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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu yang 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 temanya sama dengan penelitian yang 

dikaji oleh penulis terkait Praktik Jual Beli diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Anisah, 2018 Dengan judul “Praktik 

Jual Beli Salam pada Perdagangan Ikan Asin Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur)”. Hasil 

penelitiannya menerangkan bahwa, tentang praktik jual beli salam pada 

perdagangan ikan asin di Desa Margasari dengan mewawancarai beberapa 

produsen ikan asin sebagai narasumber. Maka peneliti mengambil beberapa 

kesimpulan, yaitu: Praktik yang dilakukan oleh produsen ikan asin telah 

sesuai dengan konsep jual beli islam walaupun belum sempurna, 

diantaranya produsen menjelaskan tentang spesifikasi barang yang akan 

dipesan, jenis barang dan waktu pengiriman barang. Selanjutnya perjanjian 

kedua belah pihak dicacat diatas nota atau kuitansi dengan ditanda tangani 

antara kedua belah pihak.  

Penelitian diatas memiliki kesamaan yakni sama-sama meneliti 

praktik jual beli , perbedaan penelitian diatas dengan penulis yakni 

perbedaan dalam konsep yaitu jual beli salam. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmaliah N, 2017 Dengan Judul “Praktik 

Jual Beli dalam Peningkatan Volume Penjualan Menurut Perspektif 

Ekonomi islam di pasar campalagian Desa Bonde Kabupaten Polewali 

Mandar” Hasil penelitian  dijelaskan bahwa dalam praktik jual beli tersebut 

sudah berjalan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Dalam artian bahwa 

pedagang paham akan jual beli secara islam tetapi terkadang mereka 

menyeleweng dari pemahaman dikarenakan situasi persaingan dan 

kebutuhan dari masing-masing toko atau pemilik toko.  

Persamaan dalam penelitian diatas dan penulis membahas tentang 

praktik jual beli menurut perspektif ekonomi islam, perbedaanya penelitian 

diatas lebih berfokus pada peningkatan volume penjualan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Purwati, 2019 Dengan judul “Praktik Jual 

Beli  Bahan Bangunan Di Toko Sumber Bangunan Desa Sumoroto 

Kabupaten Ponorogo”  hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan 

khiyar dalam jual beli di toko bahan bangunan Desa Sumoroto Kabupaten 

Ponorogo, apabila ditinjau dari ekonomi Islam sudah sah secara Islam. 

Karena kerusakan atau kecacatan barang yang terjadi itu tidak merusak akad 

jual beli, jadi transaksi jual beli sah karena telah memenuhi syarat sah jual 

beli. yang terjadi adalah dalam 100% hanya ada 1% yang bermasalah, hal 

itu sama sekali tidak merusak akad karena tidak dimungkinkannya 

melakukan pengecekan satu persatu, dan dalam proses transaksi hanya 

dilandasi atas dasar kepercayaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Purwati, memiliki kesamaan dengan 

penulis yakni mengenai Praktik Jual Beli ditinjau dari perspektif ekonomi 
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islam, penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis dalam hal objek. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nor Alfiah, 2005 Dengan judul “Praktik Jual 

Beli Bensin Eceran Didesa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta” 

dalam praktik jual beli tersebut terdapat unsur Gharar atau penipuan ditinjau 

dari segi obyek dan akadnya. Adanya pengurangan takaran yang sengaja 

dilakukan yang dalam hal ini ketidakjelasan lafaz ijab kabul yang 

menyebabkan ketidak sinkronan pemaknaan antara penjual dan pembeli. 

 Persamaan dalam penelitian diatas dan penulis sama-sama 

membahas tentang Praktik jual beli dalam perspektif ekonomi islam, 

perbedaanya penelitian diatas dan penelitian penulis yakni dalam objek 

penelitian. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Feri Firdaus, 2018 Dengan judul “Praktik 

Jual Beli Musiman (Studi Kasus di Desa Kecandran Kecamatan Sidomukti 

Kota Salatiga). Hasil penelitian menunjukan Pelaksanaan jual beli di desa 

Kecandran ini awal mulanya karena faktor ekonomi, penjual telah menjual 

buah yang ada di pohon yang dimilikinya kepada pembeli dengan sistem 

musiman yaitu satu pohon kelengkeng dibayar lima musim sekali, pohon 

duku dibayar tiga tahun sekali dan durian satu tahun sekali. Praktik jual beli 

dengan sistem musiman di desa Kecandran ini adalah menggunakan akad 

jual beli, dimana pemilik pohon meminjamkan pohonya untuk di panen 

buahnya kepada pembeli dan dari hasil panen semuanya menjadi hak milik 

pembeli, tetapi apabila buah kelengkeng setiap satu musim gagal panen 

maka yang berhak memanen adalah si pemilik pohon atau penjual dan akan 

digantikan musim berikutnya. Kalau buah duku apabila gagal panen juga 



11 
 

yang berhak memanen adalah pemilik pohon tetapi Cuma digantikan selama 

satu musim saja. Berbeda lagi dengan durian tidak akan mendapatkan ganti 

rugi dari pemilik pohon atau penjual. 

   Persamaan penelitian diats dan penulis adalah membahas tentang 

praktik jual beli, perbedaanya adalah objek dan konsep yang menggunakan 

jual beli musiman. 

6. Penelitian yang dilakukan Renaldy Hidayat, 2017 dengan jurnal yamg 

berjudul “Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan dalam Tinjauan Ekonomi 

Islam (Studi Kasus Jual Beli Timun Di Pasar Terong Kota Makassar)”. 

Hasil pembahasannya menunjukan bahwa tradisi praktik jual beli secara 

borongan dalam jual beli timun di pasar terong Makassar pada umumnya 

adalah petani (penjual) menawarkan timunnya kepada pembeli dan untuk 

menentukan harga terlebih dahulu petani dan pembeli melakukan 

penaksiran kuantitas dan kualitas timun dengan cara mencabut beberapa 

timun ditempat yang berbeda. Setelah terjalin kesepakatan, timun menjadi 

milik pembeli sehingga semua biaya panen timun ditanggung oleh pembeli 

sebagai pemilik timun tersebut. Setelah itu barulah si pembeli membawa 

hasil panen ke pasar terong kota Makassar dengan akad yang sama. Jika 

ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan aturan-aturan 

islam dengan merujuk pada kesesuaian rukun dan syarat akad jual beli 

dalam islam. Mngenai obyek jual beli yang masih berda dalam karung, 

berdasarkan pendapat sebagian ulama masih tergolong dalam kategori 

gharar yang ringan dan tidak dapat dipisahkan darinya kecuali dengan 

kesulitan, berdasarkan hal tersebut maka gharar yang terkandung dalam 
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tradisi praktik jual beli secara borongan di Pasar Terong dikecualikan dari 

hokum asak gharar, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut 

diperbolehkan dalam islam.   

7. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Ratnasari (2020) dengan dengan judul 

tinjauan hukum islam terhadap jual beli gula jawa di desa Jatigunung 

kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Dalam penelitian ini menunjukan 

bahwa dalam jual beli gula jawa yang dilakukan tersebut belum memenuhi 

syarat jual beli sepenuhnya karena pada syarat dan rukun jual beli tentang 

objek yang harus dijelaskan secara jelas ukuran, sifat dan takaran dalam 

objek jual beli tidak dilakukan oleh penjual. Dalam penentapan harga yang 

digunakan oleh penjual adalah harga gula jawa asli agar pembeli percaya 

bahwa gula jawa tersebut asli. 

             Persamaan dalam penelitian diatas dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang jual beli dalam perspektif 

hokum islam,  sedangkan perbedaannya yakni dalam objek penelitian.  

8. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Riski (2018) yang berjudul 

analisis pemasaran gula aren, hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

pemasaran gula aren di desa Banjar Malayu terdapat tiga pola pemasaran 

yang terjadi terdiri dari pedagang pengumpul, pedagang besar, dan 

pedagang pengecer.   

2.2 Kajian Teori Jual Beli 

2.2.1 Pengertian jual beli 

 Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang jual beli, maka 

terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli. 
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1. Jual beli secara istilah fiqih disebut dengan al-bai’ yang berarti menjual, 

mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab 

digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira’ (beli). ( Gemala 

Dewi, 2005:101) 

2. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, 

kata bai’ yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang 

bersebrangan, seperti hal-halnya kata syira’. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011:25) Hal 

tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat yusuf ayat 20 yang 

berbunyi: 



Terjemahnya: 

“Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham 

saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya”. 

 

3. Ulama Ibn Qudamah Menurutnya jual beli adalah saling menukar harta dengan 

harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi ini 

ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang 

sifatnya tidak haus dimiliki seperti sewa menyewa. (Al-Zuhaily Wahbah, 

2005:1460) 

4. Menurut Mazhab Safi‟i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang 

bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti 

menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. 

Seperti akad ijarah (sewa), dengan demikian akad ijarah termasuk dalam arti jual 

beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu. (Abdurrahman 

Al-Jaziri, 2001:11). 
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5. Secara umum, pemahaman konsep jual beli menurut pemikiran Ibnu Khaldun 

merupakan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan 

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut 

dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud 

dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik atau harta tersebut 

dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya 

misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya. 

 Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli 

adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan 

mendapatkan benda lainnya sebagai gantinya dengan tujuan untuk mencari 

keuntungan (laba) dengan jalan yang dibolehkan oleh syara’. 

2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli 

1. Al-Qur’an 

 Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan kebutuhan 

yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papandan lain sebagainya. 

Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak  pernah terhenti selama 

manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna 

dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana 

seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu 

yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan. Sebagaimana firman Allah SWT. 

Dalam Surah Al-Baqarah: 275



15 
 



Terjemahnya: 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan 

jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.  

Ayat di atas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak 

argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkanya jual beli dalam Al-

Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan 

Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. 

Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara 

umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Dalam surah An Nisa:29



Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.  
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 Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan 

konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang 

dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta 

yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah. yakni dilarang olehnya 

diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang 

kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba. 

(Sayyid Quthb, 2001:342)  

 Terdapat ayat lain dalam Qur’an Surah Al-Jumuah:10:

  

Terjemahnya: 

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan 

carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.  

 Maksud dari potongan ayat ini, Inilah keseimbangan yang menjadi ciri 

khas dari manhaj Islami. Yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang 

terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas dan usaha dengan proses ruh yang dengan 

berserah diri dalam  beribadah dan meninggalkan sejenak suasana yang 

menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya 

dalam berzikir. Ia sangat penting bagi kehidupan, hati, dimana tanpanya hati tidak 

mungkin memiliki hubungan, menerima, dan menunaikan beban-beban amanat 

yang besar itu. yaitu berzikir kepada allah di selah-selah aktivitas.  

 Jadi, ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, 

memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi 

memenuhi kebutuhan hidupnya.Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus 
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sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan.Dan Allah 

menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.  

2. Hadits 

 Ibnu Hajar al- Asqalani (2020:360) Hadis yang menerangkan tentang jual 

beli yaitu.  

 

Artinya:  

“Dari Rifa’ah ibnu Rafi bahwa Nabi saw pernah ditanya; Usaha 

(pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw 

bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli 

yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim) 

 Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang 

baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. 

Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual 

belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita 

sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat 

orang-orang yang melak ukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual 

minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala. 

3. Dasar Hukum Ijma’ 

 Dalil kebolehan jual beli menurut ijma‟ ulama adalah telah sepakat bahwa 

jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu 

mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan 
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atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang 

lainnya yang sesuai. 

 Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu 

hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual 

beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan 

syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam. 

 Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, 

dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang 

diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang 

dilakukan manusia semenjak Rasulullah saw., hingga saat ini menunjukkan bahwa 

umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli. ( Sayyid Sabiq, 2006: 46)  

2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli 

 Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang 

terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah 

hukumnya. Olehkarena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli 

itu, antara lain. 

1. Rukun jual beli 

 Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. 

Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi 

syarat- syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. 

Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini 

adalah: 

a. Adanya penjual dan pembeli 
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b. Adanya barang yang diperjualbelikan 

c. Sighat (kalimat ijab qabul). (Rachmat Syafei, 2001:76) 

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan 

tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai 

dengan syara’ begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun 

tersebut. 

2. Syarat Jual Beli 

Dari keempat rukun jual beli yantg telah penulis uraikan di atas masing- 

masing mempunyai persyaratan sebagai berikut. 

a. Al-Muta’aqidain (penjual dan pembeli) 

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli (penjual 

dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 

1) Aqil (Berakal) 

Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang 

kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup 

melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh 

karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan 

melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan 

menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat- akibat buruk seperti penipuan dan 

sebagainya. Dalam firman Allah Al-Qur’an Surah An-Nisa:5 :



Terjemahnya: 
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“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 

akalnya,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”.  

 

 Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah kalian serahkan 

kepada orang- orang yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur 

harta benda, harta yang menjadi hak milik mereka. 

2) Tidak Pemboros ( tidak mubazzir) 

Tidak pemboros disini adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam 

perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang 

yang boros di dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap 

bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum 

walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. 

3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan) 

 Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak 

tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut 

melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur 

paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah. 

(Hendi suhendi,2010:70).  

Berdasarkan isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan 

memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu mengandung makna 

larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar 

masyarakat kepada kesuksesan bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan 

kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung 

penipuan, dan lain-lain. (M. Quraish Shihab,2012:413) 
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b. Adanya Barang yang Diperjualbelikan 

Untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih 

barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad, antara lain, 

mampu menyerahkan mengetahui dan barang yang diaqadkan ada di tangan. 

1) Suci atau bersih barangnya 

Artinya objek atau barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang 

dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syara‟. 

Makanan halal dalam ajaran islam, erat hubungannya dengan menjaga kesucian. 

Menjaga kesucian makanan yang diasupkan ke dalam tubuh. Makanan menjadi 

sumber nutrisi yang diproses menjadi darah yang mengalir keseluruh 

tubuh.(Sodiman,2018:87) 

 Barang yang diharamkan seperti minuman keras, dan kulit binatang yang 

belum disamak (menyucikan kulit hewan).  

2) Dapat Dimanfaatkan 

Imam Syafi‟i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat 

diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan 

bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil); ataupun beberapa jenis burung 

yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh 

diperjualbelikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Begitu pula 

dengan binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus kecil, tikus besar, dan cicak, 

juga tidak boleh (haram) untuk diperjualbelikan. (Imam Syafi‟i Abu Abdullah 

Muhammad bin Idris, 2004:12) 

 

 Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentu sangat relatif, sebab 
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pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan 

barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras sayur-mayur dan 

lain-lain) di nikmati keindahannya seperti (bunga, hiasan, rumah), dinikmati 

suaranya (Radio, TV, dll) serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti 

seorang membeli bahan bakar minyak untuk kendaraan supaya lebih cepat dalam 

menempuh perjalanannya, yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan 

adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Agama 

(Syari’at Islam). Maksud pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan  

norma-norma Agama. ( Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, 2004:144) 

3) Milik Orang Yang Memiliki Akad 

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas 

suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah 

mendapatkan izin dari pemilik sah nya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli 

barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si 

pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal. 

c. Sighat ( Kalimat Ijab Qabul) 

Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, 

sebab tanpa adanya sighat (ijab dan qabul) maka jual beli tidak sah.  

 Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian.  

Qabul adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian. Ijab qabul 

adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad, lafal aqad berasal 

dari bahasa arab “Al-aqdu” yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan 

“Al-ittifaq” secara bahasa atau etimologi fiqih aqad didefinisikan dengan pertalian 

ijab (pernyatan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai 
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dengan kehendak syari’ah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya 

adalah seluruh perikatan yang di lakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak 

dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. (Syamsul Anwar, 

2010:69) 

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun aqad terdiri atas empat 

macam.Pertama, pernyataan untuk mengikat diri (pernyataan aqad) kedua, pihak-

pihak yang beraqad, ketiga, obyek aqad, empat, tujuan aqad. ( Syamsul anwar, 

2010:96) 

Adapun syarat-syarat umum suatu aqad adalah sebagai berikut. 

1. Pihak-pihak yang melakukan aqad telah cukup bertindak hukum. 

2. Objek aqad diakui oleh syara’ 

3. Aqad itu tidak dilarang syara’ 

4. Aqad itu bermanfaat 

5. pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul 

6. ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang 

menggambarkan proses suatu transaksi 

7. Tujuan aqad jelas diakui syara’ dalam jual beli tujuannya memindahkan 

hakmilik penjual ke pembeli. 

8. Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara’. (Syamsul Anwar, 2010:98) 

 Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi 

syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat Ijab dan Qabul sebagai berikut: 

1. orang yang mengucapkan telah balikh dan berakal 

2. Qabul sesuai dengan ijab 

3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. ( Mardani,  2012:74 ) 
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 Ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul 

boleh diantarai waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berfikir.  

Namun Ulama safiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul 

tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan 

tersebut berubah. ( Syamsul Anwar, 2010:146)  

 Pada zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan tetapi 

dilakukan dengan sikap mengambil barang membayar uang dari pembeli, serta 

menerima uang dan meneyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Contohnya jual 

beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih muamalah jual beli semacam 

ini disebut dengan bai’al-muathah, namun jumhur ulama berpendapat bahwa jual 

beli seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. 

(Muhammad Abdullah Abu Al imam Al Bukhori,2011:3048) 

2.2.4 Bentuk-bentuk Jual Beli 

 Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi  menjadi beberapa bentuk. 

Berikut ini bentuk-bentuk dari jual beli : 

1) Ditinjau dari sisi objek akad jual beli yang menjadi : 

a) Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan 

konotasinya. Misalnya tukar menukar mobil dengan rupiah. 

b) Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan muqayadhah 

(barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam. 

c) Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan sharf. Misalnya tukar 

menukar rupiah dengan real. 

2) Ditinjau dari waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk : 

a) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal jual beli. 
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b) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini 

dinamakan salam. 

c) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan  ba’i ajal (jual 

beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit. 

d) Barang dan uang tidak tunai, disebut ba’i dain bi dain (jual beli utang dan 

utang). 

3) Ditinjau dari  cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi : 

a) Ba’i Musawamah (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli 

dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi 

menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. 

b) Ba’i amanah, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok 

barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. (Mardani, 2012: 108-

109) 

2.2.5 Macam-macam Jual Beli 

1. Jual Beli sahih 

 Jual beli sahih yaitu apabila jual beli itu disyari’atkan, memenuhi rukun 

dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada 

hak khiyar lagi.Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau 

sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat 

membatalkan kebolehan kesahannya.Adapun hal-hal yang menggugurkan 

kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut. 

a. Menyakiti si penjual 

b. Menyempitkan gerakan pasar 

c. Merusak ketentuan umum. (Ahmad Wardi Muslich,2010:202). 
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2. Jual beli yang batal atau fasid. 

 Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia 

karena melakukan perintah syara’ dengan meninggalkan syarat dan rukun yang 

mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan 

syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak 

disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang 

yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara’ seperti 

bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan 

jenisnya, diantaranya adalah: 

a. Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya. 

 

 Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak 

sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah 

melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak 

sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang 

demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun 

ukurannya. 

b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. 

 

 Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan 

terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang 

kuantitasnya tidak diketahui. Maksudnya adalah menjual barang yang tidan jelas 

baik itu ukuran, bentuk, dan jenis barang yang akan dijadikan objek jual beli, 

dengan adanya larangan hadis tersebut, maka haram bagi orang yang melakukan 

jual beli yang bendanya tidak dapat diserahkan. 

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan 
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 Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi 

dibalik itu terdapat unsur penipuan, . Contohnya yang lain juga dikategorikan jual 

beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli al-Mazabanah (barter yang 

diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah 

yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak 

seimbang. Maksudnya adalah melarang jual beli dengan cara menukar antara 

barang yang sejenis dan barang yang sudah di takar dengan barang yang belum 

ditakar karena jual beli yang demikian adalah mengandung unsur penipuan, atau 

menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan aqadnya atau mengurangi 

takarannya. 

d. Jual Beli Takaran Dalam Islam 

Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara 

menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah 

diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah, jual beli ini 

dapat dilihat dalam firman Allah Q.S Al- mutaffifin ayat 1-3 sebagai berikut :



 

 Terjemahnya: 

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), 

,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 

dipenuhi,dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

mengurangi”. 

 

 

 

2.2.6  Tujuan Jual Beli 
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1. Menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, 

mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan eksploitasi ( memakan 

harta sesam dengan cara yang batil) 

2. Dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan 

apa yang dimiliki oleh kelompok lain ( kawannya) 

3. Dapat memperoleh harta secara halal 

4. Untuk melapangkan kehidupan manusia  

5. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli, akibatnya timbulah 

hak dan kewajiban secara timbale balik. ( Amir Syarifuddin,2003:194) 

2.2.7 Kedudukan Dan Fungsi Akad Jual Beli 

 Akad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam transaksi. Akad 

menjadi penentu akan keabsahaan suatu transaksi. Suatu transaksi harus memenuhi 

rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan akad yang digunakan. Penggunaan suatu 

jenis akad berimplikasi pada rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku 

transaksi. Kesalahan dalam tujuan dan memaknai akad dapat berimbas terhadap 

keabsaan akad. Kaidah fikih menyatakan “al ‘ibrah fi al ‘uquud lil maqashid wal 

ma’any” (pengambilan hukum dalam akad berdasarkan maksud dan makna). 

Sehingga dapat difahami bahwa akad berkedudukan sebagai penentu arah sebuah 

transaksi. 

 Dari kedudukan akad tersebut maka dapat dijabarkan beberapa fungsi 

akad, antara lain: 

1. Keabsahaan transaksi. Suatu transaksi harus menjelaskan jenis akad yang 

digunakan sahib ngga dapat diketahui rukun, syarat dan implikasi yang berlaku 

terhadap obyek akad dan pihak yang bertransaksi. 
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2. Menjelaskan posisi, kewajiban dan hak yang berlaku bagi pihak-pihak yang 

terlibat dalam transaksi sesuai dengan akad yang digunakan. 

3. Sebagai dasar dari dampak yang berlaku bagi obyek transaksi sesuai dengan 

akad yang digunakan. Seperti perpindahan kepemilikan barang dalam akad jual 

beli, manfaat dalam akad `ijarah  atau menjadi mauquf dalam akad wakaf. 

4. Menjadi landasan dalam melakukan transaksi dan menghindari adanya silang 

sengketa antara pihak-pihak yang bertransaksi dengan menjelaskan di awal 

tentang akad yang akan digunakan serta syarat-syarat lainnya. 

2.3 Kerangka pikir 

 Kerangka pikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar 

alur logika berjalannya sebuah penelitian.  

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, penulis membuat kerangka 

berpikir sebagai berikut: 
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Sumber: Data diolah di lapangan 
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