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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai makhluk sosial manusia akan selalu melakukan interaksi 

dengan orang yang lain untuk  dapat hidup bersama di dalam masyarakat. 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu membutuhkanbantuan dari 

manusia lainnya(Effendy, 2002: 8). Muamalah merupakan tempat bagisetiap 

orang melakukan aktifitasdengan berkomunikasi dengan orang lain. Allah 

Swt telah mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang wajib ditaati 

yang mengatur hubungan manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga 

kepentingan hidup mereka (Madjid, 1986: 1). 

Manusia mengenal perilaku ekonomi sejak mereka mulai 

membutuhkan manusia yang lain, kebutuhan seseorang dengan orang yang 

lain disebabkan adanya barang atau jasa yang dimiliki orang lain yang mana 

barang dan jasa itu mereka butuhkan pada saat itu.  

Jual beli merupakan proses transaksi yang dilakukan oleh penjual 

serta pembeli untuk memperoleh keperluan yang mereka butuhkan, yakni 

adanya pertukaran terhadap uang dengan barang, dimana penjual 

menyerahkan barang jualannya sedangkan pembeli menyerahkan uangnya 

kepada penjual. (Mardani, 2013: 7-8) 

Mata pencaharian yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Saw 

adalah kegiatan jual beli, mereka lebih mendahulukan jual beli dibanding 

melakukan mata pencaharian yang lainnya.Jika dilihat dari manfaatnya jual 
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beli memang sangat memberikan manfaat yang pada umumnya sangat 

dibutuhkan dimasyarakat (Fitria, 2018: 52). 

Dalam proses terjadinya jual beli terdapat syarat-syarat, serta rukun, 

dan beberapa hal yang memiliki keterkaitan dengan sebuah transaksi jual beli, 

sehingga bila terdapat syarat atau rukun yang tidak terpenuhi maka jual beli 

itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam hukum Islam.  

Barang yang bisa digunakan buat transaksi jual beli merupakan barang 

yang tidak melanggar dari syarat yang sudah ditetapkan.seperti alkohol, 

barang terlarang seperti narkoba, dan hewan yang diharamkan seperti babi, 

haram untuk dijadikan objek dalam transaksi jual beli. Jual beli yang 

menggunakan barang dan hewan terlarang, maka jual beli seperti itu di 

anggap cacat(fasid)(Masduki, 1986: 5). 

Jual beli terbagi atas dua macam.Seperti yang pendapat yang 

diberikan oleh ulama Malikiyah, ada jual beli yang bersifat umum dan ada 

jual beli yang bersifat eksplisit atau khusus.Yang dimaksud dengan 

kesepakatan dan pembelian secara keseluruhan adalah kesepakatan antara 

penjual dan pembeli untuk menjual sesuatu yang bukan merupakan 

keuntungan atau kesenangan berupa kenikmtan semata.Komitmen yang 

dibuat oleh penjual dan pembeli adalah perjanjian yang mengikat, penjual dan 

pembeli bertransaksi untuk memperoleh kebutuhan masing-

masing.Sementara itu, jual beli yang bersifat khsusus adalah kesepakatan 

antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi terhadap sesuatu yang 

bukan merupakan keuntungan berupa kemanfaatan atau kelezatan yang 

memiliki daya tarik bukan emas dan perak.Menurut Imam Syafi'i dan 
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Hambali jual beli adalah menukarkan harta dengan harta dengan cara 

memindahkan harta seseorang kepada orang lain (Afandi, 2009: 53).  

Dalam Islam aktifitas jual beli merupakan aktifitas yang 

dibolehkanbahkandisarankankepada manusia untuk dilakukan.Jual beli 

sendiri memiliki fungsi sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan hidup 

sehari-hari.Karena jual beli ini adalah suatu kegiatan yang dibolehkan maka 

jual beli sendiri memiliki landasan yang sangat kuat di dalam Al-Qur‟an dan 

Hadis. 

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275: 

           

Terjemahnya: 

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.   

Kemajuan bisnis yang terjadi pada saat ini yakni jual beli jarak jauh 

dipengaruhi oleh kemajuan dari sistem komunikasi dan informasi. Ijab qabul 

secara lisan sudah tidak lagi diperhatikan sebagai bagiandalam rukum jual 

beli, sebagai bukti dari jual beli saat ini berupa nota, wesel, cek, dan 

sebagainya. Internet dan telepon juga bisa dijadikan sebagai alat untuk 

berkomunikasi dalam jual beli seperti sekarang ini (Ap Kau, 2007: 1). 

Teknologidankebudayaan mengalamiPerkembangan yang semakin 

pesat mampu memberikan pengaruh terhadap sistem jual beli.Jual beli yang 

pada awalnya dilakukan dengan pertukaran barang yang berbeda (barter), 

kemudian setelah munculnya uang, jual beli dilakukan melalui cara 

menukarkan uang dengan barang. Semakin berkembangnya teknologi saat ini 
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manusia kembali menemukan teknologi kartu kredit yang mempengaruhi 

sistem jual beli masyarakat yang pada awalnya bisa dilaksanakan secara 

langsung beralih ke sistem jual beli online.Di masa yang serba canggih 

seperti sekarang ini, jual beli mulai mengalami perkembangan pesat, salah 

satunya adalah jual beli online dengan menggunakan sampel dalam 

transaksinya. 

Jual beli sampel adalah jual beli dengan memperlihatkan baik gambar, 

katalog maupun jenis-jenis sampel barang yang dinilai sudah mewakili 

barang yang hendak dibeli.Jual beli sampel saat ini dilakukan dengan 

menggunakan internet.Sebagai contoh: seseorang mempromosikan bajunya 

menggunakan foto yang di upload menggunakan aplikasi agar dapat dilihat 

oleh orang lain. 

Dalam transaksi jual beli, tentunya terdapat dua pihak yang terlibat, 

sehingga dalam transaksi jual beli online yang menggunakan sampel sebagai 

gambaran awalnya harus mengedepankan transparansi terhadap barang yang 

dijual, pembeli harus mengetahui secara jelas terhadap barang yang akan 

dibelinya. Mulai dari kadar, jenis, waktu dan tempat harus diketahui 

sepenuhnya oleh pembeli. 

Adapun praktik jual beli menggunakan sampel ini tidak dilakukan 

pertemuan seperti jual beli pada umunnya antara penjual dan pembeli, 

melainkan dilakukan melalui media sosial (online) atau menggunakan 

aplikasi marketplace.(Effendi, 2020). Sehingga dalam praktiknya penjual 

hanya bisa memberikan sampel sebagai gambaran terhadap apa yang 

dijualnya dan juga deskripsi yang dijelaskan melalui tulisan.Adapun pembeli 
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tidak dapat memeriksa barang berupa sampel yang dilihat pada saat itu, 

sehingga tidak menutup kemungkinan pada saat barang tiba di tangan 

pembeli, sampel yang sebelumnya dilihat oleh pembeli tidak sesuai. 

pembahasan yang menarik dan juga begitu penting ialah mengenai 

jual beli terutama yang berkaitan dengan khilafiyah yakni mengenai jual beli 

dimana barang yang dijual obyeknya tidak berada ditempat. Seperti halnya 

menjual barang dengan sistem jual beli online menggunakan sampel gambar 

dari barang dagangan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga penulis merasa perlu 

mengangkat sebuah tema yang membahas mengenai“tinjauan hukum Islam 

tentang sampel dalam jual beli online dilihat dari pendapat mazhab Hanafi, 

mazhab Maliki, mazhab Syafi‟i dan mazhab Hambali mengenai sampel dalam 

jual belionline”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sampel Dalam Jual Beli Online (Studi 

pendapat Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi‟I, Mazhab 

Hambali”. Adapun yang menjadi sub fokusnya adalah sebagaimana yang 

terdapat di rumusan masalah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai sampel dalam jual beli 

online menurut pandangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab 

Syafi‟I, dan mazhab Hambali? 

2. Bagaimana perbedaan sampel jual beli zaman dulu dengan zaman 

sekarang? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai sampel dalam jual 

beli online menurut pandangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab 

Syafi‟I, dan mazhab Hambali mengenai sampel dalam jual beli online. 

b. Untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan sampel jual beli 

zaman dulu dengan sekarang. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

kepada berbagai pihak, yaitu: 

a. Manfaat Publik 

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai sampel dalam jual 

beli online dilihat dari hukum Islam serta pandangan dari mazhab Hanafi, 

mazhab Maliki, mazhab Syafi‟i dan mazhab Hambali. 

2. Sebagai sumber bacaan dan sekaligus sebagai sumber literaturuntuk 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan yang lebih luas 

kepada pembaca. 

b. Manfaat Akademik 
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1. Sebagai perbandingan terhadap teori yang didapat dari bangku 

perkuliahan dengan fakta yang ada dilapanngan. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dibidang 

penelitian sejenis. 

c. Manfaat Pribadi 

1. Sebagai bahan pembelajaran bagi diri sendiri mengenai sampel dalam 

jual beli online ditinjau dari hukum Islam menurut pandangan mazhab 

Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi‟i dan mazhab Hambali. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan yang lebih luas 

kepada penulis. 

3. Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dibidang fiqih 

muamalah khusus-nya mengenai sampel dalam jual beli online. 

 

E. Definisi Operasional 

 Sebelum menguraikan lebih lanjut, untuk menghindari kesalahan 

makna yang terkandung dalam judul, penting untuk memperjelas istilah-

istilah yang terkandung dalam judul. Judul yang dimaksud adalah “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Sampel Dalam Jual Beli Online (Studi Pendapat 

Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi‟I, Mazhab Hambali)”. 

Adapun istilah-istilah yang terkait dalam judul ini adalah sebagai berikut: 

a) Konseptual 

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah “hasil meninjau 

terhadap sesuatu untuk mencari sebuah hasil yang kemudian dijadikan 

suatu pendapat, mempelajari dsb” (Kamus Besar bahasa Indonesia, 2011). 
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2. Hukum Islam adalah “ketetapan hukum Allah Swt yang wajib ditaati oleh 

seorang muslim yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Sunnah baik 

ketetapan langsung atau tidak langsung” (Sholihin, 2016). 

3. Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambar yang berfungsi 

untuk memberikan gambaran terhadap barang yang dijual. 

4. Jual beli secara etimologi,“berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu 

dari penjual dan pembeli atas dasar saling merelakan. Sedangkan menurut 

syara‟ menukar harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan” 

(Rifai, 1978: 402). 

5. Jual beli onlinemerupakan,“transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual 

dan pembeli tanpa pertemuan tatap muka, akan tetapi melakukan proses 

tawar menawar tanpa bertemu langsung” (Syafei, 2001: 73). Biasanya 

menggunakan media sosial seperti, Market Place, Facebook, Whatsapp, 

dan juga telpon dan sms. 

6. Studi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mempelajari pendapat 

yang dikemukakan oleh mazhab untuk menemukan sebuah kesimpulan. 

7. Kata pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah  

pemikiran yang dikemukakan oleh  mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan 

Hambali tentang jual beli dengan sampel. 

8. Mazhab adalah al-mua'taqad yang berarti diyakini atau mazhab adalah at-

thariqah yang bermakna jalan atau metode. 

b) Operasional 

Berdasarkan penegasan secara konseptual di atas maka perlu 

dibahas secara operasional dapat dipahami bahwa “Tinjauan Hukum Islam 
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Terhadap Sampel Jual Beli Online (Studi Pendapat Mazhab Hanafi, 

Mazhab Maliki, Imam Syafi‟I, Imam Hambali)” adalah penelitian terkait 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sampel dalam jual beli online. 

Apakah transaksi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam 

yang sudah ada atau sebaliknya. Sehingga, nantinya akan dapat 

disimpulkan bahwa sampel dalam transaksi jual beli onlineini telah sesuai 

dengan hukum Islam atau tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


