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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Relevan 

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, 

berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yaitu hukum perjanjian lisan, maka 

ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan tersebut, 

namun demikian ditemukan subtansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis 

angkat dalam penelitian dimaksud. Adapun kajian yang relevan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Okky Herman: 2014, dengan judul 

“Tanggung Jawab Yang Timbul Antara Para Pihak Yang Melakukan 

Perjanjian Lisan Ditinjau Dari Buku III KUH Perdata Tentang 

Perikatan” Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada Pasal 1320 

KUH Perdata karena didalamnya tidak ada satupun syarat yang 

mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, Hasil penelitian ini, 

diketahui bahwa untuk perjanjian secara lisan, hanya diakui pada jenis-jenis 

perjanjian konsensuil, karena pengaturan sistem perjanjian yang terbuka di 

Indonesia, serta asas konsensualisme yang terkadung di dalam setiap 

perjanjian konsensuil. Untuk jenis perjanjian lainnya, yaitu perjanjian formil 

dan perjanjian riil, terdapat syarat-syarat lain yang diharuskan bagi pihak-

pihak yang terkait agar perjanjian tersebut sah secara hukum.  

2. Billy Dicko Stepanus Harefa : 2016, dengan judul “Kekuatan Hukum 

Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprstasi Dilihat Dari Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata” Penelitian ini memfokuskan permasalahannya 

pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan 

pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk. Hasil 

penelitian ini adalah bahwa perjanjian lisan yang dibuat telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, 

sehingga perjanjian lisan yang dibuat memiliki kekuatan hukum untuk 

mengikat para pihak yang membuatnya. Dengan mendalilkan bahwa tidak 

pernah membuat perjanjian lisan apapun sehingga pertimbangan Hakim 

terhadap saksi yang diajukan dapat menentukan bahwa perjanjian lisan 

tersebut tetap memiliki kekuatan hukum. Hakim dengan mempertimbangkan 

ketentuan Pasal 1313, Pasal 1338, Pasal 1320, Pasal 1234 KUH Perdata juga 

dapat menentukan bahwa perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum 

untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Sania : 2020, dengan judul “Tinjauan 

Yuridis Terhadap Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi 

Wanprestasi”. Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada kerugian 

yang besar bagi pihak yang membuatnya. Adapun hasil dari penulisan 

skripsi ini adalah hasil penelitian menjelaskan bahwa tergugat telah 

melakukan wanprestasi, dimana tidak dipenuhinya hak penggugat oleh 

tergugat dalam perjanjian lisan tersebut dikarenakan bahwa tergugat tidak 

mengakui atau mengkingkari bahwa telah adanya perjanjian lisan yang 

dibuat oleh para pihak. Namun, berdasarkan pertimbangan dan fakta yang 

ada Hakim menyatakan bahwa tergugat melakukan perjanjian lisan oleh para 
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pihak selain dari perjanjian tertulis. Kemudian Hakim memberikan putusan 

bahwa tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tergugat 

tidak melaksanakan kewajiban sebagiaman mestinya dan dihukum untuk 

mengosongkan rumah sewa tersebut dan kepada penggugat Hakim juga 

memberikan putusan dimana penggugat harus mengembalikan sisa uang 

sewa yang belum dijalankan oleh tergugat.  

Persamaan dari ketiga penelitian diatas adalah sama-sama meneliti tentang 

hukum perjanjian lisan. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini dengan 

penelitian yang sebelumnya terletak pada Objek, lokasi dan bidang kajiannya.  

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah Analisis Hukum Perjanjian Lisan Pada 

Jasa Pembuatan Batu Merah yang berada di Desa Kota Bangun Kecamatan 

Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.  

2.2 Deskripsi Teori 

2.2.1 Batu Merah 

Batu merah adalah suatu kebutuhan bahan bangunan permukiman atau rumah 

yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping sandang dan 

pangan. yang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia. Kebutuhan 

akan pemukiman berbanding lurus dengan meningkatnya permintaan akan bahan 

bangunan untuk membangun pemukiman tersebut. Selain itu pembangunan sarana 

dan prasarana lainnya juga membutuhkan berbagai macam bahan bangun, salah 

satunya adalah batu bata yang merupakan bahan pokok dalam pembuatan sebuah 

bangunan. Berkaitan dengan hal tersebut menyebabkan permintaan akan batu bata 
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mengalami peningkatan sehinggah industri batu bata pun di beberapa daerah juga 

mengalami perkembangan.  

Kebutuhan akan batu merah sangat penting perananannya dibidang bangunan, 

batu merah sendiri merupakan salah satu kontruksi material lama yang digunakan 

untuk kontruksi dari bagian pemasangan dinding. Secara umum batu merah yang 

diproduksi terbuat dari tanah liat murni. Perindustrian batu merah yang menggunakan 

metode tradisional ini masih memerlukan tenaga manusia secara manual dalam 

proses pembuatannya sehingga pembuatan batu merah ini membutuhkan pekerja atau 

buruh yang siap membuat batu merah. 

2.2.2 Sumber – Sumber Hukum Perjanjian (Al-Qur’an, Hadist, Ijtihad,  

Dan Hukum Positif Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) 

Dalam tulisan ini diuraikan mengenai sumber hukum perjanjian berasal dari Al-

Qur’an, al-Hadits, dan ijtihad serta sumber hukum positif dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah.  

A. Al-Qur’an 

Sebagai salah satu sumber hukum islam utama yang pertama, dalam hukum 

perjanjian islam ini, sebagai besar Al-Qur’an hanya mengatur mengenai kaidah-

kaidah umum. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari isi ayat-ayat Al-Qur’an 

berikut ini: 

1. QS. Al-Baqarah (2) : 282 

NُْOُPQْRَT UًXّYَهُۗ … ُّ[  ٍ] َ̂   Rَoُّeَpeٰ اdeْmَِّaَ  ٰاَ]Nُْiا إَِذا fََkاdeْfَِg  ْhُPiَْeٍ  إUaِٰ أَ
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Terjemahan : 
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…” 

 
2. QS An-Nisaa’ (4) : 29 

ٓ  اَنْ  Nْuَُkنَ  Rsَِkَرةً  َّwِِط[ِ  اRَOaْRِg  ْhuَُiyَْg  ْhuَُaا  َN[َْا ا ٓNُْzQُْpَk  wَ RَoُّeَRٓyَٰieْmَِّaااNُْi[َ 

..RXًyْ{َِر  ْhuُِg  َنRQَ  َ
ا اَْ�~huُYَُْ  ۗ◌  اِنَّ  ّهللاٰ ٓNُْzُP�َْk  wََو  ْhuُiْ �k  ْdََ�اضٍ  ۗ◌  ]َِّ 

Terjemahan : 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu.” 

 

3. QS Al-Maidah (5) : 1 

اَْوNُْTا…“ ا Nُْ��ُaْRِgِدۗ ٓNُْi[َٰا  َdeْmَِّaا RَoُّeَRٓeٰ 

Terjemahan : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.” 

Masih banyak lagi ayat-ayat lainnya dalam Al-Qur’an yang mengatur mengenai 

perbuatan muamalat secara umum. (Dewi, Wirdyaningsih, & Barlinti, 2005) 

B. Hadist 

Dalam hadist, ketentuan-ketentuan mngenai muamalah lebih terperinci dari 

pada Al-Qur’an. Namun perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat 

mendetail, tetepi tetap dalam jalur kaidah umum. Hadist-hadist tersebut antara lain: 

1. HR. Abu Dawud dan Hakim: 

“Allah SWT telah berfirman (dalam Hadis Qudsi-Nya), ‘aku adalah yang 

ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya 
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tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila salah seorang diantara 

keduanya berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan keduanya.” 

 

2. HR. Ahmad dan Baihaqi: 

“ Orang yang mampu membayar utang, haram atasnya melalaikan 

utangnya. Maka, apabila salah seorang diantara kamu memindahkan 

utangnya kepada orang lain, pemindahan itu hendaklah diterima asal yang 

lain iu mampu membayar” 

 

3. HR. Abu Ya’la, Ibnu Majah, Thabrani, dan Tarmidzi: 

“Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering 

keringatnya” (Hasan, 2003) 
 

C. Ijtihad 

Sumber hukum islam yang ketiga adalah ijtihad yang dilakukan menggunakan 

akal atau ar-ra’yu. Posisi akal dalam ajaran islam memiliki kedudukan yang sangat 

penting. Allah SWT menciptakan akal untuk manusia agar digunakan untuk 

memahami, mengembangkan dan meyempurnakan sesuatu, dalam hal ini adalah 

ketentuan-ketentuan dalam islam.  

Kedudukan ijtihad dalam bidang  muamalah memiliki peran yang sangat 

pentinghal ini di sebabkan bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalat 

terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis bersifat umum. Adapun dalam pelaksanaanya di 

masyarakat, kegiatan muamalat yang selalu berkembang disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat.  

Ijtihad mengenai hukum perikatan islam yang dilakukan oleh para imam 

Madzhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hanbali menjadi bahan pertimbangan 

hkum dalam aplikasi pembentukan hukum perikatan di Indonesia dan menjadi acuan 

hukum secara teoritis dalam literatur hukum kontrak syariah. Di Indonesia dalam 
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bidang perikatan terdapat sumber hukum berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES). Elaborasi tentang KHES ini akan disampaikan pada subbab berikutnya 

(Dewi, Wirdyaningsih, & Barlinti, 2005) 

D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan karya besar dan 

terobosan baru dalam sejarah pemikiran hukum islam di Indonesia, khususnya 

dibidang hukum perikatan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah 

Agung no. 2 Tahun 2008. Sistematika KHES terdiri atas empat buku dan 796 Pasal 

meliputi: 

1. Buku I tentang SUBJEK HUKUM  DAN AMWAL terdiri dari Pasal 1 - 

Pasal 19. 

2. BUKU II tentang AKAD tardiri dari Pasal 20 – Pasal 674. 

3. BUKU III tentang ZAKAT  HIBAH terdiri dari pasal 675-pasal 734. 

4. BUKU IV tentang AKUNTANSI SYARIAH terdiri dari pasal 735-pasal 

796. 

Adapun yang mengatur tentang ketentuan Akad terdapat dalam buku Kedua 

yang dijabarkan dalam 29 bab. Masing-masing bab tersebut dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Bab 1 tentang Ketentuan Umum 

2. Bab 2 tentang Asas Akad 

3. Bab 3 tentang Rukun, Syarat, Kategori Hukum, Aib, Akibat & Penafsiran 

Akad 
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4. Bab 4 Bai’ (Jual Beli) 

5. Bab 5 Akhibat Bai’ 

6. Bab 6 Syirkah (Kerja Sama) 

7. Bab 7 Mudharabah (Bagi Hasil) 

8. Bab 8 Muzara’ah & Musaqah (Bagi Hasil Lahan Dan Tanaman) 

9. Bab 9 Khiyar (Hak Pilih) 

10. Bab 10 Ijarah (Sewa Menyewa) 

11. Bab 11 Kafalah (Jaminan) 

12. Bab 12 Hawalah (Pemindahan Hutang) 

13. Bab 13 Rahn (Gadai) 

14. Bab 14 Wadi’ah (Titipan) 

15. Bab 15 Gashb & Itlaf (Perampasan & Perusakan) 

16. Bab 16 Syirkah (Harta Bersama) 

17. Bab 17 Wakalah (Perwakilan) 

18. Bab 18 Shulh (Perdamaian) 

19. Bab 19 Pelepasan Hak 

20. Bab 20 Ta’min (Agen) 

21. Bab 21 Obligasi Syariah Mudharabah 

22. Bab 22 Pasar Modal 

23. Bab 23 Reksanadana Syariah 

24. Bab 24 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah) 

25. Bab 25 Obligasi Syariah 

26. Bab 26 Pembiayaan Multijasa 
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27. Bab 27 Qardh (Pinjaman) 

28. Bab 28 Pembiayaan Rekening Koran Syariah 

29. Bab 29 Dana Pensiun Syariah  

Di samping mengambil ketentuan tentang perikatan yang diatur dalam 

kompilasi hukum ekonomi syariah tersebut, para hakim Pengadilan Agama dalam hal 

penerapan hukum islam bidang perikatan juga dapat mengambil hukum dari 

kebiasaan atau Urf yang biasa terjadi dalam bidang kontrak atau perjanjian, 

sebagaiamana yang biasa terjadi jika seandainya bidang tersebut belum ada yang 

mengatur. Hal ini sangat berhubungan erat dengan sifat “terbuka” yang secra Inherent 

dimliki bidang hukum muamalah itu sndiri. (Dewi, Wirdyaningsih, & Barlinti, 2005) 

2.2.3 Tinjauan Mengenai Perjanjian Dalam Hukum Ekonomi Syariah. 

A. Hukum perikatan islam (Akad) 

Hukum perikatan islam yang dimaksud disini adalah bagian dari hukum islam 

bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia disalam menjalankan hubungan 

ekonominya. Perikatan hukum islam menurut Prof. Dr. H. Tahir Azhary, S.H adalah 

seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, As-sunah (al-hadis), dan 

ar-Ra’yu (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih 

mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Dari pengertian 

tersebut,tampak adanya kaitan yang erat antara hukum perikatann (yang bersifat 

hubungan perdata) dan prnsip kepada Tuhan dalam menjalankan ajaran agama islam 

yang ketentuannya terdapat dalam menjalankan ajaran agama islam yang 

ketentuannya terdapat dalam sumber-sumber hukum islam tersebut. 
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Adapun kata perjanjian dalam bahasa Arab, yang secara etimologis yaitu 

Mu’ahadah Ittifa’, atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, 

perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimna seseorang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap sesorang atau lebih. (Lubis, 2004) dengan 

demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau verbintinis, 

sedangkan kata Al’-ahdu dpat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau 

overeenkomst, yang berarti ‘menghubungkan atau mengaitkan,atau mengikat antara 

beberapa ujung sesuatu’.  

Suhendi dalam bukunya mengemukakan pengertian akad secara etimologis : (1) 

Mengikat (ar-rabtu), atau mengumpulkan dalam duaujung tali dan mengikat salah 

satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian 

dari sepotong benda,(2) Sambungan(‘aqdatun’), atau sambungan yang memegang 

kedua ujung dan mengikatnya, (3) Janji (al-‘ahdu),  

.. َdyِْ�َّPXُaْا  ُّ��ُِe  َ
 d[َ Uzَٰgْ  اَْوfِoْ�َِg UTٰهٖ  َواRَT U�َّٰkِنَّ  ّهللاٰ

Terjemahan : 
“Sebenarnya siapa yang menepati janji(yang dibuat)nya dan bertaqwa, 

maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.(QS. Ali 
‘Imran [3]: 76) 
 

Dalam surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman : 

اَْوNُْTا…“ ا Nُْ��ُaْRِgِدۗ ٓNُْi[َٰا  َdeْmَِّaا RَoُّeَRٓeٰ 

Terjemahan : 
“hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…”(QS. Al-
Maidah [5]: 1) 
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Dalam hukum perikatan islam, kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan 

berfikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum 

sangat memerlukan prinsip atau asas yaitu dasar kebenaran yang menjadi pokok dasar 

berfikir, bertindak, dan sebagainya. Fathurrahman Djamil mengemukakan enam asas, 

yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, 

asas kejujuran, dan kebenaran serta asas tertulis. (Djamil, 2001) Namun ada asas yang 

mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalah yaitu asas ilahiah 

atau asas tauhid yaitu setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan larut dari 

ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam Q.S al-Hadid (57) : 4 

B. Hubungan ketenagakerjaan mengenai perjanjian kerja 

Hubugan kerja merupakan satu hal yang paling esensial dalam hukum 

ketenagakerjaan. Hal ini karena dengan adanya hubungan kerja dengan pengusaha. 

Pekerja dan pemberi kerja akan terikat dalam hubungan kerja untuk melaksanakan 

hak dan kewajibannya masing-masing. Namun kemudian, konsep hubungan kerja 

berbeda dengan konsep hubungan hukum pada umumnya yang bercirikan adanya 

keseimbangan antara para pihak yang membuatnya.  

Dalam pasal 1 angka 15 juncto pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK ) mendefinisikan 

“hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan 

perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. Nampak jelas 

bahwa perjanjian kerja merupakan dasar dari lahirnya hubungan kerja. (Santoso, 

2012) 
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Suatu perjanjian dapat disebut perjanjian kerja jika isi  perjanjian tersebut 

minimal telah mengatur tiga unsur, yakni adanya pekerja, upah, dan perintah. Unsur 

pekerjaan menunjuk pada apa yang harus dikerjakan. Unsur upah ditunjukan oleh 

berapa besarnya upah yang diterima dan kapan upah tersebut akan dibayarkan setiap 

periodenya. Sedangkan unsur perintah biasanya ditunjukkan oleh uraian kedudukan 

yang lbih tinggi kedudukannya. 

Perjanjian kerja tidak dapat dibuat danberlaku sah hanya atas kesepakatan para 

pihak. Memang ada adagium yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang telah 

disepakati oleh para pihak akan berlaku sebagai “Undang-Undang” (Pasal 1338 KUH 

Perdata). Tetapi yang dimaksud dengan “Undang-Undang” disni bukanlah Undang-

Undang dalam pengertian “Undang-Undang” sebagai salah satu jenis peraturan 

Perundang-Undangan, melainkan dalam pengertian bahwa perjanjian tersebut akan 

mengikat secara hukum bagi para pihak yang pembuatnya jika telah memenuhi 

syarat-syarat sahnya perjanjian. 

Ada beberapa syarat lain dalam pembuatan perjanjian yang harus dipenuhi 

selain syarat-syarat kesepakatan para pihak, yakni syarat kecakapan para pihak dalam 

melakukan perbuatan hukum, syarat adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan syarat 

pekerjaan yang diperjnjikannya tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1320 KUH 

Perdata).  

C. Hak dan kewajiban para pihak didalam perjanjian 

Dalam melaksanakan perjanjian tentunya akan menimbulkan hubungan hukum 

antara pihak yang telah membuatnya dan menimbulkan hak dan kewajiban yang 
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sebagaimana harus dilaksanakan oleh para pihak secara timbal balik karena, seperti 

dalam perjanjian kerja yang penulis angkat haruslah memiliki rasa tanggung jawab 

dari kedua belah pihak baik pihak yang memberikan pekerjaan maupun pihak yang 

datang untuk bekerja memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. 

Terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas pekerjaan, hukum meletakkan 

“Hak” pada satu pihak dan meletakkan “Kewajiban” pada pihak lainnya. Dengan 

adanya perjanjian diharapkan pihak yang telah terlibat didalamnya dapat menjalankan 

sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama dan melakukannya dengn 

itikad baik sebagai dasar jika dikemudian hari ditemukan suatu masalah. 

Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum 

dijunjung tinggi sehingga perjanjian dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua 

pihak yang bersepakat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya 

maka pihak lain berhak menempuh jalur hukum untuk menuntut hak nya. Apabila 

salah satu pihak tidakmelaksanakan prestasinya maka pihak lain yang melakukan 

wanprestasi wajib menanggung akhibat dari tuntutan pihak lawannya. 

2.2.4 Konsep Mengenai Perjanjian Lisan 

A. Perjanjian Lisan 

Perjanjian secara lisan merupakan sebuah perjanjian yang telah disetujui kedua 

belah pihak secara lisan. Berbeda dengan perjanjian tertulis, perjanjian lisan tidak 

menjelaskan secara detail mengenai ketentuan dan hal-hal yang telah disetujui dalam 

sebuah dokumen. Namun, tetap dianggap sah dimata hukum.  

Sama dengan perjanjian tertulis, perjanjian lisan telah dinyatakan sah ketika 

memenuhi syarat pembuatan perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 
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KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat para 

pihak jika memenuhi 4 (empat) syarat yaitu: 

1. Sepakatnya kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 

3. Terdapat suatu hal tertentu didalam perjanjian 

4. Terdapat suatu sebab yang halal, yaitu tidak melanggar hukum yang berlaku.  

Pada umumnya perjanjian lisan dianggap sah selayaknya perjanjian tertulis. 

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata sama sekali tidak mewajibkan sama sekali tidak 

mengatur dan mewajibkan suatu kontrak atau perjanjian dibuat secara tertulis. 

Sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum. 

B. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian Menurut Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II BAB II tentang 

Asas Akad Pasal 21 yaitu akad dilakukan berdasarkan asas: 

a. Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar 

dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak. 

b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak 

sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada 

saat yang sama terhindar dari cidera-janji 

c. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang 

matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat 
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d. Luzum/tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan 

perhitungan yang cermat , sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau 

maisir 

e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan 

para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah 

satu pihak. 

f. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan 

yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang 

g. Transparansi; setiap akad yang dilakukan dengan pertanggung jawaban para 

pihak secara terbuka. 

h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, 

sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan 

i. Tafsir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi 

kemudahan. (INDONESIA, 2011) 

C. Rukun dan Syarat - Syarat Perjanjian (Akad) Menurut Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II BAB III tentang 

RUKUN, SYARAT, KATEGORI HUKUM, ‘AIB, AKIBAT, DAN PENAFSIRAN 

AKAD Bagian Pertama Rukun dan Syarat Akad Pasal 22 yaitu Rukun akad terdiri 

atas:  

a. Pihak-pihak yang berakad;  

b. Obyek akad;  

c. Tujuan, pokok akad; dan 
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d. Kesepakatan. (INDONESIA, 2011) 
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2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah suatu hubungan antara konsep atau variabel yang akan 

diamati dan diukur melalui penelitian yang dilakukan. Kerangka pikir dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

“Analisis Hukum Perjanjian Lisan Pada Jasa Pembuatan Batu Merah  

Di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan” 
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