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ABSTRAK 

Astutik, Eva Dwi. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Berbasis 

Swalayan di Ponorogo. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. 

Rodli Makmun, M. Ag. 

Kata Kunci: Hukum Islam, jual beli, swalayan 

 Jual beli adalah suatu bentuk transaksi mu’amalah yang sering dilakukan oleh 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli yang sah menurut hukum Islam 

ialah jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak ada unsur 

gharar ataupun tipu daya. Ada berbagai macam bentuk jual beli, salah satunya adalah 

jual beli yang menggunakan sistem swalayan. Swalayan adalah tempat perbelanjaan 

berbentuk toko yang menjual berbagai macam makanan, minumam segar maupun 

hasil olahan, serta macam-macam perlengkapan rumah tangga. Khususnya di 

Ponorogo ada berbagai macam bentuk pusat perbelanjaan yang menggunakan sistem 

swalayan, diantaranya ialah toko bahan pokok, rumah makan prasmanan, mesin 

penjual minuman. Ketiga tempat tersebut menerapkan sistem swalayan karena pada 

praktekya jual beli tersebut setiap konsumen melayani diri sendiri. 

 Dari pengamatan peneliti, transaksi jual beli berbasis swalayan  di Ponorogo 

dapat diambil permasalahannya yaitu: 1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

jual beli bahan pokok berbasis swalayan di swalayan Surya Mandiri Mlarak 

Ponorogo? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan berbasis 

swalayan di rumah makan prasmanan warung sederhana Madusari Siman Ponorogo? 

Dan 3). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli minuman menggunakan 

Vending Machine di Ponorogo? 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research 

dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data, 

dalam penelitian ini adalah menggunakan interview dan observasi. Adapun metode 

analisis yang digunakan adalah menggunakan metode induktif. 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Jual beli bahan pokok yang 

dilakukan di swalayan merupakan bentuk dari jual beli mu’a>t{ah. Karena dalam 

prakteknya jual beli bahan pokok berbasis swalayan menggunakan ija>b qabu>l 

berupa perbuatan. 2). Jual beli makanan berbasis swalayan di rumah makan 

prasmanan bukan termasuk dalam jual beli mu’a>t{ah, karena terdapat lafal ija>b 

qabu>l antara penjual dan pembeli. 3). Jual beli minuman menggunakan vending 

machine juga merupakan jual beli mu’a>t{ah, karena dalam prakteknya 

menggunakan ija>b qabu>l berupa perbuatan. Dan tidak terdapat penjual di 

dalamnya, karena jual beli tersebut menggunakan mesin otomatis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling 

membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka 

bumi ini sebagai sumber ekonomi. Untuk mencapai tujuan yang suci ini Allah 

memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi 

segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlak, maupun 

syari’ah. 

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia (muamalah) 

kegiatan ekonomi yaitu kegiatan jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari 

manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan (bermuamalah) yaitu kegiatan jual 

beli. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat 

diperoleh, bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh 

keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian 

mereka.
 1

 

Orang yang terjun ke dunia usaha (perekonomian) di tuntut untuk 

mengetahui tentang bermuamalah. Muamalah secara bahasa ialah “saling 

membuat” atau berbuat secara timbal balik, bisa diartikan pula “hubungan 

                                                
1
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1987), 45. 
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antara dengan orang” sedangkan pengertian menurut fiqh adalah aturan yang 

mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan 

hidup di dunia.
2
 

Salah satu diantara sekian banyak kerjasama yang sangat penting 

untuk kesejahteraan hidup manusia adalah jual beli. Jual beli adalah tukar 

menukar harta secara suka sama suka, atau memindahkan milik dengan 

mendapat tukar menurut yang diizinkan agama (halal). Sebagaimana firman 

Allah al-Qur’an Al-Baqarah ayat 275
3
: 

…   

   …. 

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba.” 
4
 

Para ulama sepakat memperbolehkan jual beli, sebab hal itu telah 

dipraktekkan sejak dulu hingga sekarang. Seorang yang terjun dalam usaha ini 

harus memenuhi hal-hal yang dapat mengakibatkan tidak sahnya jual beli, 

agar dapat membedakan mana yang subhat sedapat mungkin. 

Jual beli yang sah menurut hukum Islam ialah jual beli yang sudah 

terpenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak ada unsur gharar ataupun tipu 

daya. Rukun dan syarat jual beli antara lain ialah s{igha>t (ija>b qabu>l), 

                                                
2
Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2003), 175.  

3
 As Shan’ani, Subulus Salam III, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 14. 

4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 

2011), 35. 
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orang yang berakad (pembeli dan penjual), ma’kud alayh (uang dan barang). 

Syarat jual beli diantaranya ialah orang yang melakukan jual beli itu harus 

berakal, dan sudah mumayiz, Alat transaksi jual beli itu harus dengan 

ungkapan kalimat masa lalu, Barang yang di jual belikan harus yang boleh 

dimakan atau bernilai dan dapat ditetapkan penyerahannya, Penjual dan 

pembeli harus ada perasaan sama rela, Transaksi jual beli itu harus berlaku 

yaitu sama-sama ada hak pemilikan dan penguasaan (pembeli memiliki dan 

menguasai barang dan penjual memiliki dan menguasai harganya).
 5

 

Rukun yang pokok dalam jual beli adalah ija>b qabu>l yaitu ucapan 

penyerahan hak milik di satu pihak ke pihak yang lain. Adanya ija>b qabu>l 

dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-

pihak yang mengadakan transaksi.
6
 

Unsur yang mempengaruhi transaksi ija>b qabu>l  menurut Ulama 

dibagi tiga ,antara lain yaitu, Transaksi hanya sah jika dilakukan dengan 

pengucapan serah terima secara verbal, baik dalam jual beli atau yang lainnya, 

Transaksi tersebut sah apabila melalui serah terima dengan segala aktifitas 

yang menunjukkan maksud serah terima, Transaksi dapat dikatakan dengan 

segala perkataan atau perbuatan yang menunjukkan maksud adanya transaksi.
7
 

                                                
5
As Shan’ani, Subulus Salam III, 14. 

6
 Syarifudin, Garis-Garis Besar, 194  

7
 Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Magista Insani Press, 

2004), 248  
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Syariat Islam membolehkan jual beli, pada dasarnya hukum jual beli 

adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) 

tersebut dilarang atau rusak (fasid). Teks-teks al-Qur’an dan hadits secara 

jelas mengharamkan sebagian bentuk jual beli yang mengandung gha>rar 

dan juhala. Gha>rar adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian 

hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Sedangkan juhala adalah 

suatu unsur ketidak pastian dalam penentuan harga dalam jual beli , yang 

berarti suatu unsur yang tidak jelas pada kualitas dan kuantitas atau harga 

suatu barang. Juhala merupakan suatu yang tidak diketahui, sehingga 

menimbulkan suatu ketidak pastian.
8
 

Oleh karena itu nilai-nilai syariat Islam mengajak seorang muslim 

untuk menerapkan konsep ta’si>r (penetapan harga) dalam kehidupan 

ekonomi, menetapkan harga sesuai nilai yang terkandung dalam barang 

tersebut. Dengan adanya ta’si>r atau penetapan harga maka akan 

menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh 

masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi 

dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.
9
 

Bila transaksi jual beli telah memenuhi syarat dan rukunnya serta 

bukan merupakan praktek jual beli yang mengandung unsur gha>rar (ketidak 

                                                
8
Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam, (Jakarta: Robbani Press, 

2004), 314  
9
 Abdul Sami’ Al-Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), 95  
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jelasan), maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan barang atau 

manfaat barang (dagangan) tersebut kepada pembeli, dan pembeli 

memindahkan barang miliknya (uang) kepada penjual, sesuai dengan harga 

yang telah disepakati. Setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan 

barang yang telah dipindahkan kepemilikan sesuai dengan jalan yang telah 

dibenarkan oleh syari’ah. 

Kebutuhan hidup manusia sebagai objek dari ekonomi memang tidak 

akan pernah berhenti. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan hidup 

manusia pun juga bertambah banyak dan beraneka ragam. Hal ini ditangkap 

oleh mereka-mereka yang mempunyai jiwa bisnis sebagai suatu peluang emas 

yang dapat memberikan keuntungan yang sangat besar. 

Mereka yang berjiwa bisnis ini pun berusaha mengambil peluang emas 

yang ada dengan menciptakan berbagai bentuk usaha yang inovatif , salah 

satunya adalah alternatif dalam usaha perdagangan yang mampu menarik serta 

menawarkan banyak kemudahan dan tentunya dapat melayani apa yang 

menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat luas. Contoh bentuk alternatif 

perdagangan yang sangat marak saat ini adalah pasar modern atau sering 

disebut juga swalayan. Di era modern seperti ini pasar modern atau swalayan 

banyak diminati oleh pelaku bisnis dan masyarakat. Bagi pelaku bisnis pasar 

swalayan berpotensi menghasilkan omset yang lebih tinggi dibandingkan 

pasar tradisional. Hal itu disebabkan karena banyaknya minat masyarakat 
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terhadap pasar swalayan yang memiliki fasilitas lebih baik dibandingkan pasar 

tradisional. 

Perbedaan antara pasar modern dengan pasar tradisional dapat dilihat 

dari cara transaksinya, pada pasar modern tidak bisa melakukan tawar 

menawar sedangkan di pasar tradisional masih bisa dilakukan tawar menawar. 

Sedangkan fasilitas tidak dapat menjadi sebuah ukuran untuk menentukan 

tradisional atau modernnya suatu pasar. Artinya bila sebuah pasar dengan 

fasilitas yang serba modern tetapi masih terdapat tawar-menawar maka pasar 

tersebut masih di kategorikan sebagai pasar tradisional.
10

 Berbeda dengan 

pasar modern atau swalayan, dimana dalam pelayanannya konsumen melayani 

dirinya sendiri tanpa adanya tawar menawar. 

Pasar modern atau yang lebih dikenal dengan swalayan adalah tempat 

perbelanjaan berbentuk toko yang menjual berbagai macam makanan, 

minumam segar maupun hasil olahan, serta macam-macam perlengkapan 

rumah tangga. Pada umumnya pasar swalayan menempati ruang yang luas, 

dan karena ragam barang yang dijajakan, pasar itu dikenal dengan istilah 

supermarket. Pasar supermarket diindonesiakan menjadi pasar swalayan, 

karena di dalam transaksinya para pembeli melayani diri sendiri (swa-

layan).
11

 

                                                
10

Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 145.  
11

http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-pasar-swalayan.mht diakses pada tanggal 21 

November   2017  

http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-pasar-swalayan.mht
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Di zaman berkembang saat ini, pasar swalayan tidak hanya berbentuk 

toko yang menyediakan berbagai macam makanan, minumam segar maupun 

hasil olahan, serta macam-macam perlengkapan rumah tangga saja, tetapi 

swalayan juga berbentuk rumah makan yang menyediakan berbagai macam 

aneka masakan. Rumah makan dikatakan sebagai swalayan karena dalam 

praktiknya rumah makan tersebut menerapkan sistem melayani diri sendiri 

atau biasa disebut dengan rumah makan prasmanan, yaitu dengan 

pengambilan nasi serta lauk pauk dilakukan oleh diri sendiri (konsumen). 

Tidak hanya sampai disitu, swalayan pun semakin berkembang dengan 

adanya mesin otomatis penjual minuman (vending machine), dimana para 

pembeli hanya perlu memasukkan uang melalui mesin lalu mesin tersebut 

akan mengeluarkan minuman secara otomatis. 

Di dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa jual beli yang sah ialah 

jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Dimana rukun jual beli itu 

adalah s{igha>t (ija>b qabu>l), orang yang berakad (pembeli dan penjual), 

ma>’kud alayh (uang dan barang).
12

  

 Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak 

mempertimbangkan syarat sah jual beli dalam kehidupan bermuamalah. Salah 

satu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah kehidupan modern dalam 

mengikuti perkembangan zaman. Hal seperti itupun juga banyak terjadi di 

daerah Ponorogo. Sebagai contoh, misalnya di salah satu swalayan di daerah 

                                                
12

 As Shan’ani, Subulus Salam III, 14. 
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Mlarak Ponorogo juga menerapkan sistem jual beli berbasis swalayan pada 

umumnya, yaitu pembeli mengambil sendiri barang yang dibutuhkan dan 

selanjutnya melakukan pembayaran di kasir. Pada kenyataannya jual beli 

swalayan tersebut tidak terdapat s{igha>t (ija>b qabu>l). Karena pada toko 

swalayan konsumen mengambil barang sendiri atau melayani dirinya sendiri 

lalu menyerahkan uang di kasir, tanpa adanya s{igha>t (ija>b qabu>l). 

Selanjutnya sistem jual beli berbasis swalayan tersebut tidak hanya 

berbentuk toko saja, akan tetapi sistem jual beli berbasis swalayan juga 

diterapkan di rumah makan prasmanan di Ponorogo, dalam prakteknya rumah 

makan prasmanan menerapkan sistem jual beli berbasis swalayan dengan cara 

pembeli melayani dirinya sendiri dengan mengambil menu-menu masakan 

sesuai selera lalu setelah selesai makan pembeli baru melakukan pembayaran 

di kasir. Dengan sistem tersebut penjual membolehkan pembeli mengambil 

sendiri makanan yang akan dibelinya yang tentunya porsi atau ukurannya 

dalam mengambil makanan tersebut tidak sama, tetapi harganya sama.  

Yang terakhir jual beli berbasis swalayan pada mesin minuman atau 

Vending Machine yang merupakan mesin jual beli secara otomatis, dimana 

pembeli cukup memasukkan uang ke dalam mesin tersebut lalu secara 

otomatis mesin tersebut akan mengeluarkan minuman yang telah di pilih oleh 

pembeli. Jual beli menggunakan mesin otomatis tersebut secara nyata tidak 

melibatkan interaksi antara penjual dengan pembeli seperti halnya rukun 

dalam jual beli dimana harus ada penjual dan pembeli. Namun sebagaimana 
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telah diketahui bahwa mesin adalah benda mati yang digerakkan secara 

otomatis. Mesin tidak memiliki akal atau kepekaan sebagaimana manusia. 

Sehingga tidak bisa mengukur kerelaan atau terpenuhinya syarat dan rukun 

jual beli. 

Berangkat dari pemaparan tentang jual beli berbasis swalayan di atas, 

penulis ingin meneliti dan mengetahui lebih lanjut mengenai hukum jual beli 

berbasis swalayan di beberapa swalayan di Ponorogo. 

 Selanjutnya akan dirumuskan dalam sebuah judul “TINJAUAN 

HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BERBASIS 

SWALAYAN DI PONOROGO”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bahan pokok berbasis 

swalayan di Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan berbasis 

swalayan di Rumah Makan Ponorogo? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli minuman berbasis 

swalayan menggunakan Vending Machine di Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli 

bahan pokok berbasis swalayan di Ponorogo 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli 

makanan berbasis swalayan di rumah makan Ponorogo 
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3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli 

minuman berbasis swalayan menggunakan Vending Machine di Ponorogo 

D. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini, nantinya kami harapkan adalah : 

1. Diharapkan dengan adanya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan 

kemajuan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dalam bidang 

muamalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli 

berbasis swalayan. 

2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu tambahan referensi untuk 

kemudian bisa dikembangkan oleh penelitian selanjutnya, khususnya yang 

intens meneliti masalah hukum jual beli. 

E. Kajian Pustaka 

Berbagai pembahasan dan kajian tentang wacana jual beli secara luas 

telah banyak disajikan baik dari ulama klasik maupun modern, bahwa jual beli 

itu tidak pernah lepas dari interaksi sesama manusia, adapun skripsi yang 

membahas tentang jual beli yang menjadi rujukan penulis antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Wuryani, yang berjudul “Analisa 

Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli di Kantin Kejujuran SMKN 1 

Ponorogo”, isinya menjelaskan tentang praktek jual beli makanan di kantin 

kejujuran dimana penjual atau penjaga kantin tidak ada untuk melayani dan 

mengawasi keluar masuknya barang dan uang, hal ini dapat menyebabkan 

kecurangan pada salah satu pihak yang tidak jujur. Hasil penelitiantersebut 
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membolehkan sistem jual beli tanpa bertemunya penjual dan pembeli yang 

termasuk pada bai’ mu’a>t{ah.
13

 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Lestari, yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan di Rumah Makan Cahaya Putra 

Selatan 2 Ponorogo”, skripsi ini membahas tentang akad jual beli makanan 

dan penentuan harga jual beli makanan di rumah makan Cahaya Putra Selatan 

2 Ponorogo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek jual beli 

makanan dirumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo sama halnya 

dengan praktek jual beli mu’a>t{ah . sistem penetapan harga dengan 

membayar setelah makan seperti yang dilakukan di rumah makan Cahaya 

Putra Selatan 2 Ponorogo yang transaksinya di tunjukkan setelah selesai 

makan tanpa menunjukkan terlebih dahulu makanan yang diambil kepada 

pelayan atau penjual, sistem pembayaran seperti ini adalah diperbolehkan 

(sah) karena tidak terjadi kerugian baik bagi bagi pembeli maupun penjual.
14

 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Triana, yang berjudul “Analisa 

Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di 

Swalayan Surya Ponorogo)”, skripsi ini membahas tentang praktek uang sisa 

kembalian yang di bulatkan atau di genapkan. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa penggenapan uang sisa pembelian di swalayan Surya 

                                                
13

 Lilik Wuryani, Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli di Kantin Kejujuran 

SMKN 1 Ponorogo, Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Ponorogo tahun 2010  
14

 Dewi Lestari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan di Rumah Makan 

Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo, Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN 

Ponorogo tahun 2015 
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Ponorogo adalah diperbolehkan menurut fiqh, karena keberadaan tersebut 

berawal dari adanya mashaqqah ghairu mu’tadah , sehingga sesuai dengan 

kaidah fiqhnya pihak swalayan diperbolehkan mengambil ruqsah . yang 

kedua mengenai penggantian uang sisa pembelian dengan permen di swalayan 

Surya Ponorogo adalah juga diperbolehkan menurut fiqh, karena sebagaimana 

penggenapan uang sisa, penggantian uang sisa dengan permen ini juga 

berawal dari adanya mashaqqah ghairu mu’tadah, sehingga diperbolehkan 

mengambil ruqsah.
15

 

Penelitian yang dilakukan oleh Angga Purwidianto, yang berjudul 

“Preferensi Konsumen Muslim Dalam Membeli Produk di Swalayan 

Ponorogo Permai (Poper) Kabupaten Ponorogo”. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa rasionalitas konsumen muslim dalam membeli produk di 

swalayan Poper adalah mereka berbelanja di Poper karena harganya murah, 

banyak diskon, barang lengkap, kualitasnya bagus dan buka untuk bergaya. 

Memaksimalkan nilai guna konsumen muslim dalam membeli produk di 

swalayan Poper adalah dalam dalam membeli produk yang menjadi patokan 

ialah kebutuhan bukan keinginan.
16

 

                                                
15

 Rizka Triana, Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi 

Kasus di Swalayan Surya Ponorogo), Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN 

Ponorogo.  
16

 Angga Purwidianto, Preferensi Konsumen Muslim Dalam Membeli Produk di Swalayan 

Ponorogo Permai (Poper) Kabupaten Ponorogo, Skripsi Program Studi Muamalah Jurusan Syariah 

STAIN Ponorogo tahun 2014. 
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Dari semua penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya, penyusun 

yakin bahwa belum ada skripsi yang membahas mengenai tinjauan hukum 

Islam terhadap praktik jual beli berbasis swalayan di Ponorogo. Dalam hal ini 

penyusun akan lebih menitik beratkan pembahasan mengenai ija>b qabu>l 

pada transaksi jual beli berbasis swalayan, sehingga akan berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini untuk kesempurnaannya penyusun 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), 

dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau 

lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.
17

 Yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan menggali secara luas 

bagaimana  tinjauan hukum Islam terhadap jual beli berbasis swalayan di 

Toko swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo, Rumah Makan 

Prasmanan Warung Sederhana Madusari Ponorogo, dan Mesin Otomatis 

(Vending Machine) di Ponorogo. Metode penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada aspek 

proses suatu tindakan di lihat secara menyeluruh. Dimana atau cara proses, 
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keadaan, dan waktu yang berkaitan, dengan memakai metode survei yakni 

dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk 

mewakili keseluruhan obyek.
18

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini,  peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti 

melakukan observasi langsung di swalayan Surya Mandiri Mlarak 

Ponorogo, rumah makan prasmanan Warung Sederhana Madusari 

Ponorogo dan mesin jual beli otomatis atau Vending Machine di Ponorogo. 

Selain itu, peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik swalayan serta 

konsumen yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan 

penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini. 

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan secara terang-terangan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang 

berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan 

diteliti.
19

 Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan objek adalah yang 

pertama toko swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo. Kedua, adalah 

rumah makan prasmanan Warung Sederhana Madusari Ponorogo. Dan 

yang terakhir ialah mesin jual beli minuman atau Vending Machine di 

Ponorogo. Karena di lokasi tersebutlah sistem jual beli berbasis swalayan 
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di terapkan. Dan karena perbedaan wilayah yang cukup jauh maka penulis 

memilih tempat-tempat tersebut untuk dijadikan sebagai tempat penelitian, 

barangkali suatu transaksi jual beli berbasis swalayan tersebut dipengaruhi 

oleh adat kebiasaan di suatu wilayah atau tidak.  

4. Data dan Sumber Data 

Beberapa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni: 

a. Data Penelitian 

Untuk mempermudah dalam penelitian ini penulis berupaya 

menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli 

berbasis swalayan di antaranya: 

1). Data mengenai praktek jual beli berbasis swalayan di beberapa 

swalayan yang telah di tentukan. 

2). Data mengenai penetapan harga dalam jual beli berbasis swalayan 

di beberapa swalayan yang telah di tentukan. 

b. Sumber Data 

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data: 

1. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni mengenai 

kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari 

informan. Data primer yakni data yang diproleh secara 

langsung dari sumber data yang pertama di lokasi penelitian 

atau objek penelitian atau bahan-bahan yang mempunyai 



 

20 
 

otoritas.
20

 Informan yang penulis peroleh dari wawancara. 

Wawancara dilakukan kepada informan terkait dengan 

kegiatan penelitian ini, yaitu pemilik swalayan serta 

konsumen swalayan. 

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

yang berupa data dokumentasi yang terkait tentang jual beli 

berbasis swalayan. Data sekunder merupakan data yang 

berasal dari orang kedua bukan data yang datang secara 

langsung atau semua publikasi yang bukan merupakan 

dokumen resmi, akan tetapi data ini mendukung mengenai 

pembahasan penelitian.
21

 Sumber data sekunder berfungsi 

menambah keterangan atau sebagai keterangan pendukung 

dari data primer. Data yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis berkaitan dengan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Selain itu, 

penulis mengambil bahan hukum primer yaitu: teori fiqh 

tentang jual beli.   

 

5. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi 

dan wawancara. 

a. Teknik Observasi 

Metode ini digunakan untuk mengamati secara 

langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh 

gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.
22

 

Jadi peneliti akan mengamati kegiatan transaksi jual beli 

berbasis swalayan di beberapa swalayan di Ponorogo yang 

telah ditentukan. 

b. Teknik Wawancara 

Wawancara (interview) yaitu cara penggalian data 

dengan jalan tanya jawab atau wawancara secara langsung 

dengan pihak-pihak terkait, yakni dengan mengumpulkan data-

data yang diperlukan yang berkenaan dengan jual beli.
23

 

Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan 

tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dalam transaksi 

jual beli berbasis swalayan ini agar mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan. 

 

6. Analisis Data 
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Teknik analisis data di dalam penelitian ini menggunakan 

analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang 

dilakukan pada data yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis atau 

berwujud kasus-kasus, objek penelitiannya dipelajari secara utuh. Data 

yang dikumpulkan pun berupa kata-kata atau gambar dan bersifat 

deskriptif.
24

 

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik data 

primer maupun data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan data berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka. 

Selanjutnya, data yang dianalisis tersebut disajikan secara deskriptif, 

yaitu dengan menguraikan, menjelaskan secara objektif, sistematis dan 

menyeluruh mengenai sistem transaksi jual beli berbasis swalayan. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui 

dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reability), kepercayaan 

keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan 

yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

atau isu yang sedang dicari.
25
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengecekan 

keabsahan temuan sebagai berikut: 

a. Ketekunan pengamatan 

 Tujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-

hal tersebut secara rinci. Ini berarti peneliti mengadakan 

penelitian secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor 

yang menonjol. 

b. Kecukupan referensi  

Kecukupan referensi ini adalah sebagai alat unutk 

menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk 

keperluan evaluasi. Untuk menguatkan data yang diperoleh, 

peneliti mengambil referensi yang cukup, sehingga konsep-

konsep dan teori-teori yang diambil dari referensi tersebut 

dapat menopang hasil penelitian. 

c. Triangulasi  

 Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data 

atau temuan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data. 

Ada 3 teknik triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi 

teori dan triangulasi metode. Namun dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan triangulasi sumber berarti 
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membandingkan baik derajat kepercayaan suatu informasiyang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode 

kualitatif dengan cara membandingkan data pengamatan 

dengan data hasil wawancara.
26

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada peneliyian kualitatif ini terdiri dari lima bab 

yang berisi: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Merupakan tahap awal pembahasan skripsi yang terdiri dari: 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II:  JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

 Pada bab kedua ini akan diuraikan tentang ketentuan umum 

jual beli dalam Islam yang merupakan landasan teori dalam 

skripsi ini dimulai dengan pengertian, dasar hukum jual beli, 

rukun dan syarat jual beli, objek jual beli, macam-macam atau 

bentuk-bentuk jual beli, dan sistem pembayaran dalam jual 

beli. 

BAB III: PRAKTEK JUAL BELI BERBASIS SWALAYAN DI 

PONOROGO 
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 Pada bab ketiga ini akan diuraikan tentang dimana, kapan dan 

bagaimana pelaksanaan jual beli berbasis swalayan di beberapa 

swalayan yang telah di tentukan. Untuk itu penulis akan 

menggambarkan tentang sejarah penelitian, dilanjutkan dengan 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual 

beli berbasis swalayan di beberapa swalayan yang telah di 

tentukan. 

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI 

BERBASIS SWALAYAN DI PONOROGO 

 Pada bab ini akan menganalisa data-data yang didapatkan 

untuk menerangkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

jual beli bahan pokok berbasis swalayan di swalayan Surya 

Mandiri Mlarak Ponorogo, bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap jual beli makanan berbasis swalayan di rumah makan 

prasmanan Warung Sederhana Madusari Ponorogo, dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli minuman 

berbasis swalayan menggunakan Vending Machine di 

Ponorogo. 

BAB V: PENUTUP 

 Bab kelima merupakan bab yang terakhir, meliputi kesimpulan 

dan saran-saran. 
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BAB II 

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

A. PENGERTIAN JUAL BELI DAN DASAR HUKUM JUAL BELI 

a. Pengertian Jual Beli 

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti al-mubadalah 

(saling menukar)
27

. Jual beli ( البيع ) artinya menjual, mengganti dan 

menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata البيع dalam bahasa Arab 

terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشراء (beli). 

Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti 

“beli”. 
28

 

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yang dapat 

dibenarkanya yaitu “jual” dan “beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” 

mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. 

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, 

sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, 

perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu 

peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam 

hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. 
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Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli 

terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. 

Menurut pengertian syari’at, yang dimaksud dengan jual beli 

adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik 

dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).
29

 

Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang akan 

dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini: 

1. Pengertian jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah: 

فيھ ونذ الما جھ الو علي بعوض ملك نقل او التراضي سبيل علي بمال مال مبادلة  

“Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling 

meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya 

dengan cara yang dibolehkan.” 

2. Pengertian jual beli menurut Taqiyyudin, adalah: 

ون فيھذقابلين للتصرف باءيجاب وقبول علي الوجھ الما مال مبادلة  

“Saling menukar harta atau barang oleh dua orang untuk dikelola 

(ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul  sesuai denga syara’.” 

3. Pegertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah: 

علي وجھ مخصوص بمال مال مبادلة  

“Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.” 
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Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah 

suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas 

dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’. 

Yang dimaksud dengan ketentuan syara’ adalah jual beli tersebut 

dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal 

lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan 

rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.
30

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan 

cara: 

1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan 

2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu 

berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas 

perdagangan. 

Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua 

yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan 

bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan 

objek hukkum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun 

yang tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek 

hukum. 
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Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan 

bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau 

pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam 

bentuk pasar tradisional). 

Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti 

yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat 

ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang 

dapat dibenarkan di sini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan 

alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang 

ruoiah atau mata uang lainnya.
31

 

b. Dasar Hukum Jual Beli 

Transaksi jual beli merupakan akktifitas 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 surah al-

Baqarah ayat 275: 
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“…padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba…”
32

 

2. Dalam surah Al-Nisa’ ayat 29 

  

   

  

   

    

    

    

       

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara 

kamu.”
33

 

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadits 

Rasulullah Saw. adalah sebagaimana sabdanya: 

 إِنََّما اْلبَْيُع َعْن تََراِض 

“Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan.” (HR. 

Bukhari)
34
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Sedangkan 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.
35

 

B. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI 

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang 

mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari 

pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam 

perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual 

beli.
36

 

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ija>b dan qabu>l 

saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah 

kerelalan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena 

unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, 

maka diperlukan indikator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut 
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dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ija>b qabu>l) 

atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling (penyerahan barang dan 

penerimaan uang).
37

 

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat: 

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus 

memenuhi syarat: 

a) Berakal. Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang 

belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyiz 

(menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa 

keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, 

maka akadnya sah menurut mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad 

itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta 

kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak 

dibenarkan menurut hukum. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang 

yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. 

Apabila orang yang berakal itu masih mumayyiz, maka akad jual beli 

tersebut tidak sah. 

b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. 

Maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan 

penjual dalam waktu yang bersamaan.
 38
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2. S{igha>t (ija>b qabu>l) 

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

qabu>l berarti “penerimaan”. Ija>b dalam jual beli dapat dilakukan oleh 

pembeli atau penjual sebagaimana qabu>l juga dapat dilakukan oleh 

penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari 

salah satu yang berakad disebut dengan ija>b, kemudian ucapan atau 

tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabu>l.
39

 

Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya ija>b qabu>l tidak harus 

diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum 

perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang 

dihasilkannya. Ukuran ija>b dan qabu>l adalah kerelaan kedua belah 

pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan 

memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang 

menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.  

Adapun menurut ulama Syafi’iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali 

dilakukan dengan s{igha>t yang berupa ucapan tertentu atau cara lain 

yang dapat menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan 

orang atau dengan isyarat tunawicara yang dapat dimengerti (dipahami 

maksudnya). 
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Ija>b qabu>l dengan tulisan (surat) dianggap sah jika kedua belah 

pihak yang berakad berada di tempat yang saling berjauhan satu sama lain 

atau pihak yang berakad tidak dapat berbicara. Akan tetapi apabila penjual 

dan pembeli berada dalam satu majlis akad dan tidak ada halangan untuk 

melakukan akad dengan ucapan, maka akad tersebut tidak sah jika tidak 

dipenuhi dengan syarat transaksi jual beli selain dengan kata-kata.
40

 

Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ija>b dan qabu>l itu adalah 

sebagai berikut: 

a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur 

Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan 

perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah 

dikemukakan di atas. 

b. Qabu>l sesuai dengan ija>b. Contohnya : “Saya jual sepedah ini 

dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli 

dengan harga sepuluh ribu”. 

c. Ija>b qabu>l dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah 

pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah 

yang sama. 

Berkenaan dengan hal ini, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki 

mempunyai pandangan lain, bahwa ija>b qabu>l boleh saja diantarai oleh 

waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan 
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untuk berfikir. Ulama Mazhab Syafi’I> dan Mazhab Hanbali berpendapat, 

bahwa jarak antara ija>b qabu>l jangan terlalu lama, karena dapat 

menimbulkan dugaan bahwa obejk pembicaraan jual beli telah berubah.
41

 

3. Ada barang yang dibeli 

a. Barangnya itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun, 

hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada 

dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama. 

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu 

bangkai, khamr dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi 

objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi 

manusia dalam pandangan syara’. 

c. Milik seseorang. Yaitu barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, 

tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut, 

emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual. 

d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang 

telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
42

 

4. Ada nilai tukar pengganti barang 

Berkaitan dengan nilai tukar ulama fiqh membedakan antara as-tsamn 

 As-tsamn adalah harga pasar yang berlaku di .(السعر) dan as-Si’r (الثمن)
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tengah-tengah masyarakat, sedang as-Si’r adalah modal barang yang 

seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. 

Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan 

harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).
43

 

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama 

fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain: 

a. Syarat sah jual beli 

 Ulama fiqh menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap 

sah apabila terpenuhi dua hal: 

1. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual 

belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. 

Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur 

paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual 

beli rusak. 

2. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka 

barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. 

Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli 

setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan 

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli 

  Jual beli dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut 

mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak 
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dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak 

memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.  

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli 

 Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru 

bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam 

khiya>r, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. 

Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiya>r , maka jual beli 

itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan. 

  Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi secara 

hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah 

pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu. 
44

 

C. MACAM-MACAM JUAL BELI 

 Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi 

tiga bentuk: 

1. Jual Beli yang Sahih 

 Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat 

yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat 

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

belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang, seluruh 

rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah 

diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada rusak. Uang 
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sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi 

khiya>r. 

2. Jual Beli yang Bathil 

  Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya 

tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak 

disyariatkan, maka jual beli itu bathil. Umpamanya, jual beli yang 

dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yanng dijual 

itu barang-barang yang diharamkan syara’ (bangkai, darah, babi, dan 

khamr).
 45

 

3. Jual Beli yang Fasid 

 Jual beli yang fasid adalah akad jual beli yang secara asal 

disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti 

jual beli majhul (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat 

mendatangkan perselisihan, menjual rumah tapa menentukan rumah 

mana yang dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. Menurut 

mayoritas ulama, kedua akad ini tidak diakui adanya pemindahan 

kepemilikan. 
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D. AKAD JUAL BELI 

1. Pengertian Akad 

 Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “Akad” dalam 

hukum Islam. Kata al-‘aqd , yang berarti mengikat, menyambung atau 

menghubungkan (al-ra>bt).
46

 Yang mempunyai arti antara lain: 

a. Mengikat (al-ra>bt), yaitu: 

  كقطعة واحدة حافيصب الخرحتي بتصالھمابا جمع طرفي حبلين ويشد احد

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang 

lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.” 

b. Sambungan (al-‘aqd), yaitu: 

ويوثقهما يمسكهما الذي الوصل  

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya” 

c. Janji (al-‘ahd{), sebagaimana yang dijelaskan al-Qur’an dalam surat Al-

Imran 76:
47

 

    

    

    

“(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menempati janji (yang 

dibuat)nya dan bertaqwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang bertaqwa.”
48
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 Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad 

paling tidak mencakup: 

1. Perjanjian (al-‘ahd) 

2. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih 

3. Perikatan (al-‘aqd)
49

 

Adapun pengertian akad secara istilah (terminologi) ada beberapa definisi 

akad, pengertian tersebut ada yang bersifat umum dan bersifat khusus.  

1. Pengertian akad secara umum adalah:  

ة كالوقف ام احتجاج الي ارادين كا لبيعذرامنفة ذعزم المرءعلي فعلھ سواء صدر باراكل ما   

“Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan 

tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya dalam hal wakaf, 

atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misalnya dalam hal jual 

beli, ijarah” 

2. Pengertian akad secara khusus adalah: 

محلھ في اثره يثبت مشروع جھو علي لوبقب ايجاب ارتباط  

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan 

syara’ yang berdampak pada objeknya” 

3. Pengertian yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi, adalah: 

مهما مقا ئم احدالقاوال الكالموخرا اال لوقب مع احدالطرفين ايجاب مجموع  
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“Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan 

seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.
50

 

 Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang 

diberikan kepada akad (perjanjian): 

a) Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan , akad merupakan “pertemuan 

ija>b yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain 

yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”. 

b) Menurut penulis, akad adalah “pertemuan ija>b dan qabu>l sebagai 

pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu 

akibat hukum pada objeknya”.
51

 

 Kedua definisi di atas memperlihatkan 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 apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu 

sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang 

tercermin dalam ija>b dan qabu>l. 

 Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad 

adalah pertemuan ija>b yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan 
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qabu>l yang menyatakan pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji 

memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena 

tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan 

karenanya tidak memerlukan kabul. 

 Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. 

Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang 

hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.
52

 

 Dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum 

yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan 

untuk mengikat diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan 

diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu untuk menyatakan 

keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan 

itulah yang disebut dengan ija>b dan qabu>l.
53

 

 Dengan demikian ija>b qabu>l adalah suatu perbuatan atau 

pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang 

dilakukan dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu 

ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Karena itu, dalam Islam tidak semua 

bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, 
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terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariah 

Islam.
54

 

 Bila dilihat dari perkembangan model transaksi jual beli akan dijumpai 

beberapa formulasi. Dalam masyarakat tradisional di desa-desa, model akad 

jual beli dilakukan dengan dimulai tawar-menawar harga, kemudian jika 

sudah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, maka terjadilah tukar-menukar 

barang atau jual beli tanpa memperhatikan lafaz akad. Berbeda dengan 

masyarakat tradisional, adalah masyarakat modern yang hidup di perkotaan. 

Jual beli dilakukan di supermarket, mall, atau swalayan, yang disana tidak 

terdapat tawar-menawar, melainkan harga sudah tertera di barangnya. Para 

pembeli dapat mengambil sendiri barang yang diinginkan tanpa ada akad.
55

 

 Ada masanya terkadang kontrak tidak dilakukan dengan perkataan 

atau lafaz, tetapi dengan perbuatan kedua pihak yang berakad. Ini dinamakan 

oleh fiqh dengan mu’a>t{ah atau ta’ati atau murawadhah, yaitu akad dengan 

cara perbuatan tukar menukar yang menunjukkan persetujuan atau kerelaan 

dua pihak tanpa mengeluarkah lafaz ija>b dan qabu>l. Dalam hal jual beli, 

jika seseorang mendapati ada tanda harga di atas sesuatu barang seperti jam 

atau pun barang perhiasan, lalu ia membayar harga kepada penjual dan ia 

mengambil jam atau perhiasan itu tanpa ija>b dan qabu>l, maka jual beli itu 

sah karena perbuatan itu menyatakan persetujuan atau kerelaan pada 
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pandangan ‘urf atau adat manusia. Demikian juga akad menjadi sah jika 

pembeli hanya membayar uang pendahuluan sebab ia merupakan sebagian 

daripada harga.
56

 

 ‘Urf  adalah seseuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan 

dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang 

ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan dengan al-Adah. Oleh sebab itu, hukum 

adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak 

mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam 

keadaan tidak di kondofikasikan (karena itulah ia sebagai adat). Hal ini sesuai 

dengan kaidah: 

طردت فإن اطر بت فال ا تعتبر العا دةاذ انما  

“Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku 

umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu 

patokan hukum.”  

 Abu Yusuf dari kelompok ‘Ulama Hanafi dan mayoritas ‘Ulama non 

Hanafiyah berpendapat bahwa hukum syara’ itu juga berubah mengikuti 

perkembangan adat kebiasaan atau ‘urf yang bersangkutan. Hal ini sesuai 

dengan kaidah: 

واألمكنة األزمنة بتغيير األحكام تغيير ينكرال   
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“Tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan perubahan zaman 

dan tempat”. 

 Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya adat atau ‘urf  

itu bukan dalil syara’ yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara 

maslah{ah mursalah. Maka dari itu, jika adat dan ‘urf  tetap dipertimbangkan 

sebagai salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam 

menafsirkan nash, seperti tah{sinul ‘am dan taqyidul muthlaq dengan adat 

atau ‘urf, bahkan kadang qiyas ditinggalkan lantaran adat kebiasaan atau ‘urf 

dianggap yang lebih sesuai. 

 Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah tidak 

menjelaskan kadarnya, maka ukurannya dikembalikan pada ‘urf  , seperti 

ukuran besarnya mahar, besarnya mut’ah bagi istri yang dicerai suaminya, 

upah bagi buruh dan pembantu rumah tangga di suatu tempat dan lain-lain.
57

 

 Jual beli dilakukan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi 

dengan kemauan atau keinginan sendiri dan tidak ada paksaan untuk 

melakukan transaksi tersebut adalah boleh dan jual beli tersebut adalah sah.
58

 

Para ulama telah sepakat bahwa akad itu sudah dianggap sah dengan 

adanya pengucapan lafal perjanjian. Namun mereka berbeda pendapat apakah 

perjanjian itu sah dengan sekedar adanya serah terima barang. Yakni seorang 

penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang bayarannya 
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tanpa adanya ucapan dari salah seorang di antara mereka berdua. Kenyataan 

pada zaman modern sekarang ini, perangkat komputer bisa dijadikan etalase 

barang-barang jualan dengan urutan tertentu. Lalu datang pembeli dan 

memilih barang mana yang disukainya, kemudian ia menyerahkan uang 

bayarannya di tempat yang sudah ditentukan. Si komputer akan menyerahkan 

kepadanya barang yang diinginkan dengan cara yang canggih pula. Pendapat 

yang benar menurut mayoritas ulama adalah bahwa jual beli semacam itu sah 

berdasarkan hal-hal berikut: 

 Hakikat dari jual beli yang disyariatkan adalah menukar harta 

dengan harta dengan dasar kerelaan hati dari kedua belah pihak, tidak ada 

ketentuan syar’I tentang harusnya lafal tertentu. Sehingga semuanya 

dikembalikan kepada adat kebiasaan. 

 Tidak terbukti adanya syarat ija>b qabu>l secara lisan dalam 

nash-nash syariat. Kalau itu merupakan syarat, pasti sudah ada nash yang 

menjelaskannya. 

 Umat manusia telah terbiasa melakukan jual beli di pasar-pasar 

dengan serah terima barang saja (tanpa pengucapan lafal akad) di berbagai 

negeri dan tempat, tanpa pernah diingkari ajaran syariat. Sehingga itu sudah 

menjadi ijma’ (konsensus umat).
59
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 Menurut Imam Malik, Ibn Shabaqh, Nawawi dan sebagian besar 

Mazhab Syafi’i, dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan hanya serah 

terima barang tetap sah, meski tanpa akad. Adanya serah terima barang 

menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah rela dan menerima hal tersebut. 

Ini untuk orang-orang tertentu yang mampu memegang teguh janji dan apa 

yang telah dilakukan serta tidak mau berbuat zalim, meski ada kesepakatan 

dan memungkinkan untuk itu.
60

 

2. Rukun Akad  

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang 

sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Rukun 

adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud 

karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.
61

 

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun 

yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun 

yang membentuk akad itu ada empat, yaitu para pihak yang membuat akad 

(al-‘aqida>n), pernyataan kehendak para pihak (s{higa>t al-‘aqd), objek akad 

(mah{allul-‘aqd), dan tujuan akad (maud{u’ al-‘aqd{).
62

 

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha berkenaan dengan 

rukun akad. Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas: 
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a) ‘Aqid, yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad 

ini dapat terdiri dua orang atau lebih. Pihak yang berakad dalam transaksi 

jual beli di pasar biasanya terdiri dari dua orang yaitu pihak penjual dan 

pembeli. 

b) Ma’qud ‘Alayh, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda 

yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, 

dan bentuk-bentuk akad lainnya. 

c) Maud{u’ al-‘aqd, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Seorang 

ketika melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. 

Karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya, maka berbeda pula tujuannya. 

Dalam akad jual beli, tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari 

pihak penjual ke pihak pembeli dengan disertai gantinya (berupa uang 

atau barang). Demikian pula dalam akad hibah tujuan pokoknya adalah 

memindahkan barang dari pihak pemberi kepada pihak yang diberi tanpa 

ada penggantian.
63

 

d) S{higha>t al’aqd, yang terdiri dari ija>b dan qabu>l. Bentuk bertukarnya 

sesuatu dengan yang lain, sehingga sekarang ini berlangsungnya ija>b dan 

qabu>l dalam transaksi jual beli tidak harus berhadapan (bertemu 

langsung). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam s{igha>t al’aqd ialah: 
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1) S{higha>t al’aqd harus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam 

ija>b qabu>l harus jelas dan tidak menimbulkan banyak 

pengertian. 

2) Antara ija>b dan qabu>l harus bersesuaian, maka tidak boleh 

antara pihak berijab dan menerimanya (qabu>l) berbeda lafadh, 

sehingga dapat menimbulkan persengketaan. 

3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak 

bersangkutan tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman dari pihak 

lain.
64

 

 Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Hanya 

saja dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa sesungguhnya para ahli hukum Islam 

sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Akan 

tetapi, ketika pengertian itu diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi 

perbedaan tentang unsur mana saja yang merupakan bagian yang membentuk 

akad.  

 Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-

unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak 

para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang 

berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh 

karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan 

kehendak masing-masing pihak berupa ija>b dan qabu>l. Adapun para pihak 
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dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan 

karena itu bukan rukun akad. Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para 

pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur-unsur ini 

berada di luar akad, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah 

substansi internal yang membentuk akad, yaitu ija>b dan qabu>l saja. 

 Sebenarnya, secara substansial kedua pandangan di atas tidak berbeda, 

karena ahli-ahli hukum Hanafi, yang menyatakan rukun akad hanyalah ija>b 

dan qabu>l saja, mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para 

pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad.
65

 

3. Syarat Akad  

 Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas 

memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk 

akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat 

membentuk akad. Dalam hukum Islam syarat-syarat dimaksud dinamakan 

syarat-syarat terbentuknya akad (s{urut al-in’iqad).
66

 

 Setiap akad mempunyai syarat-syarat yang ditentukan syara’ yang 

wajib disempurnakan. Syarat-syarat yang dimaksud ada dua macam: 

1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib 

sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang 

harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut: 

                                                
65

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, 97 
66

Ibid.  



 

51 
 

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). 

Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang 

gila, orang yang berada di bawah pengampuan, karena boros 

atau yang lainnya. 

b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya 

c) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya, walaupun dia buka ‘aqid yang 

memiliki barang. 

d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’, seperti jual 

beli mulasamah (saling merasakan). 

e) Akad dapat memberikan faedah sehingga tidaklah sah bila 

rahn (gadai) dianggap sebagai imbangan amanah 

(kepercayaan). 

f) Ija>b itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabu>l. 

Maka apabila orang yang berija>b menarik kembali ija>bnya 

sebelum qabu>l maka batallah ija>bnya. 

g) Ija>b dan qabu>l mesti bersambung sehingga bila seseorang 

yang berija>b sudah berpisah sebelum adanya qabu>l, maka 

ija>b tersebut menjadi batal. 

2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya 

wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut 
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syart idafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang 

umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.
67

 

4. Macam-macam Akad 

 Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dilihat dari 

beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara’, akad 

terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Al-‘Aqd al-s{a>h{ih{ (akad sahih), yaitu akad yang telah memenuhi 

rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah 

berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat 

kepada pihak-pihak yang berakad. 

2. Al-‘Aqd al-nafidh  (akad nafidh), yaitu akad yang dilangsungkan dengan 

memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalangnya untuk 

melaksanakannya. 

3. Al-‘Aqd al-mauquh (akad mauquh), yaitu akad yang dilakukan seseorang 

yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk 

melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang 

dilangsungkan oleh anak kecil yang telah mumayyiz. Dalam kasus seperti 

ini, akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila 

jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil itu. 
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4. Al-‘Aqd ghair al-s{a>h{ih{ (akad yang tidak sahih), yaitu akad yang 

terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya sehingga seluruh 

akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang 

berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sahih ini kepada dua 

macam, yaitu akad yang batil (al-‘aqd al-batil) dan akad yang fasid (al-

‘aqd al-fasid). Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi 

salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara’. Misalnya 

objek jual beli itu tidak jelas, atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual 

ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap 

bertindak hukum. Sedangkan akad fasid adalah suatu akad yang pada 

dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. 

Misalnya menjual rumah yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk 

rumah yang dijual, atau tidak disebutkan brand kendaraan yang dijual, 

sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli 

seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah fasid dan jual beli ini 

dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan kefasidannya itu 

dihilangkan.
68

 

Jika ditinjau dari segi penamannya, para ulama fiqh membagi akad 

menjadi dua macam, yaitu: 

a. Al-‘Uqud al-musamma, yaitu akad-akad yang ditentukan nama-namanya 

oleh syara’ serta dijelaskan hukum-hukumnya. Seperti, jual beli, sewa-
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menyewa, perserikatan, hibah, wakaf, wakalah, hiwalah, ji’alah, wasiat, 

dan perkawinan. 

b. Al-‘Uqud ghair al-musamma, yaitu akad-akad yang penamaannya 

dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang 

zaman dan tempat, seperti al-istithna>’, bay’ al-wafa>’, dan lain-lain.
69

 

5. Faktor-Faktor Berakhirnya Akad 

 Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila 

terjadi hal-hal sebagai berikut: 

1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang 

waktu. 

2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak 

mengikat. 

3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir 

jika: 

a. Jual beli itu fasad, seperti ada unsur-unsur tipuan dan salah satu rukun 

atau syaratnya tidak terpenuhi. 

b. Berlakunya khiya>r sharat, khiya>r ‘aib atau khiya>r ruqyah.  

c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak 

d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna 

4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para 

ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan 
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wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir 

dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya 

adalah akad sewa-menyewa, al-rahn, al-kafalah, al-shirkah, al-wakalah, 

dan al-muza>ra’ah. Akad juga berakhir dalam bai’ al-fudul (suatu bentuk 

jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) 

apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.
70

 

E. JUAL BELI MU’A>T{AH  

Salah satu rukun dalam jual beli adalah ija>b qabu>l. Jual beli 

dikatakan sah jika berlangsung dengan adanya  ija>b dan qabu>l, ija>b 

qabu>l tersebut bisa berupa ucapan (lafal), tindakan dan tulisan. Dalam ija>b 

qabu>l tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan 

hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata 

dan bentuk kata itu sendiri. Yang diperlukan adalah saling rela (ridha), 

direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau dengan cara lain 

yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan 

mempermilikkan.
71

 

Mengenai cara pelaksanaan ija>b qabu>l ada tiga pendapat para ahli 

fiqh,  diantaranya yaitu sebagai berikut: 

Pendapat pertama, transaksi jual beli tidak sah kecuali dengan 

ungkapan ija>b qabu>l (serah-terima), dan ini adalah hukum asal akad, baik 
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dalam jual beli, sewa-menyewa, hibah, nikah, pemerdekaan budak dan 

sebagainya. Ini adalah zhahir pendapat asy-Syafi’I, dan ini juga satu pendapat 

dalam mazhab Ahmad, sementara jumhur ulama telah memastikan demikian. 

Menurut mereka yang mengusung pendapat ini, landasan tentang 

berlangsungnya jual beli adalah lafal (perkataan), karena landasan dalam akad 

adalah suka sama suka yang disebutkan dalam firman Allah “Kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Al-

Nisa’: 29). Sedangkan makna-makna yang terkandung dalam hati tidak dapat 

diekspresikan kecuali dengan lafal yang memang diproyeksikan untuk 

mengungkapkan apa yang ada dalam hati. 

Pendapat kedua, akad hukumnya sah hanya dengan perbuatan untuk 

hal-hal yang akadnya banyak dilakukan dengan perbuatan, seperti jual beli 

dengan serah terima barang. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Abu 

Hanifah dan Ibnu Suraij. 

Pendapat ketiga, akad dianggap sah dengan segala hal yang 

menunjukkan pada tujuannya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Jadi, 

setiap hal yang dianggap oleh manusia sebagai jual beli dan persewaan, maka 

itu adalah jual beli dan persewaan, walaupun manusia berbeda-beda dalam 

pengungkapan dan perbuatan. Akad pada setiap kaum dinilai sah dengan apa 

yang saling dimengerti di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun 
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perbuatan.
72

 Dalam hukum Islam ija>b qabu>l berupa perbuatan ini 

dinamakan dengan jual beli mu’a>t{ah 

Transaksi al-mu’a>t{ah merupakan transaksi dengan jalan perbuatan, 

dimana adanya perbuatan ini adalah dari pihak yang telah saling memahami 

perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat hukumnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa esensi dari akad sesungguhnya bukanlah pada bentuk 

lafazh atau perkataan dari ija>b dan qabu>l, akan tetapi lebih kepada maksud 

dari transaksi itu sendiri. Ini sesuai dengan isi ungkapan kaidah fiqh yang 

berbunyi: 

ْلفَاِظ َواْلَمبَانِى اَْلِعْبَرةُ فِى اْلعُقُْوِد ِلْلَمقَاِصِد َواْلَمعَانِى الَِلْلَ   

Artinya: “yang dianggap di dalam akad adalah maksud-maksud dan 

makna-makna, bukan lafazh-lafazh dan bentuk-bentuk perkataan.”
73

 

Dalam hal jual beli mu’a>t{ah, ulama madzahib al-arba’ah dan 

beberapa ulama yang mengikutinya berbeda pendapat mengenai hukum akad 

jual belinya. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali hukum akad jual 

beli dengan cara mu’a>t{ah baik mabi’ memeiliki nilai rendah (murah) seperti 

satu permen, atau memiliki nilai tinggi (mahal), seperti tanah atau rumah 

hukumnya adalah sah. Sedangkan menurut mazhab Syafi’I hukum akad jual 
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beli dengan cara mu’a>t{ah tidak sah secara mutlak, baik pada barang-barang 

yang bernilai rendah maupun tinggi.
74

 

Di zaman modern perwujudan ija>b dan qabu>l tidak lagi diucapkan, 

tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang yang membayar uang dari 

pembeli serta menerima uang dan menyerahkan barang secara langsung oleh 

penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli di suatu swalayan. Dalam 

fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan jual beli mu’a>t{ah.
75

 

Dalam kasus perwujudan ija>b qabu>l melalui sikap jual beli 

mu’a>t{ah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh yaitu: 

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli mu’a>t{ah hukumnya boleh, 

apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan satu masyarakat disuatu negeri. 

Karena hal itu sudah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak. 

Menurut penjelasan ini bahwa yang paling terpenting dalam transaksi jual beli 

adalah suka sama suka dan telah mengandung unsur kerelaan.
76

 

 Sedangkan Ulama Syafi’iyah berpendapat, bahwa transaksi jual beli 

harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui kalimat ija>b 

dan qabu>l. Oleh sebab itu, jual beli mu’a>t{ah hukumnya tidak sah, baik 

jual beli dalam kelompok besar maupun kelompok kecil, karena unsur utama 

adalah kerelaan kedua belah pihak. Maksud dari kerelaan ini adalah masalah 
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yang amat tersembunyi di dalam hati, makanya harus diucapkan dengan kata-

kata ija>b dan qabu>l.
77

 

 Sebagian Ulama Syafi’iyah yang lain yang muncul belakangan seperti 

Imam Nawawi, seorang faqih dan muhadits Mazhab Syafi’I al-Bagdawi, 

seorang mufasir mazhab Syafi’i, menyatakan bahwa jual beli mu’a>t{ah 

adalah sah, apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di 

daerah tertentu.
78

 

  Bentuk transaksi mu’a>t{ah di zaman modern: 

 Jual beli melalui mesin yang sudah berisi minuman penyegar, 

aqua, atau minuman bersoda. Dengan cara cukup memasukkan 

sejumlah uang pecahan ke dalam mesin. 

 Transaksi di supermarket, swalayan dan mall 

 Transaksi melalui ATM, seperti pembayaran listrik dan air. 

 Pemesanan dan pembelian tiket melalui internet 

 Jual beli saham melalui internet
79

 

 

 

 

 

                                                
77

 Rachmat Syafe’I,  Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 96  
78

 Nasrun Haroen, Fiqh muamalah,117 
79

 http://fatimaajja.blogspot.co.id/2012/06/fenomena-pembulatan-harga-pada.html. Diakses 

pada tanggal 10 Desember 2017 

http://fatimaajja.blogspot.co.id/2012/06/fenomena-pembulatan-harga-pada.html


 

60 
 

F. OBJEK JUAL BELI 

 Suatu benda yang dikenai pekerjaan disebut dengan objek. Yang 

dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab 

terjadinya perjanjian jual beli.
80

 Objek dalam jual beli merupakan hal 

terpenting yang harus ada dalam transaksi jual beli. Karena objek tersebut 

termasuk ke dalam rukun jual beli yang keempat. Objek jual beli disebut juga 

dengan ma’qud ‘alayh adalah objek transaksi, dimana transaksi dilakukan di 

atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Ma’qud ‘alayh bisa 

berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non 

finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat 

seperti halnya dalam akad ijarah (sewa).
81

 

 Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat 

ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah, maupun harganya dan benda 

itu memang benda yang boleh diperdagangkan. Dengan demikian, benda yang 

diperjualbelikan itu statusnya jelas dan sah menurutu hukum, diketahui jelas 

oleh calon pembeli, dijual di tempat terbuka (umum), dan tidak mencurigakan 

calon pembeli yang jujur.
82

  

 Objek jual beli terdiri dari barang yang dijual dengan timbangan 

bilangan atau ukuran, risiko atas barang tetap berada di pihak penjual sampai 
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pada saat barang itu ditimbang, diukur, atau dihitung. Akan tetapi jika barang 

telah dijual dengan tumpukan atau onggokan, barang-barang menjadi risiko 

pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur atau 

dihitung.
83

 

 Adapun syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserah terimakan dan 

merupakan milik penuh salah satu pihak 

b. Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya, agar 

terhindar dari faktor ketidaktahuan atau menjual kucing dalam karung, 

karena hal tersebut dilarang. 

c. Tidak memberikan batasan waktu. Artinya, tidak sah menjual barang 

untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. 

 Adapun kriteria objek transaksi menurut syarat in’iqad adalah sebagai 

berikut: 

1) Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan 

transaksi atas barang yang tidak wujud (ma’dum), seperti menjual susu 

yang masih berada dalam perahan, dan lainnya. 

2) Objek transaksi merupakan harta yang dibolehkan oleh syara’ yakni harta 

yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk 
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disimpan serta diperbolehkan oleh syara’. Tidak boleh melakukan 

perdagangan atas manusia merdeka, bangkai, darah, miras, narkoba, babi, 

dan lainnya. 

3) Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual 

barang yang berada dalam kepemilikan orang lain atau berada dalam alam 

bebas. 

4) Objek transaksi dapat diserah terimakan ketika atau setelah akad 

berlangsung. Tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan 

penjual tapi tidak bisa diserah terimakan.
84

 

G. JUAL BELI YANG DILARANG 

  Syariat Islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli 

adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) 

tersebut dilarang dan rusak (fasid)
85

. Jual beli yang dilarang dan batal 

hukumnya adalah sebagai berikut: 

1. Terlarang sebab ahliyah (ahli akad) 

a. Jual beli orang gila 

 Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. 

Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain. 

b. Jual beli anak kecil 
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 Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak 

kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-

perkara yang ringan atau sepele.
86

 

c. Jual beli Talji’ah  

 Talji’ah ialah sinonim dari ikrah (paksaan) dan idhthirar 

(terpaksa), yaitu jika penjual dan pembeli berpura-pura melakukan 

transaksi jual beli, namun sebenarnya dalam hatinya tidak ingin 

melakukannya karena takut pada orang yang zhalim dan lain 

sebagainya dalam rangka menghindarkan diri dari kezhalimannya.
87

 

d. Jual beli orang yang terhalang 

 Maksudnya terhalang di sini adalah terhalang karena 

kebodohan bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang 

suka menghamburkan hartanya. Menurut pendapat ulama Malikiyah, 

Hanafiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilah, yaitu 

harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi’iyah jual beli 

tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak 

dapat dipegang. 

e. Jual beli Malja’ 

 Jual beli malja’ adalah jual beli orang yang sedang dalam 

bahaya, yakni untuk menghindarkan diri dari perbuatan zhalim. Jual 
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beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama 

Hanabilah
88

 

2. Terhalang sebab s{higha>t 

a. Jual beli dengan syarat atau tulisan 

 Telah disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan 

khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu 

isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati ’aqid. Apabila 

isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), 

maka akad tidak sah. 

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan 

 Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau 

melalui utusan hukumnya sah, tempat berakad adalah sampainya surat 

atau utusan dari ’aqid pertama kepada ’aqid kedua. Jika qabu>l 

melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak 

sampai ketangan yang dimaksud.
89

 

c. Jual beli barang yang tidak di tempat akad 

 Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada 

ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat in’iqad{ 

(terjadinya akad). 

d. Jual beli Munjiz 
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 Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau 

ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang 

fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.
90

 

3. Terlarang sebab ma’qud ‘alayh (objek jual beli) 

a. Barang yang dihukumi najis oleh agama 

 Seperti jual beli anjing, jual beli babi, jual beli berhala, jual 

beli bangkai, dan jual beli khamr. 

b. Jual beli sperma hewan 

Seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat 

memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya.
91

 

c. Jual beli dengan Muhaqallah 

 Menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah 

dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
92

 

d. Jual beli dengan Muqadarah 

 Yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, 

hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian 

mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang 

lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya. 

e. Jual beli dengan Munabazah  
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 Jual beli secara lempar-melempar, seperti seorang berkata 

“lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula 

kepadamu apa yang ada padaku.” Setelah terjadi lempar-melempar, 

terjadilah jual beli. Hal inii dilarang karena mengandung tipuan dan 

tidak ada ija>b dan qabu>l. 
93

 

4. Terhalang sebab syara’ 

a. Jual beli riba 

 Riba nasiah dan riba fadl adalah fasid menurut ulama 

Hanafiyah tetapi batal menurut jumhur ulama. 

b. Jual beli waktu adzan jum’at 

 Pendapat yang shahih, yang merupakan pendapat mayoritas 

ulama, bahwa adzan yang diharamkan melakukan jual beli adalah 

adzan kedua pada shalat jum’at, karena pada masa Rasulullah Saw. 

adzan jum’at hanya dilakukan sekali, yaitu adzan menjelang khutbah. 

Pada adzan itulah jual beli diharamkan. 

c. Jual beli anggur untuk dijadikan khamr 

 Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah zahirnya shahih 

tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah 

adalah batal. 

d. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain 
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 Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun 

masih dalam khiya>r, kemudian datang orang lain yang menyuruh 

untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih 

tinggi. 

e. Jual beli memakai syarat 

 Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik. Begitu 

pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. 

Menurut ulama Syafi’iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah 

satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama 

Hanabilah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu 

pihak yang berakad.
 94

 

H. KONSEP PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI  

  Harga ialah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh 

barang yang dijual atau perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan 

uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. 

Harga juga dapat dikatakan sebagai kekuatan membeli untuk mencapai 

kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan oleh seseorang 

dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa 

tersebut.
95
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  Sedangkan penetapan harga ialah penetapan harga jual barang dari 

pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi 

harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.
96

 

  Menurut jumhur ulama, imam (penguasa atau pemerintah) tidak 

berhak menetapkan harga pada masyarakat, tapi masyarakat dipersilahkan 

memperjualbelikan harta mereka sesuai dengan pilihan mereka sendiri, 

sedangkan penetapan harga adalah pengekangan terhadap mereka. Sementara 

ulama mazhab Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan imam untuk 

menetapkan harga demi menghindarkan masyarakat dari kemudharatan, bila 

para pemilik barang menetapkan harga yang jatuh melebihi harga yang 

sewajarnya. Dalam kondisi ini, tidak apa-apa imam menetapkan harga, setelah 

bermusyawarah dengan para pakar dan para ahli, demi memelihara 

kemaslahatan kaum muslimin.
97

 

  Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu 

barang, yaitu as-Tsaman dan as-Sir . as-Tsaman adalah patokan harga satuan 

barang, sedangkan as-Sir adalah harga yang berlaku secara actual di pasar.
98

 

  Ulama membagi as-Sir menjadi dua macam, yaitu: 

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah dan 

ulah para pedagang. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, 
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pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan 

pemerintah akan membatasi hak para pedagang. 

2. Harga suatu komoditas yang ditepakan pemerintah setelah 

mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun 

produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat. 

Mekanisme ini lazim disebut dengan al-Ta’sir al-Jabari.
99

 

 Penetapan konsep ta’sir dalam kehidupan ekonomi tentang penetapan 

harga ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang 

dijadikan objek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat. 

 Dengan adanya ta’sir , maka akan menghilangkan beban ekonomi 

yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek 

penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan 

penuh dengan kerelaan hati.
100

 

 Ibn Taymi>yah menjelaskan bahwa harga yang adil selalu 

berhubungan dengan dua hal, yaitu: 

1. Kompensasi setara 

Kompensasi setara menurut Ibn Taymi>yah diukur sesuai dengan 

kuantitas dari objek khusus yang digunakan secara umum. Kompensasi 

yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran suatu barang dengan barang 

lain yang setara. 
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2. Harga setara 

Harga setara adalah harga yang sesuai dengan keinginan. Dengan kata 

lain, harga yang diperoleh melalui kekuatan pasar yang berjalan secara 

bebas antara permintaan dan penawaran.
101

 

 Ibn Taymi>yah juga menjelaskan bahwa penetapan harga diantaranya 

ada yang termasuk kezhaliman serta diharamkan dan ada pula yang 

dibolehkan. Jika mengandung unsur kezhaliman (ketidakadilan) terhadap 

manusia dan memaksakan mereka tanpa hak untuk menjual dengan harga 

yang tidak disukainya atau melarang mereka dari yang telah Allah bolehkan, 

maka tindakan ini adalah haram. Namun, jika mengandung keadilan antar 

manusia, seperti memaksakan mereka dengan wajib untuk bertransaksi jual 

beli dengan harga standar yang normal dan melarang mereka dari yang 

diharamkan Allah untuk mengambil tambahan di atas harga standar normal, 

maka tindakan ini boleh, bahkan wajib.
102

 

 Islam menghargai hak penjual maupun pembeli untuk menentukan 

harga sekaligus melindungi hak keduanya. Penetapan harga yang dibolehkan 

bahkan diwajibkan adalah penetapan harga ketika terjadi kenaikan harga yang 

sangat tinggi yang mana disebabkan oleh ulah spekulan. Pada saat 

ketidaksempurnaan pasar karena kezhaliman seperti ih{tikar, pemerintah 
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dapat memaksa muh{takir untuk menjual barang-barangnya pada harga yang 

adil karena masyarakat sangat membutuhkannya. Jika para pedagang menjual 

barang dagangan mereka dengan harga yang lebih mahal daripada harga 

normal, sedangkan pada saat yang sama masyarakat sangat membutuhkan 

barang-barang tersebut, mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga 

yang setara.
103

 

 Rasulallah telah melarang praktik ih{tikar, yaitu secara sengaja 

menahan atau menimbun barang, terutama saat terjadi kelangkaan dengan 

tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Praktik ih{tikar akan 

menyebabkan mekanisme pasar terganggu. Penjual akan mendapatkan untung 

besar sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi akibat dari ih{tikar  

ini masyarakat luas dirugikan oleh sekelompok kecil yang lain. Agar harga 

kembali pada posisi harga pasar, maka pemerintah dapat melakukan berbagai 

upaya menghilangkan penimbunan ini, misalnya dengan penegakan 

hukum..
104

 

  Dari pemaparan di atas bahwasannya prinsip jual beli adalah tidak ada 

yang saling dirugikan antara keduanyan atau berdasarkan suka sama suka. 

Prinsip suka sama suka yaitu tidak mengandung pemaksaan yang 

menghilangkan hak pilih seseorang dalam aktifitas mu’amalah.  
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  Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini 

tidak dijumpai dalam al-Qur’an. Adapun dalam hadits Rasulullah Saw 

dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diindikasikan 

bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu.
105

 

  Islam telah memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis supaya 

tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak pembeli maupun penjual terutama 

dalam pemberian harga, karena prinsipnya transaksi harus dilakukan pada 

harga yang adil, karena hal ini merupakan cerminan dari komitmen syariah 

Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi masyarakat dari 

kejahatan para pengusaha atau wirausaha yang curang dalam penentuan 

harga.
106

 

  Secara umum, harga yang adil dapat disimpulkan harga yang tidak 

menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu 

pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat 

bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh 

keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara 

dengan harga yang dibayarkannya.
107
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BAB III 

PRAKTEK JUAL BELI BERBASIS SWALAYAN DI PONOROGO 

A. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian 

1. Swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo 

a. Sejarah Swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo 

Swalayan merupakan salah satu bentuk dari organisasi yang di 

dalamnya terdapat kegiatan jual beli barang, dimana semuanya berada di 

bawah tanggung jawab pada seorang manajer toko. 

Swalayan menjual berbagai macam makanan, minuman segar maupun 

hasil olahan, serta macam-macam perlengkapan rumah tangga. Pada 

umumnya swalayan menempati ruang yang luas, dan karena ragam barang 

yang dijajakan pasar itu dikenal dengan istilah supermarket, istilah 

supermarket diIndonesiakan menjadi pasar swalayan karena di dalam 

transaksinya para pembeli melayani diri sendiri (swa-layan).
108

 

Seperti halnya di swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo yang 

menjual berbagai macam bahan pokok kebutuhan masyarakat sehari-hari. 

Swalayan yang terletak di desa Siwalan kecamatan Mlarak kabupaten 

Ponorogo tersebut sudah berdiri sejak tahun 1999. Kemudian pada tahun 

2002 swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo membuka cabang di 

daerah Gunung Sari. Awal mula berdirinya swalayan Surya Mandiri 
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Mlarak Ponorogo terletak di ruko pasar Siwalan Mlarak Ponorogo dan 

masih berupa toko biasa namun dengan sistem swalayan, setelah kontrak 

di ruko tersebut habis, pada tahun 2014 swalayan Surya Mandiri pindah ke 

Jl. Kalimantan Siwalan Mlarak Ponorogo yang tidak jauh dari tempat 

sebelumnya, namun dengan bangunan lebih besar dari sebelumnya.  

Dengan berkembangnya swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo, 

hingga saat ini swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo tidak hanya 

melayani jual beli ritel saja, namun juga melayani jual beli grosir. Hal 

tersebut dikarenakan banyaknya permintaan pelanggan di swalayan Surya 

Mandiri Mlarak Ponorogo untuk melayani pembelian dalam bentuk 

grosir.
109

 

Adapun struktur kepengurusan di swalayan Surya Mandiri Mlarak 

Ponorogo ialah sebagai berikut: 

1. Ketua: Drs. H. Muh Fuadi, M.A 

2. Sekertaris: Bukhori S.pt 

3. Penanggung jawab pusat: Siti Nuridah 

4. Penanggung jawab cabang: Subandi 

5. Anggota: Ervansyah Lia 

6. Karyawan: Terdiri dari 25 cewek dan cowok
110
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b. Letak Geografis 

Swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo secara geografis terletak di 

Ponorogo bagian selatan, yaitu tepatnya terletak di Jl. Kalimantan Desa 

Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.  

c. Tujuan Swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo 

Adapun tujuan didirikannya swalayan Surya Mandiri Mlarak 

Ponorogo yaitu untuk kepentingan bisnis .
111

 

d. Kendala Swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo  

Sebuah usaha tentu banyak mengalami kendala-kendala yang 

menghambat jalannya sebuah usaha, namun kendala-kendala tersebut 

haruslah dilewati agar sebuah usaha tersebut berjalan dengan lancar. 

Begitu juga dengan Swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo yang 

mengalami banyak kendala baik itu saat awal berdirinya swalayan maupun 

dalam masa beroperasinya swalayan. Beberapa kendala yang terjadi di 

awal berdirinya swalayan tersebut antara lain adalah modal yang masih 

minim, produk yang belum terlalu lengkap, keamanan tidak terjaga karena 

belum terpasang cctv dan karyawan masih sedikit sehingga tidak ada yang 

mengawasi pembeli dengan seksama. 

Adapun kendala-kendala pada masa beroperasinya swalayan antara 

lain adalah modal usaha, masih sama dengan kendala pada awal berdirinya 

swalayan. Modal merupakan kendala utama yang terkadang menghambat 
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jalannya swalayan. Terkadang uang gaji karyawan digunakan untuk 

membayari sales yang datang. Komplain dari pembeli yang merasa uang 

kembalian tidak sesuai dengan semestinya juga merupakan kendala yang 

dihadapi oleh swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo. Kendala 

berikutnya ialah keamanan, meskipun sudah di pasang cctv namun 

ternyata swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo juga masih mengalami 

kehilangan barang, seperti kosmetik, dsb.
112

 

2. Rumah Makan Prasmanan Warung Sederhana Madusari Siman 

Ponorogo 

a. Sejarah rumah makan prasmanan warung sederhana Madusari 

Ponorogo 

Rumah makan ialah suatu tempat yang menyediakan makanan dan 

minuman untuk dikonsumsi oleh tamu (pembeli). sebagai kebutuhan yang 

sangat mendasar akan makanan dan minuman dalam rangka memulihkan 

kembali kondisinya yang telah berkurang setelah melakukan suatu 

kegiatan, sehingga bisa kembali pada stamina yang semula.
113

 

Seiring dengan berkembangnya zaman yang telah modern seperti 

sekarang ini banyak hal yang telah berubah dari zaman dahulu. Di era 

modern sekarang ini banyak tercipta kemudahan serta fasilitas yang sangat 

meningkat dan praktis yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum. 
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Masyarakat pun tidak kalah kreatif dan tanggap dalam menghadapi 

perkembangan yang terus maju dari tahun ke tahun, serta menggunakan 

teknologi modern dengan sebaik-baiknya, termasuk untuk 

mengembangkan usaha yang mereka ciptakan. 

Dalam dunia usaha telah banyak berbagai jenis usaha yang 

berkembang pesat di era modern seperti sekarang ini. Salah satunya ialah 

rumah makan dengan sistem prasmanan. Salah satu tujuan didirikannya 

rumah makan prasmanan yaitu untuk menarik pelanggan dengan sistem 

yang berbeda dan pelayanan yang unik dan menarik, sehingga pembeli 

dapat menikmati kenyamanan yang berbeda dari yang biasanya 

kebanyakan ditemukan. 

Di era modern sekarang ini telah banyak masyarakat atau pun 

pengusaha yang menginginkan usahanya lebih maju dan tentunya juga 

dengan sistem yang lebih modern. Sehingga banyak pengusaha rumah 

makan yang menerapkan sistem prasmanan. Rumah makan dengan sistem 

prasmanan tidak hanya bisa kita temui di kota-kota besar saja, namun di 

kota-kota kecil pun telah banyak rumah makan dengan sistem prasmanan. 

Prasmanan adalah penyajian makanan dalam pesta atau restoran 

dengan meletakkan makanan pada meja panjang dan pengunjung atau 

pembeli mengambil sendiri menu yang diinginkan.  

Rumah makan dengan sistem prasmanan ini lebih banyak diminati 

oleh para konsumen karena memiliki fasilitas yang lebih memberikan 
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ketertarikan dan kemudahan bahkan memberikan waktu yang tidak lama 

untuk menunggu di layani. Sehingga banyak pengusaha yang berlomba-

lomba mendirikan rumah makan prasmanan dengan sistem dan pelayanan 

sebaik mungkin.  

Berwirausaha haruslah memiliki sikap yang disiplin dan mau 

menerima kritikan maupun masukan dari para konsumen, agar dapat 

menjaga cita rasa masakan yang tersaji dan juga selalu menjaga kualitas 

dan pelayanan yang memuaskan bagi konsumen atau pelanggan. 

Persaingan dalam dunia wirausaha adalah suatu hal yang wajar demi 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu suatu kreatifitas, 

keuletan, dan keikhlasan merupakan suatu yang harus ditempuh bila ingin 

menjadi wirausaha yang sukses. Banyak wirausaha yang tidak bertahan 

lama dalam persaingan dan banyak juga wirausaha yang gulung tikar 

akibat tidak bisa menghadapi persaingan yang semakin ketat ini.
114

 

Begitu juga dengan usaha yang dijalani oleh ibu Siti Jariatin, yaitu 

rumah makan prasmanan yang diberi nama warung makan “Sederhana” 

yang beralamatkan di desa Madusari Rt/Rw 01/02 Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo. Rumah makan prasmanan tersebut berdiri pada 

tahun 1997. Faktor utama berdirinya rumah makan prasmanan tersebut 

ialah untuk memperbesar usaha orangtua dari ibu Siti Jariatin, perintis 
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pertama dari usaha rumah makan prasmanan warung sederhana tersebut 

ialah bapak H. Ngatman dan ibu Hj. Suminah  yang tidak lain adalah 

orangtua dari ibu Siti Jariatin.  

Pada tahun 1997 yaitu awal mula berdirinya rumah makan tersebut 

masih berbentuk warung makan yang sangat sederhana. Dimana 

tempatnya masih terletak di pinggiran sungai kecil dan bangunannya pun 

masih terbuat dari bambu. Dengan seiring berkembangnya zaman, usaha 

rumah makan tersebut mengalami kemajuan dan pada akhirnya melayani 

dengan sistem prasmanan. 

  Dengan bekal ketekunan dan keuletan ibu Siti Jariatin, usaha rumah 

makan prasmanan yang ditekuninya telah mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Diantaranya 

ialah banyak konsumen yang berminat dan memilih makan di rumah 

makan prasmanan yang sistemnya lebih mudah, cita rasa masakan yang 

enak, harga yang terjangkau, pelayanan yang ramah, tempat yang nyaman 

dan dijamin kebersihannya, dan juga rumah makan milik ibu Siti Jariatin 

tersebut telah menjadi langganan para orangtua wali santri dari pondok 

modern Gontor yang selalu singgah di rumah makan tersebut apabila 

sedang menjenguk anaknya. 
115

 

b. Letak Geografis 

                                                
115

 Hasil wawancara dengan Siti Jariatin, Pemilik Rumah Makan, Tanggal 21 Desember 2017 



 

80 
 

Rumah makan prasmanan warung sederhana Siman Ponorogo secara 

geografis terletak di Ponorogo bagian selatan. Yaitu tepatnya di Jl. Raya 

Ponorogo Pacitan Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

c. Tujuan rumah makan prasmanan warung sederhana Madusari Siman 

Ponorogo 

Rumah makan prasmanan “Warung Sederhana” Madusari Siman 

Ponorogo ini didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha dari 

kedua orangtuanya.  

Ibi Siti Jariatin memilih usaha rumah makan dengan sistem prasmanan 

karena beliau mengikuti perkembangan usaha di era modern, karena pada 

saat ini rumah makan dengan sistem prasmanan banyak diminati oleh 

masyarakat, pembeli cenderung menginginkan proses jual beli yang 

mudah dan tidak harus menunggu terlalu lama, dengan sistem prasmanan 

maka pembeli akan mengambil sendiri menu makanan yang mereka 

inginkan. Dengan kata lain mereka akan melayani dirinya sendiri. 

Selain itu rumah makan prasmanan “Warung Sederhana” Madusari 

Siman Ponorogo juga bertujuan sebagai mata pencaharian dari ibu Siti 

Jariatin beserta suami. Karena beliau beranggapan bahwa usaha rumah 

makan prasmanan ini akan berkembang dan maju jika usaha yang 

dijalankannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga akan 
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memberikan pemasukan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari.
116

 

d. Kendala rumah makan prasmanan “Warung Sederhana” Madusari 

Siman Ponorogo 

Sebuah usaha pasti akan mengalami berbagai macam kendala, 

kendala-kendala tersebut harus dilewati agar sebuah usaha tersebut dapat 

maju dan berkembang. Adapun kendala yang dialami oleh ibu Siti Jariatin 

selaku pemilik rumah makan prasmanan “Warunng Sederhana” Madusari 

Siman Ponorogo, pertama kendala yang dialami awal berdirinya rumah 

makan “Warung Sederhana” Siman Ponorogo ialah belum terlalu dikenal 

oleh masyarakat sehingga pada awal mula berdiri rumah makan tersebut 

masih terlihat sepi, menu makanan yang masih sedikit. Namun setelah 

banyak yang mengenal rumah makan warung sederhana, kini pelanggan 

dirumah makan tersebut semakin banyak. 

 Kendala setelah berdirinya rumah makan prasmanan “Warung 

Sederhana” Siman Ponorogo ialah ketika musim penghujan, karena pada 

saat musim hujan rumah makan milik ibu Siti Jariatin menjadi sepi oleh 

pengunjung.
117
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3. Vending Machine di Ponorogo 

a. Sejarah vending machine 

Vending Machine adalah sebuah mesin atau alat seperti atm dan 

berbentuk kulkas kaca yang berfungsi untuk menjual makanan atau 

minuman ringan secara otomatis tanpa adanya kasir atau operator.
118

 Yang 

dimaksud secara otomatis disini adalah sebenarnya vending machine ini 

tidak perlu menggunakan tenaga operator untuk menjual barang. Kita bisa 

membeli barang dengan vending machine ini sesuai dengan kenginan kita. 

Dan vending machine ini juga sebenarnya sudah menyediakan uang 

kembalian jika kita membeli barang dengan uang yang lebih.
119

 

Umumnya sebuah vending machine atau mesin penjual otomatis 

menggunakan uang koin untuk bertransaksi. Ada lubang untuk 

memasukkan sejumlah koin dan membeli barang yang kita inginkan. 

Tetapi sekarang vending machine juga menerima uang dalam bentuk 

kertas. 

Mesin penjual otomatis ini diciptakan oleh seorang asal Alexandria 

bernama Heron, dan baru dipopulerkan seorang asal Inggris bernama 

Simeon Denham. Awalnya vending machine hanya digunakan untuk 

menjual kartu pos beserta prangkonya. Kemudian di Eropa orang mulai 
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mengembangkan vending machine untuk menjual berbagai produk 

makanan. Vending machine sendiri pertama kali muncul di Indonesia 

menjelang akhir 1990-an, tepatnya sekitar tahun 1996.
120

 

Beberapa produk yang terdapat di mesin otomatis atau vending 

machine ini antara lain yaitu makanan ringan, minuman soda, rokok, tiket 

lotre, dan bahkan emas dan permata untuk pelanggan secara otomatis. 

Layaknya penjual asli, mesin ini akan mengeluarkan barang yang 

diinginkan setelah membayarnya dengan cara memasukkan sejumlah koin 

maupun uang kertas.
121

 

Vending machine melengkapi saluran distribusi tradisional dan 

membuat pemasar untuk meningkatkan jangkauan dan intensitas jaringan 

distribusi ritel. Vending machine biasanya ditempatkan di ruangan dan 

pada lingkungan yang tidak dijaga seperti: sudut ruangan pabrik/kantor, 

toko ritel, SPBU, stasiun, hotel, restoran, bandara, toko buku, dan mall. 

Vending machine menjadi bernilai dimata konsumen karena kepraktisan 

dan penghematan waktu.
122

 

Terlepas dari kelebihan yang dimiliki, vending machine juga memiliki 

sejumlah kekurangan seperti karakteristik yang tanpa sentuhan pelayanan 

orang langsung, akan menciptakan sejumlah permasalahan bagi 
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konsumen. Beberapa konsumen merasa tidak nyaman ketika tidak ada 

sentuhan personal manusia ketika berinteraksi dengan vending machine. 

Ketika konsumen tidak puas dengan pembelian mereka, permintaan tolong 

secara langsung tidak akan lebih mudah dibandingkan ketika berbelanja di 

toko ritel biasa.
123

 

Melihat sejarah terdahulu mengenai perkembangan vending machine, 

diketahui bahwa vending machine telah ada 215 sebelum masehi. Tentu 

saja, pada masa tersebut teknologi yang diadopsi tidak secanggih ppada 

masa sekarang. Namun, vending machine secara fungsional telah 

digunakan. Pada tahap awal, vending machine telah mengadopsi sistem 

pembayaran dengan koin dan uang kertas hingga menggunakan kartu 

kredit/debit. Dari segi produk vending machine mengalami kemajuan dari 

tahun ke tahun.
124

 

Tujuan dari vending machine adalah untuk memudahkan konsumen 

membeli minuman atau makan ringan. Dengan begitu proses jual beli 

dapat lebih mudah, efisien, praktis, dan tidak menghabiskan waktu yang 

banyak, hal ini merupakan pertimbangan utama manusia dalam melakukan 

aktivitas.  
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Mesin penjual otomatis  atau vending machine merupakan salah satu 

dari kemajuan teknologi yang berkembang pesat di era modern ini. 

Sekarang ini kita juga dapat menemukan vending machine di Indonesia, 

namun hanya di beberapa tempat saja kita dapat menjumpainya. Tidak 

seperti di Jepang atau negara maju lainnya kita dapat menemukan vending 

machine  dengan mudahnya. Vending machine yang ada di Indonesia 

umunya hanya menjual minuman saja dan minuma yang dijual biasanya 

minuman sejenis softdrink dan dalam bentuk kaleng atau botol. Vending 

machine mayoritas didatangkan atau diimport dari luar negeri seperti 

Jepang, Korea, China, Amerika, dan lainnya. 

Ada berbagai macam bentuk dan keragaman vending machine, baik 

dari segi bentuknya ataupun barang-barang yang dijual didalamnya. 

Adapun beberapa bentuk vending machine di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Vending machine yang menjual minuman dingin 

2. Vending machine yang menyediakan koran 

3. Vending machine yang menyediakan kopi cup
125

 

Berdasarkan pengamatan peneliti, khususnya di wilayah Ponorogo belum 

banyak di jumpai mesin penjual otomatis atau vending machine. Mesin 

penjual otomatis atau vending machine tersebut dapat kita jumpai di salah satu 
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pusat perbelanjaan di Ponorogo yaitu di Ponorogo City Center (PCC) yang 

beralamatkan di Jl. Ir. H Juanda No. 19-21, Tonatan, Kecamatan Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo, tepatnya di gedung PCC lantai tiga. Vendor dari mesin 

penjual minuman tersebut ialah perusahaan Coca Cola, yang kemudian 

bekerjasama dengan perusahaan hotel Amaris. Vending machine di PCC 

pertama kali muncul yaitu pada tahun 2015. 

Tidak seperti vending machine yang telah berkembang pesat di negara 

maju yang telah menjual berbagai macam produk. Di Indonesia khususnya di 

Ponorogo vending machine yang terdapat hanya menyediakan produk berupa 

minuman saja dalam bentuk kaleng dan botol.  

B. Praktek Jual Beli Bahan Pokok Berbasis Swalayan di Ponorogo 

1. Praktek Akad jual beli bahan pokok di swalayan Surya Mandiri Mlarak 

Ponorogo 

Praktek jual beli bahan pokok berbasis swalayan di swalayan Surya 

Mandiri Mlarak Ponorogo sama halnya dengan swalayan-swalayan pada 

umumnya, barang-barang yang dijual pun beraneka ragam segala kebutuhan 

pokok masyarakat sehari-hari. Barang yang dijual di swalayan Surya Mandiri 

Mlarak Ponorogo tersebut antara lain meliputi bahan makanan, minuman, dan 

barang kebutuhan lainnya seperti tissue, sabun, parfum, make up, dan lain 

sebagainya.
126
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Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan saudari Rina 

yang merupakan salah satu karyawan di swalayan Surya Mandiri Mlarak 

Ponorogo, transaksi atau akad jual beli yang terjadi di swalayan Surya 

Mandiri Mlarak Ponorogo yaitu  

“Pembeli mengambil sendiri bahan-bahan pokok atau kebutuhan lainnya 

berdasarkan keinginannya. Kemudian barang-barang yang akan dibelinya 

tersebut di bawa ke meja kasir, lalu pembeli melakukan pembayaran 

dengan menyerahkan uangnya kepada kasir, setelah pembeli melakukan 

pembayaran maka kasir akan menyerahkan barang tersebut kepada 

pembeli.”
 127

 

  

Khususnya di swalayan Surya Mandiri Mlarak ponorogo, jika ada pembeli 

yang salah mengambil barang dan ingin menukarnya, hal tersebut masih bisa 

dilakukan dengan syarat menyertakan nota pembelian pada saat menukar 

barang. Batasan waktu untuk menukar barang tersebut tidak ditentukan oleh 

pihak swalayan, jadi kapanpun ketika pembeli mendapati barang yang 

dibelinya tidak sesuai (salah) dan ingin menukarnya, maka hal itu bisa 

dilakukan dengan syarat menunjukkan bukti pembelian (nota). 
128

 

Jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada ikatan yang disebut 

dengan ija>b dan qabu>l, yaitu ucapan atau kesepakatan antara kedua belah 

pihak antara penjual dengan pembeli yang mengadakan transaksi. Dan belum 

dikatakan sah jual beli sebelum mengucapkan ija>b dan qabu>l dilaksanakan, 

karena ija>b dan qabu>l tersebut menunjukkan kerelaan atau suka sama 
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sukanya antara kedua belah pihak baik berupa ucapan (lisan) maupun dengan 

tulisan ataupun isyarat asal keduanya mengerti akan maksud akad tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi penulis, jual beli yang terjadi di swalayan 

Surya Mandiri Mlarak Ponorogo merupakan akad jual beli tanpa adanya ija>b 

dan qabu>l berupa ucapan, karena antara pembeli dengan penjual (kasir) 

hanya melakukan penyerahan uang serta pemberian barang saja, tanpa adanya 

ucapan ija>b dan qabu>l. Adapun akad jual beli di swalayan Surya Mandiri 

Mlarak Ponorogo yang Pertama, yaitu pembeli langsung mengambil sendiri 

barang yang dibutuhkan. Kedua, pembeli akan melakukan pembayaran di 

meja kasir tanpa adanya ucapan ija>b dan qabu>l. Ketiga, antara kedua belah 

pihak ridha atau rela merelakan.  

Dengan adanya suka sama suka atau saling rela diantara kedua belah pihak 

akan menghasilkan keridhaan tanpa ada rasa canggung ataupun dendam 

karena merasa dirugikan diantara salah satu pihak. Dan terhindar dari 

permusuhan karena dalam jual beli apabila niatnya bukan karena Allah 

melainkan hanya untuk mencari keuntungan semata, maka hasilnya pun akan 

sesuai dengan apa yang diniatkannya itu. 

Transaksi jual beli mengecualikan transaksi yang mengandung unsur riba, 

sebab hakikatnya tidak ada perpindahan hak milik di dalamnya. Dalam 

pandangan Islam  transaksi harus dilakukan secara sukarela (‘antara>d{in 

minkum) dan memberikan keuntungan yang profesioanl bagi para pelakunya. 
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2. Penetapan harga bahan pokok di swalayan Surya Mandiri Mlarak 

Ponorogo 

Penentuan harga terhadap barang yang dijual di Swalayan Surya Mandiri 

Mlarak Ponorogo telah berdasarkan harga pada umumnya atau berdasarkan 

harga pasaran. Dalam penetapan harga suatu produk di swalayan Surya 

Mandiri Mlarak Ponorogo, mengambil laba sebesar 10-20% dari harga asli. 

Sehingga produk yang dijual tidak terlalu mahal dan tidak juga terlalu murah, 

dengan demikian maka tidak akan menimbulkan eksploitasi ataupun 

penindasan kepada salah satu pihak. Semua barang atau produk yang dijual di 

swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo telah memiliki takaran yang pasti. 

Misalnya seperti gula pasir dan telur telah di timbang berdasarkan timbangan 

yang pasti. Sehingga dalam penentuan harga sangatlah jelas karena telah 

melalui takaran yang diketahui terlebih dahulu oleh para pembeli. 

 Selain takaran atau timbangan yang pasti pada suatu produk di swalayan, 

hal yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian label harga pada barang 

atau produk yang dijual di swalayan. Tidak semua barang atau produk yang 

dijual di swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo diberi label harga. Ada 

sebagian barang atau produk yang tidak berlabelkan harga. Bahkan ada pula 

label harga pada barang atau produk yang tidak sesuai dengan data yang 

tertera pada komputer. Sehingga hal tersebut terkadang membingungkan para 

pembeli. Dalam hal ini pihak swalayan akan menginformasikan kepada 

pembeli yang mendapati suatu produk yang tidak tertera harganya, dan jika 
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harga tidak sesuai dengan yang tertera di komputer maka harga yang 

digunakan adalah harga yang terdapat pada komputer kasir.   

C. Praktek Jual Beli Makanan Berbasis Swalayan di Rumah Makan 

Prasmanan Ponorogo 

1. Paktek akad jual beli makanan berbasis swalayan di rumah makan 

prasmanan Ponorogo 

Dalam observasi yang penulis lakukan di rumah makan prasmanan 

“warung sederhana” Madusari Siman Ponorogo, akad jual beli makanan di 

rumah makan prasmanan sama halnya dengan akad jual beli bahan pokok di 

swalayan toko. Perbedaanya hanyalah terletak pada setiap takaran barang 

yang dijual, jika di swalayan toko semua barang telah memiliki takaran yang 

pasti, namun di rumah makan yang berbasis swalayan barang-barang yang 

dijual tidak memiliki takaran yang pasti.  

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Siti 

Jariatin selaku pemilik usaha rumah makan prasmanan “warung sederhana” 

Madusari Siman Ponorogo, akad jual beli tersebut terjadi sebagai berikut. 

“Yaitu pembeli yang datang langsung mengambil piring yang telah 

disediakan oleh pihak rumah makan, lalu pembeli mengambil sendiri nasi 

serta lauk pauk maupun sayuran sesuai dengan seleranya masing-masing 

tanpa menunjukkan terlebih dahulu menu apa saja yang mereka ambil dan 

tanpa adanya akad atau ucapan ijab dan qabul. Kemudian para pembeli 

menempati tempat duduk yang telah tersedia. Setelah selesai makan 

barulah pembeli melakukan pembayaran dengan mengatakan kepada 

penjual menu apa saja yang mereka ambil. Dengan kata lain para pembeli 

baru mengatakan menu apa saja yang mereka ambil setelah mereka selesai 
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makan. Tidak ada pengawasan khusus yang dilakukan oleh pihak rumah 

makan terhadap para pembeli, hanya berdasarkan rasa saling percaya 

antara penjual dan pembeli.” 

 

Dari pemaparan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli 

di rumah makan prasmanan telah terjadi akad jual beli ketika pembeli 

mengambil barang atau menu makanan dan juga ketika pembeli melakukan 

pembayaran. Dengan terjadinya proses mengambil makanan yang tersedia di 

rumah makan prasmanan “warung sederhana” Madusari Siman Ponorogo dan 

telah melakukan pembayaran di akhir, maka hal itu bisa dikatakan sebagai 

akad ija>b qabu>l (serah terima) antara kedua belah pihak.  

Adapun menu-menu makanan yang dijual di rumah makan prasmanan 

“warung sederhana” Madusari Siman Ponorogo antara lain adalah: 

1. Nasi putih 

2. Ayam goreng dan ayam bakar 

3. Rica-rica ayam 

4. Aneka ikan (Nila, Lele, Bandeng, Ikan kali, Tongkol) 

5. Krengsengan kikil 

6. Garang asem 

7. Kare ayam 

8. Aneka macam sayur lodeh 

9. Berbagai macam minuman 

10. Krupuk, peyek udang, gorengan, dan puyuh goreng  
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Ditinjau dari segi akidah yang menentukan keabsahannya suatu akad 

bukanlah pernyataan redaksi, melainkan niat sebenarnya yang mencerminkan 

tujuan yang akan dicapai, bahwa segala sesuatu  dinilai dengan apa yang 

menjadi tujuannya. Dengan menempatkan tujuan akad lahir dan batin pada 

waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan 

dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan 

akad dapat tercapai. 

2. Penetapan harga makanan di rumah makan prasmanan Ponorogo 

Rumah makan biasa pada umumnya yang tidak menerapkan sistem 

prasmanan, dalam penetapan harga suatu makanan sangatlah jelas karena 

telah melalui takaran yang diketahui oleh penjual. Berbeda dengan rumah 

makan modern yang menerapkan sistem prasmanan. Penentuan harga 

makanan di rumah makan modern seperti rumah makan prasmanan “warung 

sederhana” Madusari Siman Ponorogo yang menerapkan sistem melayani 

diri sendiri tanpa pengawasan dari penjual, dan baru melakukan pembayaran 

di akhir ketika telah selesai makan, merupakan suatu bentuk transaksi yang 

berbeda dari biasanya.  

Dalam penetapan harga makanan di rumah makan prasmanan, setelah 

pembeli selesai makan langsung menuju meja kasir untuk melakukan 

transaksi atau membayar dengan disertai menyebutkan menu apa saja yang 

telah dipilih olehnya. Kemudian pihak kasir langsung menjumlah dari setiap 
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menu yang disebutkan pembeli, berapa harga yang harus dibayarkan, 

kemudian pembeli membayar sesuai harga yang telah ditetapkan tersebut. 

Dengan sistem melakukan pembayaran setelah selesai makan seperti yang 

dilakukan di rumah makan prasamanan “warung sederhana” Madusari Siman 

Ponorogo ini sangatlah sulit dalam penentuan harganya, karena pembeli tidak 

menunjukkan terlebih dahulu makanan yang diambil, serta pihak penjual 

tidak mengetahui takaran setiap menu yang diambil oleh pembeli. Hal ini 

bisa saja memberikan ruang bagi pembeli yang curang terhadap transaksi 

yang dilakukan. 

Mengenai permasalahan kecurangan yang dilakukan oeh pembeli pada 

saat proses transaksi pembayaran. Ibu Siti Jariatin selaku pemilik rumah 

makan mengatakan bahwa: 

“Selama ini sepengetahuan saya belum menemukan pembeli yang curang. 

Apabila memang ada pembeli yang curang dan tanpa sepengetahuan pihak 

rumah makan, maka saya mengikhlaskannya dan menganggap bahwa itu 

memang belum rezeki untuk saya dan keluarga.”
129

 

 

Dari keterangan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa sebuah 

transaksi dengan sistem seperti ini memerlukan rasa saling percaya antara 

penjual dengan pembeli. Setiap penjual dan pembeli harus memiliki rasa 

saling jujur. Karena jika tidak menerapkan sistem saling percaya dan jujur 

antara satu sama lain maka akan menimbulkan permasalahan di kemudian 
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hari, bahkan akan mempengaruhi keberkahan dari setiap makanan yang 

dimakan serta keberkahan dari hasil usaha. 

Penentuan harga makanan di rumah makan prasmanan “warung 

sederhana” Madusari Siman Ponorogo ini berlangsung ketika pembeli telah 

selesai makan lalu menuju meja kasir. Pembayaran dilakukan dengan 

menyebutkan menu apa saja yang diambil oleh pembeli. Adapun daftar harga 

makanan di rumah makan prasmanan “warung sederhana” Madusari Siman 

Ponorogo antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Nasi dan sayur dihitung satu paket dengan harga Rp. 5.000 

b. Ayam goreng dan bakar Rp. 17.000 

c. Macam-macam ikan, rica-rica ayam, krengsengan kikil, kare ayam Rp. 

8.000 

d. Khusus Nila Rp. 17.000 

e. Garang asem Rp. 13.000 

f. Peyek udang Rp. 3.000 

g. Puyuh goreng Rp. 6.000 

h. Gorengan Rp. 1.000 

Daftar harga minuman di rumah makan prasmanan warung sederhana 

Madusari Siman Ponorogo: 

a. Es teh, es jeruk, jeruk hangat, teh hangat, kopi, jahe Rp. 3000 

b. Kopi susu Rp. 4.000 

c. Susu soda Rp. 8.000 
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d. Frestea Rp. 5.000 

e. Aneka jus Rp. 6.000
130

 

D. Praktek Jual Beli Minuman Berbasis Swalayan Menggunakan Vending 

Machine di Ponorogo 

Jual beli menggunakan mesin penjual otomatis atau vending machine ini 

belum banyak kita temui di Indonesia, vending machine hanya terdapat di 

kota-kota besar. Keberadaannyapun masih terbatas di beberapa sarana umum 

seperti bandara, hotel, rumah sakit besar, stasiun kereta, departement store, 

supermarket dan tempat umum lainnya. 

Praktek jual beli minuman menggunakan mesin penjual otomatis atau 

vending machine merupakan jual beli dengan sistem swalayan (melayani diri 

sendiri), karena dalam prakteknya pembeli mengambil sendiri minuman yang 

diinginkannya dengan menggunakan mesin otomatis atau vending machine. 

Jual beli dengan menggunakan mesin otomatis atau vending machine tidaklah 

melibatkan seorang penjual. Transaksi jual beli minuman tersebut dilakukan 

dengan cara pembeli memasukkan uangnya ke dalam mesin, lalu mesin 

otomatis tersebut akan mengeluarkan minuman yang telah dipilih oleh 

pembeli. 

Khususnya di wilayah Ponorogo, sejauh pengamatan yang penulis lakukan 

vending machine dapat kita temui di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center 
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(PCC). Mesin penjual otomatis atau vending machine tersebut terletak di 

gedung PCC lantai 3 dekat dengan hotel Amaris. Berbeda dengan negara lain 

yang menjual berbagai macam produk pada vending machine. Vending 

machine yang terdapat di PCC tersebut hanya menjual produk berupa 

minuman saja, baik itu dalam bentuk kaleng maupun botol. Terdapat beberapa 

jenis minuman yang terdapat di dalam vending machine. Diantaranya ialah 

sprite, fanta, coca cola, minute maid, dll.  

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan petugas 

keamanan hotel Amaris yang sekaligus bertugas mengawasi mesin tersebut 

menyatakan bahwa minat masyarakat untuk membeli minuman melalui mesin 

tersebut masih sangat kecil. Hal ini dikarenakan harga minuman yang menurut 

masyarakat tergolong mahal. Kemudian mesin tersebut juga tidak berfungsi 

secara optimal, sering mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut biasanya 

mesin tidak bisa merespon, sehingga ketika pembeli telah memasukkan uang 

namun minumannya tidak kunjung keluar. Hal inilah yang menjadi kendala 

bagi pembeli yang ingin melakukan pembelian minuman melalui vending 

machine. Kebijakan pihak hotel Amaris ketika terdapat pembeli yang 

mengalami kendala pada saat pembelian minuman ialah pihak hotel akan 

mengganti uang pembeli yang telah masuk ke dalam mesin.
131

 

Pengunjung yang membeli minuman melalui mesin otomatis atau vending 

machine yang ada di ponorogo ini biasanya dari tamu hotel, dan pengunjung 
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bioskop saja. Hal ini dikarenakan letak mesin berada di lantai 3 yang dekat 

dengan hotel Amaris dan bioskop cinemax, sehingga para pengunjung selain 

tamu hotel dan pengunjung bioskop cinemax tidak banyak yang mengetahui 

jika di PCC terdapat mesin penjual otomatis atau vending machine. Untuk 

harga minuman yang tedapat pada mesin penjual otomatis atau vending 

machine yaitu disama ratakan. Semua minuman yang terdapat pada vending 

machine dipatok dengan harga sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).   
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERBASIS 

SWALAYAN DI PONOROGO 

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Pokok Berbasis 

Swalayan di Ponorogo 

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang 

mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak 

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’. Suatu 

jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli, diantaranya ialah 

orang yang berakad (penjual dan pembeli), s{higha>t (ija>b qabu>l), ada 

barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. 

Akad merupakan hal yang paling diutamakan dalam jual beli. Jika 

dalam jual beli tidak ada akad maka jual beli itu tidak mungkin akan terjadi. 

Karena akad merupakan berkumpulnya serah terima diantara dua belah pihak 

atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.
132

 

Dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum 

yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan 

untuk mengikat diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan 

diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu untuk menyatakan 

                                                
132

 Atik Abidah, Fiqh Muamalah (STAIN Po Press: Ponorogo, 2006), 43 



 

99 
 

keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan 

itulah yang disebut dengan ija>b dan qabu>l.
133

 

Di era modern sekarang ini banyak perkembangan teknologi yang 

semakin canggih yang membawa berbagai dampak pada dunia, salah satunya 

ialah dampak pada dunia perdagangan. Dunia perdagangan pun mengalami 

corak-corak tersendiri, hingga kepada hal yang semakin praktis. Teknis 

pelaksanaan jual beli tidak lagi menggunakan ija>b dan qabu>l, melainkan 

menggunakan sistem komputer dan internet.  

Kegiatan jual beli tanpa menggunakan ija>b dan qabu>l ini sering 

terjadi di supermarket dan swalayan, yang tidak ada proses tawar menawar di 

dalamnya. Dalam hal ini pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang 

secara tertulis di cantumkan pada barang tersebut, kemudian pembeli datang 

ke meja kasir dengan menunjukkan bahwa diantara mereka akan melakukan 

transaksi jual beli. 

Swalayan merupakan salah satu bentuk dari organisasi yang di 

dalamnya terdapat kegiatan jual beli barang, dimana semuanya berada di 

bawah tanggung jawab pada seorang manager toko. Swalayan pada umumnya 

menjual berbagai macam makanan, minuman segar maupun hasil olahan, serta 

macam-macam perlengkapan rumah tangga. Pada umumnya swalayan 

menempati ruang yang luas, dan karena ragam barang yang dijajakan pasar itu 

dikenal dengan istilah supermarket, istilah supermarket diIndonesiakan 
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menjadi pasar swalayan karena di dalam transaksinya para pembeli melayani 

diri sendiri (swa-layan). 

Akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli bahan pokok berbasis 

swalayan merupakan jual beli yang dilakukan tanpa ada ucapan ija>b dan 

qabu>l. Karena transaksi jual beli bahan pokok berbasis swalayan ini setiap 

pembeli yang datang akan langsung mengambil sendiri barang-barang yang 

diperlukannya, tanpa ada pelayanan khusus dari karyawan di swalayan 

tersebut. Kemudian setelah melakukan pengambilan barang yang 

dibutuhkannya maka pembeli akan segera menuju meja kasir untuk 

melakukan pembayaran tanpa adanya ucapan ija>b dan qabu>l diantara 

kedua belah pihak. 

Bila dilihat dari perkembangan model transaksi jual beli di Indonesia, 

maka akan dijumpa beberapa formulasi. Dalam masyarakat tradisional di 

desa-desa, model akad jual beli dilakukan dengan dimulai tawar menawar 

harga, kemudian jika sudah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, maka 

terjadilah tukar menukar barang atau jual beli tanpa memperhatikan lafaz 

akad. Berbeda dengan masyarakat tradisional, adalah masyarakat modern 

yang hidup di perkotaan. Jual beli dilakukan di supermarket, mall, atau 

swalayan yang disana tidak terdapat tawar menawar, melainkan harga sudah 

tertera di barangnya. Para pembeli dapat mengambil sendiri barang yang 
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diinginkan tanpa ada akad. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut 

dengan jual beli mu’a>t{ah.
134

 

Jual beli mu’a>t{ah adalah jual beli dengan ija>b qabu>l berupa 

tindakan dan telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan 

barang maupun harganya. Jumhur ulama menyatakan sahih apabila ada ija>b 

dari salah satunya. Begitu juga dibolehkan ija>b dan qabu>l dengan isyarat, 

perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan 

barang dan menerima uang dipandang sebagai s{higha>t dengan perbuatan 

atau isyarat.
135

 

Pendapat jual beli mu’a>t{ah menurut para Ulama fiqh, diantaranya: 

 اْلبَا ِمنَ  فَاالالَْخذُ  لَهُ  َمْعلُْوم   ثََمنُهُ  َشْيئا   يَْشتَِريَ  َكاَنْ  َكالَم   بِدُْونِ  االَْخذَُواِْعَطاءُ  َوِهئَ  َطةُ  اْلُمعَا

وبِااْلقَْبض يُْمِلكُ  َوُهوَ  الثََمنَ  َويُْعتِْيهِ  ئِعِ   

Artinya: “Aqad bi al-mu’athah ialah mengambil dan memberikan 

dengan tanpa perkataan (ijab dan qabul), sebagaimana seseorang membeli 

sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari 

penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.” 

Dalam masalah jual beli dengan cara mu’a>thah , ulama 

madhhahibal-arba’ah dan beberapa ulama yang mengikutinya berbeda 

pendapat mengenai hukum akad jual belinya. 
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Menurut Imam Hanafi bahwa hukum akad jual beli dengan cara 

mu’a>t{ah, baik mabi’ memiliki nilai rendah (murah) seperti satu permen, 

atau memiliki nilai tinggi (mahal), seperti tanah atau rumah adalah sah. 

Sedangkan menurut Imam al-Karkhi (Ulama Hanafi) hukum akad jual beli 

dengan cara mu’a>t{ah sah hanya pada barang yang bernilai rendah, dan tidak 

sah pada barang yang bernilai tinggi. 

Menurut Imam Shafi’I, hukum akad jual beli dengan cara mu’a>t{ah 

tidak sah secara mutlak, baik pada barang-barang yang bernilai rendah atau 

yang bernilai tinggi. Sementara menurut Imam Nawawi, al-Baghawi, dan al-

Mutawali, hukum akad jual beli dengan cara mu’a>t{ah adalah sah tertentu 

pada bentuk akad yang menurut halayak umum dinilai sebagai bentuk akad 

jual beli, tidak melihat pada nilai mabi’nya (barang yang dijual), baik rendah 

maupun tinggi.
136

 

Keterangan dalil nash berdasarkan firmah Allah Swt dalam al-Qur’an 

surat Al-Nisa’ ayat 29: 
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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 sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.
137

 

Ulama madhhahib al-arba’ah berbeda pendapat dalam menafsiri 

kalimat عن تراض منكم dari firman Allah swt dalam surat al Nisa tersebut 

diatas. 

Menurut Imam Hanafi bahwa ayat tersebut memberikan makna 

larangan menggunakan (memakan) hartanya sendiri dan harta milik orang 

lain, kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syara’. Seperti dengan jual 

beli, hibah, sedekah, hutang dan lainnya yang di dasarkan atas kerelaan kedua 

belah pihak (taradli). Sikap taradli bisa terjadi tidak hanya dengan cara kedua 

belah pihak saling mengucapkan kalimat rela, akan tetapi juga bisa dilakukan 

dengan sikap atau perbuatan dari keduanya tanpa adanya ucapan sama sekali, 

atau salah satu pihak mengucapkan kalimat rela, sementara pihak yang lain 

dengan perbuatan, atau keduanya saling mengucapkan kalimat rela.  

Menurut Imam Shafi’I, ayat tersebut melarang seseorang 

menggunakan (memakan) hartanya sendiri dan harta milik orang lain, kecuali 

dengan cara yang dibenarkan oleh syara’, seperti jual beli, hibah, sedekah, 
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hutang, dan lainnya yang didasarkan atas kerelaan (taradli) dari kedua belah 

pihak. Sikap (taradli) harus di wujudkan dengan ucapan pada saat akad jual 

beli, hibah, sedekah, hutang, dan lainnya, tidak cukup diwujudkan dengan 

sikap atau perbuatan dari kedua belah pihak, atau salah satunya mengucapkan 

kalimat rela, sementara yang lainnya tidak mengucapkannya. Imam Shafi’I 

berpendapat demikian, karena kerelaan dari kedua belah pihak merupakan 

sikap hati yang tentu tidak bisa diketahui oleh pandangan mata. Oleh 

karenanya harus diwujudkan dengan sebuah ucapan.
138

 

Dengan demikian ija>b dan qabu>l merupakan ucapan atau tindakan 

yang menunjukkan suatu kerelaan dan keridhaan dalam melakukan akad 

diantara kedua belah pihak untuk melakukan kesepakatan. Akad yang 

dilakukan harus berpijak pada yang dibenarkan oleh syara’. Oleh karena itu 

dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat 

dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada 

keridhaan dan syari’at Islam. 

Berdasarkan analisa praktek jual beli yang ada di swalayan Surya 

Mandiri Mlarak Ponorogo dengan teori jual beli di atas, maka dapat dikatakan 

bahwa transaksi tersebut termasuk dalam jual beli mu’a>t{ah, karena jual beli 

di swalayan menggunakan ija>b qabu>l berupa perbuatan.  

Dari keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa jual beli bahan 

pokok berbasis swalayan termasuk dalam jual beli mu’a>t{ah, dan hukumnya 
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adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan telah 

menjadi kebiasaan suatu masyarakat. 

Adapun mengenai penetapan harga bahan pokok dalam swalayan 

sudahlah jelas, karena label harga telah tertera pada setiap produk dan sudah 

jelas takarannya, meskipun dalam prakteknya di swalayan Surya Mandiri 

Mlarak Ponorogo sebagian produk tidak terdapat label harganya. Hal ini harus 

dievaluasi dan mendapatkan perhatian khusus dari pihak swalayan, baik itu 

karyawan maupun manager agar memudahkan setiap pembeli yang datang 

dan tidak menimbulkan mudharat.  

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Berbasis Swalayan 

di Rumah Makan Ponorogo 

Terdapat berbagai macam teknis pelaksanaan jual beli. Salah satunya 

ialah teknis pelaksanaan jual beli yang tidak lagi menggunakan ija>b dan 

qabu>l. Model transaksi seperti inilah yang dinamakan dengan jual beli 

berbasis swalayan. Karena jual beli berbasis swalayan merupakan jual beli 

yang menerapkan sistem pembeli melayani dirinya sendiri, kemudian 

melakukan proses pembayaran di kasir tanpa ada ucapan ija>b dan qabu>l 

diantara keduanya. 

Ija>b secara bahasa adalah mengharuskan. Sedangkan secara istilah, 

ija>b adalah segala yang dilontarkan oleh penjual untuk menunjukkan 

kerelaanya atas suatu barang untuk dijual belikan. Sedangkan qabu>l adalah 

kebalikan dari ijab. Qabu>l adalah segala sesuatu yang dilontarkan pembeli 
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untuk menunjukkan kerelaan dalam bertransaksi. Ija>b dan qabu>l ini 

asalnya adalah menggunakan lafal. Lafal dalam ija>b qabu>l harus jelas 

tidak ada keambiguan. Dan dalam jual beli tidak masalah apakah ija>b dulu 

atau qabu>l dulu. 

Ija>b qabu>l adalah rukun bagi jual beli atau transaksi lainnya. 

Sehingga dalam jual beli atau transaksi lainnya harus ada ija>b qabu>lnya. 

Dalil ija>b qabu>l adalah tentang kerelaan antara penjual dan pembeli dalam 

transaksi, yaitu:
139

 

…      

  … 

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 

suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)
140

 

 Menurut Imam Malik, ija>b qabu>l tidak harus dilafazkan. Selain 

tidak harus dilafazkan tidak ada teks pasti dalam ija>b qabu>l. Ija>b qabu>l 

bisa dalam bentuk apa saja yang menunjukkan kerelaan. Seperti mengangguk, 

kata “iya”, kesepakatan dalam tawar menawar harga, dan lain-lain.
141

 Seperti 

halnya dalam jual beli makanan berbasis swalayan di rumah makan 

prasmanan yang menerapkan sitem jual beli tanpa adanya ija>b qabu>l. 

Dalam prakteknya pembeli akan melayani diri sendiri, karena hal inilah maka 
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jual beli tersebut disebut dengan jual beli berbasis swa-layan (melayani diri 

sendiri). 

Sistem jual beli berbasis swalayan tidak hanya berbentuk toko saja. 

Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, rumah makan juga 

menerapkan sistem jual beli dengan basis swalayan. 

Swalayan merupakan salah satu bentuk dari organisasi yang di 

dalamnya terdapat kegiatan jual beli barang, dimana semuanya berada di 

bawah tanggung jawab pada seorang manager toko. Swalayan pada umumnya 

menjual berbagai macam makanan, minuman segar maupun hasil olahan, serta 

macam-macam perlengkapan rumah tangga. Pada umumnya swalayan 

menempati ruang yang luas, dan karena ragam barang yang dijajakan pasar itu 

dikenal dengan istilah supermarket, istilah supermarket diIndonesiakan 

menjadi pasar swalayan karena di dalam transaksinya para pembeli melayani 

diri sendiri (swa-layan). 

Begitu juga di rumah makan prasmanan “warung sederhana” Madusari 

Siman Ponorogo yang juga menerapkan sistem jual beli berbasis swalayan. 

Transaksi jual beli di rumah makan prasmanan di Ponorogo pada umunya 

pembeli yang datang langsung mengambil piring yang telah disediakan oleh 

pihak rumah makan, kemudian pembeli akan mengambil sendiri nasi serta 

menu-menu lainnya yang diinginkannya. Takaran dalam pengambilan nasi 

serta menu lainnya pun sesuai dengan keinginan pembeli. 
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Akad dalam transaksi jual beli makanan di rumah makan prasmanan 

berbasis swalayan merupakan akad jual beli dengan ija>b qabu>l berupa 

perkataan (lafadz). Dikatakan berbasis swalayan  karena pembeli melayani 

diri sendiri dengan mengambil menu makanan sendiri tanpa pelayanan dari 

penjual di rumah makan. Transaksi jual beli seperti ini sama halnya dengan 

jual beli bahan pokok berbasis swalayan. Karena pembeli sama-sama 

melayani diri sendiri. Namun terdapat persamaan dan perbedaan diantara 

keduanya, antara lain yaitu: 

1. Jual beli makanan di rumah makan prasmanan berbasis swalayan 

sama halnya dengan jual beli bahan pokok berbasis swalayan, 

pembeli sama-sama melayani diri sendiri. 

2. Jual beli makanan di rumah makan prasmanan tidak terdapat 

ukuran atau takaran yang jelas, karena pembeli mengambil sendiri 

menu makanannya yang tentunya setiap pembeli pasti berbeda 

takarannya dalam pengambilan menu makanan. Sedangkan jual 

beli bahan pokok berbasis swalayan setiap produk telah memiliki 

ukuran atau takaran yang pasti. 

3. Proses pembayaran di rumah makan berbasis swalayan, pembeli 

mengatakan kepada penjual menu apa saja yang telah diambilnya. 

Sedangkan di toko yang berbasis swalayan pembeli menunjukkan 

barang di meja kasir lalu membayarkan sejumlah uang tanpa ada 

ucapan diantara keduanya. 
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Dalam setiap transaksi muamalah terdapat suatu akad, dan jual beli 

merupakan bagian dari muamalah yang membutuhkan suatu akad. Akad 

dalam arti luas diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Sedangkan 

menurut istilah akad adalah hubungan antara ija>b qabu>l atas dasar yang 

telah ditentukan oleh syara’ dan mempunyai implementasi hukum tertentu.
142

 

Dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum 

yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan 

untuk mengikat diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan 

diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu untuk menyatakan 

keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan 

itulah yang disebut dengan ija>b dan qabu>l.
143

 

 Dengan demikian ija>b qabu>l adalah suatu perbuatan atau 

pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang 

dilakukan dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu 

ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Karena itu, dalam Islam tidak semua 

bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, 

terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariah 

Islam.
144

 

Jual beli dengan ija>b qabu>l  berupa perbuatan lazim dikenal dengan 

bai’ mu’a>t{ah, yakni kontrak pertukaran yang dilakukan dengan tindakan 
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yang menunjukkan kesepakatan/keridhaan. Misalnya, seorang pembeli secara 

langsung mengambil suatu barang, dan kemudian menyerahkan sejumlah 

uang sesuai harga kepada penjual. Atau, penjual memberikan barang kepada 

pembeli, dan kemudian pembeli membayarnya, tanpa adanya ucapan atau 

isyarat. 

Realita ini banyak ditemukan dalam transaksi jual beli dewasa 

ini,terutama di supermarket atau mall. Barang sudah dibubuhi dengan 

harganya, kemudian jika cocok maka seorang pembeli bisa mengambilnya 

serta membayarnya di kasir tanpa adanya ungkapan ija>b qabu>l berupa 

lafadz. Hal seperti ini dibolehkan karena telah mencerminkan sebuah 

kesepakatan.
145

 

 Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa jual beli 

makanan berbasis swalayan sama halnya dengan jual beli bahan pokok 

berbasis swalayan, kedua transaksi ini sama-sama menggunakan sistem swa-

layan atau melayani diri sendiri. Namun dalam bentuknya jual beli makanan 

berbasis swalayan bukan merupakan jual beli mu’a>t{ah  karena dalam jual 

beli makanan berbasis swalayan tidak tertera harga disetiap makanan, dan 

pembeli akan mengatakan kepada penjual menu apa saja yang telah 

diambilnya dan kemudian penjual menetapkan jumlah harga yang harus 

dibayar oleh pembeli.  
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 Menurut penulis transaksi jual beli makanan berbasis swalayan ini 

hukumnya adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. 

Meskipun dalam prakteknya jual beli tidak melafalkan ija>b qabu>l di awal, 

namun penulis berpendapat bahwa dalam jual beli makanan dengan sistem 

prasmanan ketika pembeli melakukan pembayaran di meja kasir dengan 

menyebutkan menu-menu apa saja yang telah diambil, kemudian penjual 

menjumlah harga makanan dan mengatakannya kepada pembeli, hal tersebut 

merupakan ungkapan ija>b  qabu>l dari kedua belah pihak. Dapat diambil 

kesimpulan bahwa jual beli berbasis swalayan tidak semuanya mempunyai 

hukum yang sama, meskipun pembeli sama-sama melayani diri sendiri namun 

hukum dari jual beli makanan berbasis swalayan di rumah makan bukan 

termasuk dalam jual beli mu’a>t{ah.   

Mekipun dalam redaksi ija>b qabu>l tersebut bukan kalimat “saya 

jual” dan “saya beli”, namun dengan pernyataan dan perbuatan yang 

dilakukan oleh penjual dan pembeli itu sudah merupakan suatu pernyataan 

ija>b qabu>l. Hal ini berdasarkan pendapat Imam Malik bahwa ija>b qabu>l 

tidak harus dilafazkan. Selain tidak harus dilafazkan tidak ada teks pasti 

dalam ija>b qabu>l. Ija>b qabu>l bisa dalam bentuk apa saja yang 

menunjukkan kerelaan. 

 Dalam penetapan harga makanan di rumah makan prasmanan, pihak 

rumah makan telah memiliki standar harga, yaitu Rp. 5000 per porsi yang 

terdiri dari dua sendok nasi dan sayur (dengan takaran sesuai keinginan 
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pembeli). Jika ingin menambah nasi ataupun lauk yang lain maka harganya 

nanti akan ditambahkan. Namun jika nasi yang diambil lebih dari dua sendok 

nasi maka harga juga akan bertambah, begitu juga sebaliknya jika nasi yang 

diambil kurang dari dua sendok nasi maka harganya juga akan dikurangi. 

Khususnya di rumah makan prasmanan warung sederhana Madusari 

Siman Ponorogo setiap pembeli yang datang dan mengambil menu makanan 

akan didampingi oleh pemilik rumah makan. Jadi hal tersebut dapat 

memudahkan penjual untuk menetapkan harga pada setiap makanan yang 

diambil oleh pembeli.  

C. Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli Minuman Berbasis Swalayan 

Menggunakan Vending Machine di Ponorogo 

Dewasa ini telah banyak berbagai kemajuan pada bidang teknologi. 

Salah satunya ialah perkembangan teknologi pada dunia perdagangan. Dunia 

perdagangan pun mengalami corak-corak tersendiri, hingga kepada hal yang 

semakin praktis. Teknis pelaksanaannya tidak lagi menggunakan ija>b dan 

qabu>l, bahkan ada yang menggunakan sistem komputer dan internet, 

walaupun masih terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan cara 

tradisional dengan ija>b dan qabu>l.  

Praktek jual beli minuman menggunakan mesin penjual otomatis atau 

vending machine juga merupakan hasil dari perkembangan dunia teknologi 

pada zaman modern seperti sekarang ini. Dimana mesin penjual minuman 
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atau vending machine tersebut menerapkan jual beli dengan sistem swalayan, 

dikatakan demikian karena para pembeli melayani dirinya sendiri.  

Pembeli atau konsumen akan mengambil sendiri minuman yang 

diinginkannya dengan menggunakan mesin otomatis atau vending machine. 

Jual beli dengan menggunakan mesin otomatis atau vending machine tidaklah 

melibatkan seorang penjual. Transaksi jual beli minuman tersebut dilakukan 

dengan cara pembeli memasukkan uangnya ke dalam mesin, lalu mesin 

otomatis tersebut akan mengeluarkan minuman yang telah dipilih oleh 

pembeli. Biasanya setiap mesin otomatis atau vending machine dilengkapi 

dengan petunjuk penggunaan, jadi setiap pembeli tidak perlu khawatir 

mengenai cara penggunaan vending machine. 

Vending machine merupakan suatu alat atau mesin yang menjual 

barang secara otomatis. Vending machine tidak membutuhkan tenaga operator 

untuk menjual barang, pembeli dapat memilih sendiri barang yang diinginkan. 

Arti lain dari vending machine yaitu mesin atau alat yang fungsinya untuk 

transaksi penjualan atau menjual barang secara otomatis, yang digerakkan 

oleh sistematis motorik dan seperangkat rangkaian eletronik di dalamnya. 

Dengan adanya vending machine ini orang lebih mudah untuk 

membeli barang, karena biasanya kalau pembeli akan membeli sesuatu atau 

barang di supermarket atau swalayan akan sedikit antri, terutama pada saat 

akan membayar di kasir tapi kalau pembeli membeli minuman atau makanan 

melalui vending machine, akan lebih cepat tanpa harus mengantri lama, dan 
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efisien lagi jika pembeli membeli dengan uang yang lebih dari harga barang 

yang ada di vending machine, uang kembalian tersebut akan keluar secara 

otomatis. 
146

 

Jual beli minuman menggunakan vending machine yang ada di 

Ponorogo semua produk minuman harganya sama, yaitu Rp. 10.000. Pembeli 

yang hendak melakukan transaksi pembelian minuman di vending machine 

tinggal memasukkan uang senilai Rp. 10.000, kemudian minuman yang 

dipilih akan keluar secara otomatis. Setiap pembeli hendaklah membayar 

dengan uang pas. Karena pada mesin penjual otomatis atau vending machine 

yang ada di Ponorogo tersebut tidak memberikan uang kembalian. Meskipun 

tidak ada operator yang mengawasi mesin tersebut, namun bagi pembeli yang 

belum pernah menggunakan vending machine tidak perlu khawatir karena 

mesin tersebut dilengkapi dengan petunjuk penggunaan.  

Menurut hukum Islam 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 apabila pernyataan kehendak masing-

masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan 

kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ija>b dan qabu>l.  
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Dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum 

yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan 

untuk mengikat diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan 

diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu untuk menyatakan 

keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan 

itulah yang disebut dengan ija>b dan qabu>l.  

Jual beli dalam hukum Islam, s{higha>t atau ija>b qabu>l merupakan 

salah satu rukun jual beli. Jual beli dikatakan sah ketika telah terpenuhi rukun 

dan syaratnya. Namun, ada masanya terkadang kontrak jual beli tidak 

dilakukan dengan perkataan atau lafaz, tetapi dengan perbuatan kedua pihak 

yang berakad. Ini dinamakan oleh fiqh dengan mu’a>t{ah, yaitu akad dengan 

cara perbuatan tukar menukar yang menunjukkan persetujuan atau kerelaan 

dua pihak tanpa mengeluarkan lafadz.  

Dalam hal jual beli, jika seseorang mendapati ada tanda harga di atas 

sesuatu barang seperti jam atau pun barang perhiasan, lalu ia membayar harga 

kepada penjual dan ia mengambil jam atau perhiasan itu tanpa ija>b dan 

qabu>l, maka jual beli itu sah karena perbuatan itu menyatakan persetujuan 

atau kerelaan pada pandangan ‘urf atau adat manusia. Demikian juga akad 

menjadi sah jika pembeli hanya membayar uang pendahuluan sebab ia 

merupakan sebagian daripada harga.
147
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 ‘Urf  adalah seseuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan 

dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang 

ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan dengan al-Ad{ah. Oleh sebab itu, hukum 

adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak 

mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam 

keadaan tidak di kondofikasikan (karena itulah ia sebagai adat). Hal ini sesuai 

dengan kaidah: 

تعتبر العا دةاذأ طردت فإن اطر بت فال  انما  

“Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku 

umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu 

patokan hukum.”  

 Berdasarkan teori di atas, dapat dipahami bahwa suatu transaksi jual 

beli tergantung pada akad yang digunakan, selama itu tidak melanggar hukum 

Islam yang berlaku dalam jual beli yang sah. Selain itu, kesepakatan 

merupakan hal yang sangat penting dalam keputusan transaksi jual beli yang 

dilakukan oleh penjual dan pembeli. 

 Keabsahan suatu transaksi jual beli tergantung pada terpenuhi atau 

tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Jumhur ulama dan 

kalangan Syafi’iyah tidak disyaratkan qabu>l langsung diucapkan oleh pihak 

penerima tawaran. Apabila ija>b atau penawaran dilakukan melalui tulisan 

atau surat maka qabu>l harus dilakukan atau diucapkan di tempat surat atau 
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tulisan itu diterima. Syarat lainnya adalah kesesuaian antara ija>b dan qabu>l 

dan tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang 

bertransaksi. 

 Transaksi jual beli melalui mesin penjual otomatis atau vending 

machine, menggunakan ija>b qabu>l berupa tindakan. Dalam jual beli 

vending machine, antara si penjual dengan si pembeli tidak saling bertemu. 

Yang dilakukan pembeli ketika memesan minuman hanya memasukkan koin 

atau uang kertas dengan nominal sesuai yang tertera dalam mesin penjual 

tersebut, selanjutnya minuman yang dipesan akan keluar dari mesin penjual 

tersebut. 

Transaksi menggunakan vending machine seperti ini disebut dengan 

jual beli mu’a>t{ah. Jual beli mu’a>t{ah  yaitu jual beli yang telah disepakati 

oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya. 

Adanya perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya sama 

seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada label harganya dan 

kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya. 

Transaksi al-mu’a>t{ah merupakan transaksi dengan jalan perbuatan, 

dimana adanya perbuatan ini adalah dari pihak yang telah saling memahami 

perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat hukumnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa esensi dari akad sesungguhnya bukanlah pada bentuk 

lafazh atau perkataan dari ija>b dan qabu>l, akan tetapi lebih kepada maksud 
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dari transaksi itu sendiri. Ini sesuai dengan isi ungkapan kaidah fiqh yang 

berbunyi: 

 اَْلِعْبَرةُ فِى اْلعُقُْوِد ِلْلَمقَاِصِد َواْلَمعَانِى الَِلْلَ ْلفَاِظ َواْلَمبَانِى

Artinya: “yang dianggap di dalam akad adalah maksud-maksud dan 

makna-makna, bukan lafazh-lafazh dan bentuk-bentuk perkataan.” 

 Menurut analisa penulis, jual beli minuman menggunakan vending 

machine termasuk jual beli mu’a>t{ah , yaitu jual beli dengan ija>b qabu>l 

berupa perbuatan. Hal ini sama halya dengan jual beli bahan pokok berbasis 

swalayan, kedua transaksi tersebut mengadopsi sistem jual beli berbasis swa-

layan atau pembeli melayani diri sendiri. Dimana barang-barang yang 

diperjual belikan telah terdapat nominal harga yang tertera pada setiap produk 

kemudian pembeli langsung menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran 

tanpa ada ucapan ija>b qabu>l.  

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli 

minuman berbasis swalayan menggunakan vending machine hukumnya sah 

karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan telah menjadi kebiasaan 

suatu masyarakat.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari keseluruhan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisa hukum Islam, jual beli bahan pokok berbasis 

swalayan merupakan bentuk dari jual beli mu’a>t{ah. Adapun penetapan 

harga bahan pokok di swalayan ialah sudah jelas, setiap produk telah 

tertera harganya. Jual beli semacam ini menurut hukum Islam adalah sah, 

karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan sudah menjadi 

kebiasaan dalam masyarakat.  

2. Jual beli makanan berbasis swalayan di rumah makan prasmanan ini 

bukan termasuk dalam jual beli mu’a>t{ah, karena ija>b qabu>l dalam 

jual beli ini berupa ucapan (lafadz). Adapun penetapan harganya telah 

memiliki standar harga tersendiri, yaitu Rp. 5000 untuk satu porsi. 

Berdasarkan analisa hukum Islam, jual beli semacam ini hukumnya sah. 

Karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan tidak ada pihak 

yang dirugikan. 

3. Bentuk jual beli minuman berbasis swalayan menggunakan vending 

machine di Ponorogo termasuk jual beli mu’a>t{ah. Karena jual beli 

menggunakan vending machine tidak terdapat penjualnya dan ija>b 
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qabu>lnya berupa perbuatan. Harga disetiap minuman juga telah di 

tentukan, yaitu Rp. 10.000 untuk semua jenis minuman. Jual beli semacam 

ini diperbolehkan dalam hukum Islam. karena tidak bertentangan dengan 

agama dan syariat Islam dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. 

B. SARAN 

1. Bagi pelaku usaha swalayan khususnya swalayan Surya Mandiri Mlarak 

Ponorogo diharapkan selalu mengevaluasi setiap produk yang dijual, agar 

ketika pembeli mengambil barang tidak terjadi kesalahan pada harga.  

2. Usaha rumah makan dengan sistem prasmanan haruslah menerapkan rasa 

saling percaya satu sama lain dan kejujuran dari pihak pembeli agar 

terhindar dari kemudharatan. Serta agar lebih terjaga keamanannya ialah 

dengan pemasangan cctv.  

3. Untuk produsen dalam memasarkan minuman di vending machine 

haruslah memberikan keragaman dan bentuk vending machine berupa 

jenis-jenis minuman dan harga terjangkau agar vending machine diminati 

oleh kalangan masyarakat, sehingga masyarakat juga mengetahui 

keragaman bentuk jual beli di masa modern ini. 
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