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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Penelitian Relevan 

Menurut uraian sistematis mengenai tinjauan pustaka (prior research) 

dari hasil riset terdahulu, tentangpermasalahan yang dikaji.Penulis 

mengemukakan sertamenampilkan dengan tegas kalaupermasalahan yang 

hendak dibahas, sebelumnya belum pernah dilakukan sebuah riset. 

Dari sekian banyak karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang telah 

disusun oleh peneliti terdahulu tidak ditemukan karya ilmiah yang membahas 

mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sampel Jual Beli Online (Studi 

Pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi‟I, Imam Hambali). 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dianggap memiliki 

relevansi dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Poppy Dias Fatmawati : 2018, dengan judul penelitian “Studi Komparatif 

Pendapat Imam Syafi‟I dan Imam Malik Tentang Jual Beli Barang yang 

Gaib”. Dalam penelitian ini fokus penelitian yang dilakukan adalah pada jual 

beli barang yang gaib.“Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pendapat Imam Syafi‟I tentang jual beli barang yang gaib bahwa tidak sah 

secara mutlak jual beli dengan barang yang tidak kelihatan oleh kedua belah 

pihak atau salah satu pihak saja meskipun barang itu ada, karena jual beli 

seperti ini mengandung unsur gharar”.”Imam syafi‟I berpegang kepada hais 

Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah”. “Berbeda dengan Imam Syafi‟I 

pendapat Imam Malik memperbolehkan jual beli barang yang gaib apabila 



11 
 

spesifikasi barang tersebut disebutkan dan di syaratkan khiyar ru‟yah atau 

pembeli berhak menentukan pilihannya. Hal ini sebabkan barang dapat 

diketahui dengan kebiasaan dan juga unsur gharar yang dikandungnya 

sedikit”. 

2. Helma Wati : 2020, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Sampel”. ”Hasil dari penelitian ini bahwa 

praktik jual beli pakaian dengan sistem sampel pada toko Abadi Kids Pasar 

Tengah Bandar Lampung dilakukan dengan cara penjual menawarkan 

pakaian yang akan dibeli dengan cara memperlihatkan contoh pakaian yang 

ada di patung-patung dan gantungan, setelah pembeli merasa cocok dengan 

pakaian yang ingin dibeli dan sesuai dengan keinginan kemudian melakukan 

negosiasi dengan jumlah pakaian yang akan dibeli dengan harga yang telah 

disepakati”. “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian dengan 

sistem sampel pada toko Abadi Kids Pasar tengah Bandar Lampung, jual beli 

ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.dal jual 

beli ini juga disepakati adanya khiyar apabila terdapat cacat berat maka 

barangnya dapat ditukar atau dikembalikan dengan syarat membawa nota dan 

keadaan barang masih dalam kondisi yang sama pada saat dibeli”. 

3. Mohammad Shofiyyul Anam : 2019, dengan judul penelitian “Studi 

Komparasi Pemikiran Imam Malik dan Imam Asy-Syafi‟I Bai‟ „Ainul 

Ghaib”. “Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pendapat Imam 

Malik membolehkan jual beli barang yang gaib apabila ada spesifikasi barang 

tersebut dijelaskan dan disyaratkan khiyar ru‟yah atau pembeli berhak 

menentukan pilihannya”. “Sedangkan pendapat Imam Syafi‟I bahwa tidak sah 
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secara mutlak jual beli barang yang tidak kelihatan oleh kedua belah pihak 

atau salah satu pihak saja meskipun barang itu ada, karena jual beli seperti ini 

mengandung unsur gharar” 

Adapun persamaan dari ketiga penelitian diatas dengan penelitian 

yang hendak dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah 

sama-sama membahas tentang jual beli. Sedangkan perbedaannya, peneliti 

pertama meneliti tentang “Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi‟I dan 

Imam Malik Tentang Jual Beli Barang yang Gaib”, yang kedua meneliti 

tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Dengan Sistem 

Sampel”, pembeli ketiga meneliti tentang “Studi Komparasi Pemikiran Imam 

Malik dan Imam Asy-Syafi‟I Bai‟ „Ainul Ghaib”. Sedangkan peneliti ingin 

meneliti dengan khusus tentang sampel yang digunakan dalam jual beli online 

yang akan ditinjau dari hukum Islam dengan judul penelitian yang akan 

diteliti yaitu tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sampel Jual Beli 

Online (Studi Pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi‟I, Imam 

Hambali)”. 

B. Kajian Pustaka 

1) Jual Beli dan Ruang Lingkupnya 

a) Pengertian Jual Beli 

Jual beli menurut pengertian lughawiyah adalah saling menukar 

(pertukaran).Biasa juga digunakan dengan Kata Al-Bai‟ (jual) dan Asy Syiraa 

(beli).“Jual beli menurut syari‟at, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar 

saling rela. Atau pertukaran hak dan kepemilikan suatu barang atas dasar 

saling merelakan dengan cara yang dibenarkan”(Sabiq, 1988: 47-48). 
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Dikalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi,Pertama, jual beli 

adalah proses menjualdan membeli dengan sumber daya dengan tujuan 

tertentu dalam memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan arti kedua dari jual 

beli adalah menjual sesuatu yang dibutuhkan dengan sesuatu yang 

proporsional dengan tujuan tertentu yang bermanfaat. 

“Kata lain dari kata al-bai‟ adalah asy-syira, al mubadah, dan at-

tijarah”. Berkenaan dengan kata at-tijarah, dalam Al-Qur‟an surat Fathir ayat 

29: 

    

 Terjemahnya: 

 Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. 

Imam Maliki, Syafi‟I dan Hambali memberikan pengertian, “jual beli 

adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik 

dan pemilikan benda”(Afandi, 2009: 53). 

Beberapa pengertian jual beli diatas telah menggambarkan.“Yang 

dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang 

dengan barang, uang dengan barang dengan jalan melepaksan hak milik dari 

yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan 

ketentuan yang dibenarkan oleh hukum Islam”(Ja'far, 2014: 112). 

b) Dasar Hukum Jual Beli 

1. Landasan Alqur‟an 
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Jual beli merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, 

hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surah An-Nisa :29: 

                    

              

 Terjemahanya: 

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 diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 

kepadamu(Departmen Agama RI, 2013: 84). 

 

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

           

Terjemahnya: 

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.  

Firman Allah dalam Q.S Al Baqarah ayat 198: 

            

 Terjemahnya: 

  Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki dari hasil perniagaan) 

dari tuhanmu(Departmen Agama RI, 2005). 

 

2. Landasan Hadits 
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Dasar hukum jual beli berdasarkan Hadits Rasulullah SAW No 800. 

Yang diriwayatkan oleh Rifa‟ah ibn Rafi‟: 

َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع رضي اهلل عنو أَنَّ اَلنَِّبَّ صلى اهلل عليو وسلم ُسِئَل: َأيُّ  ََ
ُروٍر ( َرَواُه اَْلبَ زَّاُر،  اَْلَكْسِب أَْطَيُب? قَاَل: ) َعَمُل اَلرَُّجِل بَِيِدِه, وَُكلُّ بَ ْيٍع َمب ْ

َحُو اَْْلَاِكمُ   .َوَصحَّ
 

Artinya: 

 Dari Rifa‟ah Ibnu Rafi‟ bahwa Nabi Shallallaahu „alaihi wa Sallam 

pernah ditanya: pekerjaan apakah yang  paling baik?. Beliau 

bersabda: “pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual-beli 

yang bersih.” Riwayat al Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim(al-

Ashqalani, 2008: 158). 

 

Maksud dari Hadits di atas menunjukkan bahwa jual beli adalah 

pekerjaan yang dibolehkan dalah Islam.Bahkan jual beli dipandang sebagai 

salah satu pekerjaan yang mulia.Jual beli dianggap mulia apabila dilakukan 

dengan menerapkan prinsip kejujuran. Jual beli tidak hanya dilakukan sebatas 

memenuhi kebutuhan dari para pelakunya, akan tetapi jual beli dilakukan 

sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah Swt(Afandi, 2009: 56). 

ِه  لُّ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِو َعْن َجدِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلِل َعَلْيِو َوَسلََّم ََلَيَِ
 بَ ْيُع َما لَْيَس ِعْنَدَك َوََل رِْبُح َما ََلْ ُيْضَمْن )َرَواُه اْبُن َماَجو(
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Artinya: 

“ Dari Amr bin Syu‟aib dari bapaknya dari kakeknya ia 

berkata,”Rosulallah SAW bersabda: “Tidak halal menjual sesuatu 

yang tidak engkau miliki, dan tidak boleh ambil keuntungan pada 

sesuatu yang tidak engkau miliki, dan tidak boleh ambil keuntungan 

pada sesuatu yang belum ada jaminan( kejelasan hukumanya)”.(HR. 

Ibnu Majah) 

 

Maksud dari hadis di atas adalah larangan menjual sesuatu yang 

bukan dimiliki secara pribadi, atau menjual kepunyaan orang lain tanpa 

seizin orang tersebut. Kecuali barang tersebut telah diwakilkan kepada 

seseorang untuk menjual barang tersebut atau pegawai restoran yang 

menjual makanan restoran sebagai penyalur makanan. 

3. Ijma‟ 

Jual beli diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama bahwa 

manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Barang yang dibutuhkan manusia biasanya berada pada orang lain sehingga 

cara mendapatkan barang tersebut dengan melakukan perniagaan diantara 

mereka dengan cara yang benar dan telah mereka sepakati bersama(Syafe'i, 

2001: 75). 

Jual beli telah disyariatkan dan dihalalkan dari hasil legitimasi para 

ulama mazhab. Dalam transaksi mu‟amalah jual beli dengan sistem barter 

telah ada sejak zaman dulu. “Aturan-aturan dalam jual beli telah diatur  dalam 

Islam agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang 

dapat merugikan salah satu pihak”(Mustofa, 2016: 25). 
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Ulama fikih mengambil sebuah kesimpulan dengan menyepakati 

bahwa hukum dalam jual beli adalah diperbolehkan.Akan tetapi hukumnya 

bisa berubah menjadi wajib dalam kondisi tertentu(Hasan A. , 2003: 

117).Seperti ketika seseorang melakukan penimbunan terhadap suatu barang 

kebutuhan umum yang menyebabkan melonjaknya harga bahan pokok maka 

orang tersebut diwajibkan untuk menjual barangnya sesuai dengan harga 

terjadinya pelonjakan harga. 

Jual beli pada dasarnya adalah boleh selama mereka melakukan 

berdasarkan dengan ketetapan Allah Swt. Seperti yang dikatakan Imam 

Syafi‟I bahwa boleh melakukan jual beli yang sesuai dan layak antara kedua 

belah pihak, jual beli tidak diharamkan apabila didalamnya terkandung sesuat 

yang dilarang jual beli(Az-Zuhaili, 2011: 27). 

 

c) Rukun dan Syarat Jual Beli 

Kebijaksanaan perekonomian di dalam Islam telah diatur dengan 

jelassebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat. Islam sangat memuliakan 

transaksi jual beli. Transaksi dalam kegiatan jual beli yang dilakukan orang-

orang dengan sikap yang jujur sangat dicintai oleh Allah sesuai dengan 

syariat, Allah Swt memberikan rahmat-nya kepada orang-orang yang berbuat 

demikian(Aibak, 2017: 213). 

Rukun adalah yang menentukansuatupekerjaan sah atau tidak, ketika 

rukun itu dilaksanakan maka pekerjaan itu akan menjadi sah, dan apabila 

ditinggalkan maka pekerjaan itu menjadi tidak sah, rukun merupakan bagian 

dari isi pekerjaan itu(Mujieb, Thalhah, & Syafi'ah, Kamus Isilah Fiqih, 1994). 
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Islam mengatur segala hal yang berkaitan dengan 

mu‟amalah.Sehingga terdapat rukun-rukun yang harus terpenuhi 

ketikamelaksanakan transaksi jual beli.Ulama menyepakati rukun jual beli 

yaitu(Afandi M. Y., 2009: 57): 

1. Al-Aqid.Dalam jual beli tentunya harus ada yang bertindak sebagai penjual 

(ba'i) dan ada yang bertindak sebagai pembeli (mustari), maka jual beli 

tidak akan terjadi jika Dalam pertemuan itu tidak terdapat salah satunya, 

baik pedagang maupun pembeli tidak hadir. Maka jual beli harus ada dua 

orang dalam transaksi. Akad jual beli adalah ijab dan qabul, ijab adalah 

pernyataan pedagang bahwa saya menjual barang ini sedangkan qabul 

adalah pernyataan membeli dari pembeli. 

2. Shigat. Yaitu lafal ijab qabul, yakni persetujuan kedua belah pihak dalam 

melakukan transaksi jual beli, dimana penjual menyerahkan barang dengan 

perkataan saya menjual barang ini dan pembeli menerima barang tersebut 

dengan perkataan saya membeli barang ini. Bisa di ucapkan secara lisan 

dalam bentuk tulisan(Jafar, 2014: 142). 

3. Al-Ma‟qud alaih atau objek akad. Objek akad biasanya dibutuhkan kedua 

belah pihak jika proses jual beli masih menggunakan sistem barter maka 

barang yang dibutuhkan pembeli akan diserahkan kepada penjual begitu 

pula sebaliknya, tetapi jika sistem penjualannya sudah menggunakan 

sistem online maka barang yang akan diterima dikirim setelah uang telah 

ditransfer oleh pembeli. 
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4. Ada standar konversi atau nilai tukar, barang dengan imbalan produk yang 

diperoleh pembeli.Seperti barang dagangan dengan barang dagangan atau 

uang tunai dengan barang. 

  “Syarat adalah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan 

sehingga syarat ini harus ada ketika melakukan sesuatu pekerjaan(Mujieb, 

Thalhah, & Syafi'ah, Kamus Istilah Fiqih, 1994: 301; Afandi M. Y., 2009: 

53).” 

Dalam transaksi jual beli, manusia akan selalu berupaya untuk 

memperoleh keuntungan, untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan 

maka ada beberapa syarat dalam melakukan transaksi jual beli antara lain: 

a. Syarat orang yang berakad(Fatmawati, 2018:26): 

1. Berakal.Tidak dibenarkan seseorang melakukan transaksi jual beli tanpa 

ada kesadaran dalam dirinya. Seorang yang hendak melakukan transaksi 

haruslah dalam keadaan sadar dan memiliki akal. 

2. Bukan Paksaan. Orang-orang yang dapat melakukan pertukaran dalam jual 

beli bukanlah hasil dari paksaan oleh orang lain, tetapi mereka 

melakukannya atas dasar kesengajaan. 

3. Kebutuhan. Dasar seseorangmelakukan jual beli karena dia benar-benar 

membutuhkan barang yang akan dia beli, hal ini betujuan agar barang yang 

dibeli tersebut tidak sia-sia. 
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b. Syarat benda yang diperjual belikan(Fatmawati, 2018:29): 

1. Suci. Islam tidak membolehkan menjual barang najis, seperti alkohol 

narkoba dan sebagainya. Islam juga melarang menjual hewan najis, seperti 

bangkai, anjing, babi, dan hewan-hewan terlarang lainnya. 

2. Wujud benda dilihat oleh kedua belah pihak. Jadi setiap transaksi jual beli, 

kedua belah pihak harus mengetahui benda yang dijadikan objek jual beli, 

dengan tujuan kedua belah pihak nantinya tidak ada yang merasa 

dirugikan. 

3. Produk yang dijual harus memiliki opsi untuk diserahkan pada waktu 

akad. Barang yang belum jelas waktunya untuk diserahkan tidak boleh 

untuk dijual, seperti menjual udang yang masih berada di dalam sungai, 

barang yang sudah hilang dan tidak bisa dipastikan kapan akan ditemukan 

kembali, hewan yang lepas dan sudah tidak bisa ditangkap lagi dan 

sebagainya. Hendaknya harus ada barang yang dijual pada saat akad 

dilakukan(Al-Mushlih & Ash-Shawi, 2004). 

4. Barang yang dijual milik sendiri. Barang yang dijual harus milik kita 

sendiri, tidak sah menjual barang orang lain kecuali dengan kuasa bahwa 

pemilik barang memberi kuasa untuk menjual barang miliknya tersebut. 

d) Macam-Macam Jual Beli 

Dalam jual beli memiliki banyak macam dan jenisnya, secara umum 

jual beli dilihat dari transaksi dan pertukarannya dibagi menjadi empat: 

a. Jual beli Salam  
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Jual beli salam dilakukan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu 

uang muka kemudian barangnya akan diserahkan belakangan, jual beli ini 

termasuk jual beli pesanan. 

Jual beli salam ini sesuai dengan kondisi sekarang, terlebih dimasa 

pandemi covid-19 pada saat ini orang-orang dihadapkan kondisi mereka tidak 

dimungkinkan untuk bertemu dengan penjual secara langsung, hal ini 

menarik perhatian sebagian pihak seperti contohnya penjual makanan online 

dikota kendari, menawarkan barangnya dengan menampilkan sebuah sampel 

makanan mereka dimedia sosial, kemudian pembeli memesan barangnya 

lewat media sosial, untuk sistem pembayarannya bisa menggunakan aplikasi 

maupun membayar barangnya ketika barang telah sampai ditangan pembeli 

atau biasa disebut dengan istilah  bayar ditempat (cash on delivery). 

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282: 

                     

 

Terjemahnya: 

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

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya (Departem Agama RI, 2005). 

 

 

Maksud dari ayat di atas adalah transaksi yang pembayarannya 

ditangguhkan sampai pada waktu yang disepakati pihak yang 

bertransaksi.Namun, beberapa ulama menggunakan ayat tersebut sebagai 

landasan hukum dari jual beli pesanan (salam). 

 

Dalam Hadist: 
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عن ابن َعبَّاٍس رضي اهلل عنهما قال: َقِدَم النِب صلى اهلل عليو و سلم اْلَمِديَنَة َوُىْم 
َنتَ ْْيِ َوالثَََّلَث.  فقال: من َأْسَلَف يف َشْيٍء َفِفي َكْيٍل َمْعُلوٍم َوَوْزٍن ُيْسِلُفوَن بِالتَّْمِر السَّ

 َمْعُلوٍم إىل َأَجٍل َمْعُلوٍم . متفق عليو

Artinya: 

Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallhu „anhuma, ia berkata: “Ketika Nabi 

shallallahu „alaihi wa sallam  tiba di kota Madinah, sedangkan 

penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo 

waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: „Barang siapa 

yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah 

takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam 

timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga 

tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula. 

(Muttafaqun„alaih). 

 

Maksud dari hadist di atas adalah jual beli pesanan (akad salam). Pada 

saat Rasulullah Saw tiba di Madinah dan menemui jual beli seperti itu, maka 

beliau memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:  

1. Jumlah takarannya harus jelas diketahui oleh pihak yang bertransaksi. 

2. Jumlah timbangannya harus jelas. Dan, 

3. Waktu yang diketahui pihak yang bertransaksi. 

Sulaiman Rasjid memberikan penjelasan dalam bukunya yang 

berjudul Fiqh Islam, berdasarkan dalam buku tersebut rukun dalam jual beli 

salam adalah: 

1. Muslam atau biasa disebut pembeli, sebagai pihak yang memesan 

barang berdasarkan kebutuhannya. 

2. Muslam ilaih atau biasa disebut penjual, sebagai pihak yang 

memasarkan dan menyediakan barang pesanan. 
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3. Muslam fiih adalah barang yang dijual belikan. 

4. Shigat adalah ijab dan qabul. 

5. Ada pula yang menyebut modal dan uang sebagai rukun jual beli 

salam.atau biasa disebut dengan tsaman. 

Imam mazhab menyepakati bahwa sahnya jual beli salam harus 

memenuhi beberapa persyaratan antara lain(Hastuti, 2019: 26): 

1. Jenis barang telah diketahui. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli 

jenis barang yang dijualnya dengan jelas meskipun keduanya telah 

mengetahui sebelumnya. 

2. Sifat dari barang harus diketahui. 

3. Kadarnya diketahui. 

4. Waktu dan lokasi barang diserahkan harus diketahui dengan jelas. 

penjual harus menjelaskan berapa lama barang akan berada di tangan 

pembeli serta tempatnya harus disepakati bersama sejak transaksi itu 

dilakukan. 

5. Harga barang harus diketahui dengan jelas, pasti, dan dijelaskan pada 

saat transaksi berlangsung. Jadi pada saat barang tiba kepada pembeli 

harga barang tidak mengalami perubahan. 

Namun, para imam mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai 

jual beli salam ini yang barangnya dapat dihitung, tetapi satuannya dapat 

berubah ukurannya, bisa berkurang dan bisa juga bertambah, contohnya: 

seperti menjual durian dengan sistem hitungan perbuah, Rp. 50.000 (lima 

puluh ribu) sebanyak lima buah durian. Namun dari lima buah durian tersebut 
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memiliki ukuran yang berbeda. “Hanafi melarang sesuatu yang dihitung 

maupun ditimbang tetapi Maliki dan Syafi'I boleh”(Abdurrahman ad-

Dimasqy, 2014: 231-232). 

b. Jual beli Muqoyadhah (barter) 

Pelaksanaan barter dalam jual beli yakni dengan cara menukarkan 

benda dengan benda yang jenisnya berbeda dari jalan yang mereka sepakati 

bersama, jual beli ini disebut dengan istilah barter. Seperti menukar beras 

dengan ikan(Mardani, 2015: 174). 

Jual beli dengan sistem barter ini juga bisa ditemui dizaman sekarang 

ini, seperti yang sering terjadi dikota kendari orang-orang menawarkan 

barangnya dimedia sosial seperti kendari jual beli, ada banyak sekali tawaran-

tawaran menggunakan sistem barter, biasanya mereka menukarkan 

handphone dengan handphone dengan merek dan spesifikasi yang berbeda. 

c. Jual beli Mutlaq 

Cara melakukan jual beli ini dengan menukarkan barang dengan 

sesuatu yang mereka sepakati sebagai alat menukar benda.Jadi dalam 

pelaksanaannya kesepakatan yang menentukan apakah barang tersebut 

ditukar dengan uang maupun barang yang berbeda tergantung kesepakatan 

diawal. 

d. Jual beli alat tukar 

Dilakukan dengan mekanisme jual beli dengan modus perdagangan 

yakni sesama alat tukar, misalnya jual beli emas dengan perak,  uang tunai 

dengan perak, dan uang tunai dengan emas.Namun pada zaman sekarang ini 
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sudah tidak kita temukan secara langsung pelaksanaan jual beli alat tukar 

dengan alat tukar. 

 

e) Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam 

Dengan demikian, jual beli yang diharamkan dalam Islam, Wahbah 

Az Zuhaili membaginya menjadi beberapa bagian, sebagaimana dikutip dari 

kitab H. Khumedi Ja'far sebagai berikut: 

1. Terlarang karena penjual dan pembeli antara lain: 

a. Jual beli yang dilakukan oleh orang tidak sadar yakni orang gila dan 

orang mabuk. 

b. Jual beli anak-anak yang masih kecil yang belum mumayyiz terkecuali 

perkara yang ringan. 

c. Jual beli yang dilakukan orang yang tuna netra(buta) tanpa dijelaskan 

sifatnya. 

2. Terlarang karena objek dalamtransaksinya antara lain: 

a. Jual beli Gharar, jual beli ini mengandung unsur yang tidak jelas, 

contoh: menjual anak bebek yang masih berbentuk telur. 

b. Perniagaan yang tidak dapat diserahkan, contoh: menjual burung yang 

terbang diudara. 

c. Perniagaan yang tidak jelas, seperti menjual ikan yang sementara di 

pancing. 

d. Jual beli yang objeknya haram menurut agama seperti alkohol, babi, 

dan patung. 
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e. Jual beli padi basah dengan padi kering yang akan merugikan pemilik 

padi kering. 

f. Jual beli buah yang masih berbentuk bunga haram dijual. 

3. Terlarang karena lafadz (ijab qabul) antara lain: 

a. Jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab penjual dengan qabul 

pembeli. 

b. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain. 

c. Menjual dibawah harga pasar. 

f. Khiyar Dalam Jual Beli 

Dalam melakukan jual beli menurut syariat adalah kedua belah 

memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Untuk 

melindungi kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan maka syari‟at 

islam memberikan hak khiyar(Yaqub, 1983: 101). 

Khiyar dibagi menjadi beberapa macam yaitu(Ja'far, 2014: 127-128): 

1. Khiyarmajelis, yaitu keadaan dimana penjual atau pembeli bisa memilih 

untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi selama keduanya belum 

berpisah. 

2. Khiyar syarat, “yaitu jual beli yang disertai dengan syarat, salah satu dari 

dua pihak dapat memili melanjutkan atau membatalkan”(Sayyid, 1988: 102). 

Contoh: seorang berkata saya menjual rumah ini dengan harga Rp 

29.500.000,- dengan persyaratankhiyar selama lima hari, apabila telah lewat 

lima hari maka khiyar syaratnya menjadi batal. 

3. Khiyar aib, yaitu yang memperbolehkan dibatalkannya akad karena 

terdapat kerusakan dari barang, baik pada waktu terjadinya akad maupun 
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setelah penjual dan pembeli berpisah. dan hendaknya untuk dikembalikan 

secepat mungkin. 

2) Jual Beli Online 

Semua bidang dan kegiatan masyarakat mengalami perkembangan 

dizaman yang serba canggih saat ini, salah satunya adalah jual beli, sarana 

yang terdapat dalam dunia maya mulai diamnfaatkan sebagai alternatif 

pelaksanaan jual beli, seperti menggunakan instagram, facebook market 

place,twitter dan media sosial lainnya. Transaksi yang dilakukan antara 

pembeli dan penjual tanpa bertemu langsung sekarang sudah bisa dilakukan, 

seperti mengirim pesan melalui whatsapp, instagram, facebook dan media 

sosial lainnya. Berikut merupakan ruang lingkup dalam jual beli online: 

a. Pengertian Jual Beli Online 

E-commerce (jual beli online) merupakan salah satu bentuk dari bisnis 

online.Transkasksi yang dilakukan dalam jual beli online dilakukan melalui 

media sosial menggunakan jaringan internet.“Transaksi ini kemudian dikenal 

dengan istilah (electronic commerce) dan dalam bahasa Indonesia saat ini 

dikenal dengan istilah perniagaan elektronik”(Gemala Dewi dkk, 2005). 

Jual beli online merupakan suatu aktivitas perniagaan sebagaimana 

pada umumnya, namun dalam pelaksanaan-nya penjual dan pembeli tidak 

bertemu langsung akan tetapi melalui media eletronik yang menggunakan 

jaringan internet sebagai penghubungnya. 

b. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online 

Transaksi dalam jual beli onlinedilakukan dengan seorang yang 

memberikan penawaran terhadap jualanmiliknya dalam bentuk sampel 
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gambar yang diunggah untuk dijual melalui media sosial elektoronik, yaitu 

dengan memasukkan penawaran melalui media sosial, seperti market place 

yang terdapat dalam aplikasi facebook, instagram dan sebagainya. Sehingga 

dalam pelaksanaan-nya tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan dalam 

pelaksanaan jual beli, berikut merupakan kelebihan dan kekurangan jual beli 

online(Maulana, 2020): 

1. Kelebihan Jual Beli Online 

a) Pembeli tidak perlu mendatangi secara langsung, pembeli hanya perlu 

melihat barang dagangan melalui media sosial yang digunakan dalam 

jual beli untuk memilih barang. 

b) Menghemat waktu dan biaya. 

c) Terdapat banyak barang yang bisa dilihat. 

d) Barang yang dibeli tidak hanya dari dalam Negeri. 

e) Karena banyaknya persaingan dapat mempengaruhi harga menjadi lebih 

murah. 

2. Kekurangan Jual beli Online 

a) Barang tidak dapat di tes langsung oleh pembeli. 

b) Ongkos pengiriman yang mahal. 

c) Standar barang tidak sesuai dengan sampel barang yang ditawarkan. 

d) Resiko penipuan yang tinggi. 

e) Menurunnya rasa kepercayaan terhadap penjual. 

f) Keaslian dari barang tidak dapat dopercaya. 

c. Subjek dan Objek Sampel Jual Beli Online 
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Dalam pelaksanaan jual beli online, penjual dan pembeli tidak 

melakukan pertemuan secara langsung dalam satu tempat.Transkasi iti 

dilakukan melalui media sosial. 

Adapun yang menjadi subjek dalam jual beli online yakni pelaku 

usaha sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli barang sedangkan yang 

menjadi objek dalam jual beli online, yaitu barang yang dijadikan objek 

dagang, namun barang yang dijual dalam transaksi ini tidak dapat dilihat 

secara langsung wujudnya sehingga pembeli tidak mengetahu pasti ukuran 

dari benda tersebut. 

Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi, 

dalam jual beli online tidak bisa dilihat secara langsung, melainkan dalam 

bentuk sampel gambar dari barang. Menurut pengamatan penulis dalam 

pelaksanaan jual beli ini penjual menawarkan sampel dengan berbagai macam 

sumber gambar yaitu: 

1. Sampel barang yang di tampilkan dalam objek jual beli online berupa foto 

asli dari barang yang dijual sehingga karakteristik dari barang bisa 

diketahui dengan pasti. 

2. Sampel barang yang ditampilkan dalam objek jual beli online merupakan 

gambar yang di ambil dari internet, namun memiliki kesamaan persis dari 

karakteristik barang secara keseluruhan. 

3. Sampel barang yang ditampilkan dalam jual beli online merupakan gambar 

yang diambil dari internet namun hanya memiliki karakteristik sebagian 

dari barang yang asli. 



30 
 

4. Sampel barang yang ditampilkan dalam objek jual beli merupakan gambar 

yang diambil dari internet namun memiliki karakteristik yang sama sekali 

tidak mengganbarkan barang yang dijual dan biasanya mengandung unsur 

penipuan. 

5. Penjual menawarkan sampel barang yang diambil dari internet, namun 

barang asli tidak ada.  

d. Macam – Macam Jual Beli Online 

Transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen Di 

Indonesia sendiri ada beberapa jenis antara lain(Alfarizi, 2019: 35): 

1. Jual beli menggunakan transfer rekening bank 

Karena dalam jual beli online penjual dan pembeli tidak bertemu 

secara langsung maka barang yang dibeli melalui jual beli online biasanya 

dibayar menggunakan uang elektronik atau menggunakan kartu ATM dengan 

cara melakukan transfer uang melalui bank atau ATM dan bahkan dengan 

menggunakan aplikasi seperti internet banking, aplikasi yang diinstal  

padahandphone yang digunakan. 

2. Jual beli menggunakan metode bayar ditempat 

Metode bayar ditempat terbagi atas dua: 

a) Membayar ke penjual langsung 

Transaksi dalam jual beli online seperti ini, pihak yang bertransaksi 

menentukan lokasi dimana mereka akan bertemu untuk dapat memeriksa 

kondisi produk yang akan dibeli, jika sudah sesuai barang yang tiba dengan 

barang yang digambarkan sebelumnya maka pembeli membayar langsung 

ketangan penjual. 
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b) Membayar melalui jasa kurir 

Metode pembayaran melalui jasa kurir biasanya kurir akan 

membayarkan barang ke penjual dan kurir akan mengantarkan secara 

langsung sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh pembeli, kemudian 

pembeli bisa langsung membayar melalui jasa kurir. 

3. Rekening bersama (Rekber) 

Pihak ke 3 (tiga) dalam proses transaksi jual beli sangat dibutuhkan, 

namun yang bertindak sebagai pihak ketiga adalah orang yang dipercaya baik 

penjual maupun pembeli. dilakukan dengan cara, pertama pembeli 

berkomunikasi dengan pihak ketiga untuk menyalurkan uangnya ke rekening 

pihak ketiga, setelah dana telah masuk ke rekening pihak ketiga, lalu pihak 

ketiga meminta penjual untuk mengirim barang yang sepakati. Jika barang 

telah sampai, maka dana tersebut akan diberikan oleh pihak ketiga kepada 

penjual. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa dijamin 

keamanannya, karena dana hanya bisa diterima jika barang benar-benar telah 

sampai di tangan pembeli. 

3) Konsep Hukum Islam 

a. Pengertian Hukum Islam 

Simpelnya, hukum bisa dipahami sebagai aturan atau norma yang 

dapat mengikat mengatur dan menjaga dalam kehidupan masyarakat. Dalam 

masyarakat hukum selalu mengalami perkembangan, ada peraturan dan 

norma yang berkembang dengan sendirinya dan adapula norma yang 

berkembang dan tumbuh atas kehendak penguasa mereka (Ali M. D., 2015: 

38). 
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Kata hukum yang berakar kata (حكم ) mengandung makna mencegah 

atau menolak, yaitu mencegah seseorang agar tidak melakukan kezaliman, 

ketidakadilan,penganiyaan dan menolak segala bentuk kerusakan lainnya 

untuk menjaga manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Mardani, 2010: 8). 

Hukum mengatur segala tingkah laku manusia yang dalam bahasa 

arabnya disebut hukm jamaknya ahkam. Interaksi manusia dengan orang 

lainitu diatur dalam seperangkat aturan dan tingkah laku yang dibatasi oleh 

hukum (Ali, Muhammad Daud, 2015: 43-44). 

Allah Swtmenurunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad Saw 

yang disampaikan keseluruh umat manusia sebagai ajaran yang sempurna 

yang mencakup segala aspek kehidupan mulai dari persoalan kecil sampai ke 

hal-hal yang besar (Hasbiyallah, 2014: 9). 

“Hukum Islam adalah segala peraturan yang bersumber dari Allah Swt 

dan Rasul-nya yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah Swt yang diyakini 

berlaku mengikat bagi seluruh umat Islam” (Rofiq, 2001: 23). 

“Menurut Ashadi L Diab hukum Islam merupakan formula aktifitas 

dari nalar yang eksistensinya tidak dapat dipisahkan dengan syariah sebagai 

pedoman yang bersumber dari Allah Swt” (Diab, 2015: 39). 

Jadi yang dimaksud dari hukum Islam adalah sekumpulan aturan dan 

ketetapan yang mengarahkan dan mengatur semua perilaku manusia yang 

bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad Saw.Lebih singkatnya, hukum 

Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari pelajaran ajaran 

Islam. 
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b. Tujuan Hukum Islam 

Tujuan yang paling utama Allah Swt  menurunkan syari‟at hanyalah 

untuk kemaslahatan umat seluruhnya dan mencegah kemudharatan, jika 

diklasifikasikan maka tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum terbagi atas 

lima yang disebut dengan maqashidul al-shari'ah(Gumanti, 2018: 103): 

1. Perlindungan agama (Hifdz al-Din) 

2. Perlindungan jiwa (Hifdz al-Nafs) 

3. Perlindungan akal (Hifdz al-„Aql) 

4. Perlidnungan keturunan (Hifdz al-Nasl) 

5. Perlindungan harta (Hifdz al-mal) 

Sebagai intisari dari maqashid al-syari'ah, dapat dilihat dari 

tinjauannya. Jika dilihat dari pengaruhnya terhadap keberadaan manusia, 

manfaatnya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan: 

1. Dharuriyat, merupakan maslahat yang bersifat sebagai kebutuhan pokok, 

dimana kebutuhan ini adalah yang paling terpenting dan tidak dapat 

ditinggalkan dalam kehidupan manusia baik yang berkaitan dengan duniawi 

maupun diniyah (agama). Ini merupakan tingkatan maslahat yang tertinggi. 

Dalam Islam terdapat dua cara menjaga kemsalahatan dharuriyat: yang 

pertama merelealisasikan dan mewujudkan, dan kedua memelihara 

keberadaannya. Sebagai contoh, yang pertama menjaga agama dengan cara 

melaksanakan segala kewajiban agama, dan yang kedua menjaga keberadaan 

agama agar selalu bergandengan dengan manusia. Konsekuensi jika maslahat  

dharuriyat ini tidak dijaga akan merusak kehidupan dunia dan akhirat. 

(Shidiq, 2009: 124). 
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2. Hajiyat, merupakan maslahat yang bersifat sekunder, yakni sebagai 

keperluan manusia untuk memudahkan dalam menjalankan kehidupan akan 

tetapi jika maslahat hajiyat ini tidak ada maka konsekuensi yang akan 

diterima tidak akan mempengaruhi kehidupan. 

3. Tahsiniyat, merupakan tuntutan moral (muru‟ah), sebagai tujuan untuk 

kebaikan dan kemuliaan. Meskipun dari ketidakberadaan maslahat 

tahsiniyatini tidak memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia akan 

tetapi sangat penting untuk selalu menjunjung tinggi moral yang sebenarnya 

hanya untuk diri kita pribadi (Zuhaili, 1986: 1020-1023). 

Khalifah Utsman bin Affan R.A berkata “Allah Swt menggunakan 

kekuasaan pemerintah terhadap perkara hukum yang tidak ditangani langsung 

oleh Al-Qur‟an”. Dari perkataan tersebut ada dua macam upaya yang dapat 

diterapkan dalam ketentuan hukum yaitu: 

1. Wazi‟ Qur‟ani yaitu kekuasaan dari agama dengan berpedoman kepada 

Al-Qur‟an dalam menjalankan kehidupan. 

2. Wazi Shultani merupakan kekuasaan pemerintah yang memiliki 

kewenangan untuk membentuk sebuah aturan kehidupan dalam masyarakat 

dalam bentuk perundang-undangan yang berfungsi untuk mengawal hukum 

positif (Yasid, 2012: 86). 

c. Sumber-Sumber Hukum Islam 

Pembicaraan tentang sumber hukum Islam akan mendorong banyak 

hipotesis tentang pembagiannya, ada yang mengatakan empat khususnya Al-

Qur'an, hadits, ijma, dan qiyas, ada yang mengatakan hanya tiga tanpa qiyas. 
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Yang pasti dan dirasakan oleh semua individu ada dua, yaitu Al-Qur'an dan 

hadits, adapun yang menjadi sumber hukum Islam adalah sebagai berikut: 

1. Al-Qur‟an 

“Al-Qur‟an adalah wahyu dari Allah Swtyang diturunkan secara 

berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad Saw melalui 

perantara malaikat Jibril diawali dengan surat Al-fatihah dan diakhiri dengan 

surat An-Nas. Sumber hukum Islam yang paling utama adalah Al-Qur‟an, 

setiap muslim terikat untuk mematuhi dan berpegang teguh terhadap Al-

Qur‟an dengan cara mengerjakan perintah dan menjauhi larangan dari Allah 

Swt” (Hasan H. H., 1971: 50). 

Berdasarkan kesepakatan para ulama Al-Qur‟an adalah kalam Allah 

yang bernilai mukjizat yang dituurunkan kepada Nabi Muhammad Saw 

melalui perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf, diturunkan 

secara mutawattir, bagi siapa yang membacanya akan mendapat pahala, yang 

diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas (Abdullah, 

2014: 4). 

(An Naim, 1994)“mengatakan bahwa Al-Qur‟an bukanlah kitab 

hukum maupun kumpulan kitab hukum, namun Al-Qur‟an lebih pantas 

disebut dengan kitab petunjuk untuk kemaslahatan hidup manusia”. 

Al-Qur‟an merupakan pedoman dasar bagi keberlangsungan 

kehidupan manusia, adapun pedoman yang terdapat dalam Al-Qur‟an adalah: 

a. Yakni yang berkaitan dengan keyakinan, untuk menjadi peraturan khusus 

yang berkaitan dengan keyakinan pada Allah Swt, rasul, buku, hari kiamat, 

serta qadha dan qadar. 
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b. Tuntutan yang memiliki kaitan dengan akhlak, yakni ajaran agar seorang 

muslim memiliki perilaku yang baik seperti yang dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad Saw. 

c. Tuntutan yang berkaitan dengan ibadah, mengenai pelaksanaan shalat lima 

waktu, puasa pada bulan ramadhan, membayar zakat, dan naik haji bagi 

yang mampu. 

d. Tuntutan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam 

muamalah. 

2. Hadits 

Hadis adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad sebagai perkataan, 

perbuatan, dan pilihan (taqrir).Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua 

setelah Al-Qur'an.Allah Swt mewajibkan untuk secara konsisten tunduk pada 

hukum dan kegiatan yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam 

hadistnya. Sebagaimna dalam Q.S al-Hasyr ayat 7: 

                    

 

 

 Terjemahnya: 

apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang 

dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (Departmen Agama RI, 

2005). 

 

Alasan yang mendasari mengapa kita harus meneladai Rasulullah Saw 

karena seluruh perilaku Rasulullah Saw mengandung perilaki yang bernilai 
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luhur yang baik dan mulia. Seseorang yang bisa meneladani perilaku 

Rasulullah Saw maka akan mulia pula sikap dan perilakunya. 

3. Ijma‟ 

“Ijma‟ adalah kesepakatan ulama mujtahid pada satu masa setelah 

masa Rasulullah SAW atas sebuah perkara agama dengan menetapkan suatu 

hukum berdasarkan Al-Qur‟an dan hadis dalam suatu perkara yang 

terjadi.Ijma‟ yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi pada 

zaman sahabat, setelah sahabat (tabi‟in), dan setelah sahabat (tabi‟ut 

tabi‟in)”(Iryani, 2017: 24). 

Berdasarkan definisi di atas maka syarat-syarat sebuah ijma‟ dapat 

disahkan dan berlaku apabila: 

a. Kesepakatan seluruh ulama Islam. 

b. Waktu dilakukan kesepakatan yakni setelah zaman Rasulullah Saw, 

meskipun waktunya hanya sebentar saja pada saat kesepakatan terjadi. 

c. Kesepakatan yang disepakati ulama Islam berupa perkara agama. 

Jika asumsi keseluruhan hal di atas terpenuhi, itu berubah menjadi 

pemahaman yang tidak dapat diubah dan diselisih dari saat itu dan seterusnya, 

dan berubah menjadi landasan hukum dalam Islam. Barang siapa yang 

mengingkarinya, maka ia sesat padahal itu berasal dari orang-orang yang 

dahulu sepakat di dalamnya. 

4. Qiyas 

Qiyas berarti menganalogikan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam 

Al-Qur‟an ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang sama 

sebab dan akibatnya untuk menggali sebuah hukum yang akan diterapkan. 
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Sebagai contoh pada zaman Rasulullah Saw belum ditemukan adanya 

narkotika sehingga Rasulullah Saw tidak pernah menyebutkan narkotika 

sedikitpun dalam hidupnya, sehingga pada saat sekarang ini kita tidak 

menemukan hukum yang menyatakan baha narkotika itu haram, akan tetapi 

jika dianalogikan dengan minuman yang memabukkan (khamar), dilihat dari 

sebab yang ditimbulkan khamar pada masa Rasulullah Saw sama dengan 

narkotika pada saat ini, sehingga hukum dari narkotika menjadi haram karena 

memiliki sebab akibat yang sama dengan khamar sebagai minuman yang 

diharamkan(Iryani, 2017: 24). 

d. Prinsip-Prinsip Hukum Islam 

Secara etimologi kata prinsip diartikan sebagai dasar atau aturan 

pokok.Secara terminologi prinsip adalah dasar umum yang berhubungan 

dengan hukum Islam dan menjadi titik tolak yang membentuk hukum dan 

setiap cabang-cabangnya (Praja, 1995: 69). 

Adapun yang menjadi prinsip dasar hukum Islam menurut Juhaya S 

Praja adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip Tauhid. 

Prinsip tauhid adalah dasar ajaran hukum Islam dan merupakan bagian 

dari prinsip umum. Dalam prinsip ini dikatakan bahwa manusia berada dalam 

satu ketetapan yang sama yakni ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam 

perkataan La Ilaha Illa Allah (tiada tuhan selain Allah). Tujuan yang hendak 

dicapai dalam hidup manusia adalah ibadah. 

Berdasarkan atas prinsip ini maka dalam proses pelaksanaan hukum 

Islam merupakan ibadah kita kepada Allah Swt. Sebagai bentuk rasa syukur 
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kita kepada Allah Swt maka pelaksanaan hukum Islam merupakan bentuk 

dari kehambaan kita kepada-nya. 

Firman Allah dalam Q.S Adz-Zariyaat ayat 56:  

            

 

Terjemahnya: 

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku. 

 

Adapun salah satu kadiah yang berkaitan dengan ibadah adalah al-

aslu fil ibadati tauqif yaitu hukum asal dalam Ibadah adalah tauqif (diam 

sampai datang dalil). Pelaksanaan dari ibadah hanya mengikut  apa saja yang 

berkaitan dengan perintah Allah dan rasul-nya (Qardhawi, 2007: 217). 

2. Prinsip Keadilan 

Keadilan yang dimaksud dalam hukum Islam meliputi aspek, seperti 

hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, individu dengan individu, 

maupun individu dengan masyarakat.Allah Swt memerintahkan manusia 

untuk senantiasa berbuat baik bukan untuk mengambil keuntungan, sebab 

Allah tidak emndapatkan keuntungan maupun kerugian dari perbuatan 

maksiat manusia.Ketaatan tersebut hanyalah mendidik manusia agar 

senantiasa berbuat adil dan mendatangkan manfaat pada diri manusia 

(Fatarib, 2014: 68). 

3. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar 

Dalam istilah fiqih disebut dengan istilah al-hisbah .yakni perintah 

yang ditujukan kepada semua masyarakat untuk mengajak dan menganjurkan 

perilaku kebaikan dan mencegah kepada keburukan.Tujuan Hukum Islam 
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sebenarnya untuk mengerakkan umat manusia menuju jalan yang benar yang 

diridhai Allah (Ali Z. , 2008: 38). 

4. Prinsip kemedekaan 

Islam senantiasa mengajarkan untuk berbuat baik terhadap sesama 

manusia. Dalam hukum Islam diharapkan agar agama Islam disiarkan bukan 

berdasarkan paksaan terhadap seseorang, akan tetapi melalui penjelasan dan 

nilai-nilai kebaikan yang patut untuk dicontoh. Prinsip kebebasan ini pada 

dasarnya mencakup kebebasan individu untuk beragama dengan tanpa 

paksaan dari seseorang atau kelompok. 

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 256: 

                     

            

 

Terjemahnya: 

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu 

Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghutdan beriman kepada Allah, 

Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat 

kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui. 

 

5. Prinsip Egalite 

Islam menentang keras terhadap perbudakan dan penghisapan darah 

manusia terhadap manusia.Sebagai bukti terlaksananya prinsip hukum Islam 

yakni dengan penghapusan perbudakan dan penindasan manusia. Secara 

konteks Islam menjamin bahwa tidak ada perbedaan suku Arab dengan suku 

yang lain. Dalam hukum Islam semua manusia memiliki kedudukan yang 
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sama yang membedakan hanyalah keimanan kepada Allah Swt. Rasulullah 

Saw berkata “tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang ajam 

kecuali amalannya” (Santoso, 2003: 18). 

6. Prinsip al-Ta‟awun 

Prinsip ini memiliki makna saling membantu sesama manusia yang 

diarahkan sesuai prinsip tauhid. Prinsip ini menghendaki agar setiap muslim 

tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. 

7. Prinsip Toleransi 

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang 

menjamin tidak terlanggarnya hak-hak umat Islam. Dengan kata lain toleransi 

diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Prinsip ini juga 

mengedepankan saling menghargai antara sesame manusia maupun umat 

beragama.Dalam hukum Islam terdapat yang namanya tasamuh, maksudnya 

adalah tidak memaksakan dan tidak merugikan sesama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


