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Konsep jual beli yang berlaku di masyarakat kini telah dikemas ke dalam berbagai 

bentuk. Di Desa Kota Batu terjadi praktik transaksi jual beli buah jambu alpukat; dimana 

objek jual beli diterima pembeli terlebih dahulu setelah beberapa hari kemudian barulah 

terjadi akad transaksi. Dalam pandangan figih mu‟amalah, jual beli harus dilakukan dengan 
adanya kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli baik itu mengenai harga dan 

wujud barang yang akan diperjual belikan. 

Transaksi jual beli tersebut tentunya hal yang jarang kita jumpai untuk itulah penulis 

membahas skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jambu 

Alpukat Musiman” (Studi Kasus di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Sumatera 

Selatan); dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual 

beli buah jambu alpukat di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Sumatera Selatan? 

(2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga dalam transaksi jual beli 

buah jambu alpukat di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Sumatera Selatan?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian penelitian 

lapangan. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penelitian menggunakan metode 

observasi dan wawancara (Interview) kemudian dianalisa.  

Dari hasil pembahasan dan analisa dapat diperoleh kesimpulan bahwa akad jual beli buah 

jambu alpukat di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Sumatera Selatan dengan 

cara yang pertama, sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli dengan demikian sesuai 

dengan huhum Islam dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak 

dengan tidak adanya suatu paksaan; sedangkan dengan cara kedua, tidak memenuhi rukun dan 

syarat dalam jual beli dengan demikian tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum Islam. 

Penetapan harga jual beli buah jambu alpukat di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau 

Selatan Sumatera Selatan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Karma secara 'urf, termasuk 

pada ('urf „amm) kebiasaan itu sudah berlaku turun-menurun dan terjadi sampai sekarang 

diseluruh Kecamatan Warkuk Ranau Selatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jual beli sudah menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup antar manusia. 

Secara syar‟i Allah telah menggariskan dalam al-Qur‟an melalui firman-Nya Surat an-Nisā 

ayat 29: 

                           

Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu secara batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku 

atas dasar suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa: 

29)
 1

 

 

Konsep jual beli yang berlaku di masyarakat kini telah dikemas ke dalam berbagai 

bentuk jual beli. Namun, masyarakat harus lebih jeli antara jual beli yang dihalalkan dan jual 

beli yang diharamkan. 

Misalnya syarat sah akad dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah sebagaimana 

yang dikutip oleh Ghufron A. Mas‟adi terdiri dari; yang berkenaan dengan „akid, harus 

cakap bertindak hukum. Berkenaan dengan akadnya sendiri, adanya penyesuaian ijāb dan 

qabūl, berlansung dalam majlis akad. Kemudian berkenaan dengan objek jual beli, 
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barangnya ada, berupa mall mutaqawwim, milik sendiri dan dapat di serah terimakan 

ketika akad.
2
  

Adapun mengenai hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual 

beli ini, yakni menetapkan barang milik pembeli dan menetapkan uang milik penjual. Hak-

hak akad adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehinggga menghasilkan hukum akad, 

seperti penyerahan barang yang dijual, mengenai harga (uang), mengembalikan barang yang 

cacat, khiyar dan lain-lain.
3
 

Sementara itu menurut madhhab Hambali berkaitan dengan syarat barang yang 

diperjual belikan yaitu, barang harus berupa harta yang bermanfaat, milik penjual secara 

sempurna, barang dapat diserahkan ketika akad, barang diketahui oleh penjual dan pembeli 

(barang yang diperjual belikan harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melansungkan 

akad), harga diketahui oleh kedua pihak yang berakad, terhindar dari unsur-unsur yang 

menjadikan akad tidak sah (barang, harga dan akid terhindar dari unsur-unsur yang 

menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba).
4
 

Sementara itu, yang terjadi di Desa Kota Batu, dalam praktik  jual beli buah 

jambu alpukat; dimana transaksi jual beli ini dilakukan dengan mengambil sendiri buah 

dari pohon dan tanpa sepengetahuan pemilik kebun selanjutnya baru si pembeli 

menemui si pemilik barang bahwa dia telah mengambil buah jambu alpukat dari 

kebunnya baru terjadinya akad jual beli dan penetapan harga tergantung pada hari 

pengambilan barang bukan harga pada transaksi berlansung.
 5

 Praktik jual beli semacam 
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ini  telah menjadi hal yang biasa dilakukan karena sudah dianggap tradisi atau 

kebiasaan. 

Jual beli seperti ini sangat berbeda dari transaksi jual beli yang selama ini kita 

temukan. Dalam pandangan fiqih mu‟amalah, jual beli harus dilakukan dengan adanya 

kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli baik itu mengenai harga dan wujud 

barang yang akan diperjual belikan; bahkan barang yang diperjual belikan harus ada pada 

saat akad transaksi berlangsung. 

Di Desa Kota Batu, hasil panen buah jambu alpukat adalah salah satu pendapatan 

ekonomi masyarakat yang sangat berperan sebagai penunjang pendapatan masyarakatnya, 

artinya transaksi semacam ini bukanlah sekali atau duakali; akan tetapi berulang kali dan 

terus dilakukan terutama pada saat musim panen (buah jambu alpukat) berlangsung. 

Transaksi jual beli seperti yang terjadi di Desa Kota Batu ini tentunya hal yang 

jarang kita jumpai, karena model seperti ini belum muncul di tempat lain,  untuk itulah 

penulis ingin meneliti masalah ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual 

Beli Buah Jambu Alpukat Musiman” (Studi Kasus di Desa Kota Batu Kec. Warkuk 

Ranau Selatan Sumatera Selatan) 

 

B. Penegasan Istilah  

Penegasan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam judul dipandang perlu untuk 

menghindari kesalahpahaman, sekaligus memperjelas pemahaman dalam menelaah isi skripsi 

ini. Istilah-istilah judul yang perlu dipertegas pengertiannya adalah sebagai berikut: 



Hukum Islam  : Hukum yang bersumber pada nash al-Qur-„an dan al-Hadith serta 

bersumber pada pendapat para Ulama‟ yang termuat pada kitab-kitab 

fiqih baik klasik maupun kontenporer.
 6

 

Musiman :iiPanen yang terjadi pada bulan-bulan tertentu dan biasanya terjadi 

dua kali dalam setahun.
7
 

Desa Kota Batu  : Merupakan bagian dari wilayah Propinsi Sumatera 

Selatan yang tepatnya berada di Kecamatan Warkuk 

Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli buah jambu alpukat di Desa 

Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Sumatera Selatan?  

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga dalam transaksi jual 

beli buah jambu alpukat di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Sumatera 

Selatan? 

D. Tujuan Penelitian  

Setiap penelitian yang dilaksanakan pasti berorientasi pada pencapaian suatu tujuan. 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli buah 

jambu alpukat di Desa Kota Batu Kec. Warkuk Ranau Selatan Sumatera Selatan. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga 

dalam transaksi jual beli buah jambu alpukat di Desa Kota Batu Kec. Warkuk 

Ranau Selatan Sumatera Selatan. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan hasilnya memiliki kegunaan antara lain 

bagi: 

1. Pihak Penjual (pemilik kebun buah jambu alpukat) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penjual jambu 

alpukat tentang jual beli hasil perkebunan (buah jambu alpukat) yang dibenarkan oleh 

syari‟at Islam.  

 

2. Pihak Pembeli  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan kepada para pembeli buah 

jambu alpukat agar dalam pembelian tidak hanya memperhatikan keuntungan semata, 

tetapi juga mempertimbangkan permasalahan yang bisa terjadi dan ketentuan-ketentuan 

dalam syari‟at Islam. 

3. Bagi akademis 

Sebagai bahan halaqah-halaqah (diskusi) bagi mahasiswa karena permasalahan 

ini termasuk masalah kontemporer yang terjadi di masyarakat serta menambah wawasan 

terhadap dinamika dan berbagai bentuk jual beli yang ada di masyarakat Indonesia. 

 

F. Telaah Pustaka 



Penelitian dalam bentuk skripsi tentang jual beli hasil perkebunan, diantaranya oleh 

Soli Subandi, dengan judul “Tinjauan Fiqih Tentang Jual Beli Kelapa Sawit: Studi Kasus Di 

Desa Air Batu Kuamang Kuning XI, Kec Tabor Ilir Kab Merangin Jambi”, Tahun penelitian 

2009.
8
 Dalam penelitian diatas pokok pembahasan mengarah pada penetapan harga yang 

berbeda-beda dari pihak pembeli antara penjual yang mempunyai tanggungan dengan yang 

tidak  mempunyai tanggungan. Adapun serah terima barang yang diperjual belikan terjadi 

pada saat transaksi berlangsung.
 

Kemudian Ndari Puji Resmawati, judul penelitian “Analisa Fiqih Terhadap 

Praktek Jual Beli Mangga Dalam Box Di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo”, tahun penelitian 2012.
9
 Dalam penelitiannya pokok pembahasan mengarah 

pada pemotongan pada penetapan harga yang telah disepakati sebelumnya tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak pembeli, adapun barang yang diperjual belikan 

ada pada saat transaksi jual beli dilaksanakan. 

Adapun skripsi yang penulis bahas ini berbeda dari skripsi diatas, apabila penelitian 

di atas membahas masalah penetapan harga kemudian serah terima barang terjadi pada saat 

berlangsungnya transaksi jual beli; maka penelitian yang penulis bahas mengarah pada 

barang (buah jambu alpukat) yang diperjual belikan, karena dalam kasus yang penulis teliti, 

barang diambil terlebih dahulu tanpa sepengetahuan (meminta izin) penjual (pemilik kebun) 

kemudian barulah terjadi transaksi jual beli. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maksudnya penelitian yang 

didasarkan pada latar alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti merupakan 

instrumen kunci. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lexy J. Moleong bahwa penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.
10

 

Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan penelitian terhadap aktivitas jual beli 

buah jambu alpukat secara  alamiah tanpa direkayasa sebagai sumber data langsung di 

lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata, ucapan-ucapan 

maupun penggambaran situasi yang menjadi fokus dalam penelitian dan 

menggambarkannya secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian.  

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Taliziduhu Ndraha bahwa studi kasus dalam 

penelitian menjadikan sebuah kasus dijadikan sebagai obyek telaah kajian penelitian yang 

amat terbatas dan kesimpulannya hanya berlaku untuk kasus itu saja, kendatipun dalam 

praktik dapat menjadi preseden bagi kasus berikutnya.
11

 Berangkat dari pemaparan ini 

maka penelitian ini tergolong penelitian studi kasus yaitu penelitian yang mengungkap 

dan menganalisis suatu permasalahan dalam lingkungan sosial, Dalam hal ini mengenai 

jual beli buah jambu alpukat musiman di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau 

Selatan Sumatera Selatan.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan 

Sumatera Selatan. Dengan landasan rasionalisasi tempat ini merupakan tempat yang 
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dijadikan praktik dalam melakukan jual beli buah jambu alpukat musiman dengan sistem 

pengambilan buah jambu alpukat terlebih dahulu baru terjadi transaksi akad. 

3. Data-Data 

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang 

menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, penulis berupaya 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan: 

a. Akad jual beli buah jambu alpukat musiman di Desa Kota Batu Kec. Warkuk 

Ranau Selatan Sumatera Selatan. 

b. Penetapan harga dalam jual beli buah jambu alpukat musiman di Desa Kota Batu 

Kec. Warkuk Ranau Selatan Sumatera Selatan. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Responden yaitu orang yang terlibat langsung dalam proses jual beli serta para 

perangkat Desa Kota Batu Kec Warkuk Ranau Selatan Sumatera Selatan. 

Responden yaitu warga masyarakat Desa Kota Batu pada umumnya dan khususnya 

penjual dan pembeli buah jambu alpukat musiman di Desa Kota Batu Kec Warkuk 

Ranau Selatan Sumatera Selatan serta pihak-pihak yang dapat memberikan data 

secara objektif mengenai jual beli buah jambu alpukat. 

 

 

b. Data Sekunder 



Data sekunder dari penelitian berupa literatur yang terkait dan berhubungan 

dengan masalah penelitian ini. Pada penelitian ini data sekundernya adalah berupa 

pengamatan dan dokumentasi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan 

beberapa metode sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Observasi atau  sering  disebut  pengamatan mendalam (systematic 

observasion) yaitu: “Pengamatan terhadap obyek yang akan dicatat datanya dengan 

persiapan yang matang dan dilengkapi instrumen tertentu”).12
 Metode ini digunakan 

untuk memperoleh data yang berkaitan dengan proses jual beli buah jambu alpukat 

musiman di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Sumatera 

Selatan.  

b. Metode Wawancara (Interview)  

Yang dimaksud wawancara ialah: “Proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya 

dengan si penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman 

wawancara.”13
 Metode ini diterapkan terhadap para petani pemilik kebon buah jambu 

alpukat di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan untuk memperoleh  

informasi yang berkaitan dengan cara-cara penjualan buah jambu alpukat pada masa 

panen, terutama dengan sistem pengambilan buah jambu alpukat terlebih dahulu baru 

terjadi transaksi akad 
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6. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penelaahan, pengurutan 

dan pengelompokan data dan kemudian mengangkatnya menjadi teori hasil penelitian. 

Dalam menganalisis data dilakukan secara induktif artinya menganalisis masalah 

didahulukan dari hal-hal yang paling kecil atau hal-hal yang mendasar.
14

 Seluruh data 

yang berkaitan dengan jual beli buah jambu alpukat musiman dengan sistem 

pengambilan buah jambu terlebih dahulu di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk 

Ranau Selatan, dapat diambil makna sendiri sebagai kebenaran empirik yang bersifat 

logik atau teoritik untuk diberi pemaknaan secara intelektual dan diberi argumentasi 

secara logik. Penekanan pada makna dari hasil penelitian ini dapat menjadi indikator 

keabsahan dan prediksi data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

 

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II    : JUAL BELI DALAM FIQIH 
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Kajian teori tentang jual beli dalam fiqih dipaparkan pada Bab II, yang di 

dalamnya berisi pembahasan tentang jual beli yang meliputi: pengertian, 

dasar hukum, akad, rukun dan syarat, serta penetapan harga. 

BAB III  : PRAKTIK JUAL BELI BUAH JAMBU ALPUKAT MUSIMAN DI DESA 

KOTA BATU KECAMATAN WARKUK RANAU SELATAN SUMATERA 

SELATAN 

Pada Bab ketiga disajikan tentang praktik jual beli buah jambu alpukat 

musiman, yang terdiri dari sub bab pertama yaitu diskripsi data umum memuat 

sejarah Desa Kota Batu, letak geografis, sistem pemerintah dan struktur 

pemerintahan, jumlah penduduk, keadaan sosial dan keagamaan, mata 

pencaharian penduduk. Sub bab kedua yaitu diskripsi data khusus memuat 

praktek jual beli buah jambu alpukat musiman di Desa Kota Batu Kecamatan 

Warkuk Ranau Selatan Sumatera Selatan. Adapun sub bab yang akan penulis 

paparkan yakni mengenai akad jual beli buah jambu alpukat dan penetapan 

harga dalam jual beli buah jambu alpukat musiman di Desa Kota Batu 

Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Sumatera Selatan 

BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUAH JAMBU 

ALPUKAT MUSIMAN DI DESA KOTA BATU KECAMATAM WARKUK 

RANAU SELATAN SUMATERA SELATAN. 

Bab IV merupakan analisa hukum Islam yang menganalisa praktik jual beli 

buah jambu alpukat musiman di Desa Kota Batu Kecamatan Waruk Ranau 

Selatan Sumatera Selatan dengan teori fiqih tentang jual beli yang dipaparkan 

di baba II. Adapun sub bab ini terdiri dari analisa hukum Islam terhadap akad 



Jual Beli Buah jambu alpukat musiman di Desa Kota Batu Kecamatan Waruk 

Ranau Selatan Sumatera Selatan dan analisa hukum Islam terhadap penetapan 

harga dalam Jual Beli Buah jambu alpukat musiman di Desa Kota Batu 

Kecamatan Waruk Ranau Selatan Sumatera Selatan. 

BAB  V   :  PENUTUP 

Untuk menutup rangkaian pembahasan skripsi ini akan dikemukakan 

kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

BAB II 

JUAL BELI BELI DALAM FIQIH 

       

A. Pengertian Jual Beli 

Jual beli (  ُ  َْ  َْ  ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang 

lain). Kata,  ُ  َْ  َْ  dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu 

kata:  ُِلَ  ا َ  (beli) dengan demikian kata:  ُِلَ  ا َ  berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti 

kata “beli”.
15

  

Secara Bahasa, jual beli adalah mengambil sesuatu dengan memberikan sesuatu. Yaitu 

mereka mengambil sesuatu dari bahu yang diulurkan karena masing-masing dari kedua belah 

pihak yang saling bertukar itu mengulurkan bahunya kepada yang lainnya, baik dengan 

tujuan melakukan akad jual beli maupun saling menerima harga dan barang yang telah 

ditransaksikan.
16
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Perdagangan atau jual beli dalam bahasa Arab berarti al-Bay‟, al-Tijārah dan al-

Mubādalah,
17

 sebagaimana firman Allah Saw dalam al-Qur‟an surat Fātir ayat 29:  

….      
“…Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".18 

Secara Terminologi para Ulama memberikan definisi jual beli, diantaranya: 

Menurut Ulama Hanafiah didefinisikan dengan: 

 َ  ٍل َ َ ٍل َ  َل َ ْ ٍ َ ُْ ْ  ٍ  ُ َ  َاَ  ُ 

 “Saling menukarkan harta melalui cara tertentu”. 

َ َ َ ل َ ْ ٍ ُ َ ْ  ٍ `َ ْ ٍ  َ ْ ُ ْ ٍ   َ  ُ َ  َاَ  ُ   ْ   ٍ ْ ُْ َ
“Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu 

yang bermanfaat”. 

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah, bahwa yang 

dimaksud dengan cara yang khusus adalah ijāb dan qabūl, atau juga bisa melalui saling 

memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.
19 

Dari beberapa definisi di atas Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi memahami bahwa 

inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai 

secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain 

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara‟ dan 

disepakati. Yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada 

kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti 

tidak sesuai dengan kehendak Syara‟. Benda dapat mencakup pengertian barang  dan uang, 

sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan 
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dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara‟. Sedangkan menurut ahli fiqih jual beli 

artinya pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab 

penerima (ijāb qabūl) dengan cara yang diizinkan.
20

 

Sedangkan jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang 

bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu 

perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah 

akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar  yaitu salah satu pihak menyerahkan 

ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan 

manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzāt (berbentuk), ia berfungsi sebagai 

objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
21

  

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan 

kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan 

mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), 

tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang 

sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.
22

 

 

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu 

perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela 

antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda  dan pihak lain menerimanya 

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan Syara‟ dan disepakati. Sesuai 

dengan ketetapan hukum Syara‟ maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, 
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rukun-rukun dan hal-hal  lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-

syarat dan rukunnya  tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara‟.23
 

 

B. Dasar Hukum Jual Beli 

Tidak sedikit kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, bahkan 

melupakannya, sehingga tidak memperdulikan apakah yang dilakukan dalam jual beli 

itu haram atau tidak. Keadaan seperti  itu merupakan kesalahan  besar  yang harus 

dicegah, agar  semua  kalangan yang bergerak pada bidang perdagangan mampu 

membedakan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak. 

Bagi mereka yang terjun ke dalam dunia usaha, khususnya  perdagangan atau 

tansaksi jual beli, berkewajiban mengetahui  hal-hal  apa  saja  yang dapat mengakibatkan 

jual beli tersebut sah atau tidak. Ini bertujuan supaya usaha yang dilakukan sah secara 

hukum dan terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan. 

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang di bolehkan dalam Islam, berdasarkan  

al-Qur‟an, Sunah, dan Ijma‟ yaitu: 

1. al-Qur‟an, di antaranya: 

a. Surat al-Baqarah ayat 275 
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Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti  

berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila . Yang demikian itu  

karena mereka berkata bahwa jual beli sa ma dengan riba. Padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang 

siapa  mendapat peringatan dari tuhan, la lu dia  berhenti, maka apa yang 

telah diperolehnya  dahulu menjadi  miliknya  dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Barang siapa  mengulangi, maka mereka itu penghuni 

neraka, mereka kekal didalamnya” (Q.S. al-Baqarah: 275)
24

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba.
25 

Ayat di atas juga dapat difahami untuk melakukan jual beli 

dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak 

melakukan apa yang dilarang dalam Islam. 

 

b. Surat an-Nisaa‟ ayat 29 
                            

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

sesamamu dengan jalan yang bat}il (tidak benar),  kecuali  dengan 

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

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Alah Maha Penyayang 

kepadamu.” (Q.S. an-Nisaa‟: 29)26
 

 

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 275 dan an-Nisa ayat 29 menjelaskan 
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keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak 

melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di  atas dengan bātil, yakni  

pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. 

Penggunaan kata makan dalam kedua ayat diatas untuk melarang memperoleh harta 

secara bātil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan.  

Selanjutnya dalam surat an-Nisā‟ ayat 29 menekankan juga keharusan adanya 

kerelaan kedua belah pihak, walaupun kerelaan adalah sesuatu tersembunyi di lubuk 

hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijāb dan qabūl atau apa saja 

yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang 

digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.
27

 

2. Sunah  

Sedangkan dasarnya dalam hadits Nabi diantaranya adalah yang berasal dari 

Rufa‟ah bin Rafi‟ bahwa: 

ى ص ل اه      س م اى ا كسب اط ب  مل ا    ل ب    كل ب ع :  فق ل؟سئل ا 
  ر ر

Artinya: “Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan 

(profesi) apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: “Usaha 
tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. al-Barzar 

dan al-Hakim).
28

 

 

 Dalam hadith Nabi tersebut menurut Amir Syarifuddin jual beli itu dimasukkan 

ke dalam usaha yang lebih baik dengan catatan “mabrūr” yang secara umum diartikan 
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atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan. Ini merupakan 

prinsip pokok dari suatu transaksi.
29

 

Sabda Rasulullah: 

                           (ر ا ا  هقل)ام ا   ع  ن ت اض 

Artinya: “Jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Baihaqi)30
 

 

 ا ت   ا    ق اا ن  ع ا   ن    (ر ا ا ر ذ ى) ا    قن  ا شه اء 
Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) 

dengan para Nabi, para Siddiqīn dan para Syuhadā‟.” (HR. Tirmizdi)
31

 

 

3. Landasan ijma‟: 

Menurut Sayyid Sabiq, Ummat sepakat bahwa jual beli sudah berlaku 

(dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.
32

 

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia 

tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa  bantuan orang lain, dengan syarat 

bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang 

lainnya yang sesuai. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang harus 

mengetahui apa saja yang dapat mengakibatkan suatu perdagangan atau jual beli  itu 

sah secara  hukum. Seperti  yang telah dijelaskan di  atas bahwa Allah SWT 

mengharamkan adanya ribā dan usaha yang paling baik adalah usaha yang 

dihasilkan dari tangannya sendiri, tentunya dari usaha yang halal pula.  
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Dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an, sabda Rasul dan Ijma‟ di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubāh (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa 

berubah dalam situasi tertentu. 

 

C. Akad dalam Jual Beli 

Hendi Suhendi mendefinisikan: "akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli."
33

 

Dengan adanya akad yang diucapkan oleh pembeli dan penjual maka transaksi jual beli 

menjadi sah. Akad tidak harus dengan menggunakan kata-kata seperti orang bisu akad bisa 

dengan tulisan. Akad hanya dengan dibubuhi harga pada barang yang diperjual belikan 

seperti jual beli yang terjadi di Supermarket atau Swalayan. Hal tersebut untuk 

mempermudah transaksi jual beli baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Sebagaimana 

yang diterangkan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqih as-Sunnah bahwasannya: "dalam ijāb qābul 

tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada 

akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri."
34

  

Pada penggunaan lafadz untuk akad Sayyid Sabiq menjelaskan yang diperlukan dalam 

akad adalah saling rela (rida), kemudian direalisasikan dalam bentuk mengambil dan 

memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan ma‟na pemilikan 

dan mempermilikkan, seperti ucapan penjual: aku jual, aku berikan dan ucapan pembeli: aku 

beli, aku ambil.
35

 Sedangkan syarat-syarat sahnya akad menurut Hendi Suhendi adalah: 

1. Tidak ada yang memisahkan antara ijāb (perkataan pembeli) dan qabūl (perkataan 

penjual), pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijāb dan sebaliknya. 
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2. Tidak diselingi dengan kata lain (kata yang bermakna tidak mengarah pada jual beli) baik 

antara ijāb maupun qabūl.
 
 

3. Beragama Islam.
36

 

Sedangkan Sayyid Sabiq mengisyaratkan dalam ijāb dan qabūl yang keduanya 

disebut shighāt akad adalah sebagai berikut: 

a. Satu sama lainnya berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak. 

b. Ada kesepakatan ijāb dengan qabul pada barang yang saling mereka relakan berupa 

barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, 

jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan: “aku jual 

kepadamu baju ini 5 pound”, dan si pembeli mengatakan: “saya terima barang 

tersebut dengan harga 4 pound”, maka jual beli dinyatakan tidak sah. Karena ijâb 

dan qabûl berbeda. 

c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madi) seperti perkataan penjual: aku 

telah jual dan perkataan pembeli: aku telah terima , atau masa sekarang 

(mudari‟) jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti, aku sekarang jual 

dan aku sekarang beli. Jika yang diingini masa yang akan datang atau terdapat 

kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu baru 

merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah, 

karena itu menjadi tidak sah secara hukum. 37
 

Adapun bentuk akad yang bisa dipakai untuk bertransaksi jual beli yaitu sebagaimana 

berikut ini: 

1. Akad dengan tulisan 
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Akad jual beli dapat dinyatakan sah dengan ijāb qabūl lisan, atau dengan tulisan, 

dengan syarat tertentu. Sayyid Sabiq berkata: 

“Bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang melakukan akad itu bisu 
tidak dapat berbicara.  Jika mereka berdua berada disatu majlis dan tidak ada 

halangan berbicara, akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada 

penghalang berbicara yang merupakan ekspresi (ungkapan) saling jelas. Kecuali 

jika terdapat sebab yang hakiki yang menuntut tidak dilangsungkannya akad 

dengan ucapan. Untuk kesempurnaan akad disyaratkan hendaknya orang yang 

dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu."
38 

 

 

Hal ini dilakukan karena kedua belah pihak supaya bisa memahami dan mengerti 

apa yang terdapat dalam tulisan itu yang menjadi kesepakatan keduanya. Jika salah satu 

pihak tidak mengetahui atas kesepakatannya maka akad itu bisa menjadi batal karena 

kembali lagi dasar jual beli adalah 'an ta râdîn (suka sama suka). 

Musthafa berpendapat bahwa dalam dunia modern sekarang ini transaksi jual beli 

terhadap barang-barang yang berharga maka ijāb qabūlnya  diwujudkan dalam bentuk 

akta jual beli secara tertulis. Antara lain seperti yang dibuat kantor notaris dalam bentuk 

akta jual beli di atas kertas bermaterai. Dengan bentuk yang seperti itu maka akta jual 

beli tersebut mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat, sehingga kalau terjadi 

perselisihan maka dapat diselesaikan di pengadilan berdasarkan hukum positif yang 

berlaku di Indonesia.
39

 

2. Akad dengan perantara utusan 

Selain dapat dengan menggunakan akad berbentuk lisan dan tulisan, akad juga 

dapat dilakukan dengan perantara utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan 
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syarat: Si utusan dari satu pihak menghadap kepada pihak lainnya. Jika tercapai 

kesepakatan antara kedua belah pihak, akad sudah menjadi sah.
40

 

3. Akad orang bisu 

Akad juga sah dengan bahasa isyarat yang dipahami dari orang bisu. Karena 

isyarat bagi orang bisu merupakan ungkapan dari apa yang ada di dalam jiwanya tak 

ubahnya ucapan bagi orang yang dapat berbicara. Bagi orang bisu boleh berakad dengan 

tulisan, sebagai ganti dari bahasa isyarat, ini jika si bisu memahami baca tulis. 

Persyaratan yang ditetapkan oleh sebagian ahli fiqih mengenai adanya persyaratan bunyi 

tertentu untuk akad, tidak ada sumbernya baik dari al-Qur‟an maupun Sunnah.
41

 

 

D. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Hukum Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak dalam 

jual beli memperlihatkan syarat dan rukun yang telah ditentukan, karena apabila salah 

satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau batal.  

Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut: 

1. Penjual dan pembeli, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Kehendaknya sendiri. 

b. Sehat akalnya, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. 

c. Sampai umur atau baligh.
42

 

Syarat yang berkaitan dengan „āqid (para pihak penjual dan pembeli), semua 

madhhab sepakat bahwasannya seorang „āqid harus mumayyis. Syarat yang berkaitan 

denga ijāb qabūl (sighāt), seluruh madhhab sepakat bahwasannya sighāt akad jual beli 
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harus dilaksanakan dalam satu majlis, antara keduannya terdapat persesuaian dan tidak 

terputus, tidak digantungkan dengan sesuai yang lain dan tidak dibatasi dengan periode 

waktu tertentu. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, pada prinsipnya seluruh 

madhhab sepakat bahwasanya obyek akad harus berupa  mal mutaqawwim, suci, wujud 

(ada), diketahui secara jelas dan dapat tkan fāsid, sedangkan menurut jumhur berakibat 

membatalkan akad jual-beli yang diserah terimakan.
43

 

2. Benda yang diperjualbelikan, dengan syarat yaitu: 

a. Bersih barangnya 

Yang dimaksud bersih barangnya ialah barang yang diperjual belikan 

bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan 

sebagai benda yang diharamkan.
44

 Menurut jumhur Ulama, segala bentuk barang 

yang najis dilarang untuk diperjual belikan. Akan tetapi madhhab Hanafi dan 

madhhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal 

untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: Diperbolehkan seseorang menjual 

kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh 

karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Barang-barang 

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat 

digunakan sebagai pupuk tanaman.
45

 

Sabda Rasulullah saw saat lewat dan menemukan bangkai kambing milik 

Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja yaitu: 

َ ؟ فَ َق  ُ ْ ا َ بَ َه  َفَ  بَ ْغُتُمْ ُ َ انْ تَ َ ْعُتْم َب ُُْ َا  . اَنَ َه  َ ْ َت ٌ َه  َ َرُسْ لَ :َاَ اَخْذ

                                                 
43

 Ibid, 124-125. 
44

 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),132. 
45

 Sabiq, Fikih Sunnah, 54. 



. اَْكُ َه َاَمَ ُحِ َم : فَ َق لَ 
“Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak ia dan dapat 
kalian manfaatkan?” Kemudian para sahabat berkata: “Wahai Rasulullah kambing 

telah mati menjadi bangkai”. Rasulullah saw, menjawab: “Sesungguhnya yang 
diharamkan adalah hanya memakannya”.46

 

 

Dari hadith di atas dijelaskan bahwa yang diperbolehkan hanyalah 

memanfaatkannya bukanlah memakannya. Selagi pemanfaatannya diperbolehkan, 

maka menjualnya pun diperbolehkan pula jika memang tujuan utama dari 

penjualan itu adalah untuk mengambil manfaatnya. 

b. Dapat dimanfaatkan 

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang 

tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam (syari‟at Islam). Maksudnya 

pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. 

Misalnya kalau sesuatu barang dibeli yang tujuannya pemanfaatan untuk berbuat 

yang bertentangan dengan syari‟at Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak 

bermanfaat.
47

 Jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. 

Juga boleh jual beli kucing, lebah, beruang, singa dan binatang lain yang berguna 

untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjualbelikan 

gajah untuk mengangkut barang, burung beo, buruk merak dan burung-burung lain 

yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan 

menikmati suara dan bentuknya. 
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Jual beli anjing yang bukan anjing terdidik tidak boleh, karena Rasulullah 

mencegahnya. Anjing-anjing yang dapat dijinakkan seperti untuk penjagaan, anjing 

penjaga tanaman, menurut Abu Hanifah boleh diperjualbelikan.
48

 

c. Milik orang yang melakukan akad 

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu 

barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah mendapatkan izin dari pemilik 

sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang 

yang bukan pemiliknya atau berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai 

perjanjian jual beli yang batal.
49

 

Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, maka 

jual beli seperti ini dinamakan bai’al-fudul, yang maksudnya adalah jual beli yang 

akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada izin pemilik, Seperti suami yang 

menjual milik istrinya tanpa izin istri atau membelanjakan milik istri tanpa izinnya.
50

 

Akad ini dianggap sebagai akad vailid, hanya mulai masa berlakunya 

tergantung pada pembolehan si pemilik atau walinya. Jika si pemilik membolehkan, 

baru dilaksanakan dan jika tidak, maka akad menjadi batal. Pendapat ini didasarkan 

kepada hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dari al-Baihaqi, bahwa dia berkata: 

“Rasulullah pernah mengutusku membeli kambing untuknya dengan beberapa dinar 

yang diberikan kepadaku. Aku kemudian membelikannya dua kambing untuknya. 

Salah satunya aku beli dengan harga satu dinar dan aku kembali dengan membawa 

sisa uang dan kambing. Kemudian Rasulullah bersabda: 
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َْ ََك هبَ َرَك   َِ َصْ َقَ  ََ
“Moga-moga Allah memberkahi tindakan tangan kananmu”.51

 

 

Hadith di atas yang dijadikan dalil sahnya seseorang menjual milik orang lain, 

demikian juga membelikannya tanpa izin si pembeli. Izin itu sebenarnya karena 

dikhawatirkan kalau-kalau sikap seperti ini (tanpa izin) akan berakibat tidak baik. 

d. Mampu menyerahkan 

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai 

pemilik atau sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai 

obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu 

penyerahan barang kepada pembeli.
52

 Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada 

waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air. 

Rasulullah bersabda dari Ahmad: 

 

ُ َ َ ٌر  اَ َتْشتَ ُ  اا َسَمَك َِ اْ َم َءفََ َن
“Janganlah kalian membeli ikan yang berada di dalam air sesungguhnya yang 

demikian itu penipuan”. 
 

Serah terima (qabd) barang terdiri dari dua macam yaitu barang yang tidak 

bergerak dengan jalan pengunduran kedua belah pihak atau salah satu pihak, 

sedangkan barang yang dipindahkan atau diangkut seperti makanan, pakaian, 

binatang dan lain-lain dengan mengukur bilangan dengan cara menimbang atau 

menakarnya, jika dapat demikian. Dalil mengenai pengukuran terdapat dalam hadits 

riwayat al-Bukhari, bahwa Nabi saw bersabda kepada Utsman bin Affan r.a: 
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َْ َت اْ َكْ َل َفَكْل  ََ َاَذا
“Jika dapat ditakar, takarlah”. 
 

Hadith ini sebagai dalil wajibnya menakar yang dapat ditakar. Demikian 

juga menimbangnya, lantaran kedua alat ini sebagai pengukuran jumlah sesuatu. 

Dengan demikian semua barang dapat diukur jumlahnya, qabd yang dilakukan 

barang tersebut, dengan terlebih dahulu menghitungnya, baik itu berbentuk 

makanan maupun yang lainnya.
53

 

 

 

e. Mengetahui 

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak 

diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut 

mengandung unsur penipuan. Mengetahui diartikan secara luas yaitu melihat sendiri 

keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.
54

 

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, 

jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui 

barang yang dijual, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui 

(jazaf). Untuk barang zimmāh (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), 

maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang 

melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, jenis 

pembayaran, jumlah maupun masanya.
55
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3. Ijāb dan Qabūl 

Ijāb ialah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini sekian…”.  Qabūl adalah 

perkataan si pembeli, seperti “saya beli barang tersebut dengan harga sekian”.56
 

 Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijāb dan qabūl dilakukan, sebab ijāb qābul 

menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijāb dan qabūl dilakukan dengan lisan 

tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijāb qabūl dengan 

surat-menyurat yang mengandung arti ijāb dan qabūl. Adanya kerelaan tidak dapat 

dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-

tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijāb dan qabūl.
57

 

Menurut Ulama fiqih syarat ijāb dan qabūl adalah:  

a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal. 

b. Qabūl sesuai dengan ijāb. 

c. Ijāb qabūl dilakukan dalam satu majelis.
58 

 

 

E. Penetapan Harga Jual Beli 

Yang dimaksud penetapan harga adalah kewenangan seorang penguasa, atau wakilnya 

atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada 

kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar agar mereka menjual barang-barang 

dengan harga tertentu. Lebih lanjut, para pelaku pasar dilarang menaikkan harga atau 

menurunkan harga dari harga yang ditentukan, demi  kemaslahatan umum.
59
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Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menetapkan harga sekaligus 

melindungi hak keduanya. Lebih detail dapat dilihat fungsi pemerintah untuk menjaga 

kesetabilan harga, bila terjadi kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap 

permintaan dan penawaran.
60

 Intinya pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak 

menjamin adanya keuntungan di salah satu pihak.  

Menurut  Rachmat  Syafei,  harga  hanya  terjadi  pada  akad yakni  sesuatu  yang  

direlakan  dalam  akad,  baik  lebih  sedikit,  lebih  besar,  atau  sama  dengan  nilai  barang.  

Biasanya,  harga  dijadikan  penukar  barang yang diriḍai oleh kedua pihak yang akad.
61 

 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu 

kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan  tersebut 

diriḍai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh  kedua belah pihak 

dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama  dengan nilai barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.  

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga 

mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas‟ir ada  yang ẓālim, 

itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan."
62 

Penetapan harga 

yang tak adil dan haram, naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang 

mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Misalnya 

“Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk 

menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.” jika penentuan 

harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka riḍai, maka 

tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun,jika penentuan harga itu menimbulkan 
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suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak 

menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.
63

 

Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada penjelasan di atas 

yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kedẓaliman dalam penentuan harga atau 

karena ada ketimpangan harga yang kiranya diperlukan adanya tas‟ir. Dan sah jika untuk 

kemashlahatan bersama. 

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara  pembeli 

membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya  dengan  harga  dua  kali  

lipat  harga  pertama.  Dalam kasus  ini,  para  pedagang  secara suka rela harus menerima  

penetapan  harga  oleh  pemerintah.  Pihak  yang  berwenang wajib menetapkan harga itu. 

Dengan demikian, penetapan harga  wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang 

sesuai demi tegaknya  keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.
64

 Sedang menurut Ibnu 

Taimiyah ”Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran”.
65 

 

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah  permintaan produk 

atau jasa  oleh  para  pembeli  dan  pemasaran produk atau jasa  dari para pengusaha atau 

pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak,  maka permintaan tersebut dinamakan 

permintaan pasar. Adapun  penawaran pasar  terdiri dari pasar monopoli, duopoli, 

oligopoli, dan  persaingan  sempurna.  Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh 

agama Islam selama tidak berlaku  ẓālim terhadap para konsumen.
66

  

Jadi harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang  membentuk 

suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan  kesepakatan antara para pembeli 
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dan para penjual yang mana para pembeli memberikan riḍha dan para penjual juga 

memberikan riḍha. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai. Titik 

keseimbangan yang merupakan  kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga.  

Adapun syarat dalam penetapan harga adalah: 

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

b. Kedua, dapat diserahkan pada saat waktu, akad sekalipun secara hukum seperti 

pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian 

(berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas. 

c. Dan yang ketiga, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, 

maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara‟.67
 

Penetapan harga yang terjadi pada setiap tempat dan daerah akan berbeda-beda 

bentuknya kebanyakan terjadi berdasarkan tradisi yang telah melekat dan di setujui 

bersama. Pada dasarnya syariat Islam mengakui adat atau tradisi begitu juga dalam hal 

penetapan harga dalam jual beli. 

1. Pengertian 'Urf 

Secara bahasa, 'urf adalah kebiasaan baik.
68

 'Urf  artinya “adat”, “kebiasaan”, suatu 

kebiasaan yang terus menerus.
69

 Arti 'urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, 

perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk 

melakukannya atau meninggalkannya.
70
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Sedangkan 'urf menurut istilah para fukaha 'urf itu terdiri adri dua macam: adat 

dalam bentuk perbuatan dan adat dalam bentuk perkataan.
71

 'Urf dalam ilmu ushul fiqih 

adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal 

muamalat dan telah tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus 

yang diterima oleh akal yang sehat.
72

 

Bisa disimpulkan dari uraia diatas 'urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi 

kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus menerus, baik berupa perkataan maupun 

perbuatan. 

2. Syarat-Syarat 'Urf 

'Urf bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut:
73

 

a. 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu 

muncul. Artinya. 'Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada 

sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. 

b. 'Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus 

yang telah lama. 

c. 'Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. 

Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara 

jelas hal-hal yang harus dilakukan. 

d. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang 

dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. 'Urf seperti ini tidak dapat dijadikan 
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dalil syara', karena kehujjahan 'urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang 

mengandung hukum permasalahnnya yang dihadapi. 

3. Macam-Macam 'Urf 

Dari segi benar tidaknya suatu 'urf, yaitu 'Urf shahih dan 'Urf fasid sebagai 

berikut:
74

 

a. 'Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak 

bertentangan dengan syara‟, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan 

yang wajib. 

b. 'Urf fasid adalah kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang bertentangan 

dengan dalil syara‟. 

Dilihat dari segi objeknya, 'urf dibagi kepada 'urf lafdzy dan 'urf amali adalah: 

a. 'Urf la fdzi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau 

ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan 

itulah yang difahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. 

b. 'Urf  amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan degan perbuatan biasa atau 

muamalah keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan 

masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan 

kepentingan oang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu. 

Dari segi cakupannya, 'urf dibagi dua, yaitu 'urf amm dam 'urf khash antara lain: 

a. 'Urf 'amm adalah 'urf yang berlaku pada sesuatu tempat, masa dan 

keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan 

diseluruh daerah. 
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b. 'Urf khash adalah 'urf yang berlaku hanya pada suatu tempat, masa dan keadaan 

tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. 
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