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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

ِمْنُكمْ أَْمَوالَُكْم بَْيَنُكْم بِاْلبَاِطِل إَِّلا أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض  يَا أَيَُّها الاِذينَ آََمنُوا ََّل تَأُْكلُوا   

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما  َوََّل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنا َّللاا

“Hai 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.” 

(QS. An-Nisa : 29). 

 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah tugas akhir ini  selesai dengan segala 

kehendakannya dan kupersembahkan untuk: 

➢ Allah SWT atas berkat rahmat dan nikmat yang engkau berikan 

kepada hamba, alhamdulillah hamba bisa menyelesaikan study ini 

dengan lancar dan sukses. 

➢ Untuk kedua orang tuaku Ayah Solehan Jaya dan Ibu Jusilawati 

selalu memberikan nasehat, doa, dukungan dan semangat yang 

selama ini kalian berikan kepadaku 

➢ Untuk kakanda M. Rizky Desriansyah, makasih atas semangat dan 

nasihat yang engkau berikan. 

➢ Untuk pembimbing pertamaku Dr. Rr Rina Antasari, M.Hum, dan 

pembimbing keduaku Bapak M. Tamudin, S. Ag, MH yang susah 

payah membimbingku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

➢ Teman-teman seperjuanganku Sri Hartati, Farah Dina, dan juga 

Haryati. 

 

 

 

Abstrak 
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Oleh Septi Triani 

Latar belakang masalah penelitian ini adalah memilih objek 

penelitian yang dilakukan pada toko yhoopii. toko yhoopi adalah toko 

yang melakukan praktek cuci  untuk mempercepat penjualan barang 

terutama barang yang lebih lama, dengan pengharapan agar barang 

yang lama dan menumpuk di gudang bisa cepat terjual dan dapat di 

ganti dengan barang yang baru, adapun barang-barang yang biasa di 

pasarkan dengan cara praktik cuci gudangnya adalah berupa baju 

muslim, baju atasan, dan sejenisnya, pemotongan harganya mulai dari 

5% sampai dengan 70% dari harga Rp. 200.000,- menjadi Rp. 50.000,-. 

Kualitas barang yang diperjual belikan melaikan barang yang sudah 

cacat dan juga berkualitas rendah. Beranjak dari latar belakang tersebut, 

peneliti membuat rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan hukum 

ekonomi syariah terhadap praktik cuci gudang yang dilakukan toko 

yhoopii untuk meningkatan omset penjualan dan apakah konsep 

promosi cuci gudang yang dilakukan toko yhoopii sudah sesuai dengan 

konsep perdagangan jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah. 

 Perolehan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan 

metode hukum normatif empiris menggunakan pendekatan field 

research (lapangan). Wawancara, dokumentasi, dan observasi 

digunakan dalam metode pengumpulan data. Pengolahan data adalah 

reduksi dan kategorisasi, display data, dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik cuci gudang yang 

dilakukan toko yhoopii menggunakan strategi mengatasnamakan cuci 

gudang dalam pemasaran mereka, dimana harga di label dengan tulisan 

diskon dengan potongan 5%-70% dengan kualitas yang belum 

diketahui oleh pembeli. Dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah 

hukumnya haram, karena menjual barang dalam kondisi cacat dan 

kualitas rendah tanpa diketahui pembeli sehingga terdapat unsur tadlis 

dan gharar. 

Kata kunci: Praktik, Cuci Gudang, Hukum Ekonomi Syariah 

 

 

 

 



ix 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya 

mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola 

transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 158 Tahun 

1987 dan No. 0543b/U/1987. 

Konsonan 

Huruf Nama Penulisan 

 Alif tidak dilambangkan ا

 Ba B ب 

 Ta T ت 

 Tsa S ث 

 Jim J ج

 Ha H ح

 Kha Kh خ

 Dal D د

 Zal Z ذ

 Ra R ر

 Zai Z ز

 Sin S س 

 Syin Sy ش 



x 
 

 Sad Sh ص

 Dlod Dl ض

 Tho Th ط 

 Zho Zh ظ 

 ‘ Ain‘ ع

 Gain Gh غ

 Fa F ف 

 Qaf Q ق 

 Kaf K ك

 Lam L ل 

 Mim M م

 Nun N ن

 Waw W و

 Ha H ه

 ` Hamzah ء

 Ya Y ي

 Ta (marbutoh) T ة

 

 

 



xi 
 

Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri 

atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).  

Vokal Tunggal  

Vokal tunggal dalam bahasa Arab: 

  َ    Fathah 

  َ    Kasroh 

 Dlommah   و

Contoh:  

 Kataba = كتب 

 Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan = ذ كر

seterusnya. 

Vokal Rangkap  

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara 

harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf. 

 

Tanda/Huruf Tanda Baca Huruf 

 Fathah dan ya Ai a dan i ي

 و
Fathah dan 

waw 
Au a dan u 
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Contoh: 

 kaifa : كيف 

 ꞌalā : علي

 haula: حول 

 amana : امن

 ai atau ay : أي 

Mad 

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan 

transliterasi berupa huruf dan tanda. 

 

Harakat dan huruf 
Tanda 

baca 
Keterangan 

 ا ي 
Fathah dan alif atau 

ya 
Ā 

a dan garis panjang di 

atas 

 Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas ا ي 

 Dlommah dan waw Ū u dan garis di atas ا و

Contoh: 

 qāla subhānaka :  سبحنكقال

 shāma ramadlāna : صام رمضان 

 ramā :  رمي

 fihā manāfiꞌu :  فيهامنا فع
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 yaktubūna mā yamkurūna : يكتبون ما يمكرون

 iz qāla yūsufu liabīhi : اذ قال يوسف البيه

 

Ta' Marbutah  

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam: 

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan 

dlammah, maka transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka 

transliterasinya adalah /h/. 

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan 

kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 

4. Pola penulisan tetap 2 macam. 

Contoh:   

 Raudlatul athfāl روضة االطفال  

 al-Madīnah al-munawwarah المدينة المنورة

 

Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan   

sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini 

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda 

syaddah tersebut.  

Contoh:  
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 Rabbanā ربنا

 Nazzala نزل

 

Kata Sandang  

Diikuti oleh Huruf Syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung 

mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut: 

Contoh:    

 Pola Penulisan 

 Al-tawwābu At-tawwābu التواب 

 Al-syamsu Asy-syamsu الشمس 

   

Diikuti oleh Huruf Qamariyah. 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.  

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Al-badiꞌu Al-badīꞌu البديع

 Al-qamaru Al-qamaru القمر
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Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda 

hubung (-). 

 

Hamzah  

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila 

terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam 

tulisannya ia berupa alif. 

Contoh: 

 Pola Penulisan 

 Ta `khuzūna تأخذون

 Asy-syuhadā`u الشهداء 

  Umirtu أومرت 

 Fa`tībihā فأتي بها

 

Penulisan Huruf  

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat 

menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut: 
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Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pola Penulisan 

 وإن لها لهوخيرالرازقين
Wa innallahā lahuwa khair al-

rāziqīn 

 Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna فاوفوا الكيل والميزان 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “TINJAUAN 

HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK CUCI 

GUDANG PRODUK PERDAGANGAN”. 

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini banyak 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan 

saran yang diharapkan oleh penulis, terkadang dalam pembuatan skripsi 

ini menghadapi berbagai macam kendala namun dengan keridhaan 

Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis akhirnya 

dapat menghadapinya. Keberhasilan penulis dalam penyelesaian skripsi 

ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, untuk itu melalui karya 

ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : 

1. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA. Ph.D selaku Rektor UIN 

Raden Fatah Palembang. 

2. Bapak Dekan Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag beserta Pembantu 

Dekan I, II, dan III yang telah memberikan bantuan kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Armasito, MH selaku 

Sekretaris  Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 

yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada 

penulis. 

4. Ibu Dr. Rr Rina Antasari, M.Hum selaku pembimbing utama 

dan Bapak M. Tamudin, S. Ag, MH selaku pembimbing 

kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan 
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dan nasehat serta kemudahan kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Ibu DR.Ulya Kencana, MH selaku Penasehat Akademis yang 

telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada 

penulis di bidang akademik. 

6. Bapak/IbuDosen dan seluruh staff Administrasi Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu yang telah membimbing dan 

memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 

7. Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya 

mengharap  keberhasilan kepada penulis yakni Ayahanda 

Solehan Jaya dan Ibunda Jusilawati dan kakanda M Rizky 

Desriansyah 

8. Teruntuk kakak saya Afrians Utama Putra dan M Ade Dwi 

Putra dan juga adik saya Dita Aprilia Zahara makasih banyak 

dukungannya selama ini. 

9. Dan teruntuk Teman-teman seperjuanganku Sri Hartati, Farah 

Dina, dan juga Haryati makasih banyak dukungannya semua 

10. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

(Muamalah) angkatan 2015. 

Harapan penulis semoga Allah S.W.T menerima amal kebaikan 

mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. 

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bias menambah ilmu pengetahuan 

bagi pembaca. 
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                                                                         Septi Triani   

                                                                     NIM : 1521700106 



xix 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i 

PERNYATAAN KEASLIAN ...................................................................... ii 

PEGESAHAN DEKAN ............................................................................... iii 

PENGESAHAN PEMBIMBING ............................................................... iv 

IZIN PENJILIDAN SKRIPSI ..................................................................... v 

LEMBAR PESETUJUAN SKRIPSI .......................................................... vi 

MOTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................ vii 

ABSTRAK .................................................................................................. viii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ....................................... ix 

KATA PENGANTAR .............................................................................. xvii 

DAFTAR ISI .............................................................................................. xix 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1 

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ................................................................................. 6 

C. Tujuan Dan Manfaat ............................................................................. 6 

D. Penelitian Terdahulu ............................................................................. 8 

F. Metode Penelitian .................................................................................. 9 

G. Sistematika Penulisan ......................................................................... 12 



xx 
 

BAB II TINJAUAN TERHADAP AKTIVITAS PADA DUNIA 

PERDAGANGAN ....................................................................................... 14 

A. Pengertian Cuci Gudang .................................................................. 14 

B. Strategi Praktek Cuci Gudang .......................................................... 16 

C. Produk Perdagangan ........................................................................ 17 

D. Rukun dan syarat jual beli ............................................................... 19 

E. Hukum Cuci Gudang dan Transaksi yang dilarang ......................... 23 

 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ....................... 30 

A. Lokasi Penelitian.............................................................................. 30 

B. Sejarah Toko Yhoopii ...................................................................... 30 

C. Produk .............................................................................................. 32 

D. Visi dan Misi .................................................................................... 33 

E. Struktur Organisasi Kepemilikan ..................................................... 35 

BAB IV PRAKTEK CUCI GUDANG DI TOKO YHOOPI 

DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ................. 39 

A. Praktek Cuci Gudang yang dilakukan di Toko Yhoopii .................. 39 

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Cuci 

Gudang di Toko Yhoopii ................................................................. 42 

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 50 

A. Simpulan .......................................................................................... 50 

B. Saran ................................................................................................ 50 

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................. 51 

PEDOMAN WAWANCARA .................................................................... 53 

LAMPIRAN ................................................................................................ 54 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................... 56 


