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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Paparan Data 

1. Keadaan Wilayah Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung yang 

merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung 

terkenaal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di 

Indonesia, dan terletak 154 km barat daya kota Surabaya, ibu kota 

Provinisi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 

111,43˚ sampai dengan 112,07˚ bujur timur dan 7,51˚ sampai dengan 

8,08˚ lintang selatan. Batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan 

kabupaten Kediri, disebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Blitar, 

disebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, luas wilayah Tulungagung 

mencapai 1.055,65 km² yang terbagi menjadi 19 kecamatan dan 257 desa 

atau kelurahan
77

 

Penelitian ini dilakukan tempatnya di toko sparepart yang berada 

di kelurahan kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung. 

Masyarakat yang tinggal di kelurahan ada yang memiliki usaha 

berdangang sparepart. Masyarakat yang memiliki usaha perdagangan 
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yang ada di pasar PDS, orang-orang akan membeli sparepart montor di 

dekat tempat tinggalnya karena lokasinya yang dekat dengaan rumahnya. 

Masyarakat tidak mau kesulitan dalam membeli ternak dan harganya 

tidak beda jauh dengan ada yang di kota. 

2. Sejarah Obyek Penelitian 

 

1. Toko Pak Agus 

 

Toko pak agus adalah yang memiliki sebuah usaha perdagangan 

yang ada di PDS kabupaten Tulungagung. Toko yang berjualan 

sparepart di PDS berdiri sejak tahun 1980. Toko ini setiap hari selalu 

buka dari jam 07.00-17.00 WIB.  

Adapaun produk yang dijual belikan yang ada di toko Pak Agus yaitu: 

a)  Ban Motor 

Ban montor berfungsi untuk Menaham beban, meneruskan 

tenaga dari mesin, meneruskan fungsi kemudi 

b) Lampu Motor 

Lampu montor berfungsi untuk Sebagai penerang saat 

berkendara  

c) Busi Motor 

Busi montor berfungsi Untuk mengubah tegangan listrik 

yang disalurkan koil, menjadi percikan api yang akan membakar 

campuran bahan bakar dan udara di ruang mesin. 
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d) Kaca Spion  

Kaca sepion berfungsi untuk Memabantu maneuver saat 

parkir, melihat kondisi lalulinta 

e) Karburator 

Karbulator berfungsi untuk Untuk menjalankan pembakaran 

f) Aki 

Aki berfungsi untuk Menyimpan energi listrik dalam bentuk 

energi kimia yang akan digunakan untuk mensuplai dan 

menyediakan listrik ke sistem starter.  

g) Silinder 

Silinder berfungsi untuk Sebagai tempat untuk 

menghasilkan energy panas dari proses pembakaran 

h) Piston 

Piston berfungsi untuk Memindahkan tenaga yang diperoleh 

dari pembakaran ke proses engkol 

i) Ring piston 

Ring piston berfungsi untuk mencegah kebocoran gas saat 

langkah kompressi dan usaha, mencegah oli masuk ke ruang 

bakar, memindahkan panas dari piston ke dinding. 

j) Tangan Piston  

Tangan piston berfungsi untuk Menerima tenaga dari piston 

yang diperoleh dari pembakaran dan meneruskan ke poros engkol 
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k) Poros engkol 

Poros engkol berfungsi untuk Merubah gerakan turun naik 

piston menjadi gerak putar yang akhirnya menggerakan roda-roda. 

l) Lager 

Langer berfungsi untuk Mencegah keausan dan mengurangi 

gesekan  

m) Roda Penurus  

Roda penerus berfungsi untuk Menyimpan tenaga putar 

yang dihasilkan pada lagkah usaha, agar poros engkol tetap 

berputar terus pada langkahnya 

n) Katup 

Katup berfungsi untuk Menekan katup-katup sehingga dapat 

membuka 

o) Kartel  

Kartel berfungsi untuk Menampung oli untuk pelumasan  

p) Timing Chain 

Timing Chain berfungsi untuk Menghubungkan gerakan 

putar poros engkol ke poros cam sharft 

q) Kepala Silinder  

Kepala Silinder berfungsi untuk Menempatkan mekanisme 

katup ruang bakar dan juga sebagai tutup silinder 
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r) Gasket  

Gasket berfungsi untuk Menahan kebocoran cairan agar 

kompresi tidak bocor  

2. Toko Pak Burhan 

Toko pak Burhan adalah yang memiliki sebuah usaha 

perdagangan yang ada di PDS kabupaten Tulungagung. Toko yang 

berjualan sparepart di PDS berdiri sejak tahun 1997. Toko ini setiap 

hari selalu buka dari jam 07.00-17.00 WIB. Beliau dibantu dengan 1 

karyawan yang ada dalam tokonya.  

Adapaun produk yang dijual belikan yang ada di toko Pak Agus yaitu: 

a. Lampu Motor 

Lampu montor berfungsi untuk Sebagai penerang saat 

berkendara  

b. Busi Motor 

Busi montor berfungsi Untuk mengubah tegangan listrik 

yang disalurkan koil, menjadi percikan api yang akan membakar 

campuran bahan bakar dan udara di ruang mesin.  

c. Kaca Spion  

Kaca sepion berfungsi untuk Memabantu maneuver saat 

parkir, melihat kondisi lalulinta 

d. Karburator 

Karbulator berfungsi untuk Untuk menjalankan pembakaran 
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e. Aki 

Aki berfungsi untuk Menyimpan energi listrik dalam bentuk 

energi kimia yang akan digunakan untuk mensuplai dan 

menyediakan listrik ke sistem starter.  

f. Silinder 

Silinder berfungsi untuk Sebagai tempat untuk 

menghasilkan energy panas dari proses pembakaran 

g. Piston 

Piston berfungsi untuk Memindahkan tenaga yang diperoleh 

dari pembakaran ke proses engkol 

h. Ring piston 

Ring piston berfungsi untuk mencegah kebocoran gas saat 

langkah kompressi dan usaha, mencegah oli masuk ke ruang 

bakar, memindahkan panas dari piston ke dinding. 

i. Tangan Piston  

Tangan piston berfungsi untuk Menerima tenaga dari piston 

yang diperoleh dari pembakaran dan meneruskan ke poros engkol 

j. Poros engkol 

Poros engkol berfungsi untuk Merubah gerakan turun naik 

piston menjadi gerak putar yang akhirnya menggerakan roda-roda. 

k. Lager 
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Langer berfungsi untuk Mencegah keausan dan mengurangi 

gesekan  

l. Roda Penurus  

Roda penerus berfungsi untuk Menyimpan tenaga putar 

yang dihasilkan pada lagkah usaha, agar poros engkol tetap 

berputar terus pada langkahnya 

m. Katup 

Katup berfungsi untuk Menekan katup-katup sehingga dapat 

membuka 

n. Kartel  

Kartel berfungsi untuk Menampung oli untuk pelumasan  

o. Timing Chain 

Timing Chain berfungsi untuk Menghubungkan gerakan 

putar poros engkol ke poros cam sharft 

p. Kepala Silinder  

Kepala Silinder berfungsi untuk Menempatkan mekanisme 

katup ruang bakar dan juga sebagai tutup silinder 

q. Gasket  

Gasket berfungsi untuk Menahan kebocoran cairan agar 

kompresi tidak bocor  
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3. Praktek Jual Beli di PDS Kecamatan Tulungagung 

Dalam praktik jual beli yang ada di PDS buka pukul 07.00-

17.00 WIB. Toko yang banyak sekali menjual barang sperpart yang 

tidak orisinil. Kondisi perekonomian pada saat ini berkembang sangat 

pesat. Pada perekonomian modern yang semakin berkembang ini, 

sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat secara global. 

Ditunjukkan pada masyarakat sekarang yang lebih memilih sesuatu 

yang cepat dan praktis dalam memenuhi kehidupannya. Seperti 

halnya, pada pemenuhan kebutuhan tambahan (kebutuhan modern) 

yaitu Sparepart yang menjadikan kebutuhan penting dalam kendaraan 

bermontor. Banyak pelaku usaha yang mendirikan sebuah toko-toko 

sparepart yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

sekitar, seperti pada pasar PDS di Tulungagung. Yang mana pasar 

PDS trsebut berada di jantung kabubaten Tulungagung yang memiliki 

sebuah tempat yang strategis.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai 

penjualan sparepart yang ada di PDS kecamatan Tulungagung 

Kabupaten Tulungagung.  

Sparepart yang ada di toko saya itu sudah ada yang mengirimi, 

pengirim berasal dari kabupaten Kediri, trengalek, dan blitar
78
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Mengenai merek asli memiliki ciri yang khusus dalam produk. 

Sparepart yang asli pastinya memiliki harga yang sanggat 

tinggi dan kwalitas juga bagus dan sedangkan yang tidak 

orisinel harganya relative murah dan kwalitas beda dengan 

yang asli.Kwalitas dari yang orisinil terbut yang mengeluarkan 

pabrik dan masih tersegel, kalau di sini ya tembakan dan ada 

yang bekas pemakaian dari orang-orang
79

 

 

Sparepart yang memiliki kualias orisinil sangatlah mahal dalam 

toko. Sehingga banyak yang meniginginkan membeli sebuah sepatu 

yang sama atau tiruan dari yang asli  

Sparepart yang orisinil memiliki sebuah harga yang tinggi, 

sehingga toko di PDS ini membeli sparepart yang memiliki 

merek sama tetapi harganya berbeda. Merek sparepart yang 

tidak dari pabrik barangnya tidak rapi, sepatu lebih ringan, 

modelnya tidak memiliki barkot, tetapi memiliki bentuk 

merek yang sama
80

 

 

Dari persamaan merek yang telah ada dalam toko PDS ada dua 

merek masyarakat lebih memilih harga yang murah dan memiliki 

merek yang sama 

Banyak konsumen yang akan membeli sparepart di sini pasti 

yang pertama dilihat merek. Yang mana merek yang ternama 

tetapi harganya yang tidak mahal. Sehingga konsumen lebih 

banyak membeli produk sparepart yang di PDS untuk 

digunakan di kendaraan. Sehingga produk yang ada disini 

banyak sekali produk-produk sparepart yang tidak asli atau 

udah bekas. karena konsumen lebih suka beli yang produk 

tersebut karena harganya miring
81
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Dalam pemasaran alat sparepart yang ada di PDS sudah ijin 

pemerintah daerah  

Toko PDS sparepart sudah memiliki izin dalam usaha.pasar 

PDS sudah disapkan oleh pemerintah. Mengenai barang 

sparepart yang tidak orisinil disini tidak ada larangan dalam 

pemerintah. Sehingga tidak ada pemerintah daerah yang 

menegur dalam memperdagangkan sparepart tidak orisinil.
82

 

 

Konsumen dalam mebeli sparepart yang tidsk risinil ada yang 

komplain atau tidak. Yang mana sparepart yang tidak asli tersebut 

memiliki kuwalitas yang rendah   

Konsumen membeli sesuai keinginan sendiri. Dia mau 

membeli sparepart asli atau tidak asli itu hak beliau. Dia juga 

udah tau perbedaan antara sparepart tidak asli dan asli. Kalau 

mau beli asli ya kamu layani dan juga mau beli yang tidak 

asli akan kami layani juga. Konsumen nomor satu
83

 

 

Sehingga peneliti menggunakan penelitian kepada seorang 

konsumen yang membeli sparepart di pasar PDS. Dalam pembelian 

tersebut konsumen memilih sendiri sesuai keinginannya. 

Saya membeli sparepart yang ada di pasar PDS membeli 

barang tidak asli, yang mana barang tidak asli lebih murah. 

Dilihat secara langsung antara barang tidak asli dan orisinil 

tidak begitu mencolok kelihatan. Sehingga ambil yang barang 

tidak asli harga murah dan barang bagus cocok di kantong
84
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Dari pembelian sparepart yang tidak orisinil dan Orisinil 

memiliki perbedaan atau tidak dalam melakukan pemakaian  

Saya membli sparepart yang tidak orisinil ya sangat nayaman. 

Yang mana sparepart juga nyaman untuk dipakai dalam 

kendaran. Tidak ada perbedaan antara  tidak orisinil dan 

orisinil
85

 

Dalam jual beli sparepart tidak asli tidaklah kena saksi atau 

teguran dari pemerintah 

Dalam membeli  saya tidak ada teguran atau saksi dari pihak 

pemerintah atau masarakat. Yang mana saaya membeli ya 

nyaman dan saya pakai juga tidak ada ganguan sama sekali
86

 

B. Temuan Penelitian 

1. Mekanisme jual beli sparepart motor di toko PDS Kecamatan 

Tulungagung 

Para pelaku usaha menyediakan berbagai macam suku cadang 

atauonderdil sepeda motor dan mobil. Semua barang tersebut adalah 

barang bekaspakai, baik bekas karena tidak dibutuhkan lagi oleh 

pemilik semula maupun bekaspakai dalam varian barang antik. Barang 

yang tidak digunakan lagi olehpemiliknya diperjualbelikan dengan 

beberapa alasan, di antaranya; (1) Karenatidak layak lagi dipakai atau 

rusak, (2) Karena tidak sesuai lagi dengankebutuhannya. Barang-barang 
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tersebut kualitasnya tidak sama lagi seperti barangbaru, sehingga 

barang tersebut dijual dengan harga yang sangat murah 

2. Mekanisme jual beli sparepart motor di toko PDS Kecamatan 

Tulungagung dalam prespektif fiqih muammalah 

Dalam jual beli sparpart yang ada di PDS kecamatan Tulungang 

menggunakan prinsip dalam fiqih muammalah. Dalam kajian fiqih 

muammalah dalam PDS menggunakan saling kepercayaan. Dalam jual 

beli sparpart motor telah terjadi keterbukaan antara penjual dan pembeli 

mengenaai barang sparepart di PDS. Pembeli mengetahui barang 

sparepart yang ada di PDS secara langsung dan penjual memberikan 

barang sparepart kepada pembeli akan tetapi tidak mengetahui secara 

jelas status barang, baik segi kualitas, maupun kuantitas, apakah masih 

layak untuk digunakan atau tidak. 

3. Mekanisme jual beli sparepart motor di toko PDS Kecamatan 

Tulungagung dalam prespektif Undang-Undang No.8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen 

Dalam kajian jual beli yang ada di PDS yang menjual barang 

sparepart yang menggunkan prinsip hukum konsumen. Pembli barang 

yang ada di PDS mengalami sebuah kelemahan. Pembeli tidak memiliki 

hak dari pembelian sparepart garasti ganti rugi jika barang sparepart 

motor mengalami kerusakan atas terjadinya pembelian.  




