
 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Penelitian Relevan 

Dari sekian banyak karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang telah disusun 

oleh peneliti terdahulu tidak ditemukan karya ilmiah yang membahas mengenai 

Tinjauan Hukum Islam tentang potongan timbangan dalam sistem jual belli 

gabah. Studi Kasus Desa Lere Jaya, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka 

Timur. 

Kemudian dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian 

sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian relevan di antaranya:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Mujibburohman, Jurusan Muamalah 

Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo 

Semarang, tahun 2015, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus 

di Desa Pitosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung)”. 

menemukan bahwa tengkulak dalam melakukan potongan timbangan 

kepada petani sangat beragam, mulai dari 3 kg setiap karungnya. Hal itu 

merugikan petani karena harga per kg bisa sampai 60.000 dan dikali 

pengurangan, namun hal itu dilakukan para petani karena takut jika 

tembakaunya tidak terjual.(Mujiburrohman, 2015) 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur’Aini Program Studi : Mu’amalah 

Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung tahun 2018, yang berjudul tinjauan hukum islam tentang 

potongan timbangan dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di 
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Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang), menemukan bahwa praktik 

jual beli getah karet yang terjadi di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung 

Bintang, bahwa sudah menjadi tradisi beberapa pembeli melakukan jual 

beli dengan cara penerapan potongan dalam timbangan. Pihak pembeli 

melakukan hal tersebut dengan melihat kondisi dari getah karet, untuk 

keadaan normal potongan yang diterapkan 10% sampai 20% dan bisa lebih 

dari itu, bahkan untuk getah karet dalam keadaan kering yang kadar airnya 

sudah habis juga dibebani potongan dengan alasan untuk meminimalisir 

kerugian dan juga potongan yang dilakukan tersebut bersistem berantai 

dari tingkat bos atas hingga pengepul kelas bawah. Dalam jual beli 

dengan sistem demikian tentu pihak yang paling bawah atau petani yang 

menanggung kerugian dan ketidak adilan karena harus menanggung beban 

potongan yang besar. Jual beli dengan sistem potongan wajib tersebut 

tidaklah diperbolehk 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ando Friska Program Studi Mu’amalah 

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung tahun 2018, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang 

Penerapan Potongan dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga 

Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat) menemukan bahwa Praktek Jual 

Beli Hasil Perkebunan Kopi di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau 

Kabupaten Lampung Barat sudah menjadi tradisi sebagian pembeli 

dengan melakukan jual beli dengan cara menempelkan pecahan pada 

timbangan. Pembeli melakukan ini dengan memeriksa kondisi kopi, 

dalam keadaan normal, diskon 5% hingga 10% dalam penjualan, Sistem 
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seperti ini tentu saja partai terbawah atau petani, harus menanggung 

beban potongan harga yang besar. Hukum Islam tidak memperbolehkan 

jual beli dengan sistem potong, karena tidak sesuai dengan aturan jual 

beli dan melanggar ketentuan hukum Syariah yaitu tidak menjaga 

timbangan, yang sudah menjadi tradisi menurun. Tata niaga kopi yang 

kurang baik membuat salah satu pihak, terutama para petani, merasa 

dirugikan.(Friska, 2018) 

Perbedaan penelitian di atas dengan penelian kali ini yaitu lokasi 

penelitian yang berbeda, penelitian ini terletak di Desa Lere Jaya 

Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur, Perbedaan selanjutnya 

yaitu penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai jual beli 

gabah kemudian setiap komuditi yang memiliki problem dengan jual beli 

lainnya. Kemudian hal yang menarik dari penelitan ini yaitu potongan 

yang tidak jelas selanjutnya dengan banyaknya manyarakat yang 

mengeluh dengan potongan timbangan yang di berikan oleh tengkulak dan 

masyarakat yang tidak paham dengan ekonomi Islam. Sehingga menjadi 

hal yang menarik untuk di teliti, mengapa di lakukan potongan timbangan 

pada jual beli gabah. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Jual Beli 

Jual beli dalam bahasa Arab “al-bai” berarti menjual, 

mengganti dan menukar barang lain..(Nur’Aini, 2018) Jual beli 

merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan dua 

aspek transaksi secara simultan, yaitu jual beli. Istilah “jual” 
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menunjukkan bahwa ada yang dijual, sedangkan beli adalah ada 

yang dibeli. Oleh karena itu istilah “beli dan jual” berarti Ada dua 

tindakan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak 

lainnya membeli. (Nur, 2015) 

  Yang dimaksud dengan “menjual” adalah adanya kegiatan 

menjual, sedangkan membeli adalah kegiatan membeli. Oleh karena 

itu istilah “jual beli” berarti terdapat dua tindakan dalam suatu 

peristiwa, yaitu pihak yang satu menjual dan pihak lainnya membeli. 

Dalam hal ini terjadi insiden aturan jual beli, & terlihat bahwa pada 

perjanjian jual beli, ke 2 belah pihak saling tukar atau menukar.(S. K. 

Lubis, 2000) 

2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli adalah sarana untuk membantu rekan-rekan 

seperjuangan, dan merupakan kegiatan ekonomi, yang memiliki dasar 

hukum dalam Alquran adalah sebagai berikut : 

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur’an yaitu dalam surat 

An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi : 

                    

                 

          

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yg beriman, janganlah engkau saling 

memakan harta sesamamu menggunakan jalan yg batil, 

kecuali menggunakan jalan perniagaan yg Berlaku 
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menggunakan suka sama suka pada antara engkau . & 

janganlah engkau membunuh dirimu Sesungguhnya Allah 

merupakan Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa (4) : 29) 

Ayat-ayat di atas pada awalnya hanya diperlihatkan kepada 

orang-orang yang beriman, sehingga mereka tidak akan 

mendapatkan harta benda dengan sia-sia. Kesombongan berarti cara 

yang salah, bukan cara yang benar, dan harus diperingatkan untuk 

memperoleh properti melalui transaksi sukarela. Kalimat bisnis yang 

diturunkan dari kata "bisnis", terkadang disebut "dagang" atau 

"transaksi". 

QS Al-Muthaffifii (83) : 1-3 

                      

             

Terjemahnya : 

 Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 

mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. QS Al-

Muthaffifii (83) : 1-3 

QS al-Bagarah (2) : 188  

                  

                   

Terjemahnya : 

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 

supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal 
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kamu mengetahui. QS al-Bagarah (2) : 188  

QS. Ar-Rahman (55) : 9 

              

Terjemahnya : 

Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah 

kamu mengurangi neraca itu. (Q.S Ar-Rahman (55) : 9) 

Dasar hukum jual beli terdapat dalam hadis Umar bin Al Khatthab 

yaitu 

اِفِعيُّ َرِِحَُو اللَُّو َأْخبَ َرنَا َماِلٌك َعْن  ُد ْبُن ِإْدرِيَس الشَّ ثَ َنا ُُمَمَّ َحدَّ
ْيِو َوَسلََّم قَاَل ََل نَاِفٍع َعِن اْبِن ُعَمرَأَنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعلَ 

يَِبْع بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْيِع بَ ْعٍض َونَ َهى َعْن النَّْجِش َونَ َهى َعْن 
بَ ْيِع َحَبِل اْْلَبَ َلِة َونَ َهى َعْن اْلُمزَابَ َنِة َواْلُمزَابَ َنُة بَ ْيُع الثََّمِر بِالتَّْمِر  

ثَ نَ  ثَ َنا َماِلٌك َكْيًلا َوبَ ْيُع اْلَكْرِم بِالزَّبِيِب َكْيًلا َحدَّ ا ُمْصَعٌب َحدَّ
َعْن نَاِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر أَنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم نَ َهى 

 َعْن النَّْجِش ِمثْ َلوُ 
 

Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Idris Asy-

Syafi'I telah mengkaabrkan kepada kami Malik
 
dari Nafi' dari 

Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: 

"Jangan kalian melakukan transaksi jual beli padahal masih 

dalam proses transaksi saudaranya", beliau juga melarang 

jual beli Najasy, jual beli Habal Habalah, dan juga melarang 

jual beli Al Muzabanah. Jual beli Muzabanah adalah jual beli 

kurma muda yang masih dipohon dengan kurma matang 

dengan ukuran tertentu. Atau jual beli anggur di pohon 

dengan anggur masak dengan takaran tertentu. Telah 

menceritakan kepada kami Mus'ab telah menceritakan kepada 

kami Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu'alaihi 

wasallam melarang jual beli Najasy semisalnya. 
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َا اْلبَ ْيُع َعْن تَ رَاٍض )رواه ابن جماه(  قَاَل النَِّبُّ ص م ِإَّنَّ
 

Artinya : 

“Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah 

dengan saling merelakan” (HR. Ibn Majah). 

 

Selanjutnya hadis yang diDiriwayatkan oleh Bukhari dan 

Muslim :  

Bahwa tatkala Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

mengusir Yahudi Bani Nadhir dari Madinah, Beliau 

menganjurkan mereka untuk menjual barang-barang, agar 

tidak merepotkan dalam perjalanan. (HR. Bukhari dan 

Muslim). 

 

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa boleh hukumnya menjual 

dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjual terdesak 

butuh uang, karena Yahudi Bani Nadhir terpaksa menjual barang-barang 

mereka dengan harga murah agar tidak merepotkan mereka dalam 

perjalanan keluar dari kota Madinah. 

2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli 

Di dalam jual beli atau perdagangan, rukun dan syarat 

merupakan hal yang teramat penting, sebab jual beli yang tidak 

memenuhi rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak ada 

hukumnya.(Friska, 2018) Oleh karena itu Islam telah mengatur 

tentang rukun dan syarat jual beli. 

2.2.2.1.  Rukun Jual Beli 

  Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para 

ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi 

rukun jual beli hanya ijab dan Kabul saja, menurut mereka, 
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yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan 

antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena 

unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak 

kelihatan, maka diperlukan indicator (qarinah) yang 

menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat 

dalam bentuk perkataan (ijab dan Kabul) atau dalam bentuk 

perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan 

penerimaan uang). Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli 

ada 4, yaitu : (Hasan, 2013) 

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, 

atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang 

lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi 

jual beli (mukallaf). 

2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat 

membelanjakan hartanya (uangnya). (Ja‟far, 2015) 

b. Shighat (Ijab dan Kabul) 

Shighat (ijab dan kabul), yaitu persetujuan antara pihak 

dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli, dimana 

pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual 

menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi 

menyerahkan barang lisan maupun tulisan.(Friska, 2018) 

c. Ada barang yang dibeli 
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Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma‟qud alaih 

yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang 

menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. (Shobirin., 

2015) 

d. Ada nilai tukar pengganti barang 

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi 

tiga syarat : bisa menyimpan nilai (store of volue), bisa 

menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account), 

dan bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange). 

2.2.2.2. Syarat Jual Beli 

Syarat-syarat orang yang melakukan jual beli 

menpunyai syarat-syaratnya sebagai dijelaskan oleh Dr. 

h. Hamzah Ya‟qub yaitu sebagai berikut : 

a. Aqil, yaitu berakal, tidak hilang kesadarannya. 

b. Tamyiz, yaitu dapat membedakan yang baik dan yang 

buruk. 

c. Mumayiz, yaitu belum atau kuasa memilikinya ( 

Ya‟qub, 1984) 

Untuk melangsungkan jual beli yang diperbolehkan 

menurut hukum Islam, diperlukan suatu syarat baik dari 

penjual maupun pembeli, serta syarat-syarat barang yang 
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diperjual belikan, syarat- syaratnya sebagai berikut : 

2.2.2.3. Syarat penjual dan pembeli 

Para ulama sepakat bahwa dalam pelaksanaan jual 

beli antara penjual dan pembeli hendaklah : 

a. Baliqh 

 

Baliqh adalah masa kedewasaan seorang yang 

menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang 

telah mencapai usia 15 tahun, atau orang yang belum 

mencapai umur tersebut, akan tetapi sudah bertanggung 

jawab secara hukum. (Agama, 1994)
 
atau orang yang 

sudah dianggap mampu dalam mentasyawufkan harta 

bendanya. ( Rusd & Mujtahid, 1990) 

Dalam jual beli, orang yang melakukan 

hendaklah dalam keadaan dewasa. Jual beli yang 

dilakukan anak kecil hukumnya sah tetapi untuk jual beli 

yang mempunyai nilai beli murah, akan tetapi yang 

mempunyai nilai beli yang besar maka hukumnya tidak 

sah. 

b. Berakal 

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan 

sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan orang gila, 
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mabuk dan atau pingsan tidaklah sah atau haram. 

c. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan) 

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual 

beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau 

pelaksanaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun 

melakukan transaksi jual beli bukan karena khendaknya 

sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan 

atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah. 

d. Orang yang melakukan akad itu 

Adalah orang yang berbeda maksudnya, 

seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan 

penjual dalam waktu bersamaan. 

e. Keduanya tidak mubazir 

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan 

diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang 

boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum 

diktakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, 

artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan 

hukum meskipun hukum tersebut menyangkut 

kepentingan semata. (Ja‟far, 2015) 

f. Syarat-syarat barang Yang Diperjual Belikan 
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Adapun syarat barang yang diperjual belikan 

Sayid Sabiq menyatakan yaitu : 

1. Bersih barangnya; 

2. Dapat dimanfaatkan; 

3. Milik orang yang melakukan akad atau milik 

sendir; 

4. Mampu menyerahkan; 

5. Diketahui barangnya dengan jelas dan; 

6. Barang yang diakadkan ada di tangan;  

2.2.4 Macam-Macam Jual Beli 

 

Jual beli bisa ditinjau dengan beberapa segi, seperti jual beli 

dengan segi pertukarannya, harganya, obyeknya maupun akadnya. 

Berikut peneliti akan menjabarkan macam-macam dari jual beli, di 

antaranya yaitu: 

2.2.4.1. Jual Beli dari Segi Pertukarannya  

Jual beli dari segi pertukarannya terbagi menjadi empat : (a) 

jual beli salam, adalah jual beli melalui pesanan. Jual beli ini 

dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian 

barangnya diantar belakangan. (b) jual beli muqayadhah 

(barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan 

barang, contohnya menukar sepatu dengan baju. (c) jual beli 

muthlaq yaitu jual beli barang dengan uang yang telah 

disepakati sebagai alat pertukaran. (d) jual beli alat penukar 
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dengan alat penukar yaitu jual beli barang yang biasa dipakai 

sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang 

perak dengan uang emas.(Nawawi & Naufal, 2012) 

2.2.4.2.Jual Beli Ditinjau dari Segi Harganya 

Jual beli ditinjau dari segi harganya terbagi menjadi tiga : (a) 

jual beli al-murabbahah yaitu jual beli dengan keuntungan 

tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak). (b) jual 

beli wadhi‟ah yaitu jual beli dengan harga asal dengan 

pengurangan sejumlah harga atau diskon. (c) jual beli al-

musawah yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi 

kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli seperti 

inilah yang berkembang sekarang.(Mas’ adi, 2002) 

2.2.4.3.Jual Beli Ditinjau dari Segi Akad 

 

Jual beli ditinjau dari segi akad terbagi menjadi tiga : (a) jual 

beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan 

oleh kebanyakan orang. Dan bagi orang bisu diganti dengan 

isyarat, karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam 

menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad 

adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan 

pembicaraan dan pernyataan. (b) jual beli yang dilakukan 

melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama 

halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan 

Giro. (c) jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau 
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dikenal dengan istilah mu‟athah yaitu mengambil dan 

memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang 

mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, 

dibandrol oleh penjual dan kemungkinan diberikan uang 

pembayarannya kepada penjual.(hartati, 2020) 

2.2.4.4.Jual Beli Ditinjau dari Segi Objek 

 

Jual beli ditinjau dari segi objek terbagi menjadi tiga : (a) jual 

beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan jual 

beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan 

penjual dan pembeli. (b) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya 

dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). (c) jual beli 

benda tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang 

dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau 

masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh 

dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat 

menimbulkan kerugian salah satu pihak.(Santoso & Anik, 

2015) 

2.2.5 Jual beli yang dilarang dalam Islam 

Yang menjadi faktor timbulnya larangan dalam jual beli 

yakni menyakiti atau merugikan penjual dan pembeli atau kepada 

pihak-pihak terkait, menyempitkan gerakan pasaran, merusak 

terhadap ketentraman umum. (Abdul, 2017) Sebagaimana dijelaskan 

sebagai berikut: 
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a. Jual beli yang dilarang tetapi sah hukumnya: 
 

Diantara jual beli yang dilarang tetapi hukumnya sah 

antara lain sebagai berikut: 

1) Membeli barang yang sedang ditawar orang lain yang masih 

dalam masa khiyar. 

2) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga 

pasar, sedangkan orang tersebut tidak menginginkan 

barangnya. Ia semata-mata hanya ingin agar orang lain tidak 

dapat membeli barang itu. 

3) Menemui orang-orang yang hendak menjual barang 

dagangan (dari desa), dengan cara menghentikannya dijalan 

sebelum ia sampai ke pasar, kemudian membelinya dengan 

harga yang murah sebelum mereka (orang-orang desa) 

mengetahui harga barang tersebut di pasar menurut yang 

sebenarnya. 

4) Membeli barang untuk ditimbun dengan cara memborong 

semua barang di pasar dengan maksud agar tidak ada orang 

lain yang memilikinya, kemudian menjualnya lagi dengan 

harga mahal yang berlipat ganda. 

5) Memperjualbelikan barang yang sah, tetapi untuk 

dipergunakan sebagai alat maksiat, misalnya 

memperjualbelikan ayam jago untuk dijadikan binatang 

aduan, atau barang-barang yang lain untuk alat maksiat. 

6) Jual beli dengan gharar (menipu), Islam sangat melarang 
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segala bentuk penipuan, untuk itu Islam melarang jual beli 

yang dilakukan secara tidak jujur dan tidak amanah. 

Termasuk dalam kategori menipu dalam jual beli adalah: 

a) Gisyah, yaitu menyembunyikan cacat barang yang 

dijual. 

 

Dapat pula dikategorikan sebagai gisyah adalah 

mencampurkan barang jelek kedalam barang-barang yang 

berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami 

kesulitan untuk mengetahui secara kualitas dari suatu 

barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, penjual 

akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas yang 

jelek. 

b) Tathfif, yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan 

dan takaran suatu barang yang dijual. Praktik kecurangan 

dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini 

hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak 

orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan 

timbangan dan takaran sehingga akan terdapat pihak 

yang dirugikan. (Jusmaliani, 2008) 

2.2.6 Manfaat dan Hikmah Jual Beli 

Menurut peraturan perundang-undangan, jual beli merupakan 

salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, karena pada 

dasarnya manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya kontak 

dan pertolongan orang lain.(komariyah, 2020).  
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2.2.5.1. Manfaat Jual Beli 

 

Adapun manfaat jual beli adalah sebagai berikut : (a) jual beli 

dapat mengatur struktur kehidupan sosial dan ekonomi yang 

menghormati hak milik orang lain (b) pembeli dan penjual 

dapat memenuhi kebutuhannya secara suka sama suka atau 

sukarela. (c) semua pihak sangat puas. Penjual melepaskan 

barang dagangannya dengan itikad baik dan menerima 

pembayaran, sedangkan pembeli bersedia membayar dan 

menerima barang dagangan dengan memuaskan. (d) dapat 

menjauhkan diri dari mengkomsumsi atau memiliki barang 

yang haram (batil). (e) penjual dan pembeli mendapat rahmat 

dari Allah SWT. (f) menumbuhkan ketentraman dan 

kebahagiaan. 

2.2.5.2. Hikmah Jual Beli 

Manusia tidak dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, 

karena itu manusia dituntut untuk berhubungan satu sama 

lainnya. Dalam hubungan ini hal yang paling sempurna adalah 

saling tukar-menukar, di mana seseorang memberikan apa yang 

dimiliki dan memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain 

dengan kebutuhannya masing-masing.(Komariyah, 2020) 

Dalam melakukan transaksi jual beli tentu kedua 

belah pihak harus ada rasa suka sama suka. Namun perasaan 

suka sama suka atau sikap saling rela merupakan perasaan yang 

berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin 
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diketahui oleh orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu 

indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan suka 

sama suka. Para ulama menetapkan ijab qabul itu sebagai 

suatu indikasi.(Nugraini, 2019)
 

Adapun hikmah adanya jual beli antara lain: (a) manusia 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara saling tukar 

menukar barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, 

atas dasar saling suka atau saling rela. (b) mempermudah segala 

urusan yang berkaitan dengan kehidupannya sehingga dapat 

mengurangi tingkat kesulitan persoalan hidup yang dapat 

menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. 

2.2.7 Potongan Timbangan dalam Hukum Islam 

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah 

banding.(Urif et al., 2018) Timbangan adalah alat pengukur berat 

yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda memenuhi 

berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan, karena 

hasilnya berkaitan dengan hak-hak seseorang. 

2.2.6.1. Pengertian Potongan Timbangan 

Potongan adalah penggalan atau memotong sesuatu. 

Timbangan berasal dari kata imbang yang berarti banding. 

Timbangan yaitu alat pengukur dalam menentukan apakah 

benda tersebut sudah sesuai dengan berat standar. Timbangan 

menggambarkan keadilan sebab hasilnya menyangkut hak 

seseorang.(Nur’Aini, 2018) 
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Potongan timbangan yaitu memenggal, memotong atau 

mengurangi dari hasil timbangan suatu barang yang dijalankan 

pada saat proses penimbangan atau sesudahnya tujuan, agar 

mengurangi berat suatu barang. 

2.2.6.2.Dasar Hukum Timbangan dalam Islam : 

Allah Ta’ala berfirman dalam Q.S. Al-Israa’ (17) : 35 

                   

        

 

Terjemahnya :  

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, 

dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” Q.S. 

Al-Israa‟ (17) : 35 

 

Allah Ta’ala berfirman dalam Q.S. Ar-Rahman (55) : 9 

               

Terjemahnya:  

“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan 

janganlah kamu mengurangi neraca itu.” Q.S. Ar-Rahman 

(55) : 9 

2.2.6.3.al-urf menjadi Dasar hukum : 

Menurut abdul wahab khalaf: 

العرف ىو ما تعارفو النس وسار عليو من قول او فعل اوترك 
 ويسمى العادة وىف لسان الشرعيني َلفرق بني العرف والعادة

Artinya : 

al-„urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang 

banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataan,  
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perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.hal ini 

dinamakan pula dengan al-„aadah. dan dalam bahasa ahli 

syara‟ tidak ada perbedaan antara al-„urf dan al-„aadah. 

 

 اْلَمْعُرْوُف بَ نْيَ ُُتَّاِر َكاْلَمْشُرْوِط بَ يْ نَ ُهمْ 
Artinya : 

“Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku 

sebagai syarat di antara mereka”. 

 

 العادة ُمكمة
Artinya : 

“Adat/tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan 

hukum,syara‟.” 

العرف كالثابت بالنصالثابت ب  
 

Artinya : 

Ketetapan hukum yang didasarkan atas tradisi sama 

dengan ketetapan yang didasrakan atas syara. 


