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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Peneliti belum pernah menemukan karya ilmiah yang membahas

mengenai jual beli Rb (rombengan) pada Pasar Sentral di Kota Kendari. Namun

ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai barang bekas yang dapat

digunakan dalam penulisan skripsi ini. Dari berbagai macam penelusuran

sejumlah literatur terdapat beberapa karya diantaranya karya ilmiah yang

disusun oleh:

Penelitian Terdahulu:
1. Skripsi Ahmad Afifudin melakukan penelitian tahun 2015 dengan judul:

“Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor perspektif
undang-undang RI.No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi
kasus di toko rama desa jambi arum kecamatan jambi arum kabupaten
kendal)”.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwasannya jual beli pakaian bekas
impor di toko rama desa jambi arum kecamatan jambi arum kabupaten
kendal tidak ditemukan adanya dampak yang merugikan konsumen dilihat
dari segi kesehatan, hal ini didasarkan kepada hasil laboratorium yang
diteliti atas sampel yang di ambil dari toko rama tersebut dan hasilnya
negatif atau tidak mengandung bakteri yang dimana bakteri tersebut dapat
menyebabkan bisul jerawat, dan infeksi luka pada manusia, dengan
demikian pakaian bekas impor yang diperjual belikan di toko rama adalah
aman dari segi kesehatan untuk dugunakan.16

2. Skripsi Istianah, melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul:
“Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas dipasar beringharjo
yogyakarta”.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwasannya sistem jual beli pakaian
bekas di pasar beringharjo terdapat dua model yaitu eceran dengan borongan
berplastik.
Dalam sistem jual beli pakaian bekas yang mereka inginkan kemudian
mereka menanyakan kepada penjual tentang pakaian yang diinginkannya,
penjual akan mengizinkan pembeli untuk melihat-lihat terlebih dahulu
pakaian bekas yang dijualnya, setelah mendapatkan pakaianyang dipilihnya

16Ahmad Afifudin, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor
Perspektif Undang-Undang RI, No.8 Tahun 1999 tentang Perlindunag Konsumen, Semarang:
2015, h. 19.
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barulah terjadi tawar menawar harga, hingga tercapai kesepakatan
bersama.17

3. Skripsi Dewi Rohani, melakukan penelitian pada tahun 2013 dengan judul
“tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli pakaian bekas dalam karung (bal-
ballan) di pasar senapelan pekanbaru”.

Praktik jual beli pakaian bekas dipasar senapelan dilakukan antara pedagang
dan agen pakaian bekas yang ada di tembilahan dan selajutnya pedangang
menjual pakaian bekas secara eceran atau satuan. Agen mendapatkan
pakaian bekas dari distributor di tembilahan dan distributor mendapatkan
pakaian bekas dari produsen/pemasok barang yang mendapatkan pakaian
bekas pertama kali.18

4. Skripsi Hanan Umi Faijah, melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan
judul Praktik jual beli barang rongsokan dalam perspektif hukum islam.
(Studi kasus di UD. Wijaya mandiri desa kaliori kecamatan kalibagor
kabupaten banyumas)
Dari hasil penelitian berdasarkan analisis memberikan kesimpulan bahwa
jual beli rongsokan yang dilakukan oleh UD.wijaya mandiri desa kaliori
terdapat dua jenis yakni dengan system borongan dan system jual beli
barang rongsokan secara umum (kiloan). Adapun hal-hal yang berkaitan
dengan praktik jual beli barang rongsokan di UD wijaya mandiri menurut
hukum islam praktik jual beli barang rongsokan di dalam al-Qur’an tidak
ada larangan, akan tetapi terjadi pertentangan di kalangan imam mazhab.

Menurut imam malik, jual beli barang yang sudah rusak tidak
diperbolehkan oleh syari’at islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa
menjual-belikan barang yang sudah rusak hukumnya adalah
makruh.Sedangkan menurut abu hanafiah, memperjual-belikan barang yang
sudah rusak diperbolehkan oleh syari’at.Tentang hokum memesang harga
bagi barang yang sudah rusak, maka asy-syaukani berpendapat bahwa bagi
yang mengharamkan memperjual-belikan berarti tidak wajib memasang
harga bagi barang tersebut.Dan bagi yang memperbolehkannya, maka wajib
dihargakan.19

5. Skripsi suindrawati, penelitian pada tahun 2015 dengan judul strategi
pemasaran islami dalam meningkatkan penjualan. (studi kasus di toko jesy
busana muslim bapangan mendenrejo blora).

Dari hasil penelian yang dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari
perspektif strategi pemasaran islami, toko jesy busana muslim selain
menerapkan teori dan konsep strategi pemasaran konvesional, juga
menerapkan strategi pemasaran islami yang terdiri dari tiga hal pokok
pertama, penerapan karakteristik pemasaran islami; kedua, penerapan etika
bisnis islam; ketiga, mencontoh praktik pemasaran Nabi Muhammad Saw.

17Istianah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar
Beringharjo,Yogyakarta:2015, h. 40.

18Dewi Rohani,Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam
Karung Ball-Ballan,Riau:2013, h. 30.

19Hanan Umi Faijah, Praktik Jual Beli Barang Rongsokan dalam Perspektif Hukum
Islam, Banyumas:2016, h. 19.
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Mulai dari segmentasi dan targeting, positioning, sampai bauran pemasaran
(marketing mix).20

Perbedaan penelitian:

Menurut penulis dari lima karya tulis diatas kajian yang sudah
dilakukan berbeda dengan kajian yang akan penulis lakukan dalam
penulisan skripsi ini meskipun ada penelitian terdahulu yang membahas
tentang jual beli namun ada perbedaanya. Sepengetahuan peneliti, belum ada
peneliti lain yang meneliti tentang Jual Beli Rb (rombengan) diPasar Sentral
Kota Kendari.

B. Kajian Teori

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan persetujuan

saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang

menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang

dijual.21

Dalam jual beli, perlu dijadikan sebagai bahan pemikiran karena

bagaimanapun harus memberikan manfaat untuk sesamanya dan mengahasilkan

maslahaht. Untuk tercapainya kemaslahatan itu harus dilakukan sesuai dengan

syarat, rukun jual beli, dan dasar hukum jual beli. Salah satu tentang pengaturan

usaha konomi sebagaimana ketentuannya melarang praktik penipuan ekploitasi

dan berbagai bentuk usaha lainnya dalam jual beli yang mengandung sistem

gharar ketentuan ini di maksutkan agar perilaku usaha ekonomi cermat dalam

batas-batas yang ditentukan oleh syari’at Islam sehingga pihak yang

bersangkutan agar hidupnya merasa tentram dan damai. Ulama sepakat bahwa

20Suindrawati, Strategi Pemasaran Islami dalam Meningkatkan Penjualan
Semarang:2015, h. 20.

21Peter Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer,Jakarta:Medern English
Press, 1991, h. 623.
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jual beli diperbolehkan, dengan alasan manusia tidak akan mampu untuk

mencukupi kebutuhan dirinya tanpa adanya bantuan dari orang lain.22

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan ketuhanan yang

bertitik tolak dari Allah Swt, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan

sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Aktifitas ekonomi seperti produksi

konsumsi dan distribusi tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah begitu

pula dalam perdagangan jual beli secara tidak langsung ia beribadah dalam

memenuhi perintah Allah.

Sistem penjualan adanya khiyar yaitu untuk memilih melanjutkan atau

tidak jual beli yang dilakukannya, apabila pakaian bekas yang dibeli konsumen

terdapat cacat atau ukuran pakaian tersebut tidak sesuai dengan sipembeli maka

pakaian dapat dikembalikan atau ditukarkan kembali kepada sipenjual eceran.

Prinsip muamalah, jual beli tidak boleh saling menyakiti antara penjual

dan pembeli.Apabila dalam transaksi jual beli terdapat penipuan maka ada

pihak yang dirugikan karena pada dasarnya jual beli adalah suatu media untuk

mencapai suatu keinginan yang tidak ada pihak yang di rugikan dan apabila

terjadi penipuan maka hukumnya haram.

1. Jual beli dalam Islam

a. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah Fiqh disebut al-ba’i yang

menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.Secara bahasa dengan

“menukar sesuatu dengan sesuatu lain”. Kata al-ab’i dalam bahasa arab

22Istianah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Yogyakarta:2015,
h. 9.
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terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira’(beli).

Dengan demikian, kata al-ba’i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak

atau lebih dengan cara suka rela hingga keduanya dapat saling menguntungkan

dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dalam kehidupan sehari-

hari, aqad jual beli adalah aqad yang umum digunakan masyarakat untuk roda

perekonomian.Masyarakat tidak bisa lepas dan meninggalkan aqad ini agar

siklus perputaran uang terus berjalan. Dengan memperhatikan proses jual beli

tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa jual beli adalah proses tukar menukar

kebutuhan.23

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan persetujuan

saling mengikat antara penjual dan pembeli.Penjual yakni pihak yang

menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang

dijual.24

Definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun subtansi

dan tujuan masing-masing definisi sama, antara lain:

مبا د لة مال بمال على سبیل التر اض,اونقل ملك بعوض على الوحه الما د 
25ون فیه

Artinya:
“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling
merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat
dibenarkan”.

Definisi diatas terdapat kata harta, milik, dengan ganti, dan dapat

dibenarkan “(al-ma’dzun fih). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu

23Muhammad bin Qasim al Ghizzi, Ahli Bahasa Ibnu Zuhri, Fathjul Qaribilmujib
Bandung:Trigenda Karya:1995, h. 174.

24Peter Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer,Jakarta:Medern English
Press, 1991, h. 623.

25Sayyid sabiq, fiqih Sunnah, Semarang:1999, h. 120.
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segala dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak

bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan

milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah

(pemberian), Sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (al-ma-dzun fih) agar

dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.26

Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang

diinginkan sesuai rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara

sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang

dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual.27

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-

Qur’an, Hadist Nabidan Ijma’ yakni:

1. Al Qur’an

Manan Al-Qaththan, secara ringkas mengutip pendapat para ulama pada

umumnya yang menyatakan bahwa Al-quran adalah firman Allah yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dan nilai ibadah bagi yang

membacanya.28

Jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli adalah mubah

(boleh). Allah Swt telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan

syari’at-Nya. Adapun dalil dari Al-Qur’an yaitu Firman Allah.



26Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh, Damaskus:Daral-Fikr al-
Mu’ashir:2005, h.8.

27Ibid. h. 9.
28Manan’Al-Qaththan, Mahabits fi’ulum al-Qur’an,Mesir:mensyurat al-Ashr al-Hadis,

t.t., h. 21.



18

              
                  
               
          

Terjemahnya:

275.Orang-orang yang makan (mengambil) riba [174] tidak dapat berdiri

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

(tekanan) penyakit gila[175]. 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[176] (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah)

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah

penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

174. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah

pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.

Riba fadhl ialah penukaransuatu barang dengan barang yang sejenis,

tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan

mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan

padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang

berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.
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175. Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti

orang kemasukan syaitan.

176. riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak

dikembalikan.29

Hal ini dikarenakan huruf alif dan lam dalam ayat tersebut untuk

menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya

tidak disebutkan ada kalimat al-bai’ yang dapat dijelaskan referensi, dan jika

ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan

apa yang telah disebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang

dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya

dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma.30

para ulama akan melarang tersebut Yang mana Allah SWT berfirman dalam

surat QS. An-Nisa/4/29.

                   
              

             
         

Terjemahnya:

“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”.QS. An-Nisa/4/29).31

29Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta:Darus Sunnah 2002. h.
69.

30Hendi suhendi, fiqih muamalah, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta:2002, h.26.
31Departemen Agama RI.Op. Cit., h. 69.
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Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada

transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi

muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahardan

sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk

memakan memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya

harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh

syari’at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan

perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.32

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil

yaitu tanpa ganti danhibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma

umat dan termaksut di dalamnya dalamnya juga semua jenis akad yang rusak

yang tidak boleh secara syara’ baik karena ada unsur seperti minuman keras,

babi dan lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka

boleh hukumnya sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena

harta perdagangan bukan termaksut harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada

juga yang mengatakan istitsna’ (pengecualian) dalam ayat bermakna lakin

(tetapi) artinya, akan tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan

merupakan gabungan antara penjual dan pembelian. Dasar hukum jual beli

berdasarkan sunah Rasululah, antara lain:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi:

سئل انبي صلى ااهللا عليه و سلم : ا ي الكسب اطيب؟ فقال: عمل الر حل بيده وكل بيع 
33مبرور. (رواه بزاروالحاكم)

Artinya:
“Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi)

32http://mkitasolo.blogspot.co.id/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html?m=1,Diaskes
Tgl. 22 April 2017.

33Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulugul Maram, Bandung:2010, h. 316.
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apa yang paling baik, Rasulullah saw menjawab: Usaha dari tangan manusia
sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.(HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Hadits yang dimaksud diatas adalah jual beli yang jujur tanpa ada kecurangan-

kecurangan dan mendapat berkat dari Allah Swa.

a. Hadis dari al-Baihaqi, ibn Majah dan Ibn Hibbah, Rasulullah menyatakan:

قى) الب (رواه تراض عن 34انماالبيلع

Artinya:
“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

2. Sunnah

Jual beli mabrur (Fikih perdagangan), Mabrur artinya mengandung

kebaikan yang banyak. Mengenai transaksi jual beli yang mengandung

kebaikan yang banyak atau mabrur penjelasanya penjual dan pembeli jujur

dan menjelaskan apa adanya maka transaksi jual beli itu akan diberkahi. Jual

beli yang mabruradalah jual beli yang mengandung dua unsur yaitu jujur dan

menjelaskan.Jujur terkait keunggulan produk dan menjelaskan terkait

kekurangan produk sehingga pedagang tidak mengatakan produk ini kualitas

bagus padahal jelek ataumengetahui ada cacat pada produknya namun

ditutup-tutupi.35

3. 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 barang milik orang lain yang

dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Mengacu kepada ayat-ayat al-Qur’an dan Hadist, hukum jual beli adalah

34Ibid. h 317.
35Aris Munandar, Hukum Perdagangan, (Jakarta:2014),h. 37.
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mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa

berubah menjadi sunnah, wajib, haram dan makruh.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Arkin adalah bentuk jamak dari rukn, rukun sesuatu berati sisinya yang

paling kuat, sedangkan Arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk

terwujudnya satu akad dari sisi luar.

Secara istilah bukan bagian dari barang yang diperjualbelikan yang didapati

di luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal yang pertama

shighat yaitu ijab dan kabul.

Sighat atau lafal yang menunjukkan kepada barang yang diakadkan

maka huruf kaf dalam ucapan seorang penjual “bi’tuka” menunjukkan

kepada barang yang di akadkan sehingga dia menjadi rukun yang hakiki.36

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual

beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’ Dalam menentukan rukun jual beli

terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah:

Ijab kabul (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan

menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli

itu hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan

transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur

hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan

indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan

36Abdul Aziz Muhammad Azzam,Fiqh Muamalat,Transaksi dalam Islam Jakarta:2014,
h. 28.
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transaksi jual beli menurut mereka boleh dalam ijab kabul, atau melalui cara

saling memberikan barang dan harga barang (ta’athi).37

Menurut Ulama Hanafiyah:

Orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang

termaksut kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di kemukakan

jumhur ulama di atas sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus

memenuhi syarat.

a. Berakal:

Oleh sebab itu, jual beli dilakukan anak kecil yang belum berakal dan

orang  gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz.

Apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti

menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Apabila akad itu

membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada

orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya

ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil

yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti

jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini

hukumnya sah jika walinya mengizinkan.38

Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual

beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih

37Nasrun Haroen,Fiqih Muamalah, Jakarta:Tambra Raya Rawamangun, 2010, h.70
38Wahbah al-Zuhaily, Fiqih Muamalah,Jakarta: 2010, h. 67.
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mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari

walinya.

2. Yang melakukan akad itu adalah:

Orang yang berbeda,artinya, memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah

satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan

menurut sebagian besar ulama, rukun jual beli ada tiga macam, yaitu:

a. Akad (ijab dan kabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli akad atau ijab dan

qabul. ijab seperti pihak penjual yaitu pemberian hak milik, kabul yaitu

orang-orang yang menerima hak milik.

b. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Adiq atau orang yang melakukan akadyaitu penjual dan pembeli karena

keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilik dengan harga dan

syarat yang telah ditentukan.

c. Ma’kud alaih (objek akad)

1. Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjual benda-benda

najis seperti anjing, babi dan lain sebagainya.

2. Memberikan manfaat menurut syara, maka dilarang jual beli benda-benda

yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti menjual babi, cicak dan

lainnya.

3. Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin

pemiliknya.
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4. Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyak, beratnya,

atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang

menimbulkan keraguan salah satu pihak.39

d. Macam-macam jual beli

1. Ditinjau dari segi hukum

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli

shahih, bathil dan fasid.

a. Jual beli shahih

Jual beli shahih karena jual beli tersebut sesuai dengan syara’.Yaitu

terpenuhnya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan.

b. Jual beli bathil

Jaul beli yang salah satu rukunya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada

dasarnya dan sifatnya tidak disyari’atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan

oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang di haramkan syara’

(bangkai, darah, babi dan khamar).40

c. Jual beli Fasid

Fasid Menurut jumhur Ulama Hanafi:

Merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu

perbuatan. hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah, Dengan

demikian sesuatu yang telah dinyatakan fasid berarti sesuatu  yang tidak

sesuai dengan tujuan syara’. Fasid dengan pengertian ini, sama dengan batal

menurut mazhab Syafi’i yang dikutip dalam buku Gemala Dewi yang

39Addul Azis Muhammad Azzam, Fiqih Muamalah, Transaksi dalam Islam,
Jakarta:amzah,2010, h. 15.

40Ali Hasan,Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,
2003, h. 128.
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berjudul “Hukum Perikatan Islam Di Indonesia”. Akad yang fasid tidak

membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut

Imam Hanafi bahwa muamalah yang fasid pada hakikatnya tetap dianggap

sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya yang termaksut jual

beli fasid, antara lain:

1. Jual beli al-Majhul

Jual beli dimana barang atau bendanya tidak diketahui dengan syarat

ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh.Tetapi apabila sifat

ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan membawa

perselisihan.

Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur untuk unsur majhul itu

diserahkan sepenuhnya kepada ‘urf (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang

dan pembeli).

2. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat

Misalnya, ucapan penjual kepada pembeli.“saya jual Rb ini kepada

engkau bulan depan setelah gajian”. Jual beli seperti ini batal.

menurut ulama Hanafi, jual beli ini di anggap sah pada saat syaratnya

terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo

artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan telah jatuh tempo.

3. Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada

saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

a. Menurut Ulama Maliki:

Menyatakan bahwa jual beli diperbolehkan apabila sifat-sifatnya

disebutkan dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang

diserahkan.
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b. Menurut Ulama Hambali:

Menyatakan jual beli itu sah apabila pihak pembeli mempunyai hak

khiyar ru’yah (sampai melihat barang itu).

c. Ulama Syafi’i menyatakan jual beli batil secara mutlak.41

1. Ditinjau dari segi objek (barang)

Menurut Imam Taqiyuddin dalam buku Hendi Suhendi bahwa jual beli

dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Jual beli yang kelihatan

Padasaat melakukan akad jual beli,benda atau barang yang

diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

b. Jual beli yang sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan

harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain  jual beli dimana harga

dibayarkan dimuka, sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan

pada waktu tertentu.

Dalam fiqih salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat

tambahan seperti berikut:

1. Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat di takar, ditimbang maupun

diukur

2. Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa

dan kualitasnya bagaimana.

3. Batas waktu penyerahan diketahui

41Gemala Dewi, Hukum Perikatan di Indonesia, Jakarta:2007, h. 117.
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c. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli yang dilarang oleh agama karena barangnya tidak tentu atau

masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian

salah satu pihak.

2. Ditinjau dari segi subjek (pelaku Akad)

a. Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan

dengan mengucapkan ijab qobul secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti

dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam

menampakkan kehendaknya.

b. Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara tulisan

atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qobul dengan ucapan. Jual beli ini

dilakukan antara penjual dan pembeli diperbolehkan syara’.

c. Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberi) atau dikenal dengan istilah

mu’atah yaitu mengambil dan memberi barang tanpa ijab qabul.Seperti

seseorang mengmbil barang yang sudang bertuliskan label harganya. Jual beli

demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli.

Menurut sebagian Syafi’iyah yang dikutip dalam buku Hendi Suhendi

yang berjudul fiqh muamalah, bahwa hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai

rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena ijab
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qabul tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan yaitu

saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).42

e. Pengertian Khiyar

khiyar adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk memilih meneruskan

atau membatalkan jual beli. Hak khiyar ini ditetapkan dalam Islam untuk

menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual

beli. Hak khiyar disyariatkan dalam Islam untuk menjaga agar jangan sampai

terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli.43

Khiyardengan tujuan menciptakan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang

melakukan transaksi. Sebab pada dasarnya Islam melarang adanya paksaan

dalam jual beli, Islam pun melarang akan adanya pembohongan dan penipuan

dalam bermua’malah. Maka adanya khiyar merupakan sebuah tindakan untuk

meminimalisir tindakan tercela tersebut.

1. Macam-macam khiyar

a. Khiyar majlis

Khiyar majlis adalah kedua belah pihak yang melakukan akad berhak

untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada

dalam satu majlis(tempat) atau toko.

Menurut ulama Mazhab Syafi’i dan Hanbali, bahwa masing-masing

pihak berhak mempunyai khiyar selama masih berada dalam satu majlis,

sekalipun sudah terjadi ijab dan kabul. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan

maliki bahwa suatu akad telah dipandang sempurna bila telah terjadi ijab

42Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta:Kencana, 2003.h. 213.
43Ibid, h.139.
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dan kabul. Ijab dan kabul itu terjadi setelah ada kesepakatan dan saling suka

sama suka.44

b. Khiyar Syarath

Khiyar syarath ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad

atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama

dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Ulama fikih sependapat mengatakan bahwa khiyar syarat ini

diperbolehkan untuk menjaga hak pembeli dari unsur penipuan yang

mungkin terjadi dari pihak penjual.

c. Khiyar Aib

Khiyar aib ialah ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan

akad apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan

cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung dalam hal

ini ada hak khiyar bagi pembeli dan juga ada khiyar bagi penjual jika

ternyata terdapat cacat pada uang yang diberikan pembeli.

Seorang muslim tidak boleh menyembunyikan aib yang ada pada

barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih

barang yang akan dibelinya. Sebab pada zaman sekarang ini pada umumnya

para penjual barang di toko-toko membuat catatan, bahwa barang sudah

dibelitidak dapat dikembalikan atau ditukar lagi. Secara langsung atau tidak

bahwa catatan itu telah disetujui pada saat akad terjadi.45

44Ibid, h. 21.
45Ibid. h. 22.
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d. Khiyar Ru’yah

Khiyar Ru’yah adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan

berlaku batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia

lihat pada saat akad berlangsung.Ulama Syafi’iyah didalam pendapat

mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik disebut

sifatnya maupun tidak. Khiyar ru’yah tidak berlaku karena ada

mengandungunsur penipuan.46

f. Etika Jual Beli

Istilah etika berasal dari bahasa yunani, yaitu “ethos” yang memiliki

pengertian adat istiadat (kebiasaan), perasaan batin kecenderungan hati untuk

melakukan perbuatan.47

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat

keyakinan benar atau tidak, maka singkatnya bahwa pokok persoalan etika

ialah segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukan dengan ikhtiar

dan sengaja, dan ia mengetahui waktu melakukannya apa yang ia perbuat.

Etika Islam adalah dokrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang

terdapat di dalam Alqur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, di dalamnya

terdapat nilai-nilai luhur, etika Islam sebagai sifat terpuji (mahmudah) antara

lain; berlaku jujur (al-amanah), berbuat baik kepada kedua orang tua. Adapun

hal-hal yang berhubungan dengan jual beli yaitu etika perilaku atau tingkahlaku

dari pedagang maupun pembeli itu sendiri.

Kode Etika Dagang menurut Islam adalah peraturan-peraturan Islam yang

berurusan dengan jual beli dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

46Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,h. 141.
47Zahruddin AR, Hasanuddin Sinaga, Pengatar Studi Ahlak, Jakarta:PT.Raja Garfindo

Persada, 2004, h. 43.
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perdagangan, yang memiliki tolak ukur dari akar pikiran manusia itu sendiri.

Misalnya; haramnya memperdagangkan babi, Ukuran baik atau buruknya

menyembunyikan cacat barang untuk melariskan dagangan dan baiknya

berlaku murah hati dalam jual beli.

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang mengatur segala aspek

kehidupan, seperti halnya berdagang juga diatur bagaimana cara berdagang

yang baik sesuai dengan tuntutan Islam. Seseorang berdagang bertujuan

mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, dalam perdagangan

Ekonomi Islam, bukan sekedar mencari keuntungan melainkan keberkahan.

keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha tersebut dengan memperoleh

keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah Swt. Dengan demikian untuk

memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip

moral sebagai etika (sikap) yang mencerminkan akhlak dari seorang pedagang

adalah sebagai berikut:

1. Larangan memperdagangkan barang-barang haram.

2. Bersikap benar, jujur, amanah dan tidak curang.

3. Sikap adil dan haramnya bunga (riba).

4. Menerapkan kasih sayang dan larangan terhadap monopoli.

5. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

6. Jangan menyembunyikan cacat barang.

7. bermurah hati.

Syarat sah jual beli Ulama Fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli

dianggap sah apabila:

1. Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan

itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga
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tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta

adanya syarat-syarat lain membuat jual beli itu rusak.

2. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu

boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual, adapun

barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya

diselesaikan sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) setempat.

3. Syarat yang terkait dengan jual beli dilaksanakan apabila yang berakad

mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu

milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang

lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan

apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk

melaksanakan akad. Misalnya, sesesorang bertindak mewakili orang lain

dalam jual beli dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan

dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju,

maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini dalam

fiqh Islam disebut ba’i al-fudhuli.48

a. Jual beli yang dilarang terbagi dua yaitu:

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, bentuk jual

beli yang termaksud dalam kategori ini sebagai berikut:

Jual beli barang yang zatnya haram, najis, tidak boleh diperjualbelikan.

barang yang najis atau haram dimakan, haram juga untuk diperjualbelikan

seperti babi bangkai, berhala dan khamar (minuman yang memabukkan).

Rasulullah Saw bersabda:

48MuhammadYusuf Musa,Fiqih Muamalah, Jakarta:Tambra RayaRawamangun:2010. h.
80.
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ان اهللا اداحرم على قوم اكل ثیىئ حرم علیهم ثمنه (راه ابوداودواحمد)49
Artinya:
“Sesungguhnya Allah apabilah mengharamkan memakan sesuatu maka dia
mengharamkan juga memperjual belikannya”(HR.Abu Dawud dan Ahmad).

Dalam Hadis lain disebutkan:

ان اهللا ورسوله حرم بيع الحمروالميتة والحنزيرواال صنام(رواه البحارى ومسلم)
Artinya:
“sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjualarak
bangkai, babi dan berhala”.(HR.Bukhari Muslim).

2. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarangyaitu jual beli yang telah

memenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi ada beberapa faktor yang

menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Manfaat jual beli dalam Islam

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang

menghargai hak milik orang lain.

2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar

kerelaan atau suka sama suka.

3. Masing-masing pihak merasa puas, penjual melepas barang

dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli

memberikan uang dan menerima barang dagang dengan puas.49

49Wahbah al-Zuhaily, Fiqih Muamalah, Jakarta:2010,h. 82.


