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 Skripsi ini mempelajari Jual Beli Tanaman Hias di Kota Banjarbaru 

Tinjauan Hukum Islam. latar belakangnya, transaksi jual beli tanaman hias sering 

dilakukan oleh masyarakat. Bahwa memiliki permasalahan dalam transaksi, 

permasalahan karena makelar atau perantara yang tidak amanah dan penipuan 

yang dialami oleh beberapa toko tanaman hias di Banjarbaru.  

Adapun skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli tanaman 

hias di Kota Banjarbaru dan untuk mengetahui faktor penyebab atau alasan 

terjadinya penyimpangan dalam transaksi jual beli. 

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memperoleh data yang 

bersifat apa adanya. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Lokasi penelitian di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, Objek 

penelitian ialah pemilik toko tanaman hias yaitu toko Pak H. Atmo, Mily Jaya, 

Artha Barokah Nursery, Taman Permai, Anna Flower’s, Arum Permai, dan 

Muncul Jaya Florist. Subjek penelitian ini adalah praktik jual beli tanaman hias. 

Hasil Penelitian ini adalah praktik jual beli tanaman hias di Kota 

Banjarbaru Praktik jual beli tanaman hias di Kota Banjarbaru berdasarkan tinjauan 

hukum Islam terdapat dua jenis yaitu jual beli secara langsung dan melalui 

makelar/perantara (samsarah). Melalui makelar/perantara berdasarkan hukum 

Islam terdapat kecacatan dalam jual beli yaitu terdapat unsur gharar dalam 

transaksi dimana pembeli atau pihak ketiga tidak membayar barang yang dibeli 

dan bagi pihak ketiga tidak mengirimkan barang yang dibeli oleh pembeli dari 

pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh beberapa toko yaitu, 

toko tanaman Hias H. Atmo, Mily Jaya, Artha Barokah Nursery, Taman Permai, 

dan Anna Flower’s. Untuk di toko Arum Sari dan Muncul Jaya Florist tidak ada 

masalah. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan dalam transaksi jual beli 

tanaman hias di Kota Banjarbaru adalah kebutuhan untuk memutar modal usaha, 

terlalu percaya dengan pembeli/makelar, kurangnya mengikuti workshop tentang 

usaha, dan dampak yang disebabkan oleh praktik penjualan tanaman hias melalui 

samsarah atau makelar yang tidak sesuai dengan syariat Islam mengakibatkan 

kurangnya rasa percaya pembeli terhadap penjual dan sebaliknya yang 

mengakibatkan kerugian. 


