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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan   

 Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan 

terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi 

terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah 

ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang 

dikaji oleh penulis mengenai Jual Beli Online, di antaranya adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Billah Yuhadian yang berjudul 

"Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual 

Beli Kaskus" pada tahun 2012.
5
 Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

keabsahan perjanjian Jual Beli secara Online melalui rekening bersama dan 

perlindungan Hukum bagi penjual dan pembeli yang menggunakan Rekening 

Bersama. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang 

tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli akad salam dengan sistem Online yang 

diterapkan oleh Muslimah Shop Kendari.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dewim Purnama yang berjudul 

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online WWW.KASKUS.CO.ID" 

pada Tahun 2015
6
. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

Hukum jual beli Online di www.kaskus.co.id apakah sudah memenuhi 

                                                 
 5

 Muhammad Billah Yuhadian,"perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersa 

pada forum jual beli Kaskus" ( Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Keperdataan UNHAS, Makassar, 

2012) 

 

 
6
 Ahmad dewim Purnama,"tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli Online di 

www,kaskus.co.id" ( Skripsi sarjana, Jurusan syariah/muamalah Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, Surakarta, 2015. 
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rukun dan syarat jual beli secara Islam atau tidak. Perbedaannya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada objek kajiannya 

yakni mengenai praktik Jual Beli Online dengan Sistem Rekening Bersama. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Widji Lestari yang berjudul "Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Objek Akad Jual Beli Online Dengan Sistem 

Dropshipping di Toko Online Princess Shop" pada Tahun 2015
7
. Peneliti ini 

bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap objek akad 

jual beli sistem Dropshipping di toko Online Princess Shop. Perbedaannya 

Terletak pada Objek dan Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis, yakni 

pada Sistem Dropshipping di Toko Online Princess Shop Sedangkan penulis 

Objek penelitiannya adalah Kendari Muslim Store. 

B. Pengertian Jual Beli  

  Jual beli secara bahasa adalah penerimaan sesuatu dengan sesuatu yang 

lain (muqabalatu syai‟in bi syai‟in )
8
 jual beli dalam istilah fiqhi disebut dengan 

al-bai‟ yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu 

yang lain. Lafaz al-bai‟dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk 

pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai 

berarti jual sekaligus juga berarti beli.
9
 

                                                 
 

7
 Widji Lestari,"tinjauan hukum islam terhadap objek akad jual beli Online dengan sistem 

Dropshipping ditoko Online Princess Shop ( Skripsi sarjana, fakultas Syariah/AS Universitas 

Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, 2015.   

 

 
8
Wahbah  Zuhaili, fiqhi mu‟amalah perbankan syari‟ah, ( jakarta: PT. Bank, mu‟amalah, 

Tbk, 1999), cet. 1, hal.2 

 

 
9
Nasrun Haroen, fiqih mu‟amalah, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. II, hal.18 
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 Sedangkan jual beli menurut Terminology, terdapat beberapa definisi yang 

dikemukakan oleh ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing – masing 

definisi sama. Definisi dikemukakan oleh para Ulama Malikiyah, syafi‟iyah, dan 

Hanabillah menurut mereka Jual Beli adalah : 

10
ِهًكب ًْ تَ َٔ ًْٛكب ِه ًْ بِل تَ ًَ بُل بِ ًَ  ُيبَبَدنَتُان

Terjemahnya : 

  

 “pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan 

 pemilikan” 

 

Sedangkan ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah :  

           
11

ٍّ َيخْ  ُيبَبَدنَتَُيبلٍ  ْج َٔ ٍص َعهَٗ  ْٕ ُص                 
Terjemahnya : 

 

 “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang 

 diperlukan )  

  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli berarti 

menukar harta dengan harta. Jual Beli memiliki arti penukaran selain dengan 

fasilitas dan kenikmatan. Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang 

lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Jadi Jual Beli adalah 

suatu akad yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli.  

C. Dasar Hukum Jual Beli 

1. Al – Qur’an 

Dasar Hukum Jual Beli disyariatkan di dalam Al-Qur‟an, Sunnah, Ijma, dan dalil 

akal. Dalam Al-Qur‟an di jelaskan : 

                                                 
  

10
M. Ali Hasan, berbagai macam Transaksi dalam Islam,(Jakarta: PT. Grafindo 

Persada,2004, Cet. 2, hal.115 

 

 
11

Rachmat Syafei, fiqh muamalah, cet. 10, hal. 74  
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َشةً َعٍ تََشاض ... ٌَ تَِجٰ َٰٓ أٌَ تَُكٕ ِطِم إَِلَّ َُُكى بِٲۡنبَٰ ۡٛ نَُكى بَ َٰٕ اْ أَۡي َٰٕٓ ُُكۡى   ۚ  ََل تَۡأُكهُ ّيِ

ٌَ بُِكۡى َسِحْٛ  َ َكب ٌَّ ٱَّللَّ اْ أََفَُغُكۡى  إِ َٰٕٓ ََل تَۡقتُهُ ب ًَ َٔ
12
 

 
Terjemahnya : 

... janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka ....”  

 

(Q.S.An-Nisa‟: 29) 

 

اْ   ٰٕ بَ َو ٱنّشِ َحشَّ َٔ َع  ۡٛ ُ ٱۡنبَ أََحمَّ ٱَّللَّ َٔ13
                                    

 

Terjemahnya :  

  “Allah telahmenghalalkan jualbel idan mengharamkan riba”  

  (QS. Al-Baqarah : 275).  

 

2. Al- Hadits 

Adapun keterangan Al-Hadits mengenai jual beli dalam sabda Rasulullah SAW 

disebutkan : 

 

أَْفَضُم قَبَل  ْٔ ُْٛب أَ ُ٘ اَْنَكَغِب أَِط َعهََى أَ َٔ  ِّ ْٛ ُل هللاِ َصهَٗ هللا َعهَ ْٕ ُعئٍَم َسُع

ُم انَشُجِم بَِٛ  ًَ َس(())َع ْٔ ْٛعٍ َيْبُش ُكُم بَ َٔ  ِِ ِذ  
 

Artinya : 

 “Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: Apakah propesi yang paling 

 baik.?Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap 

 jaul beli yang diberkati.” 

 

 Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, 

yang tidak curang, tidak mengandung Unsur penipuan dan penghianatan. 

Sabda Rasulullah SAW: 

 

                                                 
 

12
 Depertemen Agama RI, op.cit, hal.83  

 

 
13

 Ibid, hal 47 
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ٍْ تََشاٍض  ُْٛع َع باْنبَ ًَ 14)سِٔ انبٛٓقٗ(اََِ  
      

Artinya: 

 “ Jual beli itu atas dasar suka sama suka.” ( HR. Baihaqi ) 

Sabda Rasulullah SAW: 

ُو اْنِقَٛبَيتُ اَ  ْٕ َذاُءَٚ َٓ ْغِهُى َيَع اَنُش ًُ ٍِ اَْن ْٛ نتَبِجُشاانَصِذُق ف اَِي
 15
  

Artinya : 

 “pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan 

 pada  Nabi, siddiqin, dan syuhada”. ( HR. Tirmidzi)     

 

 

Dalam suatu riwayat, ada seorang sahabat bernama Hakim bin Hazam 

Radhiyallahu‟anhu berkata kepada Rasulullah SAW : “wahai Rasulullah 

seseorang datang kepadaku, dia ingin membeli sesuatu dariku, sementara barang 

yang dicari tidak ada padaku. Kemudian aku pergi kepasar dan membelikan 

barang itu” 

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 atau barang milik orang lain yang dibutuhkan 

itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. 

 Dari pemaparan di atas dapat penulis pahami bahwa, prinsip utama dalam 

jual beli adalah suka sama suka yang tidak mengandung unsur riba dan bathil, 

sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik penjual maupun 

                                                 
 

14
 Muslimin bin hijaz abu hasan al-Qusyairy an-Nashibury, al-musnad as-Shohihul 

Muhtasir binnaqlil Adli ila Rasulillah saw(bairut :Darul ihya at-Taratsil Araby, 261 H) hal.2074 

 

 
15

Imam Al Hafidz Abi Abdillah Al Hakim Al Nisaburi, Al mustadrok „Ala Al Shohihaini , 

(Kairo: Dar Al Haromain, Cet.1,1997), Juz 2. hal.8 



IAIN KENDARI

13 
 

pembeli. Selain itu, dalam melakukan jual beli juga harus diperhatikan mencari 

yang halal dengan jalan yang halal pula. Maksudnya halal yang diperbolehkan 

oleh Agama untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang 

sejujur – jujurnya dengan tetap mengindahkan peraturan – peraturan jual beli. 

 

Firman Allah dalam Al – Qur‟an surat al- A‟raf ayat 157 : 

ُْۡى فِٙ   َّٙ ٱنَِّز٘ َِٚجُذََُّٔۥ َيۡكتُٕبًب ِعَُذ َّٙ ٱۡۡلُّيِ ُعَٕل ٱنَُّبِ ٌَ ٱنشَّ ٍَ َٚتَّبِعُٕ ٱنَِّزٚ

عۡ  ًَ ُْى بِٲۡن َِجِٛم َٚۡأُيُش ٱۡۡلِ َٔ َسٰىِت  ٕۡ ُى ٱنتَّ ُٓ ُِٚحمُّ نَ َٔ َُكِش  ًُ ٍِ ٱۡن ۡى َع ُٓ ٰى َٓ ُۡ َٚ َٔ ُشِٔف 

َم ٱنَّتِٙ َكبََۡت  ٱۡۡلَۡغهَٰ َٔ ُْۡى  ۡى إِۡصَش ُٓ ُۡ ََٚضُع َع َٔ َٰٓئَِث  ُى ٱۡنَخبَٰ ِٓ ۡٛ ُو َعهَ َُٚحّشِ َٔ ِت  ٱنطَِّّٛبَٰ

َس ٱ ٱتَّبَعُٕاْ ٱنُُّٕ َٔ َََصُشُِٔ  َٔ ُسُِٔ  َعضَّ َٔ ِّۦ  ٍَ َءاَيُُٕاْ بِ ۡى  فَٲنَِّزٚ ِٓ ۡٛ َٰٓ٘ أَُِضَل َعهَ نَِّز

 ٌَ ۡفِهُحٕ ًُ ُُْى ٱۡن ئَِك 
َٰٓ نَٰ ْٔ ُ  16 ٧٥١َيعَُّٰٓۥَ أ

Terjemahnya :  

“(yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi yang 

(namanya)mereka dapati tertulis di dalam taurat dan injil yang 

ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang 

makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan 

menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan 

bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-

beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka 

orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, 

menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan 

kepadanya ( Al – Qur‟an ), mereka itulah orang-orang yang 

beruntung. (Q.S. Al A'raf : 157) 

 

D. Macam - macam Jual Beli 

1. Ditinjau dari pertukaran17 

a. Jual Beli Salam (Pesanan)  

Jual Beli Salam adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan 

cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar 

belakangan. 

                                                 
 

16
Departemen Agama RI, op.cit,. hal. 170 

 
17

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010 ) hal.77 
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b. Jual Beli muqayyad (Barter)  

Jual beli muqayyad adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan 

barang seperti menukar baju dengan sepatu. 

c. Jual Beli muthlaq  

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah 

disepakati sebagai alat tukar. 

d. Jual Beli alat tukar dengan alat tukar  

Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa 

dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti rupiah dengan 

dolar 

 

2. Ditinjau dari Hukum  

a. Jual beli sah (halal) 

Jual beli sah atau shahih adalad jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. 

Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan 

akad.  

b. Jual beli Fasid (rusak) 

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan Islam pada 

asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. seperti jual beli 

yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga 

menimbulkan pertentangan. Menurut Jumhur ulama fasid (rusak) dan batal 

(haram) memiliki arti yang sama 

c. Jual beli batal (Haram)  

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut : 
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1) Jual beli dengan cara 'inah dan Tawarruq 

Rafi' berkata ,"jual beli secara 'inah berarti seseorang menjual barang 

kepada orang lain dengan pembayaran bertempo. lalu barang itu 

diserahkan kepada pembeli,kemudian penjual itu membeli kembali 

barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga 

pertama. sementara itu jika barang yang diperjual belikan mengandung 

cacat ketika berada ditangan pembeli, kemudian pembeli tersebut menjual 

lagi dengan harga yang lebih rendah, hal ini boleh karena berkurangnya 

harga sesuai denga berkurangnya nilai tukar barangtersebut. Transaksi ini 

tidak menyerupai Riba. Tawarruq artinya daun dalam hal ini adalah 

memperbanyak harta.Jadi, tawarruq diartikan sebagai kegiatan 

memperbanyak uang.     

 

2) Jual beli sistem salam (ijon) 

Bedanya dengan Kredit, kalau salam, barangnya yang diakhirkan uangnya 

dimuka. 

3) Jual beli dengan menggabungkan dua penjual (akad) dalam dan  satu 

 transaksi.  

Contohnya penjual berkata,"aku menjual barang ini kepadamu seharga 10 

Dinar dengan tunai atau 20 dinar secara kredit". contoh lainnya, penjual 

berkata," aku menjual Rumahku kepadamu dengan syarat aku memakai 

kendaraanmu selama 1 bulan". 
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4) Jual beli secara paksa 

Jual beli dengan paksaan dapat terjadi dengan 2 bentuk : 

a) ketika akad  

b) karena dililit utang atau beban yang besar sehingga menjual apa saja 

yang dimiliki dengan harga rendah. 

3. Ditinjau dari Objeknya 

Jual beli berdasarkan Objek daganganya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :18 

a. Jual beli Umum, yaitu menukarkan uang dengan barang. 

b. Jual beli As-sarf ( money Changer ), yaitu penukaran uang dengan uang. 

c. Jual beli muqayadhah ( barter ), yaitu menukarkan barang dengan barang. 

 

4. Ditinjau dari Subjeknya 

a. Dengan lisan 

Dengan perantara Penyampaian akad jual beli melalui wakalah (utusan), 

perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ucapan.Penjual 

dan  pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad. 

b. Dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu‟athah  

Yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul secara lisan. 

Seperti seseorang yang mengambil barang yang sudah dituliskan label 

harganya oleh penjual, kemudian pembeli melakukan pembayaran kepada 

penjual.  Jual beli yang demikian dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara 

penjual dan pembeli. Sebagian Syafi‟iyah melarangnya karena ijab qabul 

adalah bagian dari rukun jual beli tapi sebagian Syafi‟iyah lainnya, seperti 

                                                 
 18

Ghufron A Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual, cet.1 (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002) hal.141  
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Imam an-Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari 

dengan cara demikian. 

5. Ditinjau dari Harganya 

a. Jual beli Bargainal (tawar menawar , yaitu jual beli dimana penjual tidak 

memberitahukan modal barang yang dijualnya).  

b. Jual beli Amanah, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal 

barang yang dijualnya.Dengan dasar ini, jual beli ini terbagi menjadi 3 jenis 

: 

1) Jual beli Murabahah, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang 

diketahui. 

2)  Jual beli wadhi‟ah, yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dan 

kerugian yang diketahui.  

3) Jual beli Tailiyah, yaitu jual beli dengan menjual barang sama dengan 

harga modal, tanpa keuntungan atau kerugian.19 

 

E. Rukun Dan Syarat Jual Beli  

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentua-ketentuan jual beli yang harus 

dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara‟ (hukum Islam). Rukun Jual Beli 

ialah :  

1. Dua pihak membuat Akad penjual dan pembeli. 

Ialah orang yang melaksanakan Akad jual beli ( penjual dan pembeli ) 

Syarat – syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah : 

a. Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah. 

b. Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah.  

                                                 
 

19
M. Yasid Afandi, fiqh muamalah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009. hal.83 
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Akan tetapi, jika anak sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buruk), 

dibolehkan melakukan  jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah 

seperti permen, kue, kerupuk, dan lain-lain. 

Berhak menggunakan Hartanya, Orang yang tidak berhak menggunakan  harta 

milik orang yang sangat bodoh ( idiot ) tidak sah jual belinya. 

Firman Allah ( Q.S. An-nisa‟ ( 4  ) : 5 ). 

 

ب  َٓ ُْۡى فِٛ ٱۡسُصقُٕ َٔ ًب  ُ نَُكۡى قَِٰٛ نَُكُى ٱنَّتِٙ َجعََم ٱَّللَّ َٰٕ بََٰٓء أَۡي َٓ ََل تُۡؤتُٕاْ ٱنغُّفَ َٔ
َلً  ٕۡ ۡى قَ ُٓ قُٕنُٕاْ نَ َٔ ُْۡى  ٱۡكُغٕ ۡعُشٔفً َٔ   ٥ب  يَّ

 
Terjemahnya : 

"dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. 

berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 

ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S. An Nisa : 5) 

 

2. Sigat Atau Ucapan 

Ijab dan Kabul, Ulama fiqhi sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli 

adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam 

hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan  ijab ( dari pihak penjual ) dan 

kabul ( dari pihak pembeli ). Adapun syarat – syarat ijab kabul  adalah : 

a. Orang yang mengucapkan ijab kabul telah akil baligh. 

b. Kabul harus sesuai dengan ijab. 

c. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis.20 

 

 

 

                                                 
 

20
Ibid , hal. 120 
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3. Barang yang diperjual belikan 

Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat – syarat yang diharuskan, 

antara lain : 

a. Barang yang diperjual belikan itu halal. 

b. Barang itu ada manfaatnya. 

c. Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat lain.  

d. Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaanya. 

e. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, 

baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat – sifatnya.21 

 

4. Nilai tukar barang yang dijual (pada zaman modern sampai sekarang ini 

berupa uang). 

Adapun syarat – syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah : 

a. Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya. 

b. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, 

walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit. 

c. Apabila jual beli dilakukan secara Barter atau al-muqayadah (niai tukar 

barang yang dijual bukan berupa barang). 

 

F. Hal – hal  Terlarang Dalam Jual Beli  

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi 

sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang. 

1. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun – 

rukun dan syarat – syaratnya. 
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Abdurrahman Ibnu Iwadh al-Juzburi fiqh Ala Mazahibul Arba‟ah,(Qahirah: Dar Ibnu 

Haitsam, 1360), jilid 5, hal. 35 
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2. Jual beli yang terlarang dan tidak sah (bathil) yaitu jual beli yang salah satu 

rukun atau syarat tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya 

tidak disyariatkan (disesuaikan dengan ajaran islam). 

3. Jual beli yang sah tapi terlarang (fasid). Jual beli ini hukumnya sah, tidak 

membatalkan akad jual beli, tetapi dilarang oleh Islam karena sebab – sebab 

lain. 

4. Terlarang sebab ahliah (ahli akad). Ulama telah sepakat bahwa jual beli 

dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat 

memilih. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut : 

a. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila. 

b. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil itu terlarang dikarenakan anak 

kecil belum cukup dewasa untuk mengetahui perihal tentang jual beli. 

c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta, jual beli ini terlarang karena ia 

tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik. 

d. Jual beli terpaksa 

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. 

22الَتَبِْع َمالَْيَس ِعْندَكَ 
 

 

Artinya : 

 

 “jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (H.R Tirmidzi) 

 

1) Jual beli yang terhalang, terhalang disini Terjemahnya karena bangkrut, 

kebodohan, atau pun sakit. 

                                                 
 

22
M. Ali Hasan, berbagai macam transaksi dalam Islam, hal. 118 
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2) Jual beli malji‟ adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni 

untuk menghindari dari perbuatan zalim. 

3) Terlarang sebab shigat, jual beli yang antara ijab dan kabulnya tidak ada 

kesesuaian maka dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang termasuk 

terlarang sebab shigat sebagai berikut : 

a) Jual beli mu‟athah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak 

akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai  

ijab kabul. 

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan dikarenakan kabul yang 

melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak 

sampai ketangan orang yang dimaksudkan. 

c) Jual beli dengan syarat atau tulisan, apabila isyarat dan tulisan tidak 

dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca) maka akad tidak sah. 

d) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, terlarang karena tidak 

memenuhi syarat in‟iqad (terjadinya akad), jual beli tidak bersesuaian 

antara ijab dan kabul. 

e) Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau 

ditangguhkan pada waktu yang akan datang. 

5. Terlarang sebab ma‟qud Alaih (barang jualan) ma‟qud alaih adalah hart yang 

dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi‟ 

(barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh 

sebagian ulama, tetapi diperselisihkan, antara lain : 
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a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. 

b. Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli burung yang ada 

di udara, dan ikan yang ada didalam air tidak berdasarkan ketetapan syara‟. 

c. Jual beli grarar adalah jual beli barang yang mengandung unsur menipu 

(gharar). 

d. Jual beli barang najis dan yang terkena najis. Contohnya : jual beli bangkai, 

babi, dan lain-lain. 

e. Jual beli air. 

f. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul). Terlarang dikarenakan akan 

mendatangkan pertentangan di antara manusia. 

g. Jual beli yang tidak ada ditempat akad (gaib) tidak dapat dilihat. Jual beli 

sesuatu sebelum dipegangi. Jual beli buah – buahan atau tumbuhan apabila 

belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad, setelah ada buah tetapi 

belum matang, akadnya fasid. 

 

6.  Jual beli Mulamasah  

 Mulamasah Terjemahnya adalah sentuhan, maksudnya jika seseorang 

berkata: “pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu 

dengan harga sekian ”atau“ barang yang kamu buka, berarti telah menjadi 

milikmu dengan harga sekian. “Jual beli yang demikian juga dilarang dan tidak 

sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dengan calon 

pembeli, dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan. 

7.  Jual beli hashat 
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Yang termaksud jual beli hashat ini adalah jika seseorang membeli dengan 

menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan, agar mendapatkan barang 

yang dibeli sesuai dengan undian yang dapat. Sebagai contoh: seseorang berkata: 

“lemparkanlah bola ini, dan barang yang terkena lemparan bola ini kamu beli 

dengan harga sekian“. Jual beli yang sering kita temui di pasar – pasar ini tidak 

sah. Karena mengandung ketidak jelasan dan penipuan. Jual beli yang demikian 

juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada ke jelasan tentang sifat yang harus 

diketahui dari calon pembeli.Dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan. 

Terlarang sebab Syara‟, jenis jual beli yang dipermasalahkan sebab Syara‟ nya 

diantaranya adalah: 

a. Jual beli riba. 

b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, contohnya jual beli 

khamar, anjing, bangkai. 

c. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang yakni mencegat pedangang 

dalam perjalananya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang 

mencegat barang itu mendapatkan keuntungan. 

d. Jual beli waktu adzan jum‟at, terlarang dikarenakan bagi laki – laki yang 

melakukan transaksi jual beli dapat mengganggu aktifitas kewajibannya 

sebagai muslim dalam mengerjakan shalat jum‟at. 

e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar. 

f. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain, jual beli hewan ternak 

yang masih dikandung oleh induknya.23 

 

G.  Saksi dalam Transaksi 

Setiap orang mendapatkan rezeki dan kemudahan yang berbeda-beda. Dan apa 

yang sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil 
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kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari‟at. Khususnya yang terkait 

dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu teramat 

penting.Transaksi inilah yang mengatur hubungan antar pihak yang terlibat. 

Transaksi itu juga yang mengikat hubungan antara kedua transaktor sejak 

 akad dimulai sampai masa berlakunya habis.
24

  

Warisan ilmu fikih yang kita miliki memuat berbagai rincian dan penetapan 

dasar-dasar berbagai macam akad tersebut sehingga tujuan akad bisa terealisasi 

dan memenuhi kebutuhan umat.  

Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat transaksi, maka peluang 

konflik dan pertentangan yang mungkin timbul di masa mendatang semakin 

kecil. Dari sini, seorang muslim mestinya tertantang untuk serius 

memperhatikan masalah transaksi, mulai dari menyusun konsep, managemen 

dan mensukseskannya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman : 

فُٕا بِبْنعُقُٕدِ  ْٔ ٍَ آَيُُٕا أَ ب انَِّزٚ َٓ   َٚب أَُّٚ

Terjemahnya : 

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Al-Mâidah:5:1) 

 Oleh sebab itu, sangat diperlukan penjelasan umum tentang hukum hukum 

yang berkaitan dengan transaksi, terutama saat berbagai transaksi menggiurkan 

bermunculan seperti jamur di musim hujan. Antusias masyarakat luas dan 

respon positip mereka telah mengecoh banyak kaum Muslimin untuk ikut andil. 

Padahal seharusnya sebagai seorang Muslim, kita harus melihat dan 

                                                 
 

24
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menimbangnya dengan aturan agama kita. Jika tidak bertentang dengan prinsip 

agama dan berminat, baru ikut andil. Jika bertentangan, maka tinggalkanlah 

meski nafsu sangat menginginkannya.  

 Sebagian kalangan dari ulama salaf  bahwa banyak akad utang piutang dan 

jual beli di daerah mereka berlangsung tanpa adanya saksi dan itu sepengetahuan 

ahli fiqh tidak akan membiarkan kondisi berlangsung tanpa teguran. Dalam fakta 

tersebut menunjukkan bahwa para ahli fiqh menilai bahwa perintah adanya saksi 

adalah sunnah. Dan kondisi tersebut sudah berlangsung sejak lama pada masa 

Rasulullah hingga sekarang. Bila para sahabat dan para tabi'in memberlakukan 

adanya kesaksian dalam jual beli, hal tersebut terjadi tanpa adanya kesepakatan 

umum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penulisan dan kesaksian dalam akad 

jual beli hukumnya tidak wajib. 

H. Akad Salam dalam pandangan Islam 

1) Pengertian akad salam dalam pandangan Islam  

As – Salam disebut juga as – salaf merupakan istilah dari bahasa Arab yang 

menggandung makna penyerahan. Secara sederhana transaksi as-salam 

merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan 

pembayaran dilakukan di muka. Para ahli fiqhi berbeda pendapat dalam 

mendefinisikan transaksi as-salam. Perbedaan ini didasari oleh perbedaan 

persyaratan yang dikemukakan oleh masing-masing mereka25 
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Haris Faulidi Aznawi, transaksi bisnis E-Commerce perspektif Islam,(Yogyakarta: 

Magistra Insania press, 2004), hal. 92 
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Jual beli pesanan dalam fiqhi Islam disebut as-salam menurut bahasa penduduk 

hijaz, sedangkan bahasa penduduk Iraq as-salaf . Kedua kata ini mempunyai 

makna yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh Nabi, 

sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan akad 

bay‟salam, beliau menggunakan kata as-salaf disamping as-salam, sehingga 

dua kata tersebut merupakan kata sinonim.  

  Ulama‟ Syafi‟iyah dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut: 
 

ْجِهظ َعْقذٍ 26 ًَ ض بِ ْٕ ْٕ ُصٍٕف بِِضيٍت َيْقبُ  َعْقٌذ َعهَٗ َي
Artinya : 

 “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan 

 membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan 

 (kepada pembeli ) kemudian hari” 
 

Dengan adanya pendapat diatas sudah cukup untuk memberikan  perwakilan 

penjelasan dari akad tersebut, dimana inti dari pendapat  tersebut adalah bahwa 

akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan  

barangnya di berikan kemudian, tapi ciri- ciri barang tersebut harus jelas 

sifatnya, masih banyak lagi pendapat yang diungkapkan para pemikir dalam 

masalah ini. 

 

Sayyid Sabiq mengatakan dalam kitabnya fiqhi sunnah, bahwa as-salam adalah 

penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam 

tanggungan dengan pembayaran disegerakan.
27

 

Dari berbagai perbedaan definisi nampak ada beberapa poin yang disepakati : 

. 

a. Disebutkan bahwa As- Salam merupakan suatu transaksi dan sebagian 

menyebutnya transaksi jual beli. 

b. Adanya keharusan menyebutkan kriteria- kriteria untuk sesuatu yang 

dijadikan objek transaksi(al-muslam fih). 

c. Objek transaksi(al-muslam fih) harus berada dalam tanggungan.28 
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Dalam Islam dituntut untuk lebih jelas dalam memberikan suatu landasan 

Hukum, maka dari itu Islam melampirkan sebuah dasar hukum yang terlampir 

dalam Al-Qur‟an, al-hadist, ataupun ijma‟. Adapun landasan Hukum Islam 

mengenai hal tersebut adalah: 

2. Dasar Hukum  

a. Al - Qur'an 

َٰٓ أََجمِ    ٰٗ ٍٍ إِنَ ۡٚ اْ إِرَا تََذاَُٚتُى بَِذ َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُ ب ٱنَِّزٚ َٓ َٰٓأَُّٚ َٰٚ  ًَّ َغ فَٲۡكتُبُُِٕ   ٗيُّ  

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya” (QS. Al-Baqarah : 282) 

 

 

b. Hadits 

ٌٍ َيْعهُ  َص َٔ َٔ ٍو  ْٕ ٍْٛم َيْعهُ ٍْٛئ فَْهَْٛغِهُف فِٗ َك ٍْ أَْعهََف فِٗ َش ٍو اِنَٗ أََجٍم َي ْٕ
 ٍِ َٔ ا ْب َٔ انتَْش ِيِذ ٖ  انََُغب ِنٗ  َٔ ْد ْٔ ْٕ َدا أَبُ َٔ َٔ ُيْغِهى  اُِ اْنبَُخب ِسٖ  َٔ ٍو)َس ْٕ َيْعهُ

ٍِ َعبَبْط( ٍْ اِ ْب ّْ َع َيب َج
29  
Artinya : 

 “jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran 

 tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu. (HR Bukhari, Muslim, 

 Abu Daud, An-nasa‟i at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu „Abbas) 

 

فَٗ  ْٔ ٍِ أَبِٙ أَ ِ ْب َعْبِذ ّللََاَّ َٔ ٍِ أَْبَضٖ،  ٍِ ْب ًَ ْح ٍْ َعْبِذ اَنشَّ َع ب-َٔ ًَ ُٓ ُْ ُ َع َٙ ّللََاَّ  -َسِض

غَبََِى يَ  ًَ َْبَبِط قَبََل:) ُكَُّب َُِصُٛب اَْن ٍْ أَ َْبَبٌط ِي ٌَ َٚأْتَُِٛب أَ َكب َٔ ِ ملسو هيلع هللا ىلص  َع َسُعِٕل ّللََاَّ

بِِٛب  انضَّ َٔ انشَِّعِٛش  َٔ َُْطِت  ْى فِٙ اَْنِح ُٓ ْٚتِ  -اَنشَّبِو, فَُُْغِهفُ انضَّ َٔ اٍَٚت:  َٔ فِٙ ِس َٔ - 

ْى َصْسٌع? قَبََل: َيب ُكَُّ  ُٓ ٌَ نَ ٗ. قَِٛم: أََكب ًًّ ٍْ إِنَٗ أََجٍم ُيَغ ْى َع ُٓ ب ََْغأَنُ

ُّ٘   رَِنك( اُِ اَْنبَُخبِس َٔ  َس
Artinya :  

"Abdurrahman Ibnu Abza dan Abdullah Ibnu Aufa Radliyallaahu 'anhu 

berkata: Kami menerima harta rampasan bersama Rasulullah 

Shallallaahu'alaihi wa Sallam Dan datanglah beberapa petani dari Syam, 

                                                 
 

29
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lalu kami beri pinjaman kepada mereka berupa gandum, sya'ir, dan 

anggur  kering dalam suatu riwayat dan minyak untuk suatu masa 

tertentu. Ada  orang bertanya: Apakah mereka mempunyai tanaman? 

Kedua perawi  menjawab: Kami tidak menanyakanhal itu kepada mereka. 

(HR.  Bukhari). 

 

c. Ijma' 

 Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua 

ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena 

terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dari 

berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad salam diperbolehkan sebagai 

kegiatan bemuamalah sesama manusia. 

1. Rukun dan syarat jual beli As – salam 

a. Mu‟qidain: Muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan 

memesan barang. Muslam ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok 

barang pesanan. 

1).  Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal sehat). 

2.)  Muhtar (tidak dibawah tekanan/paksaan). 

b. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman). 

1) Jelas dan terukur  

2) Disetujui kedua pihak 

3) Diserahkan tunai/cash ketika akad berlangsung 

c. Muslan fiih adalah barang yang dijual belikan (obyek transaksi) 

1) Dinyatakan jelas jenisnya 

2) Jelas sifat-sifatnya 

3) Jelas ukurannya 

4) Jelas batas waktunya 

5) Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas 
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d. Shigat adalah ijab dan qabul. 

1) harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh 

hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad. 

 Para Imam Mazhab telah bersepakat bahwasanya jual beli salam adalah 

benar dengan enam syarat yaitu jenis barangnya diketahui, sifat barangnya 

diketahui, banyaknya barang diketahui, waktunya diketahui oleh kedua belah 

pihak, mengetahui kadar uangnya, jelas tempat penyerahannya.  

Namun Imam Syafi‟i menambahkan bahwa akad salam yang sah harus 

memenui syarat in‟iqad, syarat sah, dan syarat muslam fiih. 

a. Syarat-syarat In‟iqad 

1) Pertama, menyatakan shigat ijab dan qabul, dengan sighat yang 

telah disebutkan. 

2) Kedua, pihak yang mengadakan akad cakap dalam membelanjakan 

harta. Artinya dia telah baligh dan berakal karena jual beli 

salam  merupakan transaksi harta benda, yang hanya sah dilakukan 

oleh orang yang cakap membelanjakan harta, sepertihalnya akad 

jual beli. 

b. Syarat Sah Salam 

1) Pertama, pembayaran dilakukan di majelis akad sebelum akad 

disepakati, mengingat kesepakatan dua pihak sama dengan 

perpisahan. Alasannya, andaikan pembayaran salam 

ditangguhkan,terjadilah transaksi yang mirip dengan jual beli utang 
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2) dan piutang, jikaharga berada dalam tanggungan. Disamping itu 

akad salam mengandung gharar. 

3) Kedua, pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat 

penyerahan barang pesanan, jika dia membayar ongkos kirim 

barang. Jika tidak maka pemesan tidak berhak menentukan tempat 

penyerahan. Apabila penerima pesanan harus menyerahkan barang 

itu di suatu tempat yang tidak layak dijadikan sebagai tempat 

penyerahan. misalnya gurun sahara,, atau  layak dijadikan tempat 

penyerahan barang tetapi perlu biaya pengangkutan, akad salam 

hukumnya tidak sah. 

4) Syarat Muslam Fiih (barang pesanan) 

 Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam barang pesanan, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Pertama, barang pesanan harus jelas jenis, bentuk, kadar, dan 

sifatnya. Ia dapat diukur dengan karakteristik tertentu yang 

membedakannya dengan barang lain dan tentu  mempunyai 

fungsi yang berbeda pula seperti beras tipe 101, gandum,jagung 

putih, jagung kuning dan jenis barang lainnya. Barang seperti 

lukisan berharga dan barang-barang langka tidak dapat dijadikan 

barang jual beli salam.  Penyebutan karakteristik tersebut sangat 

perlu dilakukan untuk menghindari ketidak jelasan barang 

pesanan. 
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b) Kedua, barang pesanan dapat diketahui kadarnya baik 

berdasarkan takaran, timbangan, hitungan perbiji, atau ukuran 

panjang dengan satuan yang dapat diketahui. Disyaratkan 

menggunakan timbangan dalam pemesanan buah-buahan yang 

tidak dapat diukur dengan takaran. „Abdullah ibn Mas„ud 

melarang adanya kontrak salam pada binatang. Tetapi „Abdullah 

ibn „Umar membolehkannya jika pembayaran ditentukan pada 

waktu yang telah  disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa para 

sahabat terus mengizinkan praktek penjualan di muka.30  

c) Ketiga, barang pesanan harus berupa utang (sesuatu yang 

menjadi tanggungan). 

d) Keempat, barang pesanan dapat diserahkan begitu jatuh tempo 

penyerahan. Barang yang sulit diserahkan tidak boleh diperjual 

belikan, karena itu dilarang alam akad salam.  

 Hal-hal lain yang terkait dengan transaksi salam dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

Ketentuan Pembiayaan Bai As-Salam sesuai dengan Fatwa No.05/1 DSN-

MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000. Ketentuan Pembayaran Uang Kas: 

a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa  uang, 

barang, atau manfaat 

b. Dilakukan saat kontrak disepakati (inadvance) 
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 Ibrahim bin Sumaith,Fikih Islam,Bandung:Al-Biyan,1998,hal.148 
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c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk ibra‟ (pembebasan utang). 

Contoh pembeli mengatakan kepada petani (penjual) “Saya beli padi 

Anda sebanyak 1 ton dengan harga Rp 10 juta yang 

pembayarannya/uangnya adalah Anda saya bebaskan membayar 

utang Anda yang dahulu (sebesar Rp 2 juta)”. Pada kasus ini petani 

memang memiliki utang yang belum terbayar kepada pembeli, 

sebelum terjadinya akad salam tersebut. 

I.  Jual beli Online (E-Commerce) 

1. Pengertian jual beli Online (e-commerce) 

 Pada transaksi jual beli Online (e-commerce), para pihak terkait di 

dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu 

bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai 

dengan pasal  1 butir 17 UU Informasi & transaksi Elektonik (ITE) disebut 

sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen 

elektronik atau media elektronik lainnya. 

 Menurut Sutan Remy Sjahdeini, e-commerce adalah kegiatan 

bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan 

pedagang perantara dengan menggunakan jaringan- jaringan komputer 

yaitu Internet.31 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik beberapa unsur dari E-

Commerce, yaitu: 

a. Ada kontrak dagang. 
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Mariam Darus Badrulzaman, sutan Remy Sjahdeini, Heru soepratomo, faturrahman 

Djamil, dan Taryana soenandar, op.cit. hal. 283 
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b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media Elektronik. 

c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan. 

d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik. 

2. Jenis – jenis Transaksi dalam E-Commerce 

Jenis – jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara 

elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, 

tetapi juga terjadi pada pihak – pihak dibawah ini: 

a. Business to business : transaksi yang terjadi antar perusahaan, dalam 

hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan 

bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka 

telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut 

dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu. 

b. Business to costumer: transaksi antar perusahaan dengan 

konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, 

dan konsumen yang berinisatif melakukan transaksi. Produsen harus 

siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang 

dugunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum 

dipakai dikalangan masyarakat. 

c. Costumer to costumer: transaksi jual beli yang terjadi antara individu 

dengan individu yang saling menjual barang. 

d. Costemer to business: transaksi yang memungkinkan individu menjual 

barang kepada perusahaan. 

e. Costemer to goverment: transaksi jual beli yang dilakukan antara 

individu dan pemerintah, seperti dalam pembayaran pajak.32 

 

3. Para pihak dalam E-Commerce 

 Transaksi e-commerce melibatkan beberapa pihak, baik yang 

terlibat secara langsung maupun tidak langsung tergantung kompleksitas 

transaksi yang dilakukan. Terjemahnya apakah proses transaksi dilakukan 

secara online atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara online. 

Menurut Budhiyanto sebagaimana dikutip oleh Didik M. Arief Mansur 
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Zein,Yahya Ahmad.2009. KontrakElektronik&PenyelesaianSengketaBisnis E-

Commerce. Bandung.CV. MandarMaju: hal .12 
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dan Elisatris Gultom mengidentifikasikan pihak-pihak yang terlibat dalam 

transaksi e-commerce terdiri dari: 

a. Penjual, yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya 

melalui internet. Untuk menjadi penjual, seseorang harus 

mendaftarkan diri sebagai merchant account pada sebuah bank, agar 

penjual dapat menerima bayaran dari customer dalam bentuk credit 

card. 

b. Konsumen yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk 

(barang/jasa) melalui pembelian secara online. Konsumen yang akan 

belanja di Internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. 

c. Acquirer, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan 

penerbit)dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit ). 

d. Issuer, yaitu perusahaan Credit Card yang menerbitkan kartu. Di 

Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan 

kartu kredit, yaitu: 

1) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak semua bank yang 

dapat menerbitkan Credit Card, hanya bank yang telah 

memperoleh izin dari Card International, dapat menerbitkan 

Credit Card, seperti master dan visa Card. 

2) Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia 

Internasional yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang 

ada diluar Negeri. 
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3) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang 

ada di luar Negeri, yaitu Amerika Express. 

e. Certification Authorities yaitu pihak ketiga yang netra yang 

memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada penjual, kepada 

issure dan dalam beberapa hal diberikan kepada card holder. 

Apabila transaksi E-Commerce tidak sepenuhnya dilakukan secara online 

dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, sementara 

pembayaran tetap dilakukan secara manual/cash, maka pihak Acquirer, issure, dan 

certifikation authority tidak terlibat didalamnya. Disamping pihak- pihak tersebut 

diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi e-

commerce yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).
33

 

4. Hukum Akad salam secara Online 

 Bisnis on line sama seperti bisnis off line. Pada dasarnya bisnis on 

line atau off line sama-sama menjanjikan keuntungan yang cukup besar. 

Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Namun, 

dalam praktek nyata terdapat beberapa perbedaan yang sering membuat 

para pencari usaha memilah-milah mana peluang bisnis yang sesuai 

dengan potensi dirinya. 

Sehingga ada sebagian pelaku usaha yang memilih berbisnis on line dan 

adapula sebagian lainnya yang lebih memilih bisnis off line sesuai dengan  

kemampuannya. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli 

dan akad as-salam sebab : 

                                                 
 

33
Ibid hal. 154 
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a. Sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di 

darat maupun di udara (online) 

b. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang 

diharamkan, seperti narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak 

cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan. 

c. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan. 

d. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru 

mengakibatkan kemudharatan. Ketika seseorang terjun ke bisnis on 

line, banyak sekali godaan dan tantangan bagaimana seseorang harus 

berbisnis sesuai dengan koridor Islam. Maka dari itu seseorang harus 

lebih berhati-hati. Jangan karena ingin mendapat dolar yang banyak 

lalu menghalalkan segala macam cara. Selama seseorang berbisnis on 

line sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bermanfaat bagi orang 

lain, insya Allah uang yang didapat akan berkah. Sebagaimana telah 

disebutkan di atas, hukum asal mu‟amalah adalah al-ibaahah (boleh) 

selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan 

berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya.34 Sebagai pijakan 

dalam berbisnis on line, kita harus memperhatikan hal-hal di bawah 

ini : 

Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak 

mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, 

                                                 
 

34
 Syekh Abdurrahman as-Sa‟di.dkk,Figh Jual Beli,Jakarta:Senayan 

Publishing,cet.1,2008 ,hal.299 
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kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta 

memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. 

5. Kelebihan dan kekurangan E-Commerce 

a. Kelebihan dari E-Commerce yaitu sebagai berikut : 

Kelebihan yang dapat dari penerapan E-Commerce dapat dilihat dari 3 

pihak utama yang terlibat di dalamnya yaitu: organisasi, konsumen, dan 

masyarakat. 

1) Bagi Organisasi/perusahaan 

a) Pasar Internasional. 

b) Penghematan biaya operasional. 

c) Kustomisasi masal. 

d) Berkurangnya kendala inovasi. 

e) Biaya telekomunikasi yang lebih rendah. 

f) Digitali proses dan produk. 

g) batasan waktu kerja dapat dibatasi. 

2) Bagi Konsumen 

a) akses penuh 24 jam/7 hari. 

b) lebih banyak pilihan. 

c) perbandingan Harga. 

d) proses pengantara produk yang inovatif. 

3) Bagi Masyarakat 

a) Praktek kerja yang lebih fleksibel. 

b) Terhubungnya masyarakat dengan masyarakat lain. 

c) Kemudahan akses fasilitas publik. 

b. Kekurangan dari E-Commerce 

Walaupun adanya E-Commerce memberikan banyak keuntungan, 

masih terdapat berbagai kekurangan dari E-Commerce antara lain: 

1) Bagi organisasiperusahaan 

a) Keamanan sistem rentang diserang. 

b) Persaingan tidak sehat. 

c) Masalah kompabilitas teknologi lama dengan yang lebih baru. 

2) Bagi Konsumen 

a) Perlunya keahlian komputer. 

b) Biaya tambahan untuk mengakses Internet. 

c) Biaya peralatan komputer. 

d) Resiko bocornya privasi dan data pribadi. 

e) Berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung kepada 

orang lain. 

f) Berkurangnya rasa kepercayaan karena konsumen hanya 

berinteraksi dengan komputer. 
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3) Bagi masyarakat 

a) Berkurangnya interaksi antar manusia. 

b) Kesenjangan sosial. 

c) Adanya sumber daya yang terbuang. 

d) Sulinya mengatur Internet.35 

 

6. Mekanisme jual beli dalam E-Commerce 

Suatu transaksi e-commerce juga merupakan suatu perjanjian jual 

beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam 

suatu transaksi e-commerce juga mengandung suatu asas konsensualisme, 

yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan 

penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara 

pihak – pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan 

online ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada 

umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada 

transaksi e-commerce media yang digunakan adalah Internet. 

Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan 

transaksi Elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang 

disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak 

menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan 

transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik 

terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengiriman telah 

diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam 

pasal 20 ayat (1) UUITE. Maka dalam hal ini transaksi elektronik baru 

terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan 
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adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran 

diterima secara elektronik. 

Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “persetujuan atas penawaran 

transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara 

elektronik” Tahap selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para 

pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan 

sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak 

ketiga seperti rekber (rekening bersama) 

Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirim oleh 

penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman. Biaya 

pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan 

para pihak.36 

J. Persamaan Dan Perbedaan Transaksi As-Salam dan E-Commerce 

   Dalam transaksi E-Commerce melalui Internet denga transaksi as-salam 

 terdapat  persamaan dan perbedaan , yaitu: 

1. Subjek transaksi diantara kedua transaksi adalah sama yaitu penjual dan 

pembeli yang di dalam transaksi e-commerce melalui internet sering 

disebut merchant/seller dan buyer/consumer/customer, dan dalam 

transaksi as-salam diistilahkan dengan rab as-salam atau al-muslim dan al-

muslam ilaih. 

2. Dalam transaksi e-commerce melalui internet dan transaksi as-salam 

mengharuskan adanya pernyataan kesepakatan. Kesepakatan dilakukan 

dengan pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua pihak 

yang melakukan transaksi , seperti dalam bentuk kesepakatan, isyarat 

maupun dalam bentuk tulisan. 

3. Pembayaran/harga dalam transaksi e-commerce melalui internet dan 

transaksi as-salam dibayar segera/didahulukan. 

                                                 
 

36
 Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberti, 

Yogyakarta, hal. 97-98.   
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4. Pernyataan kesepakatan dalam transaksi online dinyatakan melalui media 

elektronik/internet. Dalam transaksi as-salam pernyataan disepakati dapat 

dilakukan dengan berbagai cara yang dapat dipahami maksudnya oleh 

kedua pihak yang melakukan transaksi.37 

 

K. Perbedaan As-Salam dengan Jual Beli Biasa 

 Ada beberapa perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa yang 

dikemukakan para ulama fiqh, diantaranya adalah: 

1. Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh dirubah dan harus 

diserahkan seluruhnya waktu akad berlangsung. Umpamanya, produsen 

punya utang pada konsumen, lalu harga barang yang dipesan itu dibayar 

dengan utang itu, bukan denga uang tunai. Dalam jual beli salam hal ini 

tidak boleh dilakukan,karena tujuan dari jual beli pesanan dengan cara ini 

tidak tercapai,yaitu membantu produsen untuk memproduksi barang. Jadi, 

unsur harga barang yang harus diserahkan ketika akad sangat menentukan 

sah atau tidaknya jual beli ini. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli 

boleh saja membayar barang yang ia beli dengan utang penjual pada 

pembeli. Dalam artian, utang dianggap lunas dan barang diambil oleh 

pembeli. 

2. Harga yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. 

Jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah cek mundur, maka jual 

beli pesanan batal, karena untuk modal untuk membantu produsen tidak 

ada. Berbeda dengan jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja 

berbentuk cek mundur. 
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3. Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar 

kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual 

beli pesanan. Sedangkan dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh 

berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah 

selesai diserahkan. 

4. Menurut ulama Hanafiyah modal atau harga beli boleh dijamin oleh 

seseorang yang hadir waktu akad dan penjamin ini bertanggung jawab 

membayar harga itu juga. Akan tetapi menurut Zufar ibn Huzail, pakar 

fiqh Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang, karena adanya 

jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayarkan 

tunai waktu akad. 

 Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau 

dibayar dengan borog (barang jamina) tidaklah menjadi masalah asal keduanya 

sepakat. Persoalan lain dalam masalah jual beli pesanan  adalah  masalah 

penyerahan barang ketika tenggang waktu yang  disepakati jatuh tempo. 

Dalam kaitan ini para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak produsen 

wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan 

di tempat waktu yang disepakati pula. Akan tetapi, jika barang diterima pemesan 

dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka 

dalam kasus ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau 

tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak khiyar tidak ada. Pihak konsumen 

boleh minta ganti rugi atau menuntut produsen untukmemperbaiki barang itu 

sesuai dengan pesanan. 
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  Sedangkan menurut dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i yang dimaksud jual 

beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan 

jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar 

kerelaan kedua belah pihak.
38

 

 Menurut Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh Islam di Universitas Damaskus, 

prospek jual beli as-salam di dunia modern ini semakin berkembang, khususnya 

antarnegara, karena dalam proses pembelian barang di luar negeri, melalui impor 

ekspor, biasanya pihak produsen menawarkan  barangnya hanya dengan 

membawa contoh barang yang akan dijual. Kadangkala barang yang dikirim oleh 

produsen tidak sesuai  dengan contoh yang diperlihatkan pada konsumen. Oleh 

karena itu, kaidah-kaidah as-salam (jual beli pesanan) yang disyariatkan Islam 

amat relevan diterapkan, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin. 
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