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ABSTRAK 

Hardiyansyah. 2014. Tinjauan Hokum Islam Terhadap Jual Beli Air Irigasi 

Sumur Pompa Sawah Di Desa Banyukambang Kecamatan Wonoasri Kabupaten 

Madiun. Skripsi. Program studi Muamalah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr Aji Damanuri, MEI, 

selaku pembimbing I dan ibu Ika Susilawat, SE.M.M, selaku pembimbing II. 

Kata Kunci : Jual Beli Air Irigasi Sumur Pompa Sawah Di Desa 

Banyukambang Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. 

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan 

manusia dalam memenuhi kebutuhan baik dengan cara tukar-menukar barang atau 

sesuatu yang bermanfaat. Di dalam bermuamalah, jual beli termasuk paling 

penting. Banyak sekali dalam kehidupan bermasyarakat menggunakan akad jual 

beli baik dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupan ataupun dalam hal 

mengembangkan harta milik. Jual beli adalah pemberian harta karena menerima 

harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab-qabul) dengan cara 

yang diizinkan. Di zaman sekarang terdapat banyak sekali model dan bentuk 

transaksi dalam jual beli. Termasuk di dalam bidang pertanian terutama dalam 

memenuhi kebutuhannya ada beberapa yang di dalamnya terdapat proses transaksi 

jual beli, yaitu jual beli air irigasi sumur pompa yang diperuntuhkan untuk irigasi 

sawah. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) 

Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad jual beli Air Sumur Irigasi 

Sawah di Desa Banyukambang Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun? (2) 

Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Jual Beli Air 

Sumur Irigasi Sawah di Desa Banyukambang Kecamatan Wonoasri Kabupaten 

Madiun? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data-

data diambil dengan menggunakan teknik wawancara, obsevasi dan dokumentasi. 

Kemudian teknik analisa data menggunakan analisis data kualitatif dengan 

menggunakan metode deduktif. 

Dari penelitian itu ditemukan bahwa (1) akad transaksi jual beli air irigasi 

sumur pompa sawah yang ada di desa Banyukambang kecamatan Wonoasri 

kabupaten Madiun, baik akad jual beli dengan sistem pembayaran perjam ataupun 

dengan pembayaran yang ditangguhkan sampai masa panen tiba dengan 

pembayaran padi hasil panen atau bisa disebut dengan sistem sanggeman 

diperbolehkan karena rukun dan syarat jual beli menurut fiqih seperti akad (ijab 

dan qabul), orang-orang yang berakat (penjual dan pembeli) dan ma‟kud alaih 

(objek akad) sudah di terpenuhi dan tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan di 

mana pihak petani dan pihak pemilik sumur sudah saling merelakan. (2) Sistem 

pembayaran jual beli air irigasi sumur pompa sawah dengan tunai dan 

pembayaran yang ditangguhkan sampai masa panen tiba dengan pembayaran padi 

hasil panen diperbolehkan karena sudah sesuai dengan hukum fikih dan 

diperbolehkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial, yang di mana dalam kehidupannya 

saling membutuhkan satu sama lain baik tolong-menolong, tukar-menukar, 

sewa-menyewa, ataupun jual-beli dalam hal memenuhi kebutuhan, baik 

dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum. Dengan 

demikian akan tercipta kehidupan masyarakat yang teratur dan damai, 

hubungan dengan sesama satu sama lain akan harmonis. Akan tetapi, sifat 

tamak dan serakah manusia tetap ada sehingga suka mementingkan 

kepentingan sendiri. Oleh karena itu Agama Islam sendiri juga menganjurkan 

umatnya untuk bermuamah dengan baik dalam kehidupannya agar dalam 

kehidupannya berjalan dengan lancar dan teratur. Dalam ajaran Agama Islam 

memberikan peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang sebaik-baiknya.
1
 

Karena dengan adanya muamalah yang baik maka akan tercipta hidup yang 

harmonis. Sehingga bermuamalah sangatlah penting dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Muamalah menurut etimologi, kata muamalah adalah: bentuk 

masdar dari kata „amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan 

saling beramal.
2
 Sedangakan menurut beberapa ulama yaitu menurut Hudhari 

“muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar 

                                                           
1
 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam.(Jakarta: Sinar Biru, 1954), 278 

2
 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 14 
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manfaat”, sedangkan menurut Idris Ahmad “muamalah adalah aturan Allah 

yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk 

mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik”, 

sementara itu menurut Rasyid Ridha “muamalah adalah tukar-menukar 

barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang ditentukan”. 3 

Pengertian di atas dari beberapa ulama tersebut dapat disimpulkan 

bahwa muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia 

dengan manusia dalam memenuhi kebutuhan baik dengan cara tukar-menukar 

barang atau sesuatu yang bermanfaat. 

Di dalam bermuamalah, jual beli termasuk paling penting. Banyak 

sekali dalam kehidupan bermasyarakat menggunakan akad jual beli baik 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupan ataupun dalam hal 

mengembangkan harta milik. 

Jual beli menurut bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada 

pemberian (imbalan tertentu). Sedangkan menurut istilah artinya pemberian 

harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan 

(ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.
4
 Di dalam agama Islam yang 

berkenaan dengan hukum taklifi hukumnya adalah boleh, kebolehan ini dapat 

ditemukan dalam al-Quran diantaranya adalah pada surat al-Baqarah ayat 

275: 

         

                                                           
3
 Ibid, 16 

4
 Moh Rifa‟i dkk, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar  (Semarang: Toha Putra, 1978), 

183 
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Artinya “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba” 

 

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa jika seseorang 

memilih jual beli itu sebagai upaya untuk mencari rizki maka jual beli itu 

harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah 

SWT yaitu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada sisi lain 

Islam memiliki aturan, semua tawar menawar atau transaksi yang mempunyai 

sifat judi, taruhan, atau untung-untungan dalam Islam dilarang. Ada 

pernyataan yang sangat tegas dalam al-Quran mengenai larangan tersebut. 

Rasullulah SAW melarang berjudi dalam segala bentuknya yang mengandung 

unsur taruhan, perjualan dengan sistem undian, spekulasi, untung-untungan, 

dan sebagainya. Berbagai transaksi yang menggandung unsur tersebut tadi 

dinyatakan tidak sah dan batal.
5
 

Sedangkan dasarnya dalam hadits Nabi diantarnya adalah yang 

berasal dari Rufa‟ah bin Rafi‟ menurut riwayat al-Bazar yang sah oleh al-

Hakim: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Telah pernah ditanya tentang 

usaha apa yang baik; Nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan 

jual beli yang mabrur”. 

Dalam hadis Nabi tersebut dimaksukkan jual beli itu kedalam usaha 

yang lebih baik dengan adanya catatan “mabrur” yang secara umum diartikan 

atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan penghianatan. Ini 

merupakan prinsip pokok transaksi.
6
 

                                                           
5
 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 

1996), 146 
6
 Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqih (Jakata: Prenada Kencana, 2003), 193-194  
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Adapun hikmah diperbolehkannya jual beli itu adalah 

menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. 

Seseorang yang memiliki harta ditangannya namun dia tidak memerlukan 

harta itu, sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta namun harta itu ada 

ditangan orang lain, kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang 

diinginkannya itu memerlukan harta yang yang ada ditangannya maka bisa 

melakukan tukar menukar atau bisa dikatakan jual beli. Jika seandainya yang 

diperlukan seseorang belum sama dengan apa yang diperlukan orang lain, 

tentu saja tidak bisa terjadi transaksi tukar menukar. Untuk itu digunakanlah 

alat tukar menukar yang resmi sehingga berlangsunglah jual beli tersebut. 

Seandainya jual beli itu tidak disyariatkan, maka manusia akan mengalami 

kesukaran dalam kehidupannya.
7
 

Dalam memperjual belikan barang yang diperjual belikan harus jelas 

baik kadar ukuran ataupun jumlahnya sehingga tidak ada unsur tipu daya. 

Contohnya menjual belikan barang rampasan yang masih ada ditangan yang 

merampasnya, ikan yang ada di laut, barang yang masih dijaminkan, dan lain-

lain. Ini sesuai dengan hadits Nabi. Dari Abu Huairah. Ia berkata, “Nabi SAW 

telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya .” 

Riwayat Muslim dan lainnya.
8
 

Di zaman sekarang terdapat banyak sekali model dan bentuk 

transaksi dalam kehidupan bermuamalah. Termasuk jual beli di dalamnya 

juga terdapat banyak model transaksi jual beli. Di dalam bidang pertanian 

                                                           
7
 Ibid, 194 

8
 Ibid, 280 
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terutama dalam memenuhi kebutuhannya ada beberapa yang di dalamnya 

terdapat proses transaksi jual beli, yaitu jual beli air irigasi sumur pompa yang 

diperuntuhkan untuk irigasi sawah. 

Irigasi adalah menyalurkan air yang perlu untuk pertumbuhan 

tanaman ke tanah yang diolah dan mendistribusinya secara sistematis. 

Perancangan irigasi disusun terutama berdasarkan kondisi-kondisi 

meteorologi di daerah bersangkutan dan kadar air yang diperlukan untuk 

pertumbuhan tanaman.
9
 

Di desa Banyukambang kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun 

terdapat ada 2 (dua) model transaksi jual beli air irigasi sumur pompa yang 

digunakan untuk irigasi sawah: Pertama, pembelian air irigasi sumur pompa 

sawah secara tunai (langsung) yaitu dengan cara penghitungan perjam dalam 

pengairan. Maksudnya petani membeli air  irigasi sumur pompa yang akan 

digunakan dalam pengairan sawahnya dalam pembayaran secara tunai atau 

langsung setelah pengairan selesai dan jumah pembayarannya tergantung 

pada berapa jam air itu mengalir ke sawahnya. Dalam model transaksi 

pembayaran secara tunai atau langsung ada dua jenis transaksi yang 

digunakan, yaitu:  

1. Pembayaran dengan tunai dengan penghitungan perjam dengan 

menggunakan solar petani yaitu pembayaran dalam 1 jamnya sebesar Rp 

10.000,00. 

                                                           
9
 Sosrodarso S dan Takeda K, Hidrologi Untuk Pengairan (Jakarta: Pradnya Paramita, 

1980), 102 
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Contoh: petani melakukan akad jual beli air irigasi sumur pompa sawah 

dengan pemilik sumur dalam pengairan 5 jam dengan menggunakan solar 

petani maka setelah pengairan petani secara langsung (tunai) membayar 

pengairannya sebesar Rp 50.000,00. 

2. Pembayaran dengan tunai dengan penghitungan perjam dengan 

mengunakan solar pemilik air sumur yaitu pembayaran dalam 1 jamnya 

sebesar Rp 15.000,00. 

Contoh: petani melakukan akad jual beli air irigasi sumur pompa sawah 

dengan pemilik sumur dalam pengairan 5 jam dengan menggunakan solar 

pemilik air sumur maka setelah pengairan petani secara langsung (tunai) 

membayar pengairannya sebesar Rp 75.000,00. 
10

 

Kedua, pembelian air irigasi sumur pompa sawah dengan 

pembayaran padi hasil panen yang dibayarkan setelah panen. Maksudnya 

petani membeli air irigasi sumur pompa yang akan digunakan dalam 

pengairan sawahnya dalam pembayaran ditangguhkan sampai pada masa 

panen tiba, di mana nanti padi hasil panen secara keseluruhan akan dibagi 

dengan pemilik air sumur. Dengan perincian pemilik air sumur akan 

mendapatkan 1 kwintal padi hasil panen per ¼ kulen atau 125 aru. Jadi dalam 

transaksi yang ke dua ini pemilik air sumur akan mendapatkan 1 kwintal padi 

per ¼ kulen atau 125 aru dari sawah yang diairinya. Jika 1 kulen atau 500 aru 

luas sawah yang diairi maka pemilik air sumur akan mendapat 4 kwintal padi 

pada saat panen tiba. 

                                                           
10

 Berdasarkan Transkrip Wawancara, No 01/ 01 MN/ 25 Nov 2013 
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Di dalam transaksi tersebut dalam pembayarannya menggunakan 

padi hasil panen yang didapat dan jika dalam hasil panennya buruk atau gagal 

panen sehingga petani tidak dapat membayar dengan padi maka petani 

membayar dengan uang sebesar berapa harga 1 kwintal padi pada saat itu. 

Dalam model transaksi seperti ini maka petani bisa sewaktu-waktu bisa 

mengambil air irigasi sumur pompa jika membutuhkan hanya dengan 

menggunakan solar sendiri. 

Contohnya: petani dan pemilik air sumur melakukan akad jual beli 

air irigasi sumur pompa sawah dengan sistem pembayaran ditangguhkan 

sampai pada masa panen tiba dengan pembayaran padi hasil panen. Petani 

memiliki luas ladang 2 kulen atau 1.000 aru maka setelah masa panen tiba 

maka si petani membayar sebanyak 8 kwintal padi dari hasil panen.
11

 

Dari kedua akad transaksi jual beli air irigasi sawah tersebut  

menurut penulis pada akad tansaksi jual beli air irigasi sumur pompa sawah 

dengan sistem pembayaran dengan padi hasil panen yang dibayarkan setelah 

panen dengan 1 kwintal per ¼ kulen atau 125 aru terdapat permasalahan yaitu 

tidak ada kejelasan dengan takaran air yang diperjual belikan, ini dikarenakan 

tidak adanya penetapan berapa kali air irigasi yang diambil dalam masa tanam 

sampai masa panen tiba. Berbeda dengan transaksi dengan sistem 

pembayaran perjamnya yang sudah jelas yaitu dalam takarannya air yang 

diperjual belikan yaitu air yang keluar dalam per 1 jam nya, yaitu 

menggunakan solar petani pembayarannya sebesar Rp 10.000,00 dan jika 
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menggunakan solar pemilik air sumur maka pembayarannya sebesar Rp 

15.000,00. Dengan tidak jelasnya berapa kali pengambilan air irigasi yang 

dilakukan petani selama masa tanam sampai pada masa panen tiba maka 

dengan ini pemilik air sumur bisa saja dirugikan jika petani sering meminta 

pengairan atau juga bisa petani yang dirugikan jika ternyata dalam masa 

tanam sampai masa panen hanya sedikit dalam pengairan. Sehingga akad 

tansaksi jual beli air irigasi sumur pompa sawah dengan sistem pembayaran 

dengan padi hasil panen yang dibayarkan setelah panen dengan 1 kwintal per 

¼ kulen atau 125 aru itu bertentangan dengan syarat jual beli yang diajarkan 

dalam agama Islam yaitu barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh 

si penjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya 

jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh (tipu 

daya). Keterangannya ada dalam hadist dari Abu Hurairah. Ia berkata, “Nabi 

SAW, Telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu 

daya.” (Riwayat Muslim dan lain-lain)
12

 

Sehingga sistem transaksi jual beli air irigasi sumur pompa sawah di 

desa Banyukambang dengan sistem pembayaran dengan padi hasil panen 

yang dibayarkan setelah panen dengan 1 kwintal per ¼ kulen atau 125 aru 

tersebut perlu dikaji secara hukum Islam agar adanya kejelasan hukum dari 

proses bermualamah yang baik dan benar tentang jual beli air irigasi sumur 

pompa sawah. Agar dalam proses jual beli air irigasi sumur pompa sawah di 

desa Banyukambang kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun tidak ada 
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 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, 281 
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permasalahan baik dari pihak petani ataupun dari pemilik air sumur itu 

sendiri. Maka dari itu penulis memilih judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI AIR IRIGASI SUMUR POMPA 

SAWAH DI DESA BANYUKAMBANG KECAMATAN WONOASRI 

KABUPATEN MADIUN”. 

B. Penegasan istilah 

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh 

penulis, maka ada beberapa penegasan istilah antara lain: 

1. Hukum Islam, yaitu kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan 

untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Quran, hadits 

Nabi atau pendapat sahabat, tabi‟in, maupun pendapat yang berkembang 

sesuatu masa dalam kehidupan umat Islam.
13

 

2. Irigasi, yaitu pemberian air secara buatan pada lahan pertanian untuk 

kebutuhan tanaman.
14

 

3. Air pompa sumur, yaitu sumber air buatan yang dibuat dengan cara 

menggali tanah dengan bor, atau lubang yang sengaja dibuat menembus 

lapisan tanah untuk memperoleh air.
15

 

4. Desa Banyukambang, yaitu suatu desa yang terletak di wilayah kecamatan 

Wonoasri kabupaten Madiun. 
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 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 

1996), 575 
14

 M Dahlan dan Lya Sofyan , Kamus Induk Istilah Ilmiah (Surabaya: Target Press 

Surabaya, 2003), 333 
15

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 868 
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C. Rumusan masalah 

Adapun penelitian pada pembahasan kami akan mengkaji dengan 

kerangka pembahasan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad jual beli Air Sumur 

Irigasi Sawah di Desa Banyukambang Kecamatan Wonoasri Kabupaten 

Madiun? 

2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Jual 

Beli Air Sumur Irigasi Sawah di Desa Banyukambang Kecamatan 

Wonoasri Kabupaten Madiun? 

D. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan sebagai berikut: 

1. Menganalisis secara hukum Islam terhadap akad jual beli air irigasi sumur 

pompa sawah di desa Banyukambang kecamatan Wonoasri kabupaten 

Madiun. 

2. Menganalisis secara hukum Islam terhadap sistem pembayaran jual beli air 

irigasi sumur pompa sawah di desa Banyukambang kecamatan Wonoasri 

kabupaten Madiun. 

E. Kegunaan penelitian 

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis penelitian ini digunakan sebagai berikut: 
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a. Untuk memperkaya kazanah ilmu pengetahuan, sekaligus bisa 

dijalankan sebaagai bahan kajian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan generasi berikutnya. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal guna mengetahui lebih 

lanjut akad jual beli air irigasi sumur pompa sawah dengan dua 

macam model tersebut di daerah masing-masing.  

2. Secara praktis sebagai pedoman masyarakat dalam akad jual beli irigasi 

sumur pompa sawah dengan sistem pembayaran kontan dengan 

pembayaran perjam dan sistem yang ditangguhkan sampai masa panen tiba 

dengan pembayaran 1 kwintal per ¼ kulen. 

F. Telaah pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak karya tulis yang 

membahas tentang jual beli. Namun secara khusus membahas tentang jual 

beli air irigasi sumur pompa sawah di desa Banyukambang kecamatan 

Wonoasri kabupaten Madiun belum ada. Dengan demikian penulis 

memandang perlu adanya penelitian ini sehingga penelitian ini perlu 

dilakukan. 

Diantara karya tulis tersebut adalah yang pertama, skripsi oleh Lilik 

Indarti dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual 

Beli Jeruk Borongan Di Dusun Nglegok Desa Jurung Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo” tahun 2011 di dalam skripsi tersebut masalah yang 

diteliti adalah aqad jual beli jeruk borongan dan cara penetapan harga dan 

cara pembayaran dalam jual jeruk borongan. Hasil dari pembahasan skripsi 
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tersebut menyatakan bahwa aqad jual beli itu sah secara hukum Islam karena 

sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan itu semua sesuai dengan 

hukum Islam di mana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua 

belah pihak dengan tidak adanya paksaan atau atas dasar suka sama suka. 

Dalam penetapan harga akhir dalam jual beli jeruk borongan antara kedua 

belah pihak penjual dan pembeli mempunyai peran dalam menyepakati dalam 

penentuan harga akhir yang didasarkan atas dasar suka sama suka, sehingga 

dalam penetapan harga jual beli tidak bertentangan dengan hukum Islam.
16

 

Ke dua, skripsi oleh Ahmad Deni Setiawan yang berjudul “Analisa 

Fiqih Terhadap Jual Beli Sapi Rubuhan Di UD. Sri Makmur Ponorogo.” 

Didalam skripsi tersebut masalah yang diteliti adalah objek jual beli dan 

sistem penetapan harga pada jual beli sapi rubuhan. Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa objek jual beli sapi rubuhan yang berpenyakit tidak sah 

diperjual belikan menurut fiqih, karena daging tersebut madharatnya banyak 

sekali bila dikonsumsi dan kualitas dagingnya sudah jelek serta di dalamnya 

terdapat unsur penipuan dalam praktek jual belinya. Sistem penetapan pada 

jual beli sapi rubuhan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena ada 

unsur „an taradin antara kedua belah pihak dalam jual beli tersebut.
17

 

Ke tiga, skripsi oleh Ircham Junaidi yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gabah Di Desa Tanjungrejo Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun” tahun 2010 dalam skripsi tersebut masalah 
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yang diteliti adalah aqad jual beli gabah dan pelaksanaan jual bagi gabah 

tersebut. Hasil dari pembahasan skripsi tersebut menyatakan bahwa aqad jual 

beli itu sah. Di dalam skripsi tersebut ditinjau dari tiga bentuk akad jual beli: 

yang pertama ditinjau dari segi „aqid (orang yang berakad), kedua ditinjau 

dari segi obyeknya, ketiga dari segi sighatnya. Dari ketiga akad jual beli 

tersebut jual beli gabah diperbolehkan karena memenuhi persyaratan yang 

ditentukan hukum Islam. Dalam pelaksanaannya praktek jual beli gabah di 

desa Tanjungrejo kecamatan Kebonsari Madiun baik dengan membeli 

karungnya maupun yang tidak dengan karungnya diperbolehkan oleh hukum 

Islam karena jual beli ini dapat diqiyaskan dengan praktek jual beli tampa 

menyebutkan lafaz yang sudah dimaklumi oleh kedua belah pihak, atau yang 

lebih popular disebut bay‟al-mu‟atah.
18

 

Dari ke tiga skripsi tersebut tidak ada pembahasan yang secara 

khusus tentang jual beli air irigasi sumur pompa sawah. Sehingga penurut 

penulis perlu adanya karya tulis ilmiah yang membahas tentang jual beli air 

irigasi sumur pompa sawah. 

G. Metode penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan data yang 

diperlukan. Dalam operasionalnya, penelitian ini untuk melacak data 

berkenaan dengan aqad jual beli. 
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2. Pendekatan penelitian 

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yaitu yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.
19

  

3. Lokasi penelitian 

Penelitian dilaksanakan di desa Banyukambang, kecamatan Wonoasri, 

kabupaten Madiun. 

4. Subyek penelitian 

Subyek yang diambil dalam penelitian ini adalah petani dan pemilik 

sumur pompa sawah di desa Banyukambang 

5. Data penelitian  

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali 

data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli, diantaranya: 

a. Data mengenai akad jual beli air irigasi sumur pompa sawah di desa 

Banyukambang kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun. 

b. Data mengenai pembayaran akad jual beli air irigasi sumur pompa 

sawah di desa Banyukambang kecamatan Wonoasri kabupaten 

Madiun. 

6. Sumber data 

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan dau sumber data: 

1. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau 

informasi yang penulis dapatkan dari informan. Informan yang 
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penulis maksud adalah pihak-pihak yang faham dan kompeten 

tentang akad jual beli dan pembayaran air irigasi sumur pompa sawah 

di desa Banyukambang kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun. 

Informan tersebut adalah para pelaku jual beli yaitu para pemilik air 

sumur selaku penjual yang terdiri dari: Bapak Kasdi, Mas Duki, Mas 

Nur sin, Mas Nuri, Mas Supangat, Mbah Suleman, Mbah Salim, 

Mbah Joyo dan Dll. Sedangkan dari pihak petani selaku pembeli 

adalah: Bapak Munadi, Mbah Musni, Mbah Sumarno, Mas Kasmuri, 

Mas Dariwahyuni, Mas Wardoyo, dan Dll. 

2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang 

berupa data dokumentasi ataupun arsip-arsip yang terkait dengan jual 

beli air irigasi sumur pompa sawah. 

7. Metode pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan metode sebagai 

berikut: 

a. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu 

yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) dengan mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas 

pertannyaan.
20

 

b. Observasi (pengamatan), dapat diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang 
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diteliti,
21

 dalam hal ini adalah masalah pelaksanaan akad jual beli dan 

pembayaran air irigasi sumur pompa sawah di desa Banyukambang 

kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun. 

c. Dokumentasi yaitu perolehan data-data dari dokumen-dokumen dan 

lain-lain.
22

 

8. Teknik pengolahan data 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keseragaman 

masing-masing dalam suatu kelompok. 

b. Organizing, yaitu teknik penyusunan data dan membuat sistematika 

paparan yang diperoleh dari kerangka yang sudah direncanakan 

sebelumnya. 

c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisa lebih lanjutan terhadap 

hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan 

dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpuan sebagai 

pemecah dari rumusan yang ada.
23

 

9. Teknik analisa data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
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catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
24

 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deduktif. Metode 

deduktif adalah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan 

ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak pada data-data yang umum, 

kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular atau 

khusus dan mendetail.
25

 Setelah mendapat data-data terkait dengan jual 

beli air irigasi dan sistem pembayaran dalam akad jual beli maka penulis 

menganalisis tentang akad jual beli dan sistem pembayaran tersebut 

menurut fiqh. Sehingga diperoleh sebuah kesimpulan tentang jual beli air 

irigasi sumur pompa sawah di desa Banyukambang kecamatan Wonoasri 

kabupaten Madiun sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. 

H. Sistematika pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami alur pemikiran dalam 

skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab, masing-masing bab 

diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. 

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah 

sebagai berikut: 

Di dalam bab pertama, penulis memaparkan secara singkat beberapa 

permasalahan yang melatarbelakangi serta yang menjadi urgensi dalam 

penelitian ini, disamping itu penulis juga menjelaskan istilah dalam judul 

skripsi, merumuskan masalah-masala yang ada, tujuan diadakan penelitian, 
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kegunaan dengan hasil penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan 

dalam penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi 

penelitian, subjek penelitian, data penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, tehnik pengolahan data serta tehnik analisis data, dan 

yang terakhir sitematika pembahasan. 

Di dalam bab ke dua, penulis akan menerangkan antara lain tentang 

akad jual beli menurut agama Islam yang meliputi: pengertian aqad dan jual 

beli, dasar hukum jual beli, rukun serta syarat jual beli, macam-macam jual 

beli dan sistem pembayaran jual beli dalam agama Islam. 

Selanjutnya di bab ke tiga, penulis menjelaskan tentang praktek akad 

jual beli air irigasi sumur pompa sawah di desa Banyukambang kecamatan 

Wonoasri kabupaten Madiun. Di dalam bab ini merupakan data empiris yang 

berfungsi sebagai objek bahasan yang meliputi: keadaan geografis, 

kependudukan, pendidikan, agama dan ekonomi. Serta di dalamnya terdapat 

pembahasan tentang proses akad dan pembayaran tentang jual beli air irigasi 

sumur pompa sawah di desa Banyukambang kecamatan Wonoasri kabupaten 

Madiun. 

Bab ke empat yang merupakan pokok pembahasan yaitu berisi 

tentang analisa-analisa yang diantaranya adalah tinjauan hukum Islam 

terhadap akad jual beli air sumur irigasi sawah dan tinjauan hukum Islam 

terhadap sistem pembayaran jual beli air sumur irigasi sawah di desa 

Banyukambang kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun, 
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Pembahasan yang terakhir dalam bab yang kelima adalah penutup, 

yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta 

saran-saran dari penulis yang merupakan harapan penulis yang ditunjukan 

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktek jual beli air irigasi sawah di 

desa Banyukambang kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun. 
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BAB II 

AKAD JUAL BELI DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian akad 

Asal usul dari aqad adalah merupakan bagian dari macam-macam 

tasharruf.  Tasharruf adalah segala yang keluar dari seseorang manusia 

dengan kehendaknya dan syara‟ menetapkan haknya. 

Di dalam tasharruf terbagi menjadi dua, yaitu tasharruf fi‟li dan 

tasharruf qauli. Tasharruf fi‟li adalah usaha yang dilakukan manusia dengan 

tenaga dan badannya selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, 

menerima barang dalam jual beli, merusak benda orang lain dll. Sedangkan 

tasharruf qauli adalah usaha yang dilakukan dengan lidahnya (ucapan), 

Tasharruf qauliI sendiri dibagi menjadi dua „aqdi dan ghair „aqdi. Tasharruf 

qauli „aqdi adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan belah pihak yang 

saling berkaitan.
26

 

Istilah akad dalam hukum Islam dan dalam hukum di Indonesia 

disebut istilah peranjian atau transaksi. Kata akad sendiri berasal dari kata 

bahasa arab yaitu al-aqd yang artinya mengikat, menyambung atau 

menggambungkan.
27

 

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud akad adalah 

perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan keridhaan 

kedua belah pihak. 
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Akad merupakan sesuatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua 

orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing. Adapun rukun-rukun 

akad ada tiga yaitu: 

a. „Aqid adalah yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari 

satu orang dan terkadang terdiri beberapa orang atau kelompok. 

b. Ma‟qud „alaih adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda 

yang diperjual belikan. 

c. Mauudhu‟ al „aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. 

Contoh dalam akad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang 

dari penjual kepada pembeli dengan ganti. 

Shighat al‟aqd adalah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan 

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran 

kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan 

yang keluar dari pihak berakad yang diucapkan setelah adanya ijab.
28

 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan Shighat al‟aqd 

atau ijab dan qabul adalah harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab 

qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian. Contohnya seseorang 

berkata “aku serahkan buku ini” di dalam kalimat itu masih belum jelas 

dalam kata “serahkan” sehingga dalam kata tersebut menimbukan pernyataan; 

apakah buku itu diserahkan sebagai pemberian, penjualan ataupun titipan. 

Maka dalam ijab qabul harus diperjelas seperti “aku serahkan buku ini 

kepadamu sebagai hadiah atas sebagai pemberian”. 
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Selain itu juga dalam Shighat al‟aqd harus ada persesuaian antara 

ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda 

lafazh, misalnnya seseorang berkata “aku serahkan benda ini kepadamu 

sebagai titipan” tetapi yang mengucapkan qabul berkata “aku menerima 

benda ini sebagai pemberian” sehingga dalam ijab dan qabul itu tidak 

diperbolehkan.
29

 

B. Pengertian Jual beli 

Secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. 

Keduanya kata ini dalam bahasa arab sama dengan “al-bai” dan “al-syira‟”. 

Keduanya merupakan rangkaian makna timbal balik. Di dalam al Qur‟an, 

keduanya istilah itu disebutkan secara terpisah tetapi mempunyai makna 

bersamaan. Kadang-kadang dalam al Qur‟an menyebutnya al-bai saja namun 

penyebutan secara masing-masing itu mempunyai makna keduanya. Karena 

adanya penjualan pasti ada pembelian, demikian sebaliknya.
30

 

Jual beli menurut bahasa selain berarti al-bai‟ dan al-syira  jual beli 

juga bisa diartikan al-tijarah dan al-mubadalah, sebagaimana Allah SWT 

berfirman: 

                  

Artinya “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab 

Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari 
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rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam 

dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang 

tidak akan merugi”.
31

 

 

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai 

berikut: 

a. Segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik 

barang atau asset kepada orang lain termasuk dalam lingkup pengertian 

jual beli. Jual beli bisa berupa tukar menukar antara barang dengan 

barang atau barter (muqayyadah), uang dengan uang (sharf) atau barang 

dengan uang (mutlaq).
32

 

b. Menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan 

jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar 

saling merelakan. 

c. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan 

syara‟ 

 مليك عن مالية معاوضة باذن شرعيا
d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau 

memindahkan hak milik dengan adanya pengantinya dengan cara yang 

dibolehkan.
33

 

اضى اونقل ملك بعوض على  مبادلةمال مال على سبيل ال
 الوج اماذون في
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Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli 

adalah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai 

nilai secara sekarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-

benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan 

yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan yang 

dibenarkan oleh syara‟ maksudnya adalah memenuhi semua persyaratan-

persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli 

sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan 

kehendak syara‟.34
 

C. Dasar hukum jual beli 

Dalam jual beli sendiri merupakan tindakan yang telah disyariatkan, 

dalam artian telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan 

dengan hukum takhlifi hukumnya boleh.
35

 Karena semua manusia secara 

pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. 

Kebutuhan seperti ini tak pernah putus dan tak berhenti selama manusia 

hidup. Tidak ada seorang dapat memenuhi hajad hidupnya sendiri, oleh 

karena itu ia dituntut berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini 

tak satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran di mana seseorang 

memberikan apa yang iya milik untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang 

berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.
36

 Adapun dasar jual 

beli ada dalam Al-Qur‟an dan Al-hadits adalah: 
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Surat Al Baqoroh Ayat 275: 

        
Artinya “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba .“37
 

 

Surat An-Nisa Ayat 29 

                             
Artinya “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.”38
 

 

Sedangkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah 

berasal dari Rafi‟ah bin Rafi‟ menurut Al-Bazar yang disahihkan oleh Al-

Hakim: Artinya:”dari Rafi‟ah bin Rafi‟ bahwasanya Nabi SAW ditanya: apa 

mata pencaharian yang lebih baik? Jawabanya: seorang yang bekerja 

dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabur .” Maksud dari mabrur 

dalam hadits ini adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan 

merugikan orang lain.
39

 Berdasarkan ijma‟ ulama‟ telah sepakat bahwa jual 

beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi 

kebutuhan sendirinya, tanpa ada bantuan orang lain. Namun demikian, 
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bantuan atau barang milik orang lain yg dibutuhkan itu, harus diganti dengan 

barang lainnya yang sesuai.
40

 

Oleh sebab itu, sangat utama bagi umat Islam untuk dalam 

berdagang dalam memenuhi kebutuhan. Islam secara ketat memacu umatnya 

untuk giat dalam aktifitas berdagang dilain pihak juga Islam memberi batasan 

dan aturannya. 

D. Rukun Jual Beli 

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab dan qabul), orang-orang 

yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma‟kud alaih (objek akad).
41

 

Ijab qabul adalah rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual 

beli. Ijab-qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak ke pihak lain. 

Adanya ijab dan qabul ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka 

dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.
42

 

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan 

dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda 

yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul, Rasulullah SAW. 

Bersabda: 

ان  قن اث ى ص م قال ا ريرة ر ض عن ال عن اى 
 ااعن تراض

Artinya “dari Abi Hurairah R.A. dari Nabi SAW. Bersabda: 

janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling 

meridhoi.” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).43
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بى ص م اماالبيع عن تراض  قال ال
Artinya “Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli 

hanya sah dengan saling merelakan.” (Riwayat Ibn Hibban dan 

Ibn Majah).
44

 

 

Transaksi 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 ada pada bagian dalam 

diri manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya 

diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya persaan dalam 

tentang suka sama suka itu. Para ulama terdahulu menetapkan ijab qabul itu 

sebagai indikasinya. 

Ijab dan qabul merupakan indikasi yang menyatakan adanya suka 

sama suka. Tetapi pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat 

ditempatkan sebagai indikasi seperti saling menganguk atau saling 

menandatangani suatu dokumen, maka demikian telah memenuhi unsur suatu 

transaksi. Seumpamanya transaksi jual beli di supermarket, pembeli telah 

menyerahkan uang dan penjual melalui petugasnya di counter telah 

memberikan slip tanda terima maka sahlah jual beli itu. 

Para ulama sepakat untuk mengecualikan kewajiban ijab dan qabul 

itu terhadap objek jual beli yang bernilai kecil yang biasa berlangsung dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti jual beli sebungkus rokok. Ini sudah 

dianggap sah bila penjual telah menunjukkan barangnya dan pembeli sudah 

menunjukkan uangnya. Cara seperti ini disebut dengan mu‟atah. Dan seperti 
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membeli sekaleng minumam segar di mesin otomatis di mana si pembeli telah 

memasukkan uang koinnya kedalam lubang yang disediakan dan penjual 

melalui mesinnya telah menyodorkan sekaleng minuman segar sesuai dengan 

yang dipesan.
45

 

E. Syarat Jual Beli 

Dalam jual beli pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga syarat 

yaitu syarat dalam aqid (orang yang akad), syarat dalam ma‟kud alaih (objek 

yang diakadkan) dan syarat dalam lafadz ijab dan qabul. 

1. Orang yang melakukan akad 

a. Aqil (berakal) 

Orang yang melakukan akad  disyaratkan harus aqil (berakal) 

atau bisa disebut ahliyatul ada‟ atau kecakapan bertindak. Ahliyatul 

ada‟ adalah kecakapan seseoang untuk melakukan perbuatan yang 

dipandang syah menurut syara‟. Sebagaimana contoh dalam lapangan 

ibadah, maka telah dipandang sah apabila orang Ahliyatul ada‟ 

melakukan sholat, puasa, haji dan amalan-amalan ibadah lainnya. 

Demikian pula dalam lapangan muamalah, juga dipandang sah 

perbuatannya, misalnya ia mengadakan akad jual beli, maka ia berhak 

menuntut agar diserahkan barang yang telah dibeli jika si penjual lalai 

menyerahkannya, begitu juga sebaliknya ia harus menyerahkan harga 

barang kepada penjualnya. Dan apabila lalai melaksanakan 
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kewajibannya, ia dapat dituntut agar menunaikan kewajibannya itu ke 

pihak penjual. 

Dasar dari adanya ahliyatul ada‟ adalah kemampuan akal 

seseorang. Jadi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan akal 

seperti orang  yang belum mumayyiz dan seperti orang gila tidak 

memiliki ahliyatul ada‟.46
 Adapun hal-hal yang dapat atau terjadi pada 

diri seseorang yang bisa menghalangi kecakapan akal yaitu: gila, 

rusak akal, tertidur, pingsan, mabuk dan paksaan. 

b. Tamyyiz 

Dalam hal itu, Mushthafa Ahmad Az Zarqa dalam kitabnya “Al 

Fiqhul Islami fi tsaubihil jadid” menyebutkan bahwa menurut para 

ulama memulai masa tamyyiz bagi seseorang yang normal biasanya 

apabila telah genap berumur 7 tahun. Dalam hubungan ini, beliau 

menukil sabda Rasulullah SAW, Artinya “perintahlah anak-anakmu 

melakukan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun” HR. Abu Daud 

dari Umar bin Syu‟aib dari ayahnya dari kakeknya. 

Dalam hadits di atas ditegaskan, agar membiasakan anak-anak 

untuk beribadah kepada Allah SWT setelah berumur tujuh tahun. 

Padahal ibadah itu dipandang sah apabila dilakukan oleh seseorang 

yang minimal telah mencapai masa tamyyiz. Jadi umur tujuh tahun ini 

menunjukkan mulainya masa tamyyiz.
47
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c. Keduanya tidak mubadzir atau safah 

Safah adalah memboroskan harta dengan cara yang tidak 

sesuai dengan yang dikehendaki oleh syara‟ dan akal, walaupun untuk 

jalan kebaikan.
48

 Safah menurut pengertian para fuqaha adalah ketidak 

pandaaian seseorang dalam mentasharufkan (membelanjakan) 

hartanya secara tepat sesuai dengan pertimbangan akal yang sehat dan 

ketentuan-ketentuan syara‟. Orang yang safah (safih), biasanya 

berlaku boros dan menghambur-hamburkan hartanya. Sebab ia dalam 

membelanjakan hartanya hanya menuruti kehendaknya. 

Orang yang safih pada hakekatnya mempunyai kemampuan 

akal secara sempurna, hanya saja ia tidak dapat menggunakan 

kemampuan akalnya itu secara sempurna. Namun untuk menjaga 

keselamatan hartanya agar jangan sampai hilang sengan sia-sia atau 

kurang berguna, maka ditaruh dibawah pengampuan. Mengingat 

firman Allah: 

                    
Artinya “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-

orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka 

yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 
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sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan 

pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada 

mereka kata-kata yang baik.” 

 

Di dalam ayat di atas yang dimaksud dengan orang-orang yang 

belum sempurna akalnya adalah anak yatim yang belum baliqh atau 

orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.
49

 

d. Baliqh atau dewasa 

Periode baliqh adalah masa kedewasaaan hidup seseorang. 

Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan darah 

haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Apabila terjadi kelainan 

atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis) nya, 

sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air 

mani bagi laki-laki atau mengeluarkan darah haid bagi perempuan 

tetapi orang tersebut belum juga atau tidak mengeluarkan tanda-tanda 

kedewasaan itu, maka mulai periode baliqhnya dianggap yuridik, 

berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda 

baliqhnya itu. 

Mulai usia baliqh secara yuridik ini, dapat berbeda-beda antara 

seseorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, 

geografis, dan sebagainya. Batas awal usia mulainya baliqh secara 

yuridik adalah jika seseorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan 

9 tahun bagi perempan. 
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Sedangkan batas akhirnya, dikalangan para ulama terdapan 

perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni seseorang 

yang telah menncapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai 

usia 17 bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama 

termasuk pula sebagian ulama Hanafiah yaitu apabila seseorang telah 

mencapai usia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun anak perempuan.
50

 

2. Barang yang diperjual belikan 

a. Bersih barangnya 

Barang yang diperjual belikan mestinya bersih materinya. 

Ketentuan ini didasarkan pada umum ayat al-Qur‟an yang dalam surat 

Al-A‟raf ayat 157: 
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Artinya: “orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang 

Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam 

Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh 

mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka 

dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi 

mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka 

segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-

beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. 

Maka orang-orang yang beriman kepadanya. 

memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang 

terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur‟an), mereka 

Itulah orang-orang yang beruntung.”51
 

 

Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan untuk 

dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. 

Untuk ini, berdalilkan kepada hadits Jabir bin Abdullah, bahwasannya 

ia mendengar Rasulallah bersabda:  

“ dari Jabir bin Abdullah. Rasulallah SAW berkata, 

“sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan 

menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala.” 
Pendengar bertanya, “bagaimana mana dengan lemak 
bangkai, ya Rasulullah? Karena lemak itu berguna buat 

cat perahu, buat minyak kulit, dan minyak lampu.” Jawab 
beliau, “tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang 
yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, 

mereka hancurkan lemak itu sampai menjadi minyak, 

kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka memakan 

uangnya.”52
 

 

Illat (motivasi) pengharaman jual beli tiga barang yang 

tersebut (khamar, bangkai dan babi) adalah karena najis. Menurut 

Jumhur ulama termasuk segala bentuk barang yang najis. Sedangkan 
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menurut madzab Hanafi dan madzab Zhahiri mengecualikan barang 

yang ada manfaatnya, hal itu halal untuk dijual, mereka mengatakan: 

“diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran/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”.53
 

Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang yang najis 

yang dapat dimanfaatkan bukan untuk memakannya dan 

meminumnya, seperti minyak najis yang digunakan untuk keperluan 

bahan bakar penerangan dan untuk cat pelapis, serta tujuan mencelup, 

semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjual belikan 

sekalipun najis, selagi pemanfaatannya ada selain untuk dimakan dan 

diminum. 

Pada suatu hari Rasulallah SAW, lewat dan menemukan 

bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu 

saja. Kemudian beliau SAW. Bersabda: 

؟ فقالوا اهافدبغتمو وانتفعتم ب : ااخذم ا
اماحرم اكلها: يارسول اه اهاميتة فقال  

Artinya “mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, 

kemudian kalian samak ia dan dapat kalian manfaatkan?” 
kemudian para sahabat berkata: “wahai Rasulullah 
kambing itu telah mati menjadi bangkai”. Rasulullah SAW 
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menjawab: “sesungguhnya yang haram adalah hanya 
memakannya” 

 

Pengertian dari hadits ini menjelaskan bahwa yang diperoleh 

hanyalah memanfaatkannya bukan memakannya. Selagi 

pemanfaatannya dibolehkan, maka menjualnya pun diperbolehkan 

pula jika memang tujuan utama dari penjualan itu adalah untuk 

diambil manfaatnya.
54

 

 

b. Dapat dimanfaatkan 

Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat. 

Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini 

adalah manfaatnya itu sendiri. Bila barang tersebut tersebut tidak ada 

manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, 

maka tidak dapat dijadikan objek transaksi. Yang menjadi dasar dari 

persyaratan manfaat ini adalah hadits Nabi di atas yang melarang 

memperjual belikan patung (berhala), karena dalam pandangan Islam 

patung tersebut termasuk sesuatu yang tidak berguna.
55

 

Maka 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, burung merak dan burung-burung lain yang 
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bentuknya indah sekalipun dibolehkan asal tidak dimakan, tetapi 

dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya. 

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. Menurut An Nakha‟i: yang diperbolehkan hanya 

memperjual belikan anjing berburu, dengan berdalil kepada ucapan 

Rasulullah yang melarang memperjualbelikan anjing kecuali anjing 

untuk berburu.
56

 

c. Milik orang yang melakukan akad 

Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin 

pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadikan 

miliknya.
57

 Jadi miliknya sendiri atau milik orang lain yang telah 

dikuasakan, dan untuk dirinya atau untuk orang lain yang telah 

menguasakannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW: Artinya “tidak 

ada talak (cerai) kecuali apa yang dimilikinya, tidak membebaskan 

(budak) kecuali miliknya, tidak menjual kecuali miliknya, dan tidak 

ada pemenuhan nazar kecuali dengan miliknya” (HR At-Tarmidzi dan 

Abu Daud).
58

 

Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik 

barang, maka jual beli seperti ini dinamakan bai‟ul fudhul, seperti 
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suami yang menjual milik istrinya tanpa izin istrinya atau 

membelanjakan milik istri tanpa izinnya. Akad bai‟ul fudhul ini 

dianggap sebagai akad valid (boleh), hanya mulai masa berlakunya 

tergantung pada pembolehan si pemilik atau walinya. Jika si 

pemiliknya membolehkan, baru dilaksanakan dan jika tidak, maka 

akad menjadi batal.
59

 

Pendapat ini berdalil kepada hadits yang diriwayatkan HR Abu 

Daud dari Urwah, sesorang utusan yang pernah diutus Rasul, ia 

menceritakan: 

“Dari seorang syekh penduduk madinah, dari hakim bin 

hizam R.A, bahwa Rasulullah SAW pernah mengutusnya 

dengan membawa uang satu dinar, untuk membelikan 

seekor binatang kurban beliau. Maka hakim 

membelikanny dengan seharga satu dinar, kemudian 

dijualnya lagi seharga dua dinar. Setelah itu ia kembali 

membeli seekor binatang lagi dengan seharga satu dinar, 

dan datang menghadap Rasulullah SAW dengan 

membawa uang satu dinar, sidamping satu ekor kambing 

itu. Maka Nabi SAW menyedekahkan uang satu dinar itu, 

dan mendo‟akan keberkahan kepadanya, agar dalam 
perdagangannya dibekati-Nya.”60

 

 

d. Mampu diserahkan 

Bahwa yang diakatkan dapat dihitung waktu penyerahannya 

secara syara‟, sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu 

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

Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas‟ud. Rasulullah SAW bersabda: 

واالسمك ى اماءفان غرر  اتش
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Artinya “janganlah kalian membeli ikan yang berada di 

dalam air sesungguhnya yang demikian itu penipuan.”61
 

 

Contoh lainnya adalah menjual janin yang masih dikandungan 

induknya. Termasuk dalam kategori ini, menjual burung yang sedang 

terbang dan tidak diketahui kembali ketempatnya, sekalipun burung 

itu dapat kembali pada waktu malam maka jual beli tetap tidak sah. 

Menurut sebagian besar ulama, kucuali lebah. Karena rasulullah 

melarang menjual barang yang bukan miliknya. Termasuk dalam 

kategori ini memperjual belikan seperma pejantan semua hewan, 

seperti : Kuda, unta, dan kambing.
62

 Hadits Nabi dari Umar menurut 

riwayat Al-Bukhori yang mengatakan: 

عن ابن عمررص قال هى رسول اه ص م عن 
 عسب الفحل

Artinya” dari umar Ra . Nabi Muhammad SAW bersabda 

Melarang menjual bibit pejantan”63
 

 

Alasan pelarangan disini adalah tidak jelasnya objek transaksi, 

karena sukar ditentukan seberapa banyak bibit yang disalurkan 

kerahim betina.
64

 Begitu pula jual beli susu yang masih berada di 

mammae (alat kantong susu), artinya sebelum susu itu keluar dari 

kantongnya. Karena jual beli ini penipuan dan kebohongan. Menurut 

Asy Syaukani kecuali jika penjual itu berlangsung dengan takaran, 

seperti penjual mengatakan: “saya jual padamu satu sha‟ susu sapiku”. 
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Ini boleh, karena tidak ada unsur ghuhur (penipuan dan kebodohan). 

Kecuali dalam hal ini, susu yang diisap anak binatang yang 

menumpang menyusu, maka boleh dijual, melihat adanya kebutuhan. 

Dan tidak boleh pula menjual wol (bulu domba) yang masih 

ada di kulit binatang yang hidup, karena menyulitkan penyerahan 

bercampur aduknya yang dijual dengan yang tidak. Diriwayatkan dari 

Ibnu Abbas. bersabda: 

هى رسول اه صلى علي وسلم ان يباع مرح 
يطعم اوصوف ععلى ظهراولن ى ضرع اومن ى 

 اللن
Artinya “Rasulullah SAW, telah mencegah penjualbelian 

kurma sebelum dapat dimakan (dipohon) atau bulu domba 

dikulit atau susu mammae atau susu padat (samin) yang 

masih bercampur dengan susu” (riwayat Ad Daruquthnie) 
 

Barang yang tidak dapat diserahkan, seperti yang tergadai dan 

diwakafkan tidak sah diakad jual belikan.
65

 

e. Dapat diketahui 

Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu 

yang diketahui secara transparan baik kualitas maupun jumlahnya. 

Bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan 

bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya.
66   Ini 

sesuai dengan ayat al-Qur‟an surat Al An‟am ayat 152: 

                                                           
65

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 12, 60 
66

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, 198 



xlvi 

 

   

 

   

Artinya: “dan sempurnakan takaran dan timbangan 

dengan adil.”67
 

 

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 cukup dengan 

penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya seperti pada 

jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (jazaf). Untuk 

barang yang zimmah (barang yang dapat dihitung ditakar dan 

ditimbang) maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui 

oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harga 

harus diketahui, baik itu sifat (jenis pebayaran) jumlah maupun 

masanya.
68

 Ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Al Bukhori, 

bahwa Nabi SAW bersabda kepada Utsman bin Affan Ra; 

 اذاميت الكيل فكل
Artinya “jika dapat ditakar takarlah.” 

 

Hadits ini sebagai dalil wajibnya menakar barang yang dapat 

ditakar. Demikian juga menimbangnya, lantaran keduannya alat ini 

sebagai pengukur jumlah sesuatu.
69

 Adapun sunah Rasulullah 
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melebihkan timbangan atau takaran. Dari Siwaid bin Qais, berkata: 

“aku dan Makhrafah Al „Abadie pernah mengimpor pakaian dari 

tanah hajar, kemudian kami bawa ke makah. Lantas Rasulullah 

datang menghampiri kami sambil berjalan. Kami tawarkan beliau 

celana dan beliau membelinya. Dan pada waktu itu, ada seseorang 

yang sedang menimbang. Rasulullah kemudian bersabda: 

 زن ؤارجح
Artinya: “timbanglah dan lebihkanlah.”70

 

 

f. Barang yang diakadkan ada ditangan. 

Barang yang belum ditangan tidak boleh diperjualbelikan baik 

penjualnya membolehkan atau tidak sehingga ditangan. Sesuai dengan 

riwayat Hakim Ibnu Hizam ia bertanya kepada Rasulullah SAW:  

Hadits malik, dari naïf, dari Abdullah bin umar: 

هاوما  ل ى مي ي بيوعافما قلت يا رسواه اى اش
يت بيعا فا تبيع : رم؟ فقال ياابن اخي اذا اش

 ح تقبض 

Artinya: “sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda, 

barang siapa membeli makanan, maka hendaklah ia tidak 

menjualnya sehingga ia menerimanya”71
 

 

Hadits di atas diperkuat oleh hadits Nabi dari Amran bin 

Syu‟eb yang dikeluarkan Al-Hakim. Nabi bersabda: Artinya “tidak 

                                                           
70

 Moh Zuhri, Tarjamah Sunah At-Tirmidzi Jilid 2, 661 
71

 M.A.Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, Ibnu Rusyd Tarjamah Bidayatu‟l Mujtahid 

jilid 3, 40 



xlviii 

 

halal menjual sesuatu yang tidak berada di  tanganmu”.
72

 Boleh 

menjual belikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada 

di  tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan 

jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan 

jika ternyata berbeda, pihak pembeli boleh memilih menerima atau 

tidak. 

 

Demikian juga boleh memperjual belikan barang yang tidak 

ada ditempat seperti tabung-tabung oksigen, bensin dan minyak tanah 

yang ada dikran pompa dan lain-lainnya yang tidak dibuka kecuali 

penggunaannya, melihat bahwa membukanya berbahaya atau sulit.
73

 

Dalam takaran air maka menggunakan pompa penakar air. Menakar 

dengan alat ini dibenarkan. Jika tidak adanya peralatan untuk 

menakarnya, maka dikembalikan kepada adat kebiasaan.ini sesuai 

dengan kaidah fiqhiyah: 

ص سرطاوالثابت  امعروف عرفاكامشروط بال
  بالعرف كالثابت

Artinya: “sesuatu yang terkenal menurut „urf, seperti 
sesuatu yang disyaratkan dengan sesuatu syarat, apa yang 

sudah ditetapkan dengan „urf itu seperti ketetapan dengan 
nash” 

 

Maksudnya suatu perkara yang telah terkenal dikalangan 

masyarakat sebagai sesuatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan 
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hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat 

yang harus berlaku diantara mereka. Artinya, adat itu mempunyai 

daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana ketetapan 

nash.
74

 

 

 

3. Lafadz ijab dan qabul 

Dalam mengucapkan lafadz ijab qabul disyaratkan memenuhi 

sebagai berikut: 

a. Satu sama lainnya berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisah yang 

merusak akad. 

b. Adanya kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling 

mereka rela 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 kepadamu baju ini 

seharga lima pound” dan si penjual mengatakan “saya terima barang 

tersebut dengan harga empat pound”, maka jual beli dinyatakan tidak 

sah. Karena ijab dan qabul berbeda. 

c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan 

penjual  “aku telah jual” dan perkataan pembeli “aku telah terima”, 

atau masa sekarang (mudhori‟) jika yang diinginkan pada waktu itu 

juga. Seperti aku sekarang jual dan aku sekarang beli. Jika yang 
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diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang 

menunjukkan masa dating dan semisal, maka hal itu merupakan janji 

untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah karena 

itu menjadi tidak sah secara hukum.
75

 

 

 

F. Macam-macam Jual beli 

Dalam jual beli dapat dibedakan menjadi tiga yaitu : jual beli yang 

dibolehkan dan sah, jual beli yang dilarang dan batal dan yang terakhir jual 

beli yang dilarang tapi sah. 

1. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut: 

a. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, 

berhala, bangkai dan khamar.  

b. Jual beli seperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba 

jantan dengan betina, agar dapat memperoleh turunan. 

c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
76

 

d. Jual beli dengan muhalaqhah, adalah mempunyai arti tanah sawah dan 

kebun maksud muhalaqhah disini adalah menjual tanam-tanaman 

yang masih diladang atau disawah, hal ini dikarenakan sebab ada 

persangkaan riba di dalamnya. 

e. Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang 

belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih 
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hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan lainnya sebelum diambil 

pemiliknya. 

f. Jual beli dengan muammassah, yaitu jual beli secara sentuh-

menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan 

tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang 

menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena 

mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian 

salah satu pihak. 

g. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, 

seperti seseorang berkata “lemparkanlah kepadaku apa yang ada 

padamu, nanti aku lemparkan pula kepadamu apa yang sedang ada 

padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar maka terjadilah jual beli, 

hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan 

Kabul. 

h. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan 

buah yang kering, seperti menjual padi kering bayaran padi basah. 

Sedangkan ukurannya sama. Maka akan merugikan pemilik padi yang 

kering. 

i. Menentukan 2 harga untuk satu barang yang diperjual beliakan, 

menurut Imam Syafi‟I penjualan seperti ini mengandung 2 arti. 

Pertama, seperti seseorang berkata: “kujual buku ini seharga Rp 

5.000,00 dengan tunai atau Rp 8.000,00 dengan cara hutang”. Arti 
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yang kedua adalah seperti seseorang berkata : “aku jual buku ini 

dengan syarat kamu harus menjual tas mu kepadaku”. 

j. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul) jual beli seperti ini hampir 

sama dengan jual beli dengan jual beli dengan menentukan dua harga, 

hanya saja disini dianggap sebagai syarat. 

k. Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga adanya 

kemungkinan penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam 

atau menjual kacang yang atasnya kelihatan bagus tapi dibawahnya 

jelek. 

l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian dari benda yang dijual 

seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang 

dikecualikan salah satu bagiannya. Contohnya seseorang menjual 

seluruh pohon-pohonan yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang, 

maka jual beli itu sah, sebab yang dikecualikan jelas. Tapi bila yang 

dikecualikan tidak jelas (majhul) maka jual beli tersebut batal. 

m. Larangan menjual makanan sehingga dua kali ditakar hal ini 

menunjukkan kurang saling mempercayai antara penjual dan 

pembeli.
77

 

2. Jual beli yang dilarang tetapi sah hukumnya: 

a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk kepasar untuk 

membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum 

mereka tahu harga pasaran kemudian ia jual dengan harga setinggi-
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tingginya. Perbuatan ini sering terjadi dipasar-pasar yang berlokasi di 

daerah perbatasan antara kota dan kampong. Tetapi bila orang 

kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak 

apa-apa. 

b. Menawar barang orang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti 

seseorang berkata: “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang 

membeli dengan harga mahal”. Hal ini dilarang karena akan 

menyakitkan orang lain. 

c. Jual beli najasyi adalah seseorang menambah atau melebihi harga 

temannya dengan maksud memancing seseorang agar orang itu mau 

membeli barang kawannya. 

d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpanya seseorang berkata : 

“kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja 

yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.78
 

G. Penetapan  Harga 

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada 

hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan 

penawaran dan permintaan. Justru itu kita lihat Rasulullah SAW. Ketika 

sedang menaikan harga, beliau diminta oleh orang banyak supaya 

menentukan harga. Maka jawab Rasulullah SAW:  
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وامسعرالقابضالباسطالرزاقوانيل ارجوانالقي اه  ان اه 
كم يطالبي مظلمة ى دم وا مال  وليس احدم

Artinya :”Allah yang menentukan harga, yang mencabut yang 

meluaskan dan yang member rizki. Saya mengharap ingin bertemu 

Allah sedang tidak ada seseorang pun diantara kamu yang 

meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun 

harta benda.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, 

Ad-Damiri dan Abu Ya‟la.)79
 

 

Rasulullah SAW menegaskan dalam hadits tersebut bahwa ikut 

campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang 

mengharuskan berarti suatu perbuatan zalim, di mana beliau ingin bertemu 

Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh-pengaruh zalim itu. 

Akan tetapi jika dalam keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada 

penimbunan yang dilakukan pedagang dan ada permainan harga oleh para 

pedagang. Maka pada saat itu kepentingan umum harus didahulukan dari 

pada kepentingan pribadi. Dalam situasi demikian kita diperbolehkan 

menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi 

menjaga dari perbuatan kesenawenangan dan demi mengurangi keserakahan 

mereka itu. Begitulah menurut ketetapan prinsip hukum Islam. 

Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh hadits di atas, bukan 

berarti mutlak dilarang menetapkan harga, sekalipun dengan maksud demi 

menghilangkan bahaya dan menghalang setiap perbuatan zalim bahkan 

menurut pendapat para ahli, bahwa nenetapkan harga itu ada yang bersifat 

zalim dan terlarang dan adapula yang bijaksana dan halal. Oleh karena itu, 
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jika penetapa n harga itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan 

yang tidak betul yaitu dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat 

diterima dan serakah atau melarang sesuatu yang oleh Allah dibenarkan maka 

jelas penetapan harga semacam itu hukumnya haram. 

Tetapi jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya 

dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga mitsil
80

 

dan melarang mereka menambah dari harga mitsil maka hal ini dipandang 

halal, bahkan hukumnya wajib.
81

 

H. Sistem pembayaran 

1. Cash atau tunai. 

Cash atau tunai adalah pembayaran di mana pembeli dan penjual 

mengadakan akad, dan penjual menyerahkan barang pembeli menyerahkan 

uangnya kepada penjual sesuai dengan barang tersebut.
82

 Hal ini dilakukan 

selama kedua belah pihak belum terpisah, pembayaran ini berlaku pada 

jual beli yang bersifat langsung. 

Dalam pembayaran secara tunai ini pihak penjual dan pembeli 

melakukan dengan rela sama rela. Disamping itu jual beli dengan 

pembayaran secara tunai lebih memudahkan kedua belah pihak, sehingga 

tidak menangung beban orang yang menjual barang dan tidak menanggung 

barang yang dijual, karena sudah diserah terimakan kepada pembeli, dan 

sekaligus menerima barang dari penerima barang dari penjual. Dan jual 
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beli dengan pembayaran langsung ini lebih memudahkan dalam 

bertransaksi. Al Bukhori dan At Tirmizi meriwayatkan dari Jabir, Bahwa 

Rasulullah bersabda: 

ى واذااقتضى  رحم اه رجامحااذاباع واذااش
Artinya: “Allah mengasihi orang yang memberikan 

kemudahan bila menjual dan membeli serta di dalamnya 

menagih haknya.”83
 

 

2. Pembayaran tidak tunai (utang) 

Pembayaran tidak tunai yaitu sesuatu yang dibayarkan atau 

dilakukan dengan cara tidak langsung atau dengan berangsur-angsur.
84

 

Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu 

kepada orang lain dengan perjanjian dia (orang yang meminjam) akan 

mengembalikan sejumlah yang dipinjam. Dalam pengembalian hutang 

harus sama dengan uang yang dipinjam semula, tidak boleh ada bunga di 

dalamnya. Karena dalam Islam mengembalikan uang di atas hutang 

merupakan riba yang jelas dilarang oleh Allah SWT. Dengan demikian 

utang piutang diperbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau 

dengan menuntut pengembalian uang yang terhutang melebihi hutang 

pokoknya. Surat Al Maidah ayat 2: 
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Artinya “dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah.”85
 

 

Hadits Nabi. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya sebagai 

berikut: “dari Ibnu Mas‟ud : sesungguhnya nabi besar Muhammad SAW 

telah bersabda : seseorang muslim yang mempiutangi seseorang muslim 

dua kali, seolah olah dia telah bersedekah satu kali.” 

Berdasarkan pada dua dasar hukum di atas, dapat kita tarik 

kesimpulan, bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu 

tolong menolong, dalam hal-hal yang diridhoi Allah SWT. Salah satunya 

manifestasi dari tolong menolong ini dengan memberi pinjaman kepada 

saudaranya yang benar-benar membutuhkan pertolongan.
86

 

Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak 

mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran 

(perpanjang waktu pinjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu tidak 

mampu melunasi, maafkan dia dan anggap saja utang itu sebagai 

shodaqah. Hal itu lebih baik baik bagi yang meminjam.
87
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