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ABSTRAK 

Basri, Ahmad Hasan 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor 

Bekas Melalui Makelar  (Studi Kasus Di Kelurahan Pakunden Kecamatan 

Ponorogo Kabupaten Ponorogo), Skripsi. Jurusan Mu’amalah Fakultas 
Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Amin 

Wahyudi, M.E.I  

Kata kunci: Hukum Islam, Makelar , Motor Bekas   

Motor pada zaman sekarang bukan lagi hal mewah, hal tersebut seiring 

dengan banyaknya pilihan pembayaran dalam membeli motor yang baru maupun 

yang bekas. Untuk menemukan motor yang sesuai dengan yang dinginkan penjual 

dan pembeli kadang kadang melibatkan orang ketiga sebagai perantara atau 

makelar  

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 

menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah antara lain: (1) 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli motor melalui makelar 

di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? (2) 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penjualan motor bekas 

melalui makelar di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo? 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (Field 

Research) yang dilakukan di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini  penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif, dikatakan penelitian kualitatif karena peneliti akan meneliti secara 

langsung dari penjual maupun yang bersangkutan dengan  pembeli dalam forum 

jual beli motor bekas Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode 

pengumpulan data wawancara, observasi. Sumber data dalam penelitian ini berupa 

sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari 

sumber asli pembeli dan warga setempat di Kelurahan Pakunden Kecamatan 

Ponorogo Kabupaten Ponorogo 

  Metode analisis data yang digunakan penulis adalah dengan metode 

deduktif, yaitu berangkat dari fakta fakta umum kemudian ditarik kesimpulan 

yang bersifat khusus. landasan teori yang penulis gunakan adalah akad dan jual 

beli (Ba‟i). 
Setelah melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan 

berdasarkan data yang ada dan diperoleh dari lapangan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: (1) Akad yang digunakan dalam jual beli motor bekas melalui makelar di  

Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, menggunakan 

akad wakalah menurut hukum Islam telah sesuai dan di perbolehkan, karena akad 

telah disepakati di awal perjanjian antara penjual dan pembeli dalam pemesanan 

maupun dalam perwalian. (2) Mekanisme penjualan motor bekas melalui makelar 

Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo beberapa telah 

sesuai namun beberapa ada yang belum dengan hukum Islam dan diperbolehkan, 

selama dalam mekanismenya mengedepankan prinsip-prinsip shari‟at yang 

transparan dan mengedepankan batasan-batasan dalam jual beli sesuai hukum 

Islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semua aspek dalam kehidupan kita erat dengan perjanjian. Demikian 

pula dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan perjanjian 

lisan maupun tertulis. Era gobalisasi menjadikan semua sistem dalam 

kehidupan semakin berkembang, seperti teknologi, komunikasi, ekonomi 

bahkan bisnis. 

Sebagai umat Islam, dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari harus 

berlandaskan pada aturan-aturan shari‟at Islam. Dalam Islam aturan yang 

mengatur tentang aktifitas sesama manusia disebut mu‟amalah. Mu‟amalah 

adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur 

kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan 

dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan.
1
 Maksudnya adalah aturan yang 

mengatur hubungan antar manusia yang fokus pada bidang perekonomian 

seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan kerjasama (murabahah, musharakah, 

mudarabah). 

Allah SWT berfirman dalam surat ‘al-Mulk ayat 15 yang berbunyi: 

     

    

     

     
                                                           
1 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Setia Pustaka, 2006), 15. 
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Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari 

rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan.”2 
  

Ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa Allah menganjurkan 

kepada kita untuk memanfaatkan dan memakan rezeki Allah SWT yang 

telah Allah sediakan di bumi. Artinya kita boleh memanfaatkan apapun 

bentuk pekerjaan kita sehingga darinya kita bisa menghasilkan tambahan 

rezeki untuk kita.  

Namun dalam firman Allah SWT surat „An-Nisha‟ ayat 29 yang 

dikatakan bahwa kita tidak boleh memakan atau mengambil harta milik 

orang lain dengan jalan yang bathil.  

    
   

    

      

     

       

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.”3 
 

                                                           
2 Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI), Al-Quran dan Terjemah, (Yayasan 
Penyelenggara Penteremah Al-Quran), (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 956.   
3 Ibid., 122. 
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Dalam menjalankan bisnis Islam, satu hal yang sangat penting adalah 

masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh 

harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Dalam akad terdapat beberapa asas penting antara lain: asas kebebasan 

berkontrak, asas konsensualisme dan asas keadilan. Yang mana beberapa 

asas tersebut menjadi landasan dalam berakad. Hukum Islam mengakui 

kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa 

setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-

nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan 

klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan 

kepentingannya sejauh tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan 

yang batil. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh 

dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas iba>h{ah> dalam 

mu’amalah.4  

Seorang pedagang seyogianya menuliskan waktu terjadinya akad, 

karena hal itu bertujuan untuk memelihara dari lupa
5
. Hal ini sebagaimana 

dijelaskan dalam firman Allah Swt.  

 

   

    

    
                                                           
4 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 84.  
5
  Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2015), 26   
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang tidak di tentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya …( Qs. Al-Baqarah [2]:282). 

  

Islam mensyariatkan jual-beli dengan wakil karena manusia 

membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni 

segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian 

mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.
6
yaitu orang 

menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan 

pembeli untuk melaksanakan transaksi jual-beli. Dalam kitab Tajul-Arus 

disebutkan : “yaitu orang yang disebut sebagai penunjuk : ia menunjukkan 

pembeli mengenai komoditi (barang), dan menunjukkan kepada penjual 

patokan harga”.7 

Dalam hal ini seorang Makelar adalah orang yang bertindak sebagai 

penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan.
8
 pada 

praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. 

Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara 

pihak penjual dan pembeli. Namun pada praktik kinerjanya di lapangan 

banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang Makelar. Dari yang ingin 

                                                           
6
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, Bandung : PT Al Ma‟arif, 1987, 55 

7
 Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, et al. Ensiklopedi Faqih Muamalah Dalam Pandangan 

4 Madzhab, Yogyakarta : Maktabah Al Hanifah, 2009, cet ke-1, 83 
8
 Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, Jakarta : 

Balai Pustaka, 1991, 618. 
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untung sendiri dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan 

tidak bertanggungjawab atas risiko yang mungkin terjadi, sampai yang 

profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak 

yang di hubungkan dan dapat di pertanggungjawabkan. 

Dalam praktiknya makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak 

melakukan penipuan, dan bisnis shubhat (yang tidak jelas halal/haramnya). 

Imbalan berhak diterima oleh seorang makelar setelah ia memenuhi 

akadnya, sedang pihak yang menggunakan jasa makelar harus memberikan 

imbalannya karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan 

kesejahteraan pekerja yang bersangkutan. Dan jumlah imbalan yang harus 

diberikan kepada makelar adalah menurut perjanjian. Suatu perjanjian yang 

berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atas 

manfaat suatu benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari manusia dari 

waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau pembulatan yang 

telah dilakukannya disebut dengan akad Ijarah. Tujuan utama ijarah yaitu 

saling membantu dan saling mencukupi terhadap apa yang mereka 

butuhkan, dimana pihak penyewa butuh terhadap pemilikan man faat atas 

barang sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga atau 

pembayaran atas pemberian manfaat jasa yang diberikan.
9
 

Dari fakta lapangan yang di dapat peneliti sementara bahwa makelar 

di daerah JL.Ahmad Yani Kelurahan pakunden Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo memiliki 2 karakter khusus; yang pertama  makelar 

                                                           
9
 Prijono Tjiptoherijanto, Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1997),100 
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yang berdiri sendiri yaitu makelar yangt memiliki showroom motor 

sekaligus menjembatani pembeli motor untuk membeli motor dari  yang di 

titipkan atau dijual dari pihak penjual motor. Dalam mekanisme  jual beli 

motor bekas tersebut makelar disini juga ikut mengatur kesepakatan dari 

kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli motor. Kesepakatan kedua 

belah pihak biasanya berhubungan dengan sistem pembayaran, dibayar 

melalui cash atau kredit. Yang kedua makelar disini bertindak hanya sebagai 

perantara saja, yaitu mempertemukan antara penjual dan pembeli motor 

bekas, dan makelar ini lebih condong sebagai jasa penghubung saja tanpa 

mengurus tentang system pembayaran atau hal lain yang berkaitan tentang 

jual beli motor bekas tersebut dan mendapatkan upah atas jasanya yang 

telah memasarkan hingga motor tersebut terjual. 

Berangkat dari fakta tersebut peneliti ingin memeliti tantang 

mekanisme yang terjadi di lapangan tentang jual beli motor bekas melalui 

makelar tentang penaksiran dan besaran upah yang didapat seorang makelar 

dari setiap penjaualan motor serta sistem kerja dari seorang makelar dalam 

memasarkan barang yang dijual. Dan dalam jual-beli khususnya jual beli 

motor melalui makelar disini terkadang banyak terjadi kelalaian atau tidak 

adanya pertanggung jawaban baik dari sisi penjual maupun pembeli. 

Seharusnya perjanjian dalam jual-beli harus berlandaskan sesuai akad kedua 

belah pihak akan tetapi kenyataanya terakadang terjadi ketidaksesuaian 

antara barang yang dijanjijikan dengan kondisi barang yang sebenarnya, dan 
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hal tersebut menjadi tanggung jawab utama dari seorang makelar motor 

tersebut. 

Dengan demikian, peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan karya 

tulis yang berjudul ; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda 

Motor Bekas Melalui Makelar (Studi Kasus Di JL.Ahmad Yani 

Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli sepeda 

motor bekas melalui makelar ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penjualan 

sepeda motor bekas melalui makelar?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang 

dapat digunakan secara umum dan dapat memberikan pengetahuan kepada 

peneliti khususnya dan kepada para pembaca umumnya. Penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Mengetahui dengan jelas fakta tentang Islam terhadap akad jual 

beli motor bekas melalui makelar 

2. Mengetahui dengan jelas fakta penjualan motor bekas melalui 

makelar di Kelurahan pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah  

sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sedikit 

ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu bagi muamalah 

kontemporer. Serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang 

muamalah khususnya dalam persoalan jual beli dalam Islam yang 

berhubungan dengan kenyatan tentang jual beli motor bekas di JL. 

Ahmad Yani Kelurahan pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo 

2. Manfaat Praktis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara 

praktis bagi ilmu pengetahuan. Selain itu juga untuk mengetahui 

apakah kebiasaan masyarakat ponorogo dalam jual beli motor bekas 

tersebut sudah sesuai dengan jual beli dalam Islam atau belum. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini penulis telah mengkaji beberapa skripsi terdahulu 

yang ada kaitannya dengan masalah yang akan penulis teliti antara lain 

adalah: 

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofur dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Gadai Motor Melalui Makelar di Desa Gedung 

Driyorejo” dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktek gadai motor 
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melalui makelar yang ada di desa gedung driyorejo merupakan pemberian 

kuasa antara pemilik motor kepada seorang makelar untuk menggadaikan 

motornya agar mendapatkan pinjaman sejumlah uang dengan menyerahkan 

sepeda motor sebagai jaminan pelunasan apabila ingkar janji dan 

penyerahan gadai tersebut diperjanjikan secara lisan dengan memperoleh 

hak berupa komisi 10% dari nilai pinjaman dengan kewajiban menanggung 

resiko jika barang gadai hilang atau mengalami kerusakan berat. Hal ini 

sesuai dengan hukum Islam karena pemberian kuasa dilakukan oleh orang 

yang berhak dan tidak ada unsur penipuan, sedangkan akad yang dipakai 

dalam gadai tersebut adalah akad Waka>lah. Dalam penelitian ini sama-sama 

membahas tentang penggunaan jasa makelar, adapun perbedaannya jika 

skripsi tersebut membahas tentang sewa benda melalui makelar dalam gadai 

motor sedangkan penelitian ini membahas tentang sewa jasa seorang 

makelar dalam jual beli motor bekas.
10

 

Serta skripsi yang ditulis oleh saudara Muhammad Wahyu Hidayat 

dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktek Makelar Jual Beli 

Motor Bekas (Studi Kasus Di Showroom Motor Bekas Nabil Desa Kedung 

Banteng Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas) dalam skripsi 

ini menjelaskan bahwa (1)Pada praktik makelar jual beli motor bekas 

yang ada di Showroom Motor Bekas Nabil Motor dalam praktiknya 

melibatkan 4 (empat) pihak yaitu penjual, makelar dan pembeli, serta 

makelar pembantu sebagai pihak makelar yang ikut serta menjualkan motor 

                                                           
10

 Abdul Ghofur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Melalui 

Makelar (Studi kasus di Desa Gedung Driyorejo)”.Skripsi (Surabaya: UIN Sunan ampel, 2010) 
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bekas yang disebut dengan makelar yang dimakelarkan. Mekenismenya; 

penjual menyuruh makelar tetap untuk menjualkan atau memasarkan  

motor bekas  yang sudah  ada di  Showroom Motor Bekas Nabil Motor. 

(2) .Dari praktik makelar yang ada di Showroom Motor Bekas Nabil Motor, 

maka hukum Islam mengatakan sah menyewakan/menyewa kemanfaatan 

(jasa) pekerjaan makelar yang ada nilai harganya. Praktik Makelar atau 

samsa>rah yang ada di Showroom Motor Bekas Nabil Motor adalah 

termasuk/tergolong akad  Ija>rah yang  bersifat  pekerjaan,  yaitu  akad  yang  

mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan 

menggunakan akad ijab kabul  secara  lisan.
11

   

Dari dua penelitian yang telah ada itu, penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti kali ini berbeda. Dalam penelitian ini penulis lebih mengkaji 

pada akad dan mekanisme jual beli motor melalui makelar. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis 

penelitian lapangan (Field Researd) yaitu penelitian yang dilakukan 

pada suatu kejadian yang yang benar benar terjadi.
12

 Dalam hal ini 

yang menjadi obyek penyusunan adalah masyarakat. 

 

                                                           
11

  Skripsi Muhammad Wahyu Hidayat dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Dalam 

Praktek Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Di Showroom Motor Bekas Nabil Desa 

Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas), (skripsi IAIN Purwokerto 

:2016) 
12

Aji Damanuri , Metodologi Penelitian Muamalah,  (Ponorogo: STAIN Po 

Press,2010),6.  
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan 

atau wawancara.
13

 Karena peneliti akan meneliti secara langsung dari 

penjual maupun pembeli dalam jual beli di ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di forum jual beli  Ponorogo.  Peneliti 

tertarik melakukan penelitian ditempat ini karena: 

1) Terdapat masalah tentang akad dan mekanisme jual beli motor 

bekas melalui makelar di JL.Ahmad Yani Kelurahan pakunden 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo 

2) Tempat penelitan ini dekat dengan tempat tinggal jadi lebih 

ekonomis. 

4. Data dan Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan peneliti adalah data mengenai akad dan 

mekanisme jual beli motor bekas melalui makelar di ponorogo, oleh 

pembeli dan penjual. Sumbar data yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah wawancara kepada pembeli maupun penjual dalam jual beli 

motor melalui makelar untuk mendapatkan keterangan yang benar-

benar terjadi. Selanjutnya data yang diperoleh dirumuskan dalam 

bentuk catatan lapangan dalam pengamatan. 

                                                           
13

Lexy J. Meloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Remaja Rosda 

Karya,2009),11. 
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Sumber data yang digunakan ada dua. Pertama data primer 

adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara) atau data yang menjadi data utama. Data 

primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan 

adalah 3 (tiga) responden Sedangkan sumber data yang kedua adalah 

sumber data skunder yaitu: Documenter, yaitu penggalian data dengan 

melihat berkas atau laporan yang menerangkan tentang latar belakang 

obyek penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan 

beberapa  teknik pengumpulan data yaitu: 

1) Interview atau wawancara yaitu, proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau 

lebih yang sedang bertatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diberikan.
14

 

Wawancara dilakukan langsung kepada responden untuk 

memperoleh informasi mengenai  akad jual beli antara penjual dan 

pembeli. Model wawancara yaaitu dengan cara mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada responden atau penjual maupun 

pembeli dalam akad jual beli motor bekas melalui makelar. 

                                                           
14

 Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara,2010),83. 
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2) Observasi yaitu suatu teknik penggalian data dengan cara 

melakukan pengamatan ssecara langsung kepada obyek yang 

diteliti. Dalam observasi ini peneliti tidak hanya mencatat suatu 

kejadian, melainkan mengenai segala sesuatu yang berkaitan 

dengan akad dan mekanisme jual beli motor bekas melalui makelar. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam menyusun 

skripsi ini adalah: 

1) Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh dari 

lapangan atau mendapat keterangan langsung tentang akad jual beli 

motor melalui makelar di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo dan mekanisme jual beli motor melalui makelar 

di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo 

2) Pengorganisasian data, yakni mengatur dan menyusun data-data 

secara sistematis dalam kerangka yang sudah direncanakan 

sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya. 

3) Hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil pengorganisasian 

data, dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dalil-dalil serta 

hukum Islam terhadap akad jual beli motor melalui makelar dan 

mekanisme akad jual beli motor melalui makelar di Kelurahan 

Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.
15
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 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, (Ponorogo: Stain Press, 2010), 

153. 
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7. Teknik analisa data 

Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah dengan 

mengikuti langkah-langkah berikut yang masih sangat bersifat umum, 

yakni reduksi data, display data, mengambil kesimpulan, dan verifikasi. 

1) Reduksi data 

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk 

uraian atau laporan yang terinci. Data yang direduksi memberi 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga 

mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh 

bila diperlukan. 

2) Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data 

dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. 

3) Mengambil kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa 

data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data 

yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari hubungan, 

persamaan, atau perbedaan.
16
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun 

secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami 

dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, 

dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.   

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pola dasar dari penyusunan 

pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II    : KETENTUAN UMUM TENTANG AKAD DAN JUAL 

BELI DALAM ISLAM 

Bab ini merupakan landasan  akad dan jual beli dalam 

Islam dengan pokok pembahasan yaitu pengertian akad, 

rukun dan syarat akad, klasifikasi asas dalam akad. 

Pengertian jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli 

dalam Islam, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, 

macam-macam jual beli, serta tentang dasar hukum 

samsarah 

BAB III : JUAL BELI MOTOR BEKAS MELALUI 

MAKELAR DI KELURAHAN PAKUNDEN 
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KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN 

PONOROGO 

Dalam bab ini menjelaskan berbagai fakta fakta yang ada 

di lapangan yang meliputi pengertian sepeda motor, 

sejarah sepeda motor, gambaran umum tentang Kelurahan 

Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo,  

,makelar di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo dan praktek jual beli motor melalui 

makelar Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo 

BAB IV :ANALISA JUAL BELI MOTOR BEKAS MELALUI 

MAKELAR DI KELURAHAN PAKUNDEN 

KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN 

PONOROGO 

Bab ini adalah pokok dari skripsi ini yang memaparkan 

tentang, analisa tentang mekanisme jual beli sepeda 

motor bekas melalui makelar dan akad jual beli sepeda 

motor bekas melalui makelar 

  BAB V :  PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi 

yang    merupakan jawaban dari rumusan masalah yang 

berupa kesimpulan dan dilanjutkan dengan saran-saran 
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BAB II 

KONSEP AKAD, JUAL BELI DAN SAMSARAH 

A. Pengertian Akad  

Akad berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan, simpulan, atau 

permufakatan (al-ittifa>q), baik ikatan yang nampak (hissy) maupun tidak 

nampak (ma‟nawiy).
17 

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan 

sebagai hubungan antara ija>b dan qabu>l sesuai dengan kehendak syariat 

yang menetapkan adanya pangaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. 

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan 

perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang 

akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan pertama, 

dalam ija>b dan qabu>l. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, 

adanya akibat hukum pada objek perikatan.
18

 

Dalam Al-Qur’an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan 

dengan perjanjian
19

, yaitu kata akad (al-„aqdu) dan kata „ahd (al-„ahdu), Al-

Qur’an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian
20

, 

                                                           
17

 Fayrus Abadyy Majd Al-Din Muhammad Ibn Ya’qub. AL-Qamus al-Muhit, jild 1. 

(Beirut: D Jayl, tt.), 327.   
18

  Fathurrahman Djamil, Hukum perjanjian Syariah,dalam Kompilasi Hukum Perikatan 

oleh Mariam Darus Badrul Zaman (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 2001),  247.   
19

 Chairuman Pasaribu dan Surahwadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam 

(Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 1.    
20

  Al-Qur’an, 5: 1. 
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sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur’an berarti masa, pesan, 

penyempurnaan dan janji atau perjanjian
21

. 

Sementara itu Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad 

sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara ija>b dan qabu>l dengan 

cara yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum 

pada obyeknya. Ija>b dan qabu>l dengan cara yang dibenarkan syara‟ yang 

menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. ija>b adalah 

pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang 

qabu>l adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.
22

        

Dari pengertian di atas nampak bahwa, pertama, akad merupakan 

keterkaitan atau pertemuan ija>b dan qabu>l yang berakibat timbulnya akibat 

hukum. Ija>b adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan 

qabu>l adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai 

tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi jika 

pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain 

karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin 

dalam ija>b dan qabu>l. 

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad 

adalah pertemuan ija>b  yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak 

dan qabu>l yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu 

pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, 

                                                           
21

   Ibid., 16: 91; 17: 34.   
22

 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) 

(Yogyakarta : UII Press, 2000),  65. 
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bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan 

dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabu>l. Ketiga, tujuan akad 

adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Tercapainya tujuan akad 

tercermin pada terciptanya akibat hukum. Bila maksud para pihak dalam 

akad atau kontrak jual beli misalnya, adalah untuk melakukan pemindahan 

milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang 

diberikan oleh pembeli, maka terjadinya pemindahan milik tersebut 

merupakan akibat hukum akad atau kontrak jual beli.
23

 

B. Rukun dan Syarat Akad 

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang 

merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah: 

1. Al-a>qid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau 

badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan 

hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum mumayyis tidak 

sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-

kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain.
24

  

2.  Shighat atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ija>b 

dan qabu>l. Dalam akad jual beli, ija>b  adalah ucapan yang diucapkan oleh 

penjual, sedangkan qabu>l adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari 

pembeli. 

                                                           
23

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 

muamalat)  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 69-71.       
24

 Mardani, Praktik Jual Beli via Telepon dan Internet  (Tangerang: Majalah Hukum 

dan Ham, Vol. IV No, 8 Agustus 2009),  26.   
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3. Al-Ma’qu >d alai>h atau objek akad. Objek akad adalah amwa>l atau jasa 

yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
25

 

4. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara‟ dan tujuan 

akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. 

Disamping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu 

sah. Adapun syarat-syarat itu adalah 

a. Syarat adanya sebuah akad (Syarth Al-In-Iqo>d). Syarat adanya akad 

adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui 

syara‟ syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat 

khusus. Syarat umum ada tiga, yaitu: (1). Syarat-syarat yang harus 

dipenuhi pada rukun akad, yaitu shighat, objek akad (ma’qu>d alai>h), 

para pihak yang berakad (aqidai>n), tujuan pokok akad. (2). Akad itu 

bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur khila>f atau 

pertentangan, dilakukan dibawah ikra>h atau paksaan, taghri>r atau 

penipuan, dan ghubn atau penyamaran. (3). Akad itu harus 

bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat 

tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya 

saksi dalam suatu akad. 

b. Syarat sah akad. Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat 

sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya 

(mufsid) dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan 

pertengkaran (al-Jila>lah), adanya paksaan (ikra>h), membatasi 
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 Hisranuddin, Hukum perbankan syariah di Indonesia  (Yogyakarta: Genta Press, 
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kepemilikan terhadap suatu barang (tauqif), terdapat unsur tipuan 

(ghara>r), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad ( dhara>r). 

c. Syarat berlakunya (nafidz) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya 

akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah 

akad yaitu: (1). Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya 

otoritas (Al-Wila>yah) untuk mengadakan akad, baik secara langsung 

ataupun perwakilan. (2). Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat 

hak orang.
26

  

d. Syarat adanya kekuatan hukum (Luzum Abad) suatu akad baru bersifat 

mengikat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiya>r 

(hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi). 

C. Klasifikasi Asas dalam Akad 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab 

asasun yang berarti dasar, basis, dan pondasi,
27

 fundamen (alas, dasar) 

bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental, dan prinsip.
28

 Prinsip 

yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, 

dan sebagainya.
29

 

Dalam akad terdapat asas-asas akad atau perjanjian yang melandasi 

penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas akad atau perjanjian tersebut 

diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum 

                                                           
26

 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu  (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 224    
27

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta:Balai 

Pustaka, 2002), 70.     
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 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah  (Jakarta: Kencana Prenada Media 
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dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan 

sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum 

dan sifatnya umum adalah 

1. Asas Ila>hiah atau Asas Tauhid 

Asas Ila>hiah, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi kepada 

dua bagian, yaitu Tauhid Ulu>hiyah dan Tauhid Rubu>biyah. Tauhid 

Ulu>hiyah yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa 

seluruh yang ada di bumi dan langit adalah milik-Nya, sedangkan Tauhid 

rubu>biyah adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk 

segenap makhluk-Nya dan dia pulalah yang akan membimbing setiap 

insan yang percaya kepada-Nya ke arah keberhasilan.
30

 

2. Asas kebolehan (Mabda al-Iba>hah) 

Asas ini berangkat dari kaidah fiqliyah yang artinya, pada asasnya segala 

sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang. 

3. Asas Keadilan (al-’a>dalah) 

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk 

berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi 

perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.
31

 

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. 

Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Qur‟an 

dalam surat al-Maidah ayat 8 yang menegaskan: 
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 Artinya:“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang 

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”32
 

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh 

para pihak. Seringkali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak 

dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan 

negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah 

dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam 

pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima 

syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam 

kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat 

baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan 

untuk itu.
33

 

4. Asas Persamaan atau Kesetaraan (Al-Musawamah) 

                                                           
32 Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI), Al-Qur’an dan Terjemah 

(Bandung: Juma>natul ‘Ali>-Art, 2004), 108.  
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Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai 

kedudukan (bargaining position) yang sama, sehingga dalam 

menentukan term  and condition dari suatu akad atau perjanjian setiap 

pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. 

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (ash-shid>iq) 

Bahwa dalam Islam setiap setiap orang dilarang melakukan 

kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan atau 

kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau 

akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan 

atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk 

menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. 

6. Asas Tertulis (al-Kita>bah) 

Suatu perjajnian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat 

dijadikan alat bukti apabila dikemudian hari terjadi persengketaan. 

Dalam QS. Al-Baqarah (2) ; 282-283 dapat dipahami bahwa Allah 

SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan 

secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab 

individu yang melakukan perjanjian dan menjadi saksi tersebut. 

Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak 

secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.
34

 

7. Asas I’tikad Baik (Asas Kepercayaan) 
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Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu 

perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi 

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan 

baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian. 

8. Asas Kemaslahatan dan Kemanfaatan 

Dengan asas kemaslahatan dan kemanfaatan ini dimaksudkan bahwa 

kontrak yang dibuat para pihak bertujuan untuk kemaslahatan bagi 

mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau 

keadaan memberatkan (musyaqqah). Apabila dalam akad terjadi 

suatu perubahan yang tidak diketahui sebelumnya serta menimbulkan 

kerugian kepada keduabelah pihak atau salah satu pihak. Dengan kata 

lain, akibat perubahan keadaan tersebut memberatkan para pihak atau 

salah satu pihak, maka kewajiban kontraktual tersebut dapat diubah 

dan disesuaikan pada batas-batas yang masuk akal.
35

 

Sedangkan asas-asas kontrak yang yang berakibat hukum dan 

bersifat khusus adalah: 

1. Asas Konsensualisme atau Kerelaan (Mabda‟ ar-Rada >‟iyyah) 

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu 

perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak 

tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.
36

 

2. Asas Kebebasan Berakad (Mabda‟ Hurriyah at-ta’a >qud) 
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Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip 

hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad 

jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan 

dalam undang-undang syariat dan memasukkan klausul apa saja ke 

dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya 

sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan ba>thil. 

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan 

kepada dua dalil antara lain: 

a. Firman Allah SWT, “Wahai orang-orang beriman, penuhilah 

akad-akad (perjanjian-perjanjian)” (QS. al-Maidah: 1). 

  
  

    
    
    

     
    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya.”37
 

 

Menurut dalil ini, berdasar kaidah ushul fikih  perintah 

dalam ayat ini menunjukkan wajib. Artinya memenuhi akad itu 

hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk 

jamak yang diberi kata sandang “Al” (al-„uqud). Menurut kaidah 

ushul fikih, jamak yang diberi kata sandang “Al” menunjukkan 
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keumuman. Dengan demikian, dari ayat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa orang dapat membuat akad apa saja baik yang bernama 

maupun yang tidak bernama dan akad-akad itu wajib dipenuhi.
38

 

b. Kaidah hukum Islam, pada asasnya akad itu adalah kesepakatan 

para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan 

atas diri mereka melalui janji: 

 39 ِا اتََ ا َ ِ   َِاتَِ َمااُ  َما َ  َتَِ َ تُ ُ   َِ َ  ِ   َاُمتََ ا ِرَضى  َاَ َ  ِ  فِى َ  ُ   ََ َ 

Maksud kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus 

didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan 

atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka 

transaksinya tidak sah.
40

 

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebebasan berakad karena 

perjanjian itu dinyatakan sebagai berdasarkan kata sepakat para 

pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan 

melalui janji.
41

  

Kebebasan membuat akad dalam hukum Islam tidaklah 

mutlak, melainkan dibatasi. Dalam hukum Islam, pembatasan itu 

dikaitkan dengan larangan makan harta sesama dengan jalan ba>thil. 

Yang dimaksud dengan makan harta sesama dengan jalan ba>thil 

adalah makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan 
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dan tidak sah menurut hukum syariat, baik yang dilarang secara 

langsung di dalam nas maupun berdasarkan ijtihad atas nas. Secara 

umum, dapat dikatakan bahwa makan harta dengan jalan ba>thil 

adalah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 

Hanya saja, ketertiban umum dan kesusilaan dalam hukum Islam 

lebih luas cakupannya, karena mencakup larangan riba, ghara>r dan 

syarat penyerta akad yang fa>sid.
42

 

c. Asas Perjanjian Itu mengikat 

Dalam al-Qur‟an dan hadith terdapat banyak perintah agar 

memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, “Perintah itu pada 

dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti janji itu mengikat dan 

wajib dipenuhi.
43

 

d. Asas Keseimbangan 

Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang 

mengadakan kontrak. Kewajiban dan hak para pihak tersebut 

semestinya imbang. Idealnya memang demikian, tetapi secara 

faktual hal tersebut sangat jarang terjadi. Agar isi kontrak seimbang 

harus didasari oleh posisi tawar para pihak yang seimbang pula. 

Kenyataannya, tidak ada posisi tawar pihak yang betul-betul 

seimbang. 

e. Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda) 

                                                           
42 Ibid., 87. 
43

 Syamsul, Hukum Perjanjian, 84. 



31 

 

 

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. 

Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati 

substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana 

layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan 

intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. 

f. Asas Kepribadian (Personalitas) 

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa 

seseorang yang akan melakukan dan membuat kontrak hanya untuk 

kepentingan perseorangan. Dengan demikian asas kepribadian 

dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan 

seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak 

hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya. 

D. Pengertian Jual Beli 

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut al-ba‟i yang 

menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut istilah 

(terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang 

dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik 

dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
44

 

Adapun pengertian jual beli menurut para ulama berbeda pendapat 

dalam mendefinisikannya,antara lain: 
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1. Taqiyuddin 

Jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang 

untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ija>b dan qabu>l sesuai dengan 

syara‟.45
 

2. Ulama Hanafiyah 

Jual beli adalah pertukaran harta (ma>l) dengan harta dengan 

menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, 

diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan 

manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah 

sighat atau ungkapan ija>b dan qabu>l.46
    

3. Ulama Malikiyah 

Jual beli dapat diklasifikasikan menjadi 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 yang 

bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat 

ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia 

berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan 

hasilnya.
47

 

                                                           
45
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Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang 

mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula 

kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan 

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

ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di 

hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui 

sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.
48

 

4. Sayyiq Sabiq  

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan 

saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya 

dengan cara yang dibolehkan.
49

  

5. Ibnu Qudamah 

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud 

dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki. 

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli 

ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai 

nilai secara sukarela atau 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 ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-

persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan 
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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 

dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara‟. Benda itu adakalanya 

bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada 

yang dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan 

tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta 

tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara‟. 

Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram 

dan diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika 

dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fa>sid.
50

  

E. Dasar Hukum Jual Beli  

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, 

baik disebutkan dalam al-Qur’an, al-hadits maupun ijma’ ulama. Adapun 

dasar hukum jual-beli adalah: 

1. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-

Baqarah ayat 275:  

 

             
Artinya :“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan  mengharamkan 

riba”.51
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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.”52
 

 
 

2. Berdasarkan Ijma’ 

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma’ 

ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan 

sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan 

sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada 

kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya 

jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan 

keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak 

akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.
53

 

3. Berdasarkan Qiyas 

Bahwasannya semua syari’at Allah SWT yang berlaku 

mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang 

tidak diragukan oleh siapapun. Jika kita mau memperhatikan kita akan 

menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan ba‟i. 

Diantaranya adalah sebagai sarana atau media bagi umat manusia untuk 
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memenuhi kebutuhannya. Seperti makan, sandang dan lain sebagainya. 

Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini 

semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar 

(barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan 

saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga dapat 

terpenuhi.
54

 

F. Hukum Jual Beli 

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan sabda-sabda Rasul di atas, 

para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah 

(boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi 

(w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. 

Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika praktik ihtikar (penimbunan 

barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila 

seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang 

yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh 

memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga 

sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang 

itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.
55

 Hal ini 

sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila 

ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila 

sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras 

lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan 
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para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-

kondisi lainnya. 

 

     

G. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dpenuhi, sehingga 

jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. Dalam menentukan rukun jual 

beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama.  

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

qabu>l 56
 Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad 

(ija>b dan qabul), ’aqid (penjual dan pembeli), Ma’qu >d alai>h  (objek akad).
57

 

a. Akad (lafal ija>b dan qabu>l) 

Akad ialah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak 

penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari dari proses 

berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli 

belum dikatakan syah. Disamping itu akad ini dapat dikatakan sebagai 

bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua belah pihak. Kerelaan memang 

tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, 

namun adanya indikasi kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ija>b 

dan qabu>l antara dua belah pihak. 

b. Aqid (penjual dan pembeli) 
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Aqid adalah kedua subyek atau pelaku transaksi yang meliputi 

penjual (ba‟i) dan pembeli (musytari>). 

c.  Ma’qu >d alai>h (barang) 

Ma’qu>d alai>h adalah komoditi dalam transaksi jual beli, 

mencangkup barang dagangan. Agar jual beli dapat dilaksanakan secara 

sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa 

syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan dengan Akad (ija>b 

dan qabu>l), Aqid (penjual dan pembeli), Ma’qu >d alai>h (barang). 

1. Syarat yang terkait dalam Akad (ija>b qabul): 

a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah 

penjual menyatakan ija>b dan sebaliknya. 

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

c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam 

benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual 

hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan 

pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam. 

2. Syarat-syarat Aqid (penjual dan pembeli) 

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual 

beli itu harus memenuhi syarat, syarat-syarat pihak yang berakad 

yaitu: 

a. Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal 

dan orang gila hukumnya tidak sah. 
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b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. 

Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan 

sebagai penjual sekaligus pembeli. 

c. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak 

dipaksa pihak manapun. 

3. Syarat-syarat Ma’qu >d alai>h (barang) 

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan 

sebagai berikut:
58

  

a. Suci barangnya. Suci barangnya artinya adalah barang yang 

diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis 

atau barang yang diharamkan, oleh syara‟ barang yang 

diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang babi atau 

anjing yang belum disamak. 

b. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang 

tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan ikan di 

laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum 

dimiliki penjualnya. 

c. Dapat dimanfaatkan. Dapat dimanfaatkan maksudnya adalah 

barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. 

Oleh sebab itu , bangkai, khamr, dan darah tidak sah menjadi 

objek jual beli, karena dalam pandangan syara‟ benda-benda 

seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim. 
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d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang 

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. 

e. Dapat diketahui barangnya. Dapat diketahui barangnya 

maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan 

pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. 

Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah 

harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak 

sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan 

(ghara>r). 

f. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai. 

H. Macam-macam Jual Beli 

Jual beli dapat dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi  kacamata 

hukum jual beli terbagi menjadi dua macam, jual beli yang sah menurut 

hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku 

jual beli. 

1. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat 

dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin
59

 bahwa jual beli dibagi 

menjadi tiga bentuk: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang 

disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak 

ada.  

a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual 

beli benda atau barang yang yang diperjualbelikan ada didepan 
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penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan 

boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. 

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli 

salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah 

untuk jual beli tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti 

meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga 

tertentu, maksudnya ialah, perjanjian yang penyerahan barang-

barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga 

yang telah ditetapkan ketika akad. 

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat 

tambahannya seperti berikut ini : 

1) Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang 

mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat 

ditakar, ditimbang, maupun diukur. 

2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi 

dan memperendah harga barang itu yang menyangkut kualitas barang 

tersebut. 

3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa 

didapatkan di pasar. 

4) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.
60

  

c.  Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli 

yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih 
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gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari cucian atau 

barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu 

pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda 

seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad 

Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang 

lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut 

merupakan perbuatan ghara>r. 

2. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli: 

a. Akad dengan lisan, ialah akad yang dilakukan oleh kebanyakan 

orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat 

merupakan pembawaan alami bagi dalam menampakkan kehendak.  

b. Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atu surat menyurat 

jual beli sama halnya dengan ija>b qabu>l dengan ucapan, misalnya via 

pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara‟. 

c. Jual beli dengan perbuatan, atau dikenal dengan istilah mu‟athah 

yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ija>b dan qabu>l. 

Seperti kita membeli barang di alfamart yang mana barang tersebut 

sudah ada label/bandrol harganya dan kemudian membayarkan 

kepada kasir. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat 

ija>b qabu>l antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi’iyah 

tentu hal ini dilarang sebab ija>b qabu>l sebagai rukun jual beli. Tetapi 

sebagian syafi’iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual 



43 

 

 

beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni 

tanpa ija>b qabu>l terlebih dahulu. 

3. Dinjau dari segi hukumnya 

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan 

syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut 

pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu: 

a. Shahi>h, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. 

b. Ghairu Shahi>h, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat 

dan rukunnya. 

Sedangkan fuqaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli 

menjadi tiga, yaitu: 

1. Shahi>h 

Apabila  jual beli itu disyariatkan, yang memenuhi syarat dan 

rukun yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak 

terkait dengan khiya>r lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua 

belah pihak. Contoh, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan 

syarat jual beli telah terpenuhi. Kemudian, barang itu juga telah di 

periksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak rusak, dan uang yang 

sudah diserahkan dan baranpun sudah diterima dan tidak ada lagi 

khiya>r.61
 

2. Ba>thil  
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Ba>thil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual 

beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara’. Misalnya: 

a. Jual beli atas barang yang tidak ada ( bai‟ al-ma‟dum ), seperti jual 

beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak. 

b. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai 

dan khamar. 

c. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ija>b  kabulnya dikaitkan 

dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual 

beli. 

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, 

salib atau buku-buku bacaan porno. 

e. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya 

haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada 

induknya.  

3. fa>sid yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara’ 

namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. 

Misalnya : 

a. jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika    

berlangsungnya akad. 

b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar, yaitu 

menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya 

dengan harga murah. 
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c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan 

dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut 

d. Jual beli barang rampasan atau curian. 

I. Pengertian Makelar (Samsarah) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makelar adalah perantara 

perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan 

barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar 

mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya. Makelar dalam 

bahasa Arab disebut samsarah yang berarti perantara perdagangan atau 

perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.62 

 Lebih lanjut samsarah adalah kosakata bahasa Persia yang telah 

diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam 

menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi 

berupa upah (uj‟roh) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Secara umum 

samsarah adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang 

dan mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk 

memudahkan jual-beli.63 

Menurut Sayyid Sabiq perantara (simsar) adalah orang yang menjadi 

perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan 

transaksi jual-beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan 

pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi 

berbentuk jasa maupun berbentuk barang.
64

Makelar adalah pedagang 

                                                           
62

 Masyfuk Zuhdi, Masailul Fiqhiyah, (Jakarta : CV Haji Masagung, 1993),. 122 
63

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (fiqh muamalah),( 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 289. 
64

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 12, (Bandung : PT al-Ma‟arif, 1996),15. 
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perantara yag berfungsi menjualkan barang orang lain dengan 

mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar 

ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual 

beli. Makelar yang terpercaya tidak dituntut risiko sehubungan dengan 

rusaknya atau hilangnya baarang dengan tidak sengaja.
65 

Menurut Hamzah Yakub samsarah (makelar) adalah pedagang 

perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan 

mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar 

(simsar) adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk 

memudahkan jual-beli.
66

 Jadi pengertian di atas dapat disederhanakan, 

samsarah adalah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak 

yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk 

memudahkan terjadinya tansaksi jual-beli dengan upah yang telah 

disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama, sedangkan simsar  

adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah 

baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan. Sebutan ini 

juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang 

lain sebagai patnernya sehingga simsar tersebut mendapatkan komisi 

dari orang yang menjadi patnernya.
67 

Samsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli untuk 

melakukan transaksi jual beli. Secara umum dalam Istilah fikih adalah 

pekerjaan perantara/makelar antara orang-orang untuk transaksi 

                                                           
65

 Saifuddin Mutjaba, Masailul Fiqhiyah, Jombang: Rousyan Fiqr, 2007,240. 
66

 Hamzah Yakub, Kode Etik Dagang Menurut Islam:Pola Pembinaan Hidup dalam 

Berekonomian, (Bandung : CV Diponegoro, 1992) 269 
67

 Sayyid Sabiq, jilid 13,  27 
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komersil seperti jual beli, ijarah (sewamenyewa), dan lain-lain. simsar  

adalah pekerja yang memperoleh upah sesuai dengan usahanya karena 

mempromosikan/mengedarkan komoditas atau sewa bangunan dengan 

tidak melipat gandakan harga. Upah yang diperolehnya dari segi 

ju‟alah yang tidak akan didapatkan kecuali apabila pekerjaannya 

sudah selesai. Dulu makelar dikenal dengan penyeru, 

perantara/penunjuk, yang berkeliling, dan yang berteriak. Hal itu 

dikarenakan mereka menyeru dan berteriak untuk memberitahukan 

sebuah komoditas dan dengan harga yang berbeda sebagai pengganti 

(upah) untuk penjualannya, dan mereka kadang-kadang berkeliling 

kepada pembeli untuk membujuk mereka membeli dagangan, 

selanjutnya Kementrian Wakaf Kuwait menjelaskan samsarah 

menurut bahasa adalah perdangan atau perantara antara penjual dan 

pemebeli. Sedangkan simsar yang masuk antara penjual dan pembeli 

sebagai perantara untuk melaksanankan transaski.
68 

Makelar harus besikap jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak 

melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syubhat (yang 

tidak jelas halal haramnya). la berhak menerima imbalan setelah 

berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa 

makelar harus segera memberikan imbalannya. Imbalan atau upah 

makelar sebaiknya telah disepakati antara para pihak, apakah makelar 

mengambil upah dari pembeli, atau dari penjual, atau dari keduanya, 

                                                           
68

 Atep Hendang Waluya, Makelar dalam Islam, http://koneksi-

indonesia.org/2014/makelar-dalam-islam/ diakses pada 8 Juli 2017 pukul 20.40 WIB 
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upah yang diketahui ukurannya maka hal itu boleh saja. Tidak ada 

batasan atau presentase upah tertentu. Kesepakatan yang terjadi dan 

saling ridha tentang siapakah yang akan memberikan upah, hal itu 

boleh, akan tetapi, semestinya itu semua sesuai dengan batasan 

kebiasaan yang berjalan di tengah masyarakat tentang upah yang 

didapatkan oleh makelar dapat imbalan pekerjaannya yang menjadi 

perantara antara penjual dan pembeli. Selain itu, tidak boleh ada 

mudarat atas penjual maupun pembeli dengan upah yang melebihi 

kebiasaan. 

Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk 

akad Ija>rah, yaitu menyewa tenaga makelar, selain akad Ija>rah , 

pekerjaan makelar juga dapat termasuk kedalam akad Ju‟alah, yaitu 

upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut 

mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, ataupun 

akad Waka>lah, yaitu pendelegasian suatu tindakan hukum kepada 

orang lain yang bertindak sebagai wakil (pelimpahan kekuasaan), 

adapun hubungan kerja antara makelar dengan pemilik barang dan 

antara makelar dengan calon pembeli, tergantung dengan sistem kerja 

yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.
69 

J. Dasar Hukum Makelar (Samsarah) 

                                                           
69

 Ahmad Zain, Hukum Calo dalam Islam, http://www.ahmadzain.com/read/karya-
tulis/-413/hukum-calo-dalam-islam/ diakses pada tanggal  9 Juli 2017 pukul 13.48 
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Makelar merupakan profesi yang banyak menfaatnya untuk 

masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar 

sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-

profesi yang lain, karena ada sebagian masyarakat yang sibuk, 

sehingga tidak bisa mencari sendiri barang yang dibutuhkan, maka dia 

memerlukan makelar untuk mencarikannya. Sebaliknya, sebagian 

masyarakat yang lain, ada yang mempunyai barang dagangan, tetapi 

dia tidak tahu cara menjualnya, maka dia membutuhkan makelar untuk 

memasarkan dan menjualkan barang dagangannya. 

Kehadiran makelar di tengah-tengah masyarakat, terutama 

masyarakat modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia 

bisnis (dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-

lain). Sebab tidak sedikit orang yang tidak pandai tawar menawar, 

tidak mengetahui cara menjual atau membeli barang yang diperlukan, 

atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung 

dengan pembeli atau penjual. 

 
Jelaslah, bahwa makelar merupakan profesi yang banyak 

manfaatnya untuk masyarakat, terutama bagi para produsen, konsumen, 

dan bagi makelar sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat 

sebagaimana profesi-profesi yang lain. Makelar dibolehkan dalam Islam 

dengan  syarat-syarat tertentu.  

Dalil yang membolehkan pekerjaan makelar adalah sebagai 

berikut : 
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QS. al-Maidah: 1 

  
  

    
    
    

     
    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya.”70
 

Menjadi makelar hukumnya halal, karena makelar yang baik merupakan 

petunjuk jalan antara penjual dan pembeli, dan mempermudah keduanya  

dalam melakukian perdagangan dan mendapatkan keuntungan.
71

 

Dalam suatu keterangan dijelaskan: 

اَ اَْأَا أَْن يَ ُقْوَا ِاْع َهَذ   اثَ ْوَب ِاَكَذ  َفَ  زَ َد فَ ُهَو : َ ِ   ْاِ  َ َ  ٍا َ ِ َ   ا َ ْ ُ  َ ْ َ   اِلْ َل ِ   َ اَ 
 ( و ه  ا خ  ى)َاَك 

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a., dalam perkara simsar ia berkata tidak 

apa-apa, kalau seseorang berkata jualah kain ini dengan harga sekian, 

lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau”.72
 

Kelebihan yang dinyatakan dalam keterangan hadits diatas adalah: 

 
a. Harga yang lebih dari harga yang ditetapkan penjual barang itu.  

 

                                                           
70 Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI), al-Qur’a>n dan Terjemah, 106. 
71

 Abu sa’idalfalahi, halal dan haram, (Jakarta: Robbani press,2008), 35 
72

 Al imam abi abdillah muhammad bin ismail bin ibrahim ibni al mughiroh bardzabah al 

bukhori al ja’fi, shahih al bukhari, (bairut, darul al fikr, 1419H/2005M)790 
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b. Kelebihan, barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan 

oleh pemilik barang tersebut.  

 
Perantara  perdagangan  pada  zaman  kita  ini  sangat  penting  

artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telah lalu, karena 

terikatnya hubungan perdagangan ekspor impor, pedagang-pedagang 

partai besar, dan pedagang-pedagang eceran. Dalam hal ini makelar 

mempunyai peranan yang sangat penting. 

 
Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan 

penipuan dan bisnis yang haram dan syubhat. Ia berhak menerima 

imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang 

menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya.  

Pekerjaan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan asalkan 

telah memenuhi ketentuan yang mengaturnya, dalam hal ini ketentuan 

islam yang bersumber dari Al-Qur‟an, Hadist, dan Ar‟Royu. Pekerjaan 

makelar selain itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Pada asalnya muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang 

menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh 

Ulama Syafi‟i, Maliki, dan Imam Ahmad. 

2. Muamalah itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka 

 

3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat da 

menolak madarat bagi manusia; 
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4. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, 

spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat. 

 

 

 

 

 

K. Syarat dan Prinsip Makelar 

(Samsarah)  

a. Syarat Makelar (Samsarah) 
 

Pekerjan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila telah 

memenuhi ketentuan hukum Islam. Sahnya pekerjaan makelar harus 

memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut : 

1. Persetujuan kedua belah pihak (perhatikan Al-Qur'an surat an-

Nisa ayat 29) Q.S An-Nisa menjelaskan bahwa jual beli wajib 

dilakukan berdsarkan prinsip saling rela antara penjual dan 

pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat 

mengenai isi materi akad, tanpa adanya unsur paksaan, 

intimidasu ataupun penipuan. 

 

2. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat 

diserahkan. Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat 

dilaksanakan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata. 

 

3. Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram 
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Objek akad merpakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan 

dengan ketertibn umum, kesusilaan dan undang-undang, 

misalnya mencarikan kasino, narkoba, dan sebagainya. 

Penyebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu: 

1. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung 

kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan 

terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja 

menjual dengan harga jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya 

dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya. 

 

2. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung 

kezhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan 

sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu 

penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan 

barang yang akan dijual
73

 

 

Sebagian ulama Islam juga berpendapat bahwa pekerjaan makelar di 

haramkan dalam Islam apabila : 

1. Jika dia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara 

menindas, mengancam, dan mengintimidasi. Sebagaimana yang 

sering dilakukan oleh sebagian calo tanah yang akan dibebaskan 

dan tiket bis pada musim lebaran. 
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 Ad-Duwaisyi, Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli, (Bogor: Pustaka Imam Asy-
syafi‟i, 2004)124.
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2. Berbuat curang dan tidak jujur, umpamanya dengan tidak 

memberikan informasi yang sesungguhnya baik kepada penjual 

maupun pembeli yang menggunakan jasanya. 

 

3. Makelar yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan 

masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga 

aslinya, seperti yang dilakukan oleh makelar tiket kereta api pada 

musim liburan dan lebaran. 

4. Pegawai negeri maupun swasta yang sudah mendapatkan gaji tetap 

dari kantornya, kemudian mendapatkan tugas melakukan kerjasama 

dengan pihak lain untuk suatu proyek dan mendapatkan uang fee 

karenanya, maka uang fee tersebut haram dan termasuk uang 

gratifikasi yang dilarang dalam Islam dan dalam hukum positif di 

Indonesia. 

5. Para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-

desa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan 

memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota, 

dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang 

menyesatkan. 

b. Prinsip Makelar (Samsarah) 

Di dalam menjalankan pekerjaannya, makelar (samsarah) memiliki 

prinsip-prinsip yaitu : 

1. Jujur dan Amanah 
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 Kejujuran merupakan hal yang utama dalam mendapat keberkahan, 

dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah. Seorang makelar 

yang baik haruslah bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan 

pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan pribadinya 

atau menutupi cacat barang. 

 

2. Beritikad baik 

 

Seorang makelar harus memiliki itikad yang baik dalam 

memasarkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan, tidak 

melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang syuhbat 

(tidak jelas halal atau haramnya) 
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BAB III 

PRAKTEK JUAL BELI MOTOR BEKAS MELALUI  

MAKELAR DI KELURAHAN PAKUNDEN KECAMATAN 

PONOROGO KABUPATEN PONOROGO 

A. Profil kelurahan pakunden 

a. Potensi sumberdaya alam 

 Kelurahan pakunden adalah salah satu kelurahan yang berada di 

kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo, deangan jarak tempuh dari kelurahan 

pakunden menuju 0,7 Km menuju kecamatan, 1,4 Km menuju kabupaten dan 200 

Km ibukota provinsi . Letak geografis kelurahan pakunden berada di daerah kota 

ponorogo dan dekat dengan  jalur utama jalan raya ponrogo-pacitan serta 

tergolong dalam wilayah perkotaan. Hal tersebut membuat kelurahan pakunden 

cocok untuk daerah perdagangan. Luas wilayah kelurahan pakunden 65,228 Ha 

meliputi 25,28 Ha luas persawahan, 2 Ha luas kuburan dan 39,27 Ha luas 

pekarangan. Sedangkan batas wilayah kelurahan pakunden meliputi, sebelah utara 

berbatasan dengan kelurahan mangkujayan, sebelah selatan dan timur berbatasan 

dengan kelurahan kepatihan dan sebelah barat berabatasan dengan kelurahan 

brotonegaran. Tanah yang berada di kelurahan pakunden sebagai tanah fasilitas 

umum meliputi, 8,228 Ha tanah bengkok, 2 Ha tempat pemakaman desa, 0,075 

Ha bangunan sekolah, 1,9 Ha pertokoan dan 1,125 Ha tanah untuk jalan. 
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Sedangkan bentangan wilayah kelurahan pakunden berupa dataran rendah 39,28 

Ha dan 1 Ha aliran sungai.
74

 

b. Potensi sumberdaya manusia 

Dalam sensus terakhir tahun 2015 penduduk kelurahan pakunden 

berjumalah 3221 orang meliputi 1.546 orang laki-laki dan 1.574 orang perempuan 

dan Jumalah kepala keluarga 800 orang.  Usia penduduk kelurahan pakunden 

antara lain 

Uraian Laki-laki Perempuan 

0-1 tahun 26 orang 24 orang 

1-5 tahun 80 orang 61 orang 

0-7 tahun 112 orang 123 orang 

7-18 tahun 178 orang 189 orang 

18-56 tahun 1.126 orang 1.157 orang 

>56 tahun 26 orang 22 orang 

 

Mata pencaharian pokok penduduk kelurahan pakunden 

Uraian Laki-laki Perempuan 

Petani 

Buruh tani 

Pegawai negeri sipil 

38 orang 

60 orang 

85 orang 

15 orang 

45 orang 

30 orang 
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 Data Dasar Profil kelurahan pakunden  
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Pedagang killing 

Peternak 

Montir 

Dokter swasta 

Bidan 

Pembantu rumah tangga 

TNI 

POLRI 

Pensiunan PNS/TNI/POLRI 

Pengusaha kecil menengah 

Jasa pengobatan alternative 

Dosen swasta 

Karyawan perusahaan swasta 

Karyawan perusahaan pemerintah 

Sopir 

Tukang becak 

Tukang cukur 

Tuakang batu +kayu 

5 orang 

7 orang 

8 orang 

2 orang 

- 

- 

5 orang 

4 orang 

87 orang 

110 orang 

1 orang 

2 orang 

630 orang 

15 orang 

20 orang 

35 orang 

5 orang 

40 orang 

10 orang 

5 orang 

- 

2 orang 

3 orang 

15 orang 

- 

- 

17 orang 

71 orang 

- 

- 

785 orang 

- 

- 

- 

- 

- 
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Penduduk usia kerja di kelurahan pakunden 

Uraian Laki-laki Perempuan 

 

Usia 18-56 tahun 

Usia 18-56 tahun yang bekerja 

Usia 18-56 tahun yang belum 

bekerja  

Usia 0-6 tahun 

Usia 6-18 tahun 

Usia 56 tahun keatas 

Angkatan kerja 

 

475 orang 

455 orang 

225 orang 

158 orang 

150 orang 

95 orang 

1.546 orang 

 

465 orang 

385 orang 

270 orang 

200 orang 

185 orang 

100 orang 

1.575 orang  

 

B. Showroom Motor Bekas Yang berada di Kelurahan Pakunden 

Pakunden adalah sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan 

Ponorogo kota dan merupakan jalur utama Ponorogo-Pacitan. Karena letak 

geografisnya yang strategis, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi penduduk 

Pakunden lumayan maju dibanding kelurahan sekitar. Apalagi sejak lama   sudah   

berdiri   sebuah Rumah Sakit Umum Daerah Ponorogo yang sangat membantu 

perekonomian warga sekitar terutama penduduk kelurahan Pakunden. Banyak 

penduduk yang bekerja di bidang usaha dan perdagangan.  Selain  itu  sebagian  

penduduk  bekerja  sebagai  pedagang, baik dipasar sendiri maupun di toko. 

Sehingga secara umum perkembangan ekonomi kelurahan Pakunden lebih cepat 

dari kelurahan lain. 



60 

 

 

Pada era 80-an sampai 90-an penduduk kelurahan Pakunden sudah 

banyak yang  memakai  sepeda  motor  sebagai  alat  transportasi,  terutama  

bagi mereka yang berdagang,  maupun para pegawai pabrik. Sehingga 

sepeda motor saat itu sudah merupakan kebutuhan dan bukan merupakan 

barang mewah. Sehingga banyak penduduk kelas ekonomi menengah sudah 

atau berkeinginan mempunyai sepeda motor. Baik sepeda motor baru 

maupun bekas.
1
Disinilah peluang  yang  dapat  membantu  pertumbuhan  

ekonomi, saya  melihat  prospek  bisnis  yang  menjanjikan. 

a. Dirga Motor 

Dirga motor berdiri sejak tahun 2002, pemilik dari showroom 

motor ini adalah bapak edi yang joint dengan temanya yang bernama 

bapak suryono, awal mula berdirinya showroom motor ini ketika bapak 

edi memiliki banyak teman lalu bapak edi pertama kalinya hanya 

dimintai tolong oleh temanya untuk mencarikan motor, namun seiring 

berjalanya waktu bapak edi menjadi langganan teman-temanya untuk 

mencarikan motor, melihat peluang tersebut bapak edi mengajak 

temanya yakni bapak suryono untuk membuka showroom motor sendiri 

sebagai wadah untuk jual beli motor dan  usaha awal bapak edi berawal 

dengan beberapa motor saja lalu sekarang showroom motor cuikup besar 

dengan rataan penjualan 15-20 unit motor dalam satu bulan. 

Motor yang di jual di showroom dirga motor adalah motor bekas dan 

juga motor baru. Type motor yang dijual disini meliputi motor matic 

motor bebek dan motor sport dengan berbagai merk motor. Untuk 
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system pembayaran dirga motor melayani pembayaran cash dan kredit. 

Dalam pemasaranya dirga motor memasarkan motornya dengan 

memajang di ruko showroom tersebut. 

mekanisme dalam penjualan motor di dirga motor pembeli dapat 

melihat langsung motor yang sedang dijual di showrom atau dapat juga 

memesan terlebih dahulu jenis motor yang akan dibeli. Dalam 

mekanismenya tersebut dirga motor tidak menggunakan perantara 

orang lain dalam memasarkan motor yang dijual, namun dari pemilik 

showrom sendiri dan pegawai di showroom motor tersebut.
75

 

b. Barokah  Motor 

Barokah motor berdiri sejak tahun 1988, merupakan showroom 

terlama yang berada di kelurahan pakunden. Pemilik showroom dari 

barokah motor adalah bapak lilik harjito dengan seorang pegawai mas 

diyo. Awal mula berdirinya barokah motor dimulai dari kegiatan 

kemakelaran bapak lilik harjito dalam memasarkan motor lalu lambat 

laun bapak lilik harjito membuka showroom sendiri untuk 

mengembangkan usahanya.  

Barokah motor menjual berbagai jenis dan merk motor dan dalam 

system pembayaranya  dapat melalui cash dan kredit. Dalam 

pemasaranya barokah motor memasarkan barang daganganya tersebut 
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dengan memajang motor yang dijual di ruko showroom tersebut dan 

barokah motor juga memasarkan melalui media online. 

Dalam sistem pemasaranya tersebut barokah motor menggunakan 

perantara orang lain atau makelar dalam pemasaranya karena hal 

tersebut juga di latar belakangi dengan awal mula berdirinya barokah 

motor yang berawal dari sistem kemakelaran motor.
76

 

c. Armada motor 

Armada motor berdiri sejak tahun 2010, pemilik dari showroom 

armada motor adalah bapak julianto. Awal mula berdirinya showroom 

armada motor yaitu adanya niat dari bapak julianto untuk membuka 

usaha jual beli motor yang dilatarbelakangi potensi yang ada pada 

tempat yang dijadikan showroom karena kelurahan pakuden sangat 

strategis untuk dijadikan lahan bisnis jual beli motor. Melihat dari 

potensi tersebut bapak julianto membuka showroom armada motor. 

Motor yang dijual di showroom aramada motor hampir jenis dan 

merk motor, ada dua pagawai yang bekerja di armada motor yaitu bapak 

julianto sendiri dan bapak nurdin. Sistem pembayaran di armada motor 

bisa dengan pembayaran cash atau kredit. Lalu untuk pemasaran yang 

dilakukan aramada motor adalah dengan memamerkan motor yang 

dijual di ruko showroom tersebut dan memasarkan juga melalui media 

online. 

                                                           
76

 Transkrip wawancara, harjito, 11 Juli 2017 



63 

 

 

Dalam pemasaran motor tersebut aramada motor juga melalui 

perantara  atau makelar yang bertugas menjembatani pembeli ke armada 

motor. Namun makelar disini tidak bersifat sebagai pegawai tetap. 

Untuk kurun waktu satu bulan armada motor dapat menjual 10-15 

motor.
77

 

d. Jenes Motor 

Showroom Jenes motor berdiri sejak tahun 2010 yang di diraikan 

oleh bapak agus yang bermitra dengan bapak muhari, berawal dari 

keinginan bapak agus yang ingin membuka showroom motor namun 

tidak memiliki lahan lalu bapak muhari menawarkan tempatnya untuk 

dijadikan showroom motor. Untuk pembagian hasil antara  bapak agus 

dan bapak muhari adalah lima puluh ribu rupiah untuk setiap motor yang 

terjual di berikan kepada bapak muhari dan membayar sewa ruko 

sebesar dua juta rupiah. 

Motor yang dijual di showroom jenes motor adalah merk motor 

yamaha dan honda saja. Sistem pemasaran yang dilakukan jenes motor 

dengan memamerkan motor yang di jual di showroom tersebut dan juga 

dipasarkan lewat media online. Untuk sistem pembayaran yang berlaku 

di jenes motor bisa cash dan kredit serta juga bisa pembayaran cash 

tempo. 
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Dalam pemasaranya jenes motor juga menggunakan perantara atau 

makelar, yang bertugas memasarkan atau menjembatani apabila ada 

pembeli yang ingin membeli atau memesan motor dan tugas makelar 

disini menghubungi jenes motor.
78

 

e. Mitra Motor 

Showroom mitra motor berdiri sejak tahun 2014. Berawal dari 

bapak munirudin yang berprofesi sebagai perantara atau makelar motor 

dan seiring berjalannya waktu bapak munirudin ingin membuka 

showroom sediri. Dan ada tawaran dari temanya yaitu bapak mujianto 

untuk bermitra dalam bisnis tersebut. Dan meraka sepakat bahwa 

mendirikan showroom tersebut dengan sistem bagi hasil 50:50 untuk 

setiap motor yang terjual. 

Motor yang dijual di showroom mitara motor hampir semua type 

dan merk motor. Dan dalam pemasaranya bapak munirudin tidak 

menggunakan media online, pegawai di showroom mitra motor ada tiga 

orang yaitu bapak munirudin, bapak mujianto serta mas arif. Sistem 

pembayaran yang ada di mitra motor dapat mennguankan cash, kredit 

dan cash tempo. 

Dalam pemasaranya showroom mitra motor bekerjasama dengan 

berbagai perantara atau makelar Untuk  mempermudah  dalam transaksi. 
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Namun tidak ada makelar yang bersifat sebagai pegawai pegawai tetap 

di showroom mitra motor.
79

 

C. Mekanisme Jual beli motor melalui makelar 

Makelar adalah penghubung anatara penjual dan pembeli untuk 

melancarkan jual beli. Makelar berfungsi sebagai mediator dari penjual dan 

pembeli. Makelar diperlukan karena banyak orang yang tidak begitu paham 

tentang cara-cara dalam tawar menawar dalam jual beli, cara menjual dan 

membeli barang barang yang di inginkan serta tidak sempat mninggalkan 

tugasnya untuk menghubungi penjual dan pembeli, sedangkan mereka tidak 

memiliki pengganti penjual dan pembeli secara sukarela.
80

 

Dari pengamatan peneliti, menympulkan bahwa ada dua kharakter 

khusus jual beli melalui makelar yakni sebagai berikut :   

a. Makelar yang bekerjasama dengan showroom atau pemilik showroom 

Dalam jual beli motor melalui makelar yang seperti ini biasanya makelar 

yang betugas merupakan pemilik showroom motor atau orang yang 

bekerja di showroom motor. Dari pengamatan dan penelitian penulis 

hampir semua showroom di kelurahan pakunden memiliki mekanisme 

yang sama hanya saja yang menjadi perbedaan terletak pada sistem 

pembayaran yakni bisa cash,kredit dan cash tempo. Bagi showroom 

yang cukup besar berani melakukan sistem pembayaran melalui kredit 

dan untuk showroom yang lebih kecil lebih mengutamakan pada sistem 
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pembayaran cash atau tunai. Dan peran makelar disini adalah sebagai 

perantara antara penjual dan pembeli untuk mengadakan kesepakatan 

jual beli sepeda motor serta mengurus kesepakatan pembayaran yang 

akan dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli. Secara garis besar 

mekanismenya sebagai berikut : 

 Makelar memajang motor yang telah diserahkan penjual di 

showroom.  

Makelar menjadi penangggung jawab apabila ada seseorang 

ingin menjual motornya melaluinya, makelar bertanggng jawab 

untuk mempromosikan atau memajangnya di showroom motor 

dia bekerja atau miliknya sendiri. 

 Apabila ada pembelili ingin membeli motor maka makelar 

menawarkan motor. 

 Makelar meminta nomor telfon yang dapat dihubungi untuk 

memperjelas transaksi 

 Adanya pertemuan antara penjual dan pembeli untuk 

mendiskusikan harga yang akan disepakati 

 Makelar mengurus mekanisme pembayaran antara penjual dan 

pembeli, apakah menggunakan pembayaran cash atau kredit 

 Apabila transaksi berhasil makelar mendapatkan 5% dari hasil 

penjualan motor.
81
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b. Makelar yang berdiri sendiri 

Kebanyakan makelar yang seperti ini adalah seorang freelance, yang 

menawarkan motor dari berbagai showroom motor dan tiak memiliki 

kantor atau tempat kerja khusus. Dalam sistem kerjanya makelar yang 

berdiri sendiri hanya sebagai penghubung antara pembeli yang ingin 

memesan motor dengan showroom motor atau penjual perorangan. 

Mekanisme jual beli motor melalui makelar yang berdiri sendiri sebagai 

berikut : 

 Makelar di hubungi calon pembeli untuk mecarikan motor yang 

yang di inginkanya 

 Makelar mencarikkan motor yang diinginkan oleh calon 

pembeli 

 Adanya kesepakatan antara makelar dengan pemilik motor yang 

atau showrooom motor 

 Makelar menunjukan motor yang dinginkan oleh pembeli dan 

mendiskusikan tentang harga yang akan disepakati 

 Makelar menerima upah dari hasil transaksi tersebut
82

 

Diluar dari mekanisme yang baku di atas ada beberapa makelar 

yang   memaiankan harga agar mendapatkan keuntungan dari kedua belah 

pihak yakni dari pihak penjual dan pembeli. Seorang yang penjual akan 

mempasrahkan motor kepada makelar dengan harga yang ditentukan oleh 
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penjual dan akan mendapatkan fee atau imbalan apabila motor tersebut 

terjual. Dan disini seorang makelar meamainkan harga dengan menngganti 

nominal  harga pada motor yang akan dijual melalui mekanisme 

pembayaran kredit atau cash tempo dan keuntungan akan diterima oleh 

makelar itu sendiri. Dalam hal lain makelar juga memainkan keuntungan 

dengan mengganti suku cadang yang asli dari motor yang akan dijual 

dengan yang tidak asli.
83

  

D. Akad Jual beli  Motor Bekas Melalui Makelar di Di Kelurahan 

Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo  

Akad berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan, simpulan, atau 

permufakatan (al-ittifa>q), baik ikatan yang nampak (hissy) maupun tidak 

nampak (ma‟nawiy).84 
Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan 

sebagai hubungan antara ija>b dan qabu>l sesuai dengan kehendak syariat 

yang menetapkan adanya pangaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. 

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan 

perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan 

yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan 

pertama, dalam ija>b dan qabu>l. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. 

Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.
85

 

                                                           
83

 Transkrip wawancara, bengkel 15 juli 2017 
84

 Fayrus Abadyy Majd Al-Din Muhammad Ibn Ya’qub. AL-Qamus al-Muhit, jild 1. 

(Beirut: D Jayl, tt.), 327.   
85

  Fathurrahman Djamil, Hukum perjanjian Syariah,dalam Kompilasi Hukum Perikatan 

oleh Mariam Darus Badrul Zaman (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 2001),  247.   



69 

 

 

Akad yang terjadi pada jual beli melalui makelar adalah akad jual 

beli yang yang dilakukan oleh makelar sebagai perantara antara penjual 

dan pembeli. Penjual dan pembeli tidak bertemu langsung pada transaksi 

ini, yakni menggunakan jasa makelar sebagai penghubung untuk 

mencarikan barang atau menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan 

transaksi jual beli. 

Makelar yang berposisis sebagai mediator memiliki kekuasaan atas 

barang yang di inginkan pembeli atau barang yang dititpkan penjual, dan 

syarat pemakelaran secara garis besar adalah sebagai berikut ; 

a. Barang yang dijual bukan barang yang diharamkan menurut 

hukum islam 

b. Pemakelar hendaklah orang yang ramah 

c. Imbalan pemakelar harus disepakati terlebih dahulu dan harus 

dipenuhi setelah pekerjaanya penuh 

d. Ada perjkanjian antara pemilik barang dan pemakelar dengan 

tujuan ade ikatan yang jelas antara kedua belah pihak.
86

 

Akad yang terjadi pada jual beli melalui makelar cenderung pada jual beli  

sebuah perwalian 

Waka>lah  

Waka>lah atau disebut dengan perwakilan adalah perlimpahan 

kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal hal yang boleh 
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diwakilkan. Atas jasanya penerima kekuasaan dapat meminta imbalan 

tertentu dari pemberi amanah.
87

 

Akad yang terjadi akad jual beli melalui perantara atau samsarah, 

terdapat akad waka>lah, dalam jual beli motor bekas melalui makelar, 

disini makelar sebagai perwakilan dari penjual atau pembeli dalam 

melakukan transaksi jual beli. 

Ketentuan dalam perwalian disini adalah ketika seorang penjual 

motor ingin menjual motornya lalu menghubungi makelar untuk 

memasarkanya sampai motor tersebut terjual, dalam ketentuan transaksi 

yang terjadi disini  penjual hanya menyebutkan motor yang akan dijual 

dan harga yang dipatok oleh penjual. Contohnya ; bapak nur ingin 

menjual motor bebek merk yamaha jupiter dengan harga enam juta 

rupiah, lalu bapak nur menghubungi bapak agus untuk menjualkan motor 

tersebut dengan harga yng disebutkan, apabila motor tersebut terjual 

maka bapak agus akan menerima fee atau imbalan.   

  

 

  

                                                           
87

 Dimyauddin Juaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar 2015) 239 



71 

 

 

BAB IV 

ANALISA HUKUM  ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR BEKAS 

MELALUI MAKELAR 

(Studi Kasus Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo) 

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Motor Bekas Melalui 

Makelar 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan interaksi 

sesama makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial 

tidak bisa terlepas dari ketergantungan dan saling berhubungan antara 

makhluk satu dengan lainnya. Manusia adalah makhluk Allah SWT, karena 

itu makhluk hidup  tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, maka 

dari itu terjadilah jual beli yang sesuai dengan hukum dan syari‟at Islam 

sesuai ketentuan Allah SWT, dalam melakukan jual beli harus sesuai 

dengan akad antara penjual dan pembeli. 

Akad merupakan sebagai hubungan antara ija>b dan qabu>l sesuai 

dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pangaruh (akibat) hukum 

dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa 

perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk 

mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal 

khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam ija>b dan qabu>l. Kedua, sesuai 
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dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek 

perikatan.
88

 

ketentuan akad mengharuskan adanya kerelaan antara kedua pihak 

yang melakukan akad. Sehingga menjadikan sahnya suatu transaksi. Oleh 

karena itu fuqaha memandang akad sebagai faktor utama dalam sebuah 

transaksi, dimana transaksi tidak dipandang sah kecuali dengan akad. 

Terkait dengan akad yang terjadi pada jual beli motor bekas melalui 

makelar dan untuk mengetahui sah atau tidaknya akad yang dilakukan oleh 

penjual dengan makelar sangat pentring diketahui jenis akad atau transaksi, 

hal ini agar dalam melakukan transaksi tersebut, kita tidak melakukan suatu 

transaksi yang tidak sesuai dengan akad yang seharusnya.  

Dalam pelaksanaan jual beli motor melalui makelar yang ada di 

kelurahan pakunden kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo, sebagai 

orang yang melakukan transaksi makelar merupakan media perantara antara 

penjual dan pembeli tapi disini makelar juga sebagai pengganti dari penjual 

karena mendapat kuasa dari penjual. Jadi dapat dikatakan bahwa makelar itu 

adalah wakil dari penjual. 

Penerima kuasa dalam islam disebut waka>lah. Waka>lah merupakan 

pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagain pihak pertama kepada orang 

lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan dalam hal ini pihak 

kedua hanya melaksanakan sesutu sebatas kuasa atau wewenang yang 

diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan 
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sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab 

dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau 

pemberi kuasa. 

Waka>lah baru dinilai bisa terlaksana secara sah kalau persyaratan 

setiap unsur terpenuhi. Seorang yang mewakilkan, memberi 

kuasa,disyaratkan memiliki hak untuk bertasharuf pada bidang bidang yang 

didelegasikanya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan 

sesuatu yang bukan haknya. Sealain itu pemberi kuasa mempunyai hak atas 

sesuatu yang dikuasakanya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa 

itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. 

Ada beberapa hal yang perlu diuraikan secara singakat, seperti wakil 

itu sebagai orang yang diberi amanat untuk bertindak atas nama pemberi 

kuasa tentang hal-hal yang diwakilkan kepadanya. Karena ia hanya 

berfungsi sebagai penerima amanah, ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan 

menjamin sesuatu yang diluar batas kecuali atas kesengajaanya, dalam hal 

ini mewakilkan sesuatu yang berkaitan dengan hak seorang hamba adalah 

sah. 

Didalam transaksi jual beli yang terjadi di kelurahan pakunden 

kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo juga tidak terlepas dari beberapa 

rukun dan sayarat yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam 

bertransaksi jual beli. Sehingga transaksi itu menjadi sah sesuai dengan 

yang  ditentukan dalam perjanjian. 
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Terkait dengan rukun dan syarat jual beli, maka dalam jual beli motor 

terdapat sayarat dan rukun yang sama deangan jual beli pada umumnya. 

Sedangkan yang membedakan jual beli motor melalui makelar tidak adanya 

penjual secara langsung, yang mana posisi penjual tersebut digantikan oleh 

makelar tersebut. 

Sebagaimana penjelasan diatas, salah satu ketentuan yang 

menjadikanya sah atau tidaknya adalah akad. Akad merupakan sebab 

pemilikan yang paling kuat dan paling luas yang berlaku dikehidupan 

manusia yang mendapatkan distribusi harta kekayaan. Jual beli tidak boleh 

dilakukan apabila yang berakad tidak mempunyai kekuasaan untuk 

melakukan transaksi kecuali orang tersebut diberikan wewenag ataun kuasa 

oleh pihak pertam atau penjual. 

Disamping itu, akad yang terjadi diantara para pihak yang terlibat 

dilakukan berdasarkan kesadaran masing masing pihak. Kemudian jika 

dikaitkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi maka seluruhnya sudah 

memenuhi syarat dan rukunya.  Adapun untuk sahnya perjanjian jual beli 

melalui makelar maka perlau memperhatikan hal-hal sebagai berikut ..  

1. Kedua belah pihak yang berakad tealah baligh dan berakal 

2. Kedua belah pihak sepakat dan rela mealakukan akad 

3. Manfaat objek akad diketahui dua pihak secara sempurna 

4. Objek akad dapat diserahkan, dipergunakan dan tidak cacat 

5. Objek akad dihalalkan oleh syara’  
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6. Upah atau sewa dalam akad harus jelas tertentu dan sesuatu yang 

bernilai harta. 

  Dalam jual beli motor melalui makelar jelas disebutkan tentang 

posisi makelar disisni sebagai wakil dari penjual motor untuk bertransaksi 

motor dengan pembeli dan ditinjau dari akad waka>lah bahwa makelar 

disini memang menjadi sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad 

tentang sebuah ijab qobul yang telah ditentukan tentang shigat, orang yang 

berakad dan barang yang di akadkan. Makelar disini juga sudah mendapat 

kuasa penuh dari penjual untuk menjual motor yang akan dijual. 

 Kaidah hukum Islam, pada asasnya akad itu adalah kesepakatan 

para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri 

mereka melalui janji: 

 89 ِا اتََ ا َ ِ   َِاتَِ َمااُ  َما َ  َتَِ َ تُ ُ   َِ َ  ِ   َاُمتََ ا ِرَضى  َاَ َ  ِ  فِى َ  ُ   ََ َ 

Maksud kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus 

didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau 

kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.
90

 

Akad jual beli antara makelar dan pembeli disini sesuai akan 

ketentuan akad jual beli salam dalam menentukan pembelian barang 

berupa motor bekas, namun dalam ijab qobulnya di persyaratkan tentang 

pembayaran yang akan di bayar oleh pembeli kepada makelar ketika 

                                                           
89 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam 

Istinbath Hukum Islam  (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 184. 
90

 Fathurrahman Djamil, Hukum perjanjian Syariah,dalam Kompilasi Hukum Perikatan 

oleh Mariam Darus Badrul Zaman (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 2001),  247.   
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barang yang di inginkan pembeli sudah ada dan sesuai dengan harga yang 

dinginkan pembeli. 

Kesepakatan kedua belah pihak dalam menentukan persyaratan 

dilandasi unsur kerelaan dari keduanya dan memang disepakati bersama 

deangan prinsip saling percaya satu sama lain dalam bertransaksi tersebut 

dantelah terpenuhinya unsur antaradin minkum (suka sama suka).  

Jadi akad yang terjadi pada jual beli motor melalui makelar di 

Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo terdapat 

mekanisme akad yaitu akad waka>lah apabila makelar dapat berposisi 

sebagai wakil dari seorang penjual maupun pembeli  . Dan ditinjau dari 

hukum islam dalam praktek jual beli motor bekas melalui makelar dengan 

syarat dan rukun seta ketentuan berlaku secara mekanisme akad waka>lah 

asalkan seorang makelar melakukan pekerjaanya sesuai dengan shari‟at 

dan tidak merugikan pihak lain.   

 

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penjualan Motor Bekas 

Melalui Makelar 

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama yang di 

dalamnya  sangat  dianjurkan  untuk  saling  bertoleransi,  menghargai  

pendapat orang lain  dan  tidak  memaksakan  kehendak  sendiri.  

Sebagaimana  peraturan- peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk 

kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya dalam hukum sehingga tidak 

merugikan pihak lain dan inilah agama Islam yang pada dasarnya menjadi 
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rahmat bagi seluruh alam. 

Dalam perkembangan hidup manusia, banyak masalah baru yang 

mengikuti edaran masa. Alam pikiran manusia bertambah maju, sehingga 

menimbulkan masalah-masalah modern. Semua persoalan diatur oleh 

manusia untuk dijadikan dasar guna kepentingan hidup. Manusia sangat 

dinamis dan tetap bergerak mencari kemajuan yang tidak terbatas. Dalam 

hukum alam, manusia tidak  akan  terlepas  dari  kelompok  manusia  

lainnya.  Agama  Islam  adalah petunjuk jalan dan perintis 

kebahagiaan.Agama Islam bukan agama yang kaku, agama Islam pun 

mempunyai hukum, pada hal ini hukum Islam pada hakekatnya 

diciptakan oleh Allah dengan tujuan merealisir kemaslahatan umum, 

memberi kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat 

manusia. Oleh  karena itu Allah selaku sang penguasa alam semesta ini 

melakukan suatu landasan peraturan sebagai barometer sirkulasi kegiatan  

muamalah  yang  dilakukan  oleh  manusia.  Hal  ini  dilakukan  agar 

manusia tidak mengambil hak-hak yang dimiliki oleh orang lain 

dengan cara- cara yang tidak direstui oleh Islam. 

Dengan demikian diharapkan keadaan manusia akan lurus dengan 

rambu- rambu  agama,  serta  hak  yang  dimiliki  manusia  akan  tidak  

sia-sia  dan  tidak mudah hilang begitu saja, juga dengan kehadiran 

landasan hukum yang terlahir dalam Islam akan memotifasi manusia 

untuk saling mengambil manfaat yang ada diantara  mereka  melalui 

jalan yang terbaik dan diridhoi  Allah.  Sebagaimana 
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firman Allah SWT yang termaktub dalam surat 

An-Nisa’ 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.” 
 

Dari ungkapan diatas menunjukkan adanya larangan dalam 

pelaksaan jual beli yang dilakukan secara bathil yang terdapat syariat 

islam. Dan selain itu pula islam dalam Al-qur’an dan hadist  

mengajarkan untruk mencari harta kekayaan denagn cara yang benar dan 

halal, baik bisnis ataupun perdagangan harus sah (hukum Islam) 

berdasarkan al-Qur’an, al-Hadits dan adanya kesepakatan bersama 

antara yang melakukan transaksi (kedua belah pihak). 

Perbuatan yang dilakukan seorang mukallaf baik yang berkenaan 

dengan aspek ibadah maupun mengenai aspek muamalah dalam hal 

membuat akad (perkiraan /  perjanjian)  ada yang sudak  sah  dan  ada  

yang  belum memenuhi syarat, sehingga menjadi rusak. Menurut Prof. 
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Dr. H. Rahmat, MA, akad yang sah adalah yang memenuhi semua 

rukun dan syarat-syarat akad, sedangkan akad yang tidak sah ialah 

akad yang tidak memenuhi semua syarat dan rukun yang terkandung 

dalam akad tersebut.
91

 

Tentang sah atau tidak dan batal atau tidaknya sebuah akad dilihat 

dari ketentuan hukum Islam dalam menentukan hukum, baik itu 

termasuk haram dan halal dalam melakukan transaksi, sedang kaitannya 

dalam praktek jual beli ini terdapat kemungkinan dalam praktek jual 

belinya bertentangan dengan hukum syara’. Oleh karena itu dalam 

skripsi ini penulis meninjau kasus jual beli terebut dengan menganalisa 

hukum Islam dalam prakteknya dan tinjauan hukum Islam terhadap 

sistem pengelolaan jual beli tersebut. 

Dilihat  dari  sisi  keabsahan  jual  beli,  penulis  berusaha  

menganalisa praktek jual beli motor bekas melalui dengan melihat dari 

sisi rukun dan syarat tentang sahnya jual beli serta bagaimana seorang 

makelar dalam islam. Apakah sudah memenuhi atau belum semua 

persyaratan dan rukun yang terdapat dalam jual beli serta bagaimana 

seorang makelar dalam islam. 

Dilihat dari rukun jual dan syarat beli dalam islam disebutkan 

bahwa : 

4. Syarat yang terkait dalam Akad (ija>b qabul): 

                                                           
91

 Rahmat, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung 2006 hlm. 76 
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d. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah 

penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. 

e. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul. 

f. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam 

benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual 

hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan 

pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam. 

5. Syarat-syarat Aqid (penjual dan pembeli) 

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual 

beli itu harus memenuhi syarat, syarat-syarat pihak yang berakad 

yaitu: 

d. Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal 

dan orang gila hukumnya tidak sah. 

e. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. 

Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan 

sebagai penjual sekaligus pembeli. 

f. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak 

dipaksa pihak manapun. 

6. Syarat-syarat Ma‟qud alaih (barang) 

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan 

sebagai berikut:
92

  

                                                           
92

 Abdul rahman, dkk, fiqih muamalat (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2010), 

75.   
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g. Suci barangnya. Suci barangnya artinya adalah barang yang 

diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis 

atau barang yang diharamkan, oleh syara‟ barang yang 

diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang babi atau 

anjing yang belum disamak. 

h. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang 

tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjualbelikan ikan di 

laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum 

dimiliki penjualnya. 

i. Dapat dimanfaatkan. Dapat dimanfaatkan maksudnya adalah 

barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. 

Oleh sebab itu , bangkai, khamr, dan darah tidak sah menjadi 

objek jual beli, karena dalam pandangan syara‟ benda-benda 

seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim. 

j. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang 

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. 

k. Dapat diketahui barangnya. Dapat diketahui barangnya 

maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan 

pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. 

Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah 

harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak 

sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan 

(gharar). 
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l. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai. 

 Dalam mekanisme jual makelar selaku pemilik showromm 

motor berlaku sebagai penjual yang menjual motor kepada pembeli 

motor yang sedang mencari motor bekas, dalam penerapan akadnya 

penjual dan pembeli akan melihat dan mengecek barang yang dijual 

serta bernegosiasi harga, lalu apabila pembeli cocok dengan barang 

yang akan dibeli maka makelar selaku penjual motor akan menjelaskan 

mekanisme pembayaran yang akan dilakukan dan meminta nomor 

telfon untuk mejelaskan lebih lanjut.  Untuk mekanisme pembayaran 

dapat dilakukan secara cash,kredit atau cash tempo.
93

 

Mekanisme tersebut apabila di kaitkan dengan rukan dan syarat 

dalam jual beli islam menurut analisa peneliti dalam point pertama 

tentang akad dijelaskan bahwa penjual dan pembeli bertransaksi 

tentang jual beli motor bekas dan terdapat ijab qobul didalamnya 

tentang jual beli motor. Dalam point kedua tentang aqid  terdapat 

penjual dan pembeli didalamnya dan disini makelar berlaku sebagai 

penjual. Untuk point ketiga tentatang Ma‟qud alaih terdapat barang 

dalam transaksi yakni motor bekas, yang sudah pasti ada manfaat serta 

ada kejelasanya tentang motor tersebut yang dijadikan barang dalam 

transaksi jual beli. 

Namun dalam penerapanya terdapat indikasi bahwa ada 

permainan keuntungan makelar dengan menggati suku cadang motor 

                                                           
93

 Transkrip wawancara 
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yang original dengan tidak original.
94

 Hal tersebut luput dari 

pengawasan pembeli karena sulit membedakan antara suku cadang 

original dan tidak original. Memang hal ini adalah peluang bagi 

makelar untuk mendapatkan untung tambahan di luar dari pemberian 

fee terhadap makelar atas motor yang laku dijual. 

Dan dalam penjualan motor bekas melalui makelar terdapat 

keuntungan sendiri bagi makelar apabila pembayaran motor dilakukan 

secara kredit atau cash tempo karena terdapat selisih harga apabila 

pembayaran dilakukan dengan cash, namun kecenderungan yang 

terjadi bahwa penjual lebih langsung akan membayar fee apabila motor 

telah dijual oleh makelar tanpa tahu menahu tentang kejelasan transaksi 

motor miliknya yang dititipkan di makelar tersebut. Untuk 

mempermudah dalam transaksi motor melalui kredit atau cash tempo 

makelar juga menggandeng lembaga keungan yang menyediakan 

fasilitas perkreditan motor. 

Berkenaan dengan barang yang diperjual belikan secara 

sepintas terkesan tidak ada indikasi pelanggaran hukum, mengingat 

barang yang diperjualbelikan motor bekas adalah milik pengusaha atau 

pedagang pribadi. Dan pembelipun membayarkan dengan penuh 

kerelaan. Namun demikian yang menjadi persoalan dalam hal  ini  

adalah  tentang  praktek  dan  sistem jual  beli  atau  barang  yang 

diperjualbelikan oleh pengusaha, dan ini menjadi permasalahan hukum 

                                                           
94
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baik yang tercantum dalam al-Qur’an dan al-Hadits (menurut Islam). 

Untuk barang yang berupa motor secara hukum sah dan halal 

untuk diperjualbelikan, namun ada halnya dengan menggunakan 

praktek dan system tersebut maka hukumnya menjadi tidak jelas, 

apakah barang (motor bekas) ini haram ataukah halal untuk 

diperjualbelikan, dan apakah ini bertentangan dengan syara’. 

Menurut Al-Ghozali dalam bukunya Halal, Haram dan Subhat 

yang diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan, mengelompokkan 

barang haram pada dua macam : pertama, harta benda yang haram 

menurut hakikat barang itu sendiri dan kedua, haram dari segi cara 

memperolehnya.
95

 

Contoh harta yang haram karena adanya sifat yang 

terkandung di dalam harta sendiri seperti : arak, babi, dan lain-lain. 

Sedang harta yang termasuk dalam pengertian kedua adalah barang 

haram karena adanya cacat di dalam cara memperolehnya, seperti 

barang yang diperoleh dari hasil menipu, mencuri, merampok, judi, 

riba, dan lain-lain. 

Dengan demikian merujuk dari dua ketentuan diatas jelas 

bahwa barang yang diperjualbelikan dalam hal ini adalah barang yang 

tidak dilarang, adapun yang dilarang adalah sistem dan praktek yang 

dilakukan. Karena system dan praktek tersebut (dengan   

menyembunyikan   cacat   dalam   motor   tersebut). Sehingga hukum 

                                                           
95

 Al GhoZali, Halal, Haram dan Subhat, yang diterjemahkan oleh abdul hamid 

Zahwan, PustakaMentuq Ikapi, 1945, hlm. 26 
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jual belinya sah atau halal tetapi praktek dan sistemnya tidak sesuai 

dengan ketentuan hukum Islam. 

Jika  dalam  jual  beli  terdapat  unsur  penipuan  dan  

kecurangan,  maka hukum jual beli adalah haram. Dan untuk 

menegaskan bahwa perbuatan tersebut dilarang,  Allah  mengancam  

orang  yang  melakukan  kecurangan  sebagaimana 

Dijelaskan pada surat al-mutoffifin ayat 1 

       

1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang 

  Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah 

orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. 

 

  Dijelaskan pula pemakelaran memang boleh dalam islam karena 

makelar adalah perbutan yang dapat membantu orang lain namun 

disisi lain makelar juga dilarang apabila : 

3. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung 

kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan 

terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja 

menjual dengan harga jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya 

dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya. 

 

4. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung 

kezhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan 

sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu 
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penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan 

barang yang akan dijual
96

 

  Dari fakta lapangan peneliti menyimpulkan bahwa beberapa  

penjualan motor bekas melalui makelar yang terdapat di kelurahan 

pakunden kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo beberapa telah 

menyarahi syara’ dan dapat dikatakan belum sesuai dengan syariah 

karena ada unsur penipuan dengan mengganti suku cadang original  

untuk menambah keuntungan melaui selisih pembayar dan hal tersebut 

merugikan sebagian pihak. 

 

  

                                                           
96

 Ad-Duwaisyi, Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli, Bogor: Pustaka Imam Asy-
syafi‟i, 2004, hlm.124.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian beberapa bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Akad yang terjadi pada jual beli motor melalui makelar di Kelurahan 

Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo terdapat 

mekanisme akad yaitu akad waka>lah apabila makelar dapat berposisi 

sebagai wakil dari seorang penjual dan di tinjau dari hukum islam dalam 

praktek jual beli motor bekas melalui makelar, melalui syarat dan rukun 

serta ketentuan yang berlaku secara mekanisme akad waka>lah  sesuai 

dengan syariat islam apabila tidak merugikan pihak lain atau memipu 

pihak lain. 

2. Dari fakta lapangan disimpulkan bahwa beberapa  penjualan motor 

bekas melalui makelar yang terdapat di kelurahan pakunden kecamatan 

ponorogo kabupaten ponorogo beberapa telah menyarahi syara’ dan 

dapat dikatakan beberapa  belum sesuai dengan syariah karena ada 

unsur penipuan dalam penggantian suku cadang sepeda motor yang 

tidak original untuk menambah keuntungan melaui selisih pembayar 

dan hal tersebut merugikan sebagian pihak. 
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B. Saran 

Adapun hal-hal yang perlu penulis sampaikan dari hasil penelitian ini 

antara lain: 

1. Bagi pihak penjual sebagai pihak yang menjual barang harus 

mengedepankan prinsip-prinsip shari‟at haruslah menjaga agar setiap 

transaksinya dilakukan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Islam. 

Agar segala transaksi yang dijalankan tetap bersih, syar‟i dan mas}lah}ah}.  

2. Bagi pihak pembeli atau seluruh masyarakat yang ingin membeli motor 

bekas  harus lebih cermat, dalam arti pembeli mampu mengcheck barang 

yang akan dibeli dan teliti sebelum melakukan transaksi dengan penjual. 

3. Bagi pihak penjual atau pembeli sebaiknya dalam melakukan pemesanan 

diharapkan ada pihak lain sebagai saksi  agar lebih terjaga dari hal-hal 

yang tidak diinginkan. 

4. Bagi pihak pembeli sebaiknya meminta garansi sebagai bukti saling 

keterbukaan dan saling percaya antara penjual dan pembeli 
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