliki pemahaman bahwa  

 

88 Hasil wawancara dengan Nelayan Bapak Ruslan Abraham, Umur 35 Tahun, di Tempat 

Pelelangan Ikan 
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pendidikan merupakan salah satu investasi jangka panjang guna 

memperbaiki kehidupan keluarga mereka kelak.89 

2. Munculnya ragam pekerjaan baru Adanya Tempat Pelelangan Ikan pada 

tahun 1984 juga membawa pengaruh yang baik bagi munculnya ragam 

pekerjaan baru di sekitar Tempat Pelelangan Ikan yang ada di Belang, 

diantara ragam pekerjaan tersebut antara lain : 

a.  Munculnya pedagang makanan di sekitar Tempat Pelelangan Ikan 

Warung-warung makan ini digunakan oleh wanita setempat yang biasanya 

juga istri nelayan. Warung makan ini muncul didukung oleh nelayan yang 

baru pulang dari melaut langsung menuju Tempat Pelelangan yang ada, 

sehingga sambil menunggu saat pelelangan ikan, mereka beristirahat 

sambil makan dan minum di warung-warung yang ada, oleh karena itu 

tidak mengherankan apabila di sekitar Tempat Pelelangan Ikan terdapat 

puluhan gubuk sederhana yang berfungsi sebagai warung makan.  

b.  Munculnya pekerjaan-pekerjaan dalam bidang jasa, hal ini didorong 

aktivitas pelelangan ikan yang ramai oleh nelayan dan bakul ikan. Untuk 

membongkar muatan hasil tangkapan tidak mungkin dilakukan sendiri, 

maka mereka membutuhkan tenaga pembantu, kemudian muncul buruh-

buruh angkat baik untuk membongkar dari kapal menuju tempat 

 

89 Hasil wawancara dengan nelayan Bapak Ismet Iyabu, Umur 45 Tahun, di Tempat 

Pelelangan Ikan 
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pelelangan ikan maupun mengangkut ikan ke dalam mobil yang digunakan 

bakul ikan.90 

11. Perkembangan TPI di Dermaga Belang 

Dari hasil penelitian yang penulis dapati perbedaan yang dilihat dari hasil 

penelitian sebelumnya bahwa terdapat kesamaan dalam proses jual beli 

yang ada di Dermaga Belang. Namun terdapat berbagai perbedaan dilihat 

dari berbagai perubahan yang terdapat di TPI yang ada di Dermaga Belang 

sudah menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya di lihat dari 

Dermaga-dermaga yang mulai dibangun sehingga TPI Belang pada saat ini 

sudah memiliki 3 unit Dermaga. Perkembangan TPI juga sudah bisa 

dilihat dari banyaknya kapal dari luar daerah yang mendarat dan 

membongkar hasil tangkapannya di TPI Belang. Dan TPI Belang sudah 

banyak fasilitas yang menunjang mulai dari SPBU khusus solar, Pabrik es 

balok yang sudah terdapat di dalam TPI Belang sehingga mempermudah 

para nelayan untuk membongkar hasil tangkapannya.91 

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem  Jual Beli Ikan di Tempat 

Pelelangan Ikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Belang 

      Muammalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan 

individu yang lain. 

 

90 Hasil wawancara dengan Ketua TPI Belang Ibu Theresia R Jowangkay, S.P, Umur 45 

Tahun, di Tempat Pelelangan Ikan 

91 Hasil wawancara dengan Ketua TPI Belang Ibu Theresia R Jowangkay, S.P 
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     Tujuan hukum dari bidang muammalah adalah mewujudkan kemaslahatan 

manusia, yang dimaksud maslahat adalah menarik kemanfaatan dan menolak 

kemadaratan. Jadi, Hukum Islam dibidang muamalat didasarkan pada prinsip 

bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang 

mendatangkan mudarat dilarang. 92 

       Hal ini juga yang terjadi dikalangan masyarakat desa Belang Kec. Belang, 

prinsip kejujuran dan keterbukaan antara pembeli dan penjual dalam 

melakukan proses jual beli ikan sangat diutamakan seperti penulis jelaskan 

diatas sehinggah boleh dikatakan bahwa mekanisme jual beli yang diterapkan 

oleh pemilik kapal selaku penjual ikan kepada pembeli ikan yang ada di TPI di 

Dermaga Belang setelah ditinjau berdasarkan maslahah dan mudarat. 

       Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berrdasarkan Al-

Qur’an,Sunnah dan Ijma’ para ulama. Sebagaimana Allah SWT berfirman 

dalam Q.S An-Nisa/4:29: 

⧫  
❑⧫◆  ❑➔→⬧ 
⬧◆❑ →⧫  

⧫   ❑⬧ 
⧫ ⧫ ⧫⬧   

◆ ❑➔⬧ →  
  ⧫   

☺◆       
 

Terjemahannya: 

      “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu deng jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama-suka antara kamu. Dan janganlah kamu 

 

92 Djuwaini Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muammalah, hlm., 21 
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membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 
kepadamu”. 93 

  

      Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya 

mubah (boleh). Namun, hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi 

tertentu, sebagai contoh dikemukakannya bila suatu waktu terjadi praktik 

ikhtiar yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar 

dan harganya menjolak naik. 

Jadi hukum jual beli pada dasarnya mubah. Namun hukumnya bisa berubah 

jadi wajib, haram, maupun sunnah apabila berada dalam situasi tertentu.  

                    Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada beberapa syarat yang 

harus terpenuhi diantaranya: 

- Barang yang dijual belikan harus sudah ada  

- Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan 

- Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai 

- Barang yang dijual belikan harus halal 

- Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli  

- Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui 

- Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual 

belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli 

- Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak 

memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. 

 

93 Departemen Agama RI. Al-Jumatul’Ali Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: 

CV.Penerbit J-Art, 2005),  h. 69 



77 
 

- Barang yang dijual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu 

akad94 

     Transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa 

Belang sangat menguntungkan bagi mereka. Hal ini berdasarkan beberapa hal:  

- Yang pertama, berdasarkan tuntutan pasar, apabila ikan yang diperoleh 

oleh nelayan langsung dibawah ke TPI maka ikan tersebut akan tetap segar 

hingga sampai kepasar. 

- Yang kedua, transaksi ini akan menjadikan efektifitas waktu bagi nelayan 

untuk kembali mencari ikan karena hasil tangkapan sebelumnya telah ada 

yang membeli, dengan demikian memungkinkan bagi nelayan untuk 

mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. 

 Transaksi jual beli seperti ini dibolehkan karena banyak kebaikan yang diperoleh 

dibandingkan dengan kerugiannya dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual 

beli sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.  95 

 

 

 

 

 

94 Pusat Pengkajia Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah, (Cet.I ;Jakarta:Kenca Prenada Media Group, 2009), H.34-35 

95 Hasil wawancara dengan Ketua TPI Belang Ibu Theresia R Jowangkay, S.P 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa proses 

dan sistem jual beli ikan yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan 

Dermaga Desa Belang sudah sesuai dengan konsep Hukum Ekonomi 

Islam karena  memiliki syarat dan rukun, Hasil dari penelitian ini yaitu bila 

dilihat dari syarat jual beli secara umum, maka jual beli ikan di TPI 

Dermaga Belang sudah memenuhi syarat-syarat jual beli, sehingga jual 

beli tersebut sah dalam pandangan Hukum Islam, dan apabila dilihat dari 

ketentuan hukum praktek jual beli akan adanya persaingan penawaran jual 

beli tersebut diperbolehkan selama tidak ada faktor curang yang 

mengarahkan kepada kolusi dan suap untuk dapat memenangkan jual beli 

tersebut tidak termasuk dalam jual beli gharar. Selain itu juga tempat 

pelelangan ikan sangat berpengaruh pada tinggi dan rendahnya harga jual 

ikan yang di jual karenanya sangat membantu para nelayan untuk menjual 

hasil tangkapan ikan, dengan demikian tempat pelelangan ikan sangat 

berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nelayan sebagai titik tolak 

menuju pada kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Belang.  

2. Bahwa tinjauan Hukum Ekonomi Islam dalam jual-beli sudah sesuai 

dengan konsep Hukum Ekonomi Islam dan khususnya tentang yang 
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penulis bahas yaitu tempat pelelangan ikan (TPI) sebagai sarana 

masyarakat Belang untuk memperjual belikan ikan sebagai hasil 

tangkapannya sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam, yang 

mengutamakan nilai-nilai ketuhanan yang memberikan benda yang 

dipinjam dengan ikhlas dan suka rela serta barang yang dipinjam bersifat 

tetap dan memberikan manfaat yang halal yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa 

Tenggara lebih mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan layak maka  

dalam menjalankan usahanya baik sebagai nelayan dan pedagang ikan di 

tempat pelelangan ikan (TPI) dermaga Belang. 

 

B. Saran-saran 

1.  mengenai resiko-resiko yang terjadi dalam penyewaan tempat pelelangan 

ikan perlu di tingkatkan fasilitas-fasilitas yang dapat menopang kelancaran 

penjualan ikan di tempat pelelangan ikan dermaga Belang. 

2. bagi nelayan agar dapat memperindah dan merawat terutama kebersihan  

tempat pelelangan ikan sehingga terlihat bersih dan asrih untuk 

memberikan kenyamanan yang baik.  
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