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BAB II 

JUAL BELI DALAM ISLAM 

A. Pengertian Jual Beli  
 

   Jual  beli  ُ  ْ َال  artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu 

dengan sesuatu yang lain). Kata  ُ  ْ َال  dalam bahasa arab terkadang 

digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata  ُاِل   ا  (beli). Dengan 

demikian kata   ُ  ْ َال  berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata 

“beli”.1
  

   Secara etimologi, jual beli berarti tukar menukar harta dengan 

harta.
2
 Dalam Fikih Sunnah Jilid 12 karangan Sayyid Sabiq yang 

diterjemahkan oleh H. Kamaluddin A. Marzuki mendefinisikan jual beli 

secara bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Sedangkan jual beli secara 

istilah adalah pertukaran harta yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan atas 

dasar saling rela.
3
  

   Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama>>  berbeda 

pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:
4
 

1. Menurut Ulama>  Hanafiah: 

 ُ ل     ا ُ     ٍا َ   ٍا         ْ ٍ    ُْ ْ  ٍ 
Artinya: Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus 

(yang dibolehkan). 

 

                                                             
1 M. Ali Hasan, Berbagi Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 

113. 
2
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Gajah  Mada 

University Press, 2010), 40. 
3 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12,  terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Al Ma‟arif, 

1987), 44-45.  
4 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah  (Bandung: CV. Pustaka Setia , 2001), 74. 
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2. Menurut Imam Nawa>wi> dalam al Majmu‟: 

َْ ْ ًك   ُ ل     ا ُ     ٍا َ   ٍا َ 
Artinya: Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. 

 

3. Menurut Ibn Qudamah dalam kitab al Mugni: 

َْ ْ ًك  َْ ْ ًك    َ   ُ ل     ا ُ     ٍا َ   ٍا َ 
Artinya: Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. 

 

4. Menurut Sayyid Sabiq jual beli yaitu: 

  ْ ٍض        ا  ْ َ   َ ُ ل     ا ُ     ٍا َ   ٍا       س َلْ ٍل  اتَ    َض    ْ  نَ ْقٍل   َ ٍك 
 َ  ْ َ    ْ ُ 

Artinya: Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling 

meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya 

dengan cara yang dibolehkan. 

 

5. Menurut Wahbah az-Zuhaili jual beli yaitu: 

 ُ ل     ا ُ     ٍا َ   ٍا         ْ ٍ    ُْ ْ  ٍ 
Artinya: Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu. 

 

Dari definisi-definisi diatas dapat dipahami dan diambil 

kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar  benda 

atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela sesuai dengan perjanjian 

atas ketentuan yang dibenarkan oleh syara‟ dan disepakati.
5
 

 Di dalam jual beli mengandung beberapa unsur, anatara lain: 

a. Adanya unsur tukar menukar. 

b. Adanya unsur pengalihan benda atau manfaat. 

                                                             
5 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 68-69. 



19 
 

c. Adanya unsur ganti. 

d. Adanya unsur rela sama rela. 

e. Adanya cara yang dibenarkan. 

Jual beli merupakan kebutuhan daruri dalam kehidupan manusia, 

artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam 

menyatakan banyak keterangan dalam al-Qur‟an dan Hadis mengenai 

kebolehannya.
6
 

 

B. Dasar Hukum Jual Beli 

Islam telah menghalalkan jual beli, karena jual beli sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana tolong menolong 

antara sesama umat manusia. Adapun landasan disyari‟atkannya jual beli 

adalah sebagai berikut: 

1. Al-Qur‟an 

a) QS. al-Baqarah [2] ayat 275: 



 
 ”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”.
7
 

 

b) QS. al-Baqarah [2] ayat 198: 

 

  
   
    

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu.” 

                                                             
6 Gufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Konstekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), 120.  
7 Departeman Agama RI,  Al-Qur‟an al Karim dan Terjemahnya, 86. 
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c) QS. al- Baqarah [2] ayat 282: 

 


 

”Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli” 

 

d) QS. an-Nisaa‟ [4] ayat 29: 

  
   
  

   
    
    

     
        

  
“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”. 

 

2. Al-Hadis  

 

a) Jual beli yang tidak boleh ada tipuan: 

 ََ ْ عْب  ار ع ََ ْب دي ْ عْب  ا مالك ع سف أْخبر ََ ْب ي ا عْب  َث ح
َه  سلَم أ ََ علْيه  َبِي صلَى  كر لل ًا  َ رج ا أ ْ ََ ع ر رضي  ْب ع

و   اا    بايْ     ْ    خًب   و  ي  ْلبي  يْ 

1043. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah 

mengabarkan kepada kami Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari 

'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa ada seorang 

laki-laki menceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam bahwa dia tertipu dalam berjual beli. Maka Beliau 

bersabda: "Jika kamu berjual beli katakanlah "Maaf, namun 

jangan ada penipuan”.
8
 

 

                                                             
8 Al-Bukhari, Shahih  Bukhari Jilid 1, terj. Zainuddin Hamidy (Jakarta: Widjaya, 1992), 266. 
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b) Jual beli anak hewan dalam kandungan: 

ر  ََ ْب ع ْ عْب  ا ع ع  ْ ا مالك ع سف أْخبر ََ ْب ي ا عْب  َث ح
ْ بْيع حب   ى ع سلَم  ََ علْيه  ََ صلَى  ا  َ رس ا أ ْ ََ ع رضي 
ر  لى  ا يتباي ه أْه   ْلجاهليَ  كا  لَرج  يْبتاو  ْلجز كا بْي ا  ْلحبل  

ا ْتج  لَتي  ي بْط َاق  ثَم ت ْتج  ل ْ ت  أ

1060. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah 

mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 

'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam melarang menjual (anak) yang dikandung dalam 

perut unta. Cara itu merupakan jual beli orang-orang 

jahiliyyah, yang seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam 

kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta 

tersebut melahirkan kembali".
9
 

c) Jual beli Gharar: 

َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة قَاَل نَ َهى َرُسوُل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم َعْن بَ ْيِع 
 اْلَ َ اِة َوَعْن بَ ْيِع اْلَ َررِ 

1456. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah melarang jual beli 

hashat (sejauh lemparan batu) dan jual beli gharar 

(penipuan)".
10

  

d) Penetapan Harga: 

ًا َجاَء فَ َقاَل يَا َرُسوَل الَلِه َسِعْر فَ َقاَل َبْل َأْدُعو ُثَم  َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َأَن رَُج
َجاَءُه رَُجٌل فَ َقاَل يَا َرُسوَل الَلِه َسِعْر فَ َقاَل َبْل الَلُه َيْخِفُض َويَ ْرَفُع َوِإِني 

 َ َْرُجو َأْن َأْلَقى الَلَه َولَْيَ  ِ ََ ٍ  ِعْ ِ   َ ْ َلَ  ٌ 

                                                             
9 Ibid., 274. 
10 Imam Muslim, Terjemahan  Hadis “Shahih Muslim”, terj. Ma‟mur Daud  (Jakarta: 

Widjaya, 1993), 140. 
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3306. Dari Abu Hurairah bahwasanya seorang lelaki datang, lalu 

berkata: "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!" Rasulullah 

SAW bersabda, "Aku hanya berdoa (agar harga menjadi baik)" 

Kemudian datang kepada Rasulullah SAW seorang lelaki (lain) 

lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!" 

Rasulullah bersabda, "Allah-lah yang menurunkan (harga) dan 

yang menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap bertemu 

dengan Allah sedangkan aku tidak menzhalimi seseorang”.
11 

ًَ الِسْعُر َفَسِعْر لََ ا فَ َقاَل َرُسوُل الَلِه  َعْن َأَنٍ  قَاَل الَ اُس يَا َرُسوَل الَلِه َغ
َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَم ِإَن الَلَه ُهَو اْلُ َسِعُر اْلَقاِبُض اْلَباِسُط الَراِزُق َوِإِني 
 َ َْرُجو َأْن َأْلَقى الَلَه َولَْيَ  َأَ ٌ  ِ ْ ُ ْم يُ َالِبُِ ي ِبَ ْ َلَ ٍ  ِفي َدٍ  َوَ  َ الٍ 

3307. Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, "Wahai 

Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk 

kami." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah 

yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang 

memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah 

sedangkan salah salah seorang dari kalian tidak menuntutku 

karena kezhaliman dalam darah atau harta”. 

3. Landasan Ijma‟ 

  Selain ayat-ayat al-Qur‟an dan hadis diatas, terdapat dasar hukum 

jual beli yang lain yaitu ijma‟. Para Ulama telah sepakat bahwa jual beli 

diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi 

kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Namun 

demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu 

harus diganti dengan barang lain yang sesuai.
12

 

C. Rukun Jual Beli  

                                                             
11 Abi Daud, Mukhtashar  Sunan Abu Daud Jilid IV, terj. Bey Arifin (Semarang:  CV. Asy 

Syifa‟, 1993), 74-75. 
12 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, 75. 
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 Fiqh memberikan anjuran bagi siapapun yang menjalankan 

transaksi jual beli bagi para pihak untuk memperhatikan rukun dan syarat 

yang telah di tentukan oleh  fiqh agar bisa terpenuhinya rukun dan syarat 

yang sah dan apabila salah satu tidak terpenuhi dalam jual beli maka tidak 

sah ataupun batal syarat dan rukun jual beli tersebut.   

Dikalangan fuqaha>, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. 

Menurut fuqaha> kalangan Hanafiah, rukun jual beli adalah ija>b  dan 

qabu>l. Sedangkan menurut jumhur ulama>  rukun jual beli terdiri dari akad 

(ija>b dan qabu>l), „aqid (penjual dan pembeli), ma‟qud „ala>ih (objek 

akad).
13

 

1. Ija>b Qabu>l 

 Ija>b dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, 

sedangkan qabu>l berarti “penerimaan”. Ija>b dalam jual beli dapat di 

lakukan oleh pembeli dan penjual sebagaimana qabu>l juga dapat di 

lakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir 

pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ija>b, kemudian ucapan 

atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabu>l.
14

 

 Para ulama>  fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu 

kerelaan diantara kedua belah pihak, kerelaan kedua belah pihak dapat 

dilihat dari ija>b dan qabu>l yang dilangsungkan. Menurut mereka, ija>b 

dan qabu>l perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang 

bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa 

                                                             
13

 Qomarul Huda, Fiqh Mu‟amalah (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 55. 
14

 Ibid., 56. 
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dan lainya. Apabila ija>b qabu>l  telah di ucapkan dalam akad jual beli 

maka pemilik barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik 

semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan 

nilai atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.
15

  

Suatu transaksi dapat dikatakan berlangsung secara hukum bila 

padanya telah terdapat rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama 

dari sahnya suatu transaksi. Namun suka sama suka itu merupakan 

perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak 

mungkin diketahui orang lain. Oleh karena itu yang menunjukkan 

perasaan suka sama suka itu, para ulama>  terdahulu menetapkan ija>b-

qabu>l itu sebagai suatu indikasi. 

Indikasi tersebut dimaksudkan yang untuk menyakinkan tentang 

adanya rasa suka sama suka. Ia merupakan ungkapan yang dikeluarkan 

oleh kedua belah pihak yang bertransaksi untuk mengungkapkan 

keinginan masing-masing guna mewujudkan atau membangun sebuah 

kesepakatan atau kontrak. Hal itu bisa dilakukan secara verbal dengan 

kata-kata, dengan tindakan-tindakan tertentu, dengan isyarat, lewat surat, 

e-mail, fax, ataupun via telepon.
16

 

 Para ulama>  sepakat untuk mengecualikan kewajiaban ija>b-

qabu>l  itu terhadap objek jual-beli yang bernilai kecil yang biasa 

berlangsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti jual beli 

                                                             
15

 Abdul Rahman Ghazaly,  Fiqh Muamalat ( Jakarta: Prenada Media Group, 2010 ), 73-74.  
16 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 93. 
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sebungkus rokok. Untuk maksud ini sudah dianggap bila penjual telah 

menunjukkan barangnya dan membeli telah menunjukkan uangnya.
17

    

Adapun barang atau uang yang di jadikan objek transaksi itu betul-

betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini 

mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau 

membelanjakan uang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang 

yang memilikinya.  

Serta barang atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah 

telah berada di tangannya atau dalam kekuasaanya dan dapat diserahkan 

sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam satu akad. 

Umpamanya, tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya. 

Untuk sahnya jual beli ini disyaratkan harga barang yang di perjual-

belikan sudah jelas walaupun dengan nilai yang lebih tinggi dari harga 

seandainya di bayar tunai dan waktu penyerahannya juga sudah ditentukan 

secara jelas.
18

  

Adapun ija>b  qabu>l  ini harus memenuh syarat sebagai berikut: 

a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah 

penjual ija>b  dan sebaliknya. 

b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ija>b  dan qabu>l. 

c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-

benda tertentu, misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang 

beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab 

                                                             
17Abdul Rahman Ghazaly,  Fiqh Muamalat , 194-196. 
18 Ibid., 197-200. 
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besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang 

beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin 

memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk merendahkan mukmin, 

firman-Nya: 

   
  

  

“Dan Allah sekali-sekali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk 

menghina orang mukmin”. (an-Nisa: 141).
19

 

 

2. Penjual dan Pembeli 

Salah satu proses berlangsungnya jual beli yaitu adanya pihak yang 

melakukan transaksi jual beli. Tidak terdapatnya para pihak (penjual dan 

pembeli), maka jual beli tidak akan pernah ada dan sah dimata hukum, 

karena perjanjian (akad) tidak tercipta dengan hanya ada satu pihak yang 

membuat ijab saja atau kabul saja, sebab dalam setiap akad selalu harus 

ada dua pihak. 

Akan tetapi, seseorang dapat mewakilkan atau memberi kuasa 

kepada orang lain guna membuat perjanjian (akad) atas namanya. Begitu 

pula seseorang dapat menjadi wakil atau kuasa bagi orang lain dalam 

penutupan suatu perjanjian. Konsekuensi logis dari kenyataan ini adalah 

bahwa seseorang tidak menutup kemungkinan melakukan akad dengan 

dirinya sendiri, baik sebagai pihak asil (prinsipal) di satu sisi dan dalam 

waktu yang sama di sisi lain menjadi wakil pihak lain, maupun secara 

sekaligus menjadi wakil dari dua pihak dalam penutupan perjanjian. 

                                                             
19

 Ibid., 188. 
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Ada dua bentuk di mana kemungkinan terjadi bahwa seseorang 

melakukan akad dengan dirinya sendiri, yaitu (1) ia menjadi asil 

(prinsipal) dalam suatu akad dan pada waktu yang sama menjai wakil 

pihak lain dalam akad tersebut, (2) ia menjadi wakil dari dua pihak yang 

berbeda. Contoh kasus pertama seorang pengurus sebuah yayasan 

mewakili yayasan tersebut untuk menjual barang milik yayasan kepada 

pembeli asil (prinsipal) yang merupakan pengurus bersangkutan sendiri. 

Contoh bentuk kedua adalah A menjadi wakil si B untuk menjual barang 

kepada si C, di mana si C ini diwakili  oleh A sendiri. Dengan kata lain, A 

menjadi wakil B dan sekaligus C.
20

 

Sedang di dalam suatu transaksi agar bisa berjalan dengan baik dan 

benar sesuai dengan prinsip syariah maka harus ada hal-hal yang harus di 

perhatikan. Ada syarat-syarat yang harus di penuhi, dan ada pula hak dan 

kewajiban para pihak.  

A. Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh para pihak di dalam 

melakukan transaksi jual beli  adalah sebagai berikut: 

1) Berakal sehat  

  Yang di maksud dengan berakal sehat yakni dapat 

membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. 

Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang di 

adakan tidak sah. 

2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan di paksa)  

                                                             
20 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 

120-121. 
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  Sedangkan yang di maksud dengan kehendak sendiri, 

bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak 

melakukan tekanan atau paksaan atau pihak lain, sehingga pihak 

lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan 

kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang di lakukan 

bukan atas dasar “ kehendak sendiri” adalah tidak sah. Namun 

demikian, paksaan yang dibenarkan dalam agama adalah boleh, 

seperti jika pemerintah memaksa sesorang menjual hartanya untuk 

melunasi hutangnya, maka paksaan seperti ini dibolehkan dan 

proses jual-belinya sah.
21

 

3) Keduanya tidak mubazir (Pemborosan) 

  Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikat 

diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros 

(mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum di kategorikan 

sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak 

dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun 

kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri. 

4) Baligh (sudah dewasa) 

  Persyaratan selanjutnya tentang subjek atau orang yang 

melakukan perbuatan hukum jual beli tersebut adalah baligh atau 

dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 

                                                             
21 Abdullah bin Muhammad  Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 

Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 12. 
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15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki). Dengan 

demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.
22

 

   Setelah syarat ini terpenuhi maka jual beli dapat di buat dan 

harus selalu di dasarkan pada kesepakatan antara penjual dengan 

pembeli.
23

  

B. Hak dan Kewajiban para Pihak 

    Dalam sebuah perjanjian timbal-balik, seperti perjanjian 

jual beli ini menyebabkan masing-masing pihak mempunyai hak dan 

kewajiban secara timbal balik juga, yaitu: 

1) Pihak Pembeli 

a. Wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai 

dengan kesepakatan. 

b. Berhak menerima penyerahan barang obyek perjanjian jual beli. 

2) Pihak Penjual 

a. Wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dibuat. 

b. Wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi. 

c. Berhak menerima uang pembayaran. 

 Dengan demikian jika salah satu pihak gagal memenuhi 

kewajibannya, maka ia berada dalam kondisi wanprestasi. Dalam 

konteks KUH-Perdata adanya wanprestasi menyebabkan adanya 

tuntutan ganti kerugian, maupun pemutusan perjanjian jual beli. 

                                                             
22 Sahrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),  130-131. 
23 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, 41. 
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Begitu juga dalam perjanjian jual beli menurut hukum Islam, hanya 

saja dalam Islam tidak diperkenankan menuntut ganti rugi berupa 

bunga dan nilai perkiraan besarnya keuntungan yang sedianya akan 

diperoleh dalam hal tidak terjadi wanprestasi salah satu pihak.
24

 

3. Objek Jual Beli  

  Objek jual beli adalah benda atau barang yang di perjual belikan. 

adapun syarat benda yang menjadi obyek akad adalah sebagai berikut: 

a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-

benda najis seperti anjing, babi, dan lain-lainya. 

b) Memberi manfaat menurut syara‟, maka dilarang jual beli benda-benda 

yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara‟, seperti menjual 

babi, cicak, dan yang lainnya. 

c) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan 

selama setahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli 

merupakan salah satu sebab pemilikanya secara penuh yang tidak 

dibatasi apapun kecuali ketentuan syara‟. 

d) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual 

binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang 

yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena 

samar, seperti seekor ikan yang jatuh ke kolam tidak diketahui dengan 

pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang 

sama. 

                                                             
24 Ibid., 47-48. 
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e) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan 

tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang akan menjadi 

miliknya. 

f) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui 

banyaknya, beratnya, takaranya, atau ukuran-ukuran yang lainya, maka 

tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
25

 

D. Syarat Jual Beli 

  Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi 

pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih 

dahulu.
26

 Adapun secara umum tujuan terjadinya semua syarat jual beli 

adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga 

kemaslahatan orang yang berakad, dan menghindari jual beli gharar (terdapat 

unsur penipuan) dan lain-lain.
27

  

Syarat sahnya perjanjian jual beli terdiri dari syarat subyek, syarat 

obyek dan lafadz. Penjelasan mengenainya adalah sebagai berikut: 

1. Syarat yang menyangkut subyek jual beli 

Bahwa penjual dan pembeli selaku subyek hukum dari perjanjian 

jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Berakal sehat. 

b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan). 

c. Keduanya tidak mubazir. 

                                                             
25 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 71-75. 
26 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: 

Darul Haq, 2004), 92. 
27 Rachmat Syafi‟i, Fikih Muamalah, 76. 
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d. Baligh (sudah dewasa).
28

 

Setelah syarat ini terpenuhi, maka perjanjian jual beli dapat dibuat 

dan harus selalu didasarkan pada kesepakatan antara penjual dengan 

pembeli. Terkait dengan syarat kesepakatan ini al-Qur‟an surat an-Nisa 

ayat 29 menyatakan bahwa:  

“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”. 

Dalam surat al-Baqarah ayat 257 juga dinyatakan bahwa ”Allah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Jadi berdasarkan pada 

ketentuan ayat ini, Allah melarang adanya kesepakatan yang mengandung 

unsur ribawi. Karena apabila unsur riba masuk berarti di situ terjadi 

eksploitasi terhadap sesama. Salah satu hikmah diharamkannya riba yaitu 

untuk mencegah penganiayaan atau perlakuan dzalim pihak kreditur 

(pemilik uang) terhadap debitur (peminjam) dan memerasnya dalam bank 

konvensional. 

2. Syarat sahnya perjanjian jual beli yang menyangkut obyek perjanjian 

Benda-benda yang dapat dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Bersih barangnya 

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang 

barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-

                                                             
28 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, 41. 
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nyata diharamkan oleh ajaran agama. sebagai contohnya adalah menjual 

kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai dan 

sebagainya. Diantara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan 

belalang. 

Madzhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang sebenarnya 

najis, tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi 

dapat diperjual-belikan. Sebagai contohnya adalah kotoran hewan, yang 

meskipun ini najis tetapi dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan 

tanaman sebagai rabuk.
29

 

b. Dapat dimanfaatkan 

Barang yang diperjual-belikan harus mempunyai manfaat, sehingga 

pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, 

tentu saja bersifat relatif. Karena pada dasarnya setiap barang 

mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini 

hendaknya memakai kriteria agama, peraturan perundang-undangan, 

kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

c. Milik orang yang melakukan akad 

Bahwa barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus benar-

benar milik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli yang 

dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya secara sah adalah batal. 

Walaupun demikian pembeli yang beritikad baik tetap mendapatkan 

                                                             
29 Ibid., 42. 
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perlindungan hukum dan tidak boleh dirugikan oleh adanya perjanjian 

yang batal ini. 

d. Mampu menyerahkan 

 Dalam artian barang arus sudah ada, diketahui wujud dan 

jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah 

ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual 

beli dengan sistem pemesanan). Hal ini didasarkan pada ketentuan hadis 

yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas‟ud r.a, yaitu: “Janganlah 

kamu membeli ikan yang ada di dalam air, sesungguhnya yang 

demikian merupakan penipuan”30
 

e. Mengetahui 

Artinya bahwa terhadap barang yang menjadi obyek jual beli, 

harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya 

dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, 

karena kalau tidak maka termasuk gharar yang itu merupakan unsur 

yang dilarang dalam Islam. 

f. Barang yang diakadkan ada di tangan 

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi obyek perjanjian jual beli 

harus benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak penjual. Sehingga 

apabila jual beli dilakuakan terhadap barang milik penjual yanga ada di 

bawah kekuasaan orang lain sebaiknya dihindarkan, karena hal ini bisa 

menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli. 

                                                             
30 Ibid., 43. 
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3. Syarat sahnya perjanjian jual beli yang menyangkut lafadz 

Sebagai sebuah perjanjian harus dilafadzkan, artinya secara lisan 

atau secara tertulis disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata lain lafadz 

adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk 

menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah 

berlangsung. Ungkapan harus mengandung serah terima (ija>b-qabu>l).  

Adapun Syaikhul Islam Ibn Taymi>yah berpendapat,”Jual beli sah 

dengan ungkapan dan perbuatan apa saja yang dianggap oleh manusia 

sebagai jual beli, karena Allah SWT tidak mengharuskan kita 

menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu, melainkan menunjukkan 

kandungannya saja. Dengan demikian ungkapan apapun yang 

menunjukkan jual beli, maka tujuan jual beli dapat terlaksana.”31
 

Dalam ija>b qabu>l tidak ada kemestian menggunakan kata-kata 

khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan 

makna, bukan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri. 

Jadi yang diperlukan adalah saling rela (ridha>), direalisasikan 

dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat 

menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan 

mempermilikkan, seperti ucapan penjual: Aku jual, aku berikan, aku 

milikkan atau ini menjadi milikmu atau berikan harganya dan ucapan 

                                                             
31 Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, Bulughul Maram, terj. Thahirin Suparta (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2006), 217. 
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pembeli: Aku beli, aku ambil, aku terima, aku rela atau ambillah 

harganya.
32

  

E. Macam Jual Beli 

Madzhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah  atau  tidaknya 

menjadi tiga bentuk, yaitu:
33

 

1. Jual beli Shah}ih 

Jual beli dikatakan shah}ih apabila jual beli tersebut disyar‟iatkan, 

memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang tersebut bukan milik 

orang lain, dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seorang 

membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi . 

barang tersebut juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat atau 

rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudar diterima dan tidak ada 

lagi khiyar. 

2. Jual beli Batil 

Jual beli dikatakan batil apabila pada jual beli itu salah satu atau 

seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan 

sifatnya tidak disyari‟atkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya jual beli 

yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, orang buta, terpaksa, atau 

barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara‟ 

(bangkai, darah, babi, dan khamar).  

 

 

                                                             
32 Sayyid Sabiq,  Fikih Sunnah 12, 46-47. 
33 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 128-134. 
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Jual beli batil terbagi atas sebagai berikut: 

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada 

Ulama>  fiqh telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang 

yang tidak ada tidak sah. Misalnya, menjual buah-buahan yang baru 

berkembang (mungkin menjadi buah atau tidak) atau menjual anak sapi 

yang masih dalam perut ibunya.  

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli. 

Seperti jual beli burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air 

tidak berdasarkan ketetapan syara‟.34
 

c. Jual-beli yang mengandung unsur tipuan 

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah. 

Misalnya, barang itu kelihatan baik, tetapi dibaliknya terlihat tidak baik. 

Seperti halnya mejual buah dalam keranjang yang atasnya terlihat baik, 

sedangkan bagian bawahnya tidak baik.  

d. Jual beli benda najis 

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, misalnya menjual babi, 

bangkai, darah, dan khamar. 

e. Jual beli al-„urbun 

Jual beli urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui 

perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada 

                                                             
34 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2009), 252.  
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penjual, maka uang muka yang diberikan kepada penjual menjadi hak 

milik penjual itu. 

f. Memperjual belikan air sungai, air laut, yang tidak boleh dimiliki 

seseorang 

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan 

tidak boleh diperjualbelikan. Menurut jumhur ulama>  air sumur 

pribadi, boleh diperjual belikan, karena air sumur itu merupakan milik 

pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri. 

3. Jual beli Fasid 

Jual beli yang sesuai dengan ketentuan sya>ri‟at  pada asalnya, 

tetapi tidak sesuai dengan sya>ri‟at pada sifatnya. Seperti jual beli yang 

dilakukan oleh muma>yyiz, jual beli dengan mukh}adharah, jual beli 

gharar. 

Akan tetapi jumhur ulama>  tidak membedakan jual beli fasid 

dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, 

yaitu jual beli shah}ih dan jual beli yang batil. Apabila rukun dan syarat 

jual beli terpenuhi, maka jual beli itu shah}ih. Sebaliknya, apabila salah 

satu rukun atau syarat jual beli itu tidak dipenuhi maka jual beli tersebut 

batil. 
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Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah 

sebagai berikut:
35

 

a. Barang yang dihukumi najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, 

bangkai, dan khamar. 

b. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan 

dengan betina agar dapat memperoleh turunan. 

c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual 

beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak. 

d. Jual beli muhaqalla>h. Maksud muhaqalla>h disini ialah menjual 

tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang 

agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya. 

e. Jual beli mukha>darah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas 

untuk dipanen atau di petik. Hal ini dilarang karena belum jelas atau 

masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup 

angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya. 

f. Jual beli mula>masah yaitu jual beli secara sentuhan. Misalkan 

seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam 

atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain 

tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan 

akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. 

g. Jual beli muna>badzah yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti 

seorang berkata, “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti 

                                                             
35 Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah,  Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2011),72-74. 
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kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi 

lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena 

mengandung tipuan dan tidak ada ija>b dan qabu>l. 

h. Jual beli muza>banah, menjual buah yang basah dengan buah yang 

kering. 

i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. 

Menurut Sya>fi‟i, penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama 

seperti seseorang berkata, ”Kujual buku ini kepadamu seharga Rp. 

100.000, 00 dengan tunai atau Rp. 150.000, 00 dengan cara utang”. 

Arti kedua seperti seseorang berkata, “Aku jual buku ini kepadamu 

dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”. 

j. Jual beli dengan syarat (iwa>dh mahju>l), jual beli seperti ini sama 

dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini 

dianggap sebagai syarat seperti orang berkata “Aku jual rumahku yang 

buntut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu 

padaku”.  

k. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar yang barang dagangannya 

tidak bisa diketahui keadaannya, sehingga ada kemungkinan terjadi 

penipuan, seperti binatang yang masih dalam kandungan, ikan di air 

yang menggenang, daging sebelum disembelih, dan lain-lain.
36

 Hal ini 

dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW. Bersabda: 

                                                             
36 Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi,  Fikih Islam Lengkap  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2004), 158. 
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  (     ُا   ْ   ُ ).     ْلتَ ُ    اَل  ك  َ   ْا   َا   َ نَُ    ُ ْ  ٌ 

Artinya :“Janganlah kamu membeli ikan didalam air karena jual beli 

seperti itu termasuk gharar (menipu)”. (HR. Ahmad). 

 

 

F. Khiyar Dalam Jual Beli 

 
Kata al-khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan. Sedangkan secara 

terminologi para ulama Fiqh, khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau 

kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau 

membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing 

pihak yang melakukan transaksi.
37

 

Khiyar dalam jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
38

 

1. Khiyar Majlis 

 Khiyar Majlis adalah kedua belah pihak yang melakukan akad 

mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli 

selama masih berada dalam satu majlis (tempat), seperti jual beli atau 

sewa menyewa. 

2. Khiyar Syarat 

 Khiyar Syarat adalah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang 

berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu 

selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Umpamanya 

pembeli mengatakan: “Saya akan membeli barang anda ini dengan 

ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari”. Sesudah tiga hari 

tidak ada berita, berarti akad itu batal. 

                                                             
37 Nasrun Harun, Fiqh Mu‟amalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111. 
38 M. Ali Hasan, Berbagi Transaksi Dalam Islam, 138-142. 



42 
 

3. Khiyar „Aib   

 Khiyar „Aib adalah hak pilih dari kedua belah pihak yang 

melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang 

diperjualbelikan dan cacat iu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad 

berlangsung. Umpamanya, seorang membeli telur ayam beberapa kilo,. 

Setelah dipecahkan ada yang busuk atau sudah menjadi anak. 

 Khiyar atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara penjual dengan 

pembeli, seperti khiyar sifat. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati 

bersama dalam satu akad, tidak sesuai pada saat menerima barang, maka 

hak khiyar ada pada pembeli, apakah akad diteruskan atau tidak, atau 

dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang disepakati terlebih 

dahulu. 

 Tujuan khiyar ini adalah agar jual-beli tersebut tidak merugikan 

salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar 

tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli. Supaya tidak akan terjadi 

penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu. 

 

G. Penetapan Harga 

 

Pasar memegang peranan amat penting dalam perekonomian umat 

Islam pada masa Rasulullah SAW, dan Khulafaur Rasyidin. Terciptanya 

kondisi pasar yang sehat merupakan penunjang perekonomian negara. 

Kesehatan pasar sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu 

menciptakan tingkat harga yang seimbang, yaitu tingkat harga yang 

dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang 
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sehat. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai 

harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu price intervention seandainya 

terjadi perubahan harga karena mekanisme pasar yang wajar, namun pasar 

disini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat 

(fair play), kejujuran (honesty, keterbukaan (transparancy), dan keadilan 

(justice). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan maka tidak ada alasan untuk 

menolak harga pasar.
39

 

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar didasarkan pada 

ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik, dengan suka 

sama suka (an tara>din m}inkum / mutual goodwill). Pemerintah Islam sejak 

Rasulullah SAW di Madinah, berfokus pada masalah keseimbangan harga, 

terutama pada bagaimana peran negara Islam mewujudkan kestabilan harga 

dan bagaimana mengatasi maslalah ketidakstabilan harga.
40

 

Sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan 

dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu Rasulullah SAW 

menyatakan sifatnya sebagai riba seorang yang menjual terlalu mahal di atas 

kepercayaan pelanggan. Secara umum para hakim berpendapat bahwa harga 

sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama 

diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Karena itu, mereka lebih suka 

menyebutnya dengan istilah harga ekuivalen (setara).
41
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Dalam hai ini Islam juga telah menganjurkan penggunaan 

mekanisme pasar jauh sebelum Adam Smith menulis mekanisme pasar dalam 

The Wealth of Nation 1776, namun ada kalanya sebuah pemerintahan boleh 

menggunakan kebijakan penetapan harga dalam keadilan tertentu. Ini 

terutama diperlukan jika kebijakan itu dipandang lebih adil bagi rakyatnya.
42

 

Ada juga pakar yang menyatakan bahwa penetapan harga diperbolehkan pada 

barang yang di hasilkan oleh BUMN seperti BBM, listrik, telepon, air bersih 

dan sejenisnya.
43

 Adapun yang dimaksud dengan penetapan harga adalah 

penetapan harga jual beli barang dari pihak pemerintah disertai larangan 

untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang 

ditetapkan. 

Maka dari itu Islam memberikan kebebasan pasar dan 

menyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan 

fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Akan tetapi, jika 

keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada permainan harga oleh para 

pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus di dahulukan dari pada 

kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian, kita dibolehkan 

menetapkan harga demi memenuhi kesewenang-wenangan dan demi 

mengurangi keserakahan mereka itu. Begitulah menurut ketetapan prinsip 

hukum. 

Kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen 

menuntut adanya harga yang adil. Harga yang terjadi akibat kekuatan 
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permintaan dan penawaran di pasar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1999 dijelaskan, bahwa harga pasar adalah harga yang dibayar dalam 

transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. 

Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing-

masing serta tidak ada pihak yang dirugikan.
44

 

Adapun syarat dalam penetapan harga adalah: 

1. Pertama, harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas 

jumlahnya. 

2. Kedua, dapat diserahkan pada saat waktu „aqad, sekalipun secara hukum 

seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu 

dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas. 

3. Dan yang ketiga, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling 

mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan 

barang yang diharamkan syara‟. 

Dalam sejarah Islam, harga yang adil telah di praktikkan oleh 

Rasulullah dan masyarakat Madinah di berbagai bidang. Misalnya dalam 

kasus seorang majikan yang memerdekakan budaknya, maka majikan itu 

tetap mendapat konpensasi yang adil. Menegakkan sistem harga yang adil 

bagi Rasulullah SAW merupakan tegaknya keadilan di berbagai bidang, 

termasuk dalam kegiatan ekonomi. 

Terlebih di dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam 

mengharuskan untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan 
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agar hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hak Allah dan Rasul-Nya 

berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak 

tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). 

Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan tersebut 

pada kedzaliman. Karenannya orang yang adil akan lebih dekat kepada 

ketakwaan. 

Berlaku adil akan dekat dengan takwa sehingga dalam perniagaan, 

Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada 

kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi 

seperti adanya gangguan mekanisme pasar atau karena adanya informasi 

penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. 

Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran 

dan gangguan dalam permintaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk 

berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang 

paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran 

(kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.
45

 

Menurut Ibn Taymi>yah ketika menjelaskan harga yang adil selalu 

menghubungkan dengan dua hal, yaitu: Pertama, kompensasi yang setara 

dan, Kedua harga setara. Kompensasi yang setara menurut Ibn Taymi>yah 

akan diukur sesuai dengan kuantitas dari obyek khusus yang digunakan 

secara umum. Sedangkan harga setara adalah harga yang sesuai engan 
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keinginan. Dengan kata lain, harga yang diperoleh melalui kekuatan pasar 

yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran.
46

 

Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dan harga yang 

setara, ia menguraikan: “Jumlah kuantitas yang tercatat dalam kontrak ada 

dua macam. Pertama, jumlah kuantitas yang sangat akrab dimata masyarakat, 

yang mereka gunakan. Kedua, jenis yang tak lazim, sebagai akibat dari 

meningkat atau menurunya kemauan atau faktor lainnya. Ini menyatakan 

tentang harga yang setara”. Agaknya ini menjadi jelas, bagi Ibn Taymi>yah 

kompensasi yang setara itu relatif merupakan fenomena yang lebih bertahan 

lama akibat terbentuknya kebiasaan. Sedang harga yang setara itu bervariasi, 

dipengaruhi oleh pertimbangan kekuatan penawaran dan permintaan dan 

dipengaruhi juga dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
47

  

Realisasi terhadap berbagai aturan transaksi yang telah dijelaskan, 

diharapkan akan terbentuk sebuah pasar yang ideal, yaitu sebuah pasar yang 

mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku pasar itu sendiri.
48

  

 

 

 

H. Pembatalan Jual Beli  

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku 

jujur, terus terang dan mengatakan yang sebenarnya, jangan saling berdusta 
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dan jangan bersumpah dusta. Sebab sumpah dan dusta dapat nenghilangkan 

berkah jual beli.
49

 Para pedagang yang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran 

Islam dalam berdagangnya kelak didekatkan dengan para Nabi, para Sahabat, 

dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Dan apabila antara 

penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda atau barang yang 

diperjual belikan, maka yang dibenarkan adalah kata-kata yang punya barang, 

bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.
50

 

 Pembatalan jual beli (wanprestasi) atau tidak terpenuhi janji dapat 

terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak 

sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk 

memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan 

prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa: 

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. 

2. Prestasi yang dilakukan tidak sampurna.  

3. Terlambat memenuhi prestasi. 

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. 

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari 

pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah 

pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. 

Oleh karena itu pihak lain dirugikan apalagi kalau pihak lain 

tersebut, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari 

tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan: 
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1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian).  

2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak dsertai ganti kerugian).
51

 

Dengan demikian ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut 

oleh pihak yang dirugikan yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun 

jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, maka 

kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu : 

1. Pembatalan kontrak saja.  

2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian. 

3. Pemenuhan kontrak saja. 

4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti keugian.
52

 

Dalam sistem jual beli bila tidak ada kecocokan dapat dibatalkan 

(iqa>lah) dan hal ini disunahkan jika salah satu dari pembeli dan penjual 

memintanya. Sedangkan hukumnya terbagi menjadi sebagai berikut:  

1. Diperselisihkan yaitu apakah iqa>lah itu pembatalan jual beli pertama 

ataukah jual beli baru, Imam Ahmad, Imam Sya>fi‟i> dan Abu Hanifah 

berpendapat bahwa iqa>lah adalah pembatalan jual beli pertama, sedang 

Imam Malik berpendapat bahwa iqa>lah adalah jual beli baru.  

2. Pembatalan iqa>lah diperbolehkan jika sebagian barang mengalami 

kerusakan.  

3. Tidak boleh ada kenaikan atau pengurangan harga pada iqa>lah. Jika 

terjadi kenaikan atau pengurangan harga maka iqa>lah tidak 

diperbolehkan, dan ketika itu menjadi jual beli baru yang seluruh hukum 
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jual beli diperlakukan padanya, seperti syarat makanan harus sudah 

diterima, ada s}igha>t  jual beli, dan sebagainya. 

 Pembatalan dalam jual beli itu merupakan perilaku ekonomi yang 

mengarah pada kondisi yang membangun agar dalam jual beli tidak ada yang 

dikecewakan, baik pada penjual maupun pembeli.
53

 Sedang apabila di dalam 

transaksi jual beli terdapat kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, 

maka menurut Sayyid Sabiq ada beberapa kemungkinan penyelesaiannya, 

yaitu: 

1. Jika barang rusak sebagian atau seluruhnya akibat dari perbuatan si 

pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh, akad tetap berlangsung dan 

si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran (penuh).  

2. Jika kerusakan terjadi akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh  

menentukan pilihan antara menuntut orang tersebut atau membatalkan 

akad. 

3. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat 

perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran ada 

bencana alam.  

4. Jika sebagian rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak 

berkewajiban membayar kerusakan terhadap kerusakan tersebut sedangkan 

untuk barang yang masih utuh dia boleh menentukan pilihan 

pengambilannya dengan potongan harga. 
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5. Adapun jika kerusakan akibat ulah barang, ia tetap berkewajiban 

membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad 

atau menagmbil sisa dengan membayar kekurangannya. 

6. Jika kerusakan terjadi bencana alamyang membuatkurangnya kadar barang 

sehingga harga barang berkurang. Dalam keadaan seperti ini pembeli 

boleh menentukan pilihan, antara membatalkan akad dengan mengambil 

sisa atau dengan pengurangan pembayaran.
54

 

 Dan apabila kerusakan barang terjadi sesudah serah terima 

dilaksanakan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pembeli. Ia tetap 

berkewajiban membayar keseluruhan harga sesuai dengan yang telah 

diperjanjikan. Disinilah sebenarnya diperlukan penjaminan atau garansi dari 

penjual. Sehingga barang yang rusak bukan karena kesalahan pembeli. Akan 

tetapi sudah ada ditangan pembeli dapat diperbaiki atau diganti. Berdasarkan 

pada maslahah mursalah maka adanya garansi dari pihak penjual ini akan 

mendatangkan kemanfaatan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi 

konsumen, sehingga secara syara‟ dapat dibenarkan.
55

 

 

 

I. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 

1. Manfaat jual beli 

a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang 

menghargai hak milik orang lain. 
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b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar 

kerelaan atau suka sama suka. 

c) Masing-masing pihak merasa puas. 

d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang 

haram (batil). 

e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT. 

f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. 

2. Hikmah jual beli
56

 

 Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan 

dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua 

manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, 

dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-

henti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat 

hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. 

Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari 

pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk 

kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai 

kebutuhan masing-masing. 
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