
 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI 

ANAKAN BURUNG DI FORUM JUAL BELI BURUNG  

EKS KARESIDENAN MADIUN 

SKRIPSI 
 

                                                             

 

 

 

                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Oleh: 
 

MUHAMMAD FAHMI NABIL HALVAWI 
NIM: 210212113 

 

 

 

Dosen Pembimbing: 

Dr. MOH. MUKHLAS, M.Pd. 
NIP. 196701152005011003 

 

 

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2019 



 

vii 
 

ABSTRAK 

Halvawi, Muhammad Fahmi Nabil. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Praktik Jual Beli Anakan Burung di Forum Jual Beli Burung Eks 
Karesidenan Madiun. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019. Pembimbing Dr. 
Moh. Mukhlas, M.Pd. 

Kata Kunci: Hukum Islam, jual beli anakan burung, forum jual beli burung  

 Penelitian ini berangkat dari masalah-masalah yang terjadi pada fenomena 
objek jual beli anakan burung pada forum jual beli burung eks karesidenan 
Madiun melalui fitur facebook yang bersifat prediksi. Kemudian ada model 
transaksi dimana penjual menjual anakan burung dengan status jenis kelamin 
masih prediksi. Setelah terjual anakan burung tersebut ternyata salah dari prediksi 
awal dan apabila pembeli ingin mengembalikan, akan ada syarat tambahan yaitu 
potongan harga dari harga awal. 
 Dari uraian di atas, maka permasalahan yang hendak penulis kaji adalah 
(1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli anakan burung di 
forum jual beli burung eks karesidenan Madiun? (2) bagaimana tinjauan hukum 
Islam terhadap potongan harga dalam jual beli anakan burung di forum jual beli 
burung eks karesidenan Madiun? 
 Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian lapangan. Jenis 
penelitian ini adalah kualitatif. Adapun pendekatannya penulis menggunakan 
metode studi kasus, yaitu dengan memahami dan menyelidiki sebuah masalah 
yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian 
diolah untuk mendapatkan solusi.  

Dari analisis ini penulis menyimpulkan bahwa (1) Objek jual beli anakan 
burung di forum jual beli burung eks karesidenan Madiun melalui fitur facebook 
menurut hukum Islam tidak sesuai dan terlarang, karena objek jual beli yaitu 
anakan burung masih belum jelas secara kualitas, berjenis kelamin jantan atau 
betina. (2) Potongan harga dalam praktik jual beli anakan burung di forum jual 
beli burung eks karesidenan Madiun tidak diperbolehkan dalam hukum Islam 
karena menibulkan kerugian di salah satu pihak yaitu pihak pembeli. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Islam sebagai agama Allah Swt yang telah sempurna memberi 

kehidupan manusia diberbagai bidang, baik dalam bidang ibadah maupun 

muam’amlah secara keseluruh tanpa terkecuali.1  Allah menurunkan manusia 

ke dunia ini adalah sebagai khalifah secara umum. Tugas kekhalifahan manusia 

adalah tugas mewajibkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan 

kehidupan. Untuk menunaikan tugas tersebut Allah Swt memberi manusia dua 

anugrah nikmat utama, yaitu “sistem kehidupan” dan “sarana kehidupan”.2   

Sistem kehidupan adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber 

kepada Alquran dan Sunah Rosul. Sedangkan sarana kehidupan adalah segala 

sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan hidup manusia secara 

keseluruhan. Sarana ini dapat berupa udara, air, tumbuh-tumbuhan, ternak, 

harta benda dan lain-lain yng berguna dalam kehidupan. 

 Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka 

kebutuhan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus dipenuhi 

baik secara individu maupun dengan bantuan orang lain,3 seperti yang 

diterangkan dalam ayat di bawah ini: 

 

                                                        
1 Sahrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafik, 2000), 3. 
2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema 

Insani press, 2001), 7. 
3 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islami, (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 1996), 278. 
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Artinya: dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. (QS al-Baqarah : 282)  

 Oleh karena itu, dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan 

hukum. Patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam 

bermasyarakat itu disebut hukum muamalah.4  Salah satu bentuk muamalah 

yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia adalah  jual beli 

yang hampir semua manusia pernah melakukannya.5 

 Allah mensyariatkan transaksi perdagangan jual beli sebagai 

pemberian peluang dan keleluasaan dari Allah untuk hamba-nya, karena semua 

manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan 

lain-lain. Kebutuhan  seperti itu tidak pernah putus dan tidak henti-henti selama 

masusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, 

karena itu ia dituntut berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan ini tak 

satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang 

memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang 

berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Apabila seseorang 

untuk mendapatkan dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu 

merupakan tindakan yang merusak, maka harus adanya sistem atau cara yang 

                                                        
4 Ahmad Azhar Basyir, Azaz-Azaz Hukum Muamalah, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11. 
5 Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1982), 234. 
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memungkinkan  setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang ia butuhkan 

tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan.6  

 Untuk menghindari hal itu, orang yang berkecimpung dalam dunia 

usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang menyebabkan jual beli itu sah 

atau tidak. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat 

manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan sunah Rasulullah 

Saw. Pada prinsipnya hukum jual beli diperoleh. Prinsip hukum ini dinyatakan 

dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 275: 

            

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 

 Kejadian muamalah pada dasarya adalah boleh, sampai ditemukan 

dalil yang melarangnya. Maksudnya selama tidak ada dalil yang melarang 

suatu kreasi muamalah itu diperbolehkan. 

Dalam bentuk transaksi jual beli itu semua tidak terlepas dari patokan-

patokan hukum Islam yang  mengaturnya, akan tetapi masih banyak manusia 

yang mengabaikan tata cara jual beli menurut hukum Islam, buktinya nafsu 

manusia mendorong mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara 

apa saja, misalnya berlaku curang dalam takaran dan timbangan, jumlah dan 

ukuran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan. Jika itu di lakukan 

maka rusaklah perekonomian masyarakat. 

                                                        
6 Sayyid Sahiq, Fiqh sunnah XII,Taj. Kamaludin A.Marzuki, (Jakarta: PT.Al-ma’arif, 

1996), 96. 
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Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan 

menyempurnakan takaran dan timbangan, sebagaimana firman Allah dalam 

surat al-An’am ayat 152 yang berbunyi:  

        ...     7 

Artinya:  Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil (QS. al-
An’am: 152) 

Dalam jual beli dihalalkan dalam agama Islam dengan syarat tidak 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan syara’. Dalam melakukan jual beli yang 

penting adalah mencari halal yang sesuai dengan syara’ yaitu carilah barang 

yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjual belikan, bersih dari segala sifat 

yang merusak jual beli seperti penipuan, perampasan dan riba. 

 Dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan kehendak Allah adalah 

suka sama suka terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan 

sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia. Yang dijelaskan dalam 

Alquran surat an-Nisa’ ayat 29: 

                              

           8   
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. (QS. an-Nisa’:29). 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi kriteria suatu 

transaksi yang sah adalah adanya suka sama suka didalamnya. Dasar suka sama 

                                                        
7 Alquran, 02 : 152. 
8  Alquran, 04: 29. 
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suka kaitannya dengan jual beli yakni bertolak dari kejujuran, kepercayaan dan 

ketulusan. Dalam transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum ijab 

qabul dilakukan. Sebab ijab qabul itu menunjukkan rela atau suka kedua belah 

pihak. 

Jual beli termasuk dalam perjanjian konsensuil artinya ia sudah sah 

dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur yang pokok yaitu 

barang dan harga. Kewajiban pihak yang suka adalah menyerahkan barang 

untuk dimiliki oleh pihak lain, sedangkan pihak yang satunya lagi membayar 

harga. 

Dalam kehidupan masyarakat masih terdapat transaksi jual beli yang 

di lakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli 

yang di lakukan itu sudah sesuai dengan konsep Islam ataukah bertentangan. 

Faktor itu semua dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 

konsep jual beli tersebut, seperti yang di lakukan oleh masyarakat madiun yang 

melakukan praktik jual beli burung di forum jual beli burung eks karesidenan 

Madiun. 

Pada praktik jual beli burung anakan di forum jual beli burung eks 

karesidenan Madiun ada beberapa faktor yang menjadikan jual beli tersebut 

cacat atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Pertama adanya ketidakjelasan 

mengenai objek jual beli yaitu burung anakan. Ketidakjelasan ini meliputi 

kualitas burung, dan jenis kelamin burung. Untuk burung jenis tertentu jenis 

kelamin jantan yang dianggap bagus. Sementara burung betina dianggap 

kurang bagus karena cenderung untuk keperluan berternak bukan untuk 
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diambil kualitas kicauannya. Untuk harganyapun jantan akan lebih mahal 

daripada betina. Karena membeli dalam kondisi masih anakan sulit 

membedakan antara jantan dan betina. Jika mendapatkan burung jantan maka 

akan dianggap beruntung dan sebaliknya jika mendapatkan burung betina maka 

akan dianggap merugi. 

Kedua yaitu adanya potongan dari harga awal ketika mengembalikan 

barang yang sudah dibeli namun tidak ada kesepakatan diawal. Misalkan kita 

membeli burung dengan harga Rp. 100.000, ketika sesampainya dirumah ingin 

mengembalikan atau menukar dengan burung sejenis maka akan dikenakan 

potongan biaya yang berkisar 20%. Potongan tersebut dikenakan penjual 

kepada pembeli dengan dalih biaya kerugian waktu, burung yang harusnya 

terjual harus dirawat kembali oleh penjual.9 

Berdasarkan uraian di atas yang melatar belakangi penulis untuk 

meneliti lebih lanjut dengan penelitiaan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung Di Forum Jual Beli Burung Eks 

Karesidenan Madiun”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain 

dengan cara tertentu yang bermanfaat.10 

2. Forum jual beli burung eks karesidenan Madiun adalah forum jual beli 

burung yang berada di dalam aplikasi facebook. 

 
                                                        

9 Hartono, Wawancara, 13 Januari 2019. 
10 Nasrun Harun, Fikih Mu’amalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), 111. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli anakan burung 

di forum jual beli burung eks karesidenan Madiun? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap potongan harga dalam jual beli 

anakan burung di forum jual beli burung eks karesidenan Madiun? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli anakan 

burung di forum jual beli burung eks karesidenan Madiun. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap potongan harga dalam 

jual beli anakan burung di forum jual beli burung eks karesidenan Madiun. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritik 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana 

pandangan Islam terhadap jual beli anakan burung di forum jual beli 

burung eks karesidenan Madiun. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa 

Sebagai latihan penelitian dalam menerapkan teori-teori yang 

didapatkan di bangku kuliah untuk diaplikasikan dalam menjawab 
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permasalahan yang aktual, sekaligus untuk memecahkan permasalahan 

yang dihadapi pada saat ini khususnya pada masalah jurusan muamalah. 

b. Bagi kampus 

Sebagai bahan referensi dan tambahan literatur kepustakaan, 

khususnya untuk penelitian yang membahas mengenai kajian hukum 

Islam. 

c. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para 

pembaca sebagai sumber informasi, menambah pengetahuan ilmiah 

yang berhubungan dengan masalah jual beli. 

F. Kajian pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian 

yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga 

diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. 

Adapun skripsi yang pernah dibahas adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Ibnu Hajar Askholani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual 

Beli Hp Second di Forum Jual Beli Online Ponorogo” tahun 2016, dalam 

penelitiannya penulis menitik beratkan pada masalah ketidak jelasan obyek 

dalam kasus jual beli hp second. Dari uraian dalam jual beli ini yang 

dipermasalahkan adalah ketidakjelasan hp rusak yang selain disebutkan oleh 

penjual serta ketidakjelasan tentang rusak pemakaian dan tidak diketahui pula 

baik dan buruknya barang tersebut serta penentuan harga hp rusak dari pasaran 
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hp second dikurangi kerusakan hp tersebut seakan penjual hanya 

menghargainya dengan cara mengira-ngira saja, adapun kejelasan mengenai 

kerusakan hp tersebut setelah melakukan pengecekan tentang hp tersebut 

secara pasti maka pembeli akan menawar hp rusak tersebut dengan kondisi 

setelah pengecekan hp. 

Dalam jual beli hp second rusak terdapat khiyar ‘aib, yaitu hak untuk 

membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang 

berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan 

cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Jadi, dalam 

khiyar ‘aib itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, 

pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang 

yang baik, atau kembali barang dan uang. menurut ulama Hanafiyah dan 

Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan 

mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama 

Malikiyah dan Shafi’iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu 

berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.11 

Kedua skripsi Veri Sutran yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung Lovebird Dengan Sistem Uang 

Muka Di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” tahun 

2017, yang membahas praktik jual beli anakan burung lovebird dengan sistem 

uang muka di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

Pembelian berlangsung dengan pihak pihak pembeli yang datang kerumah 

                                                        
11 Ibnu Hajar Askholani, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hp Second Di Forum 

Jual Beli Online Ponorogo, (Ponorogo:STAIN Pers,2016). 
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peternak, lalu akad pelaksanaannya pihak pembeli akan memberikan sejumlah 

uang muka sebesar 10%-20% dari total harga keseluruhan anakan burung 

tersebut. Lalu penjual akan merawat anakan burung tersebut sampai umur 

kurang lebih satu bulan. Namun apabila terjadi permasalahan seperti cacat atau 

anakan tersebut mati maka uang muka tersebut akan dianggap hangus dan 

menjadi milik pihak penjual. 

Apabila pihak pembeli ingin mengganti dengan anakan burung dengan 

umur dan jenis yang sama pihak pembeli tidak akan mendapatkan kompensasi 

maupun potongan harga dari anakan burung yang di DP sebelumnya dan harus 

membayar secara penuh. Dalam kasus tersebut yang dipermasalahkan adalah 

apakah uang muka tersebut menjadi hak milik penjual atau tidak. Karena pihak 

penjual beranggapan  bahwa uang muka tersebut adalah sebagai biaya 

perawatan, meski dalam akad awal jual beli tersebut tidak ada kesepakatan 

yang jelas baik itu oleh pihak penjual maupun pembeli. 

Menurut penulis status uang muka yang hangus dan menjadi milik 

penjual dalam praktik jual beli anakan burung lovebird disini tidak boleh, 

karena selain tidak sesuai dengan praktik urbun yang terjadi di lapangan pada 

umumnya transaksi tersebut juga tidak sesuai dengan hukum islam karena 

terdapat unsur wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual, dan 

menimbulkan kerugian yang nyata disalah satu pihak, yaitu pihak pembeli.12 

 

 
                                                        

12 Veri Sutran, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung 
Lovebird Dengan Sistem Uang Muka Di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten 
Ponorogo, (Ponorogo:STAIN Pers,2017). 
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G. Metode Penelitian 

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subjek penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data , dan analisis data. 

1. Jenis penelitian 

  Jenis penelitian dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna 

dari data yang didapatkan dari sebuah penelitian.  

2. Pendekatan penelitian  

  Dalam hal ini jelas penelitian  yang  digunakan  adalah  studi 

kasus, yaitu suatu deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial 

individu, kelompok atau masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu 

menjelaskan kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata kata yang tertulis 

atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati. 

3. Lokasi penelitan  

  Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah forum jual beli 

burung eks karesidenan Madiun yang berada dalam aplikasi sosial media 

facebook, karena objek penelitian terkait dengan anggota forum.13 

4. Sumber data  

  Dalam penelitian ini,penulis menggunakan dua jenis data, yaitu 

data, yaitu primer dan data sekunder.  
                                                        

13 Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: PT Rosada Karya, 
2001), 91. 
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a. Data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh 

perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang 

diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat 

berupa interview, observasi, dan hasil wawancara dengan seorang 

pembeli bernama Hartono, Arifin, Robit dan penjual bernama Farid. 

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai pemilik forum bernama 

Wawan. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh 

berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data 

dokumentasi dan arsip-arsip resmi. 

5. Teknik pengumpulan data 

  Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data 

agar tidak terjadi kerancauan, maka tidak terlepas dari metode di atas yaitu 

peneliti menggunakan metode : 

a. Teknik Obsevasi 

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang 

berkaitan dengan praktek jual beli burung anakan. Adapun teknik 

observasi digunakan untuk melihat langsung di forum tempat terjadinya 

jual beli. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada saat terjadi 
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transaksi jual beli berlangsung, yang bertujuan untuk mengetahui 

pelaksanaan praktik jual beli burung anakan. 

b. Teknik wawancara  

Adapun informasinya dari penjual dan pembeli burung anakan. 

Dan peneliti melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli burung 

anakan. 

c. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode miles dan 

huberman, yaitu analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

jenuh. Ukuran kejunuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi 

data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data, 

penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

H. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi 

beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang 

saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah: 

BAB 1 : PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam 

skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan 

skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub- bab yaitu latar belakang 
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masalah, penegasan istilah, rumusan masalah ,tujuan penelitian ,kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk 

menganalisis permasalahan- permasalahan pada bab II. Dalam ini di 

ungkapkan mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan 

syarat jual beli, dan jenis-jenis khiyar. 

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BURUNG ANAKAN DI FORUM JUAL 

BELI BURUNG EKS KARESIDENAN MADIUN 

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang praktik jual beli 

anakan burung di forum jual beli burung eks karesidenan Madiun terdiri dari 

akad yang digunakan dalam jual beli anakan burung, dan potongan harga 

setelah adanya pengembalian barang. 

BAB 1V : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI 

BURUNG ANAKAN DI FORUM JUAL BELI BURUNG EKS 

KARESIDENAN MADIUN 

Bab ini merupakan analisa hukum Islam terhadap praktik jual beli 

anakan burung di forum jual beli burung eks karesidenan Madiun yang 

meliputi analisis hukum Islam terhadap akad jual beli burung anakan, analisis 

terhadap praktik jual beli burung anakan di forum jual beli burung eks 

karesidenan Madiun. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi 

analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran –saran 

dan penutup. 
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BAB II 

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Jual Beli 

 Secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu “jual” dan 

“beli”. Kedua kata ini dalam bahasa Arab sama dengan ع يْ البـَ  dan أ  .الشِّرَ

Keduanya merupakan rangkaian makna timbal balik. Di dalam Alquran, 

kedua kata itu disebutkan secara terpisah tetapi mempunyai makna 

bersamaan. Kadang-kadang Alquran menyebut ع يْ البـَ  saja dan di tempat lain 

menyebut  أ  saja. Namun penyebutan secara masing-masing itu الشِّرَ

mempunyai makna keduanya. Karena adanya penjualan pasti ada 

pembelian, demikian sebaliknya.1 

 Jual beli (bay‘) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu 

dengan sesuatu yang lain). Kata bay‘ dalam bahasa Arab terkadang 

digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-shira>’ (beli). Dengan 

demikian kata bay‘ berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata 

“beli”.2 

 Walaupun dalam bahasa Arab kata jual (bay‘) dan kata beli (al-

shira>’) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab 

biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu al-bay‘. 

                                                        
1 Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: 

Penerbit Teras, 2011), 62. 
2 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), 113. 
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Secara arti kata al-bay‘ dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti 

“saling tukar” atau tukar menukar.3 

 Dalam Alquran banyak terdapat kata bay‘ dan derivasinya dengan 

maksud yang sama dengan arti bahasa. Secara terminologi jual beli 

diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau 

“peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang 

dibolehkan”. Kata “tukar menukar” atau “peralihan pemilikan dengan 

penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan 

mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas 

dasar  kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” 

atau “menurut bentuk yang diperbolehkan” mengandung arti bahwa 

transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu 

secara suka sama suka.4 

 Menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam 

mendefinisikannya, antara lain:5 

a. Menurut Ulama Hanafiyah 

 Jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan 

cara khusus (yang dibolehkan). 

b. Menurut Imam Nawawi> 

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. 

 

                                                        
3 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 

192. 
4 Ibid., 193. 
5 Ibid.,194. 
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c. Menurut Ibn Quda>mah 

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk saling 

menjadikan milik. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa inti jual beli 

ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai 

nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima 

benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian 

atau ketentuan yang telah dibenarkan shar’ dan disepakati.6 

B. Dasar-Dasar Hukum Jual Beli 

 Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia 

mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Adapun dasar hukum 

yang disyariatkan adalah 

a. Alquran 

                   

                           

                         

                           

   7 

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

                                                        
6 Atik Abidah, Fiqih Muamalah, (Ponorogo:STAIN Po Press, 2006), 55-56. 
7 Alquran, 2: 275. 
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mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 
Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya.”(QS. al-Baqarah: 275).8 

 Alquran mengatakan dengan tegas bahwa berdagang itu adalah 

halal, dalam berbagai ayat di dalam Alquran memberikan bukti nyata 

bahwasanya Alquran bukan saja mengizinkan namun lebih dari pada itu 

Alquran mendorong dengan keras orang-orang beriman untuk ikut terlibat 

dalam sebuah perdagangan yang jujur dan menguntungkan sesama muslim 

diharuskan untuk melaksanakan secara penuh dan ketat semua etika 

petunjuk yang ditata oleh Alquran pada saat melakukan semua bentuk 

transaksi.9 

 Sebagaimana ayat berikut QS. al-Nisa>: 29: 

                               

                            

  10 

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”. (QS. 
al-Nisa: 29).11 
  

 

                                                        
8 Departemen Agama RI, Syaamil Al-Qur’an Terjemahan Perkata, (Bandung: 

Syaamil Cipta Media, 2007), 47. 
9 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2001), 94. 
10Alquran, 4: 29. 
11 Departemen Agama RI, Alquran. 83. 
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Kemudian Firman Allah Swt:  

                     

          

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar.” (QS. al-Baqarah: 282).12 

b. As-Sunnah di antaranya:  

َل النبي ص ِ َا . : م. ُسئ َق َْطیَُب ؟ ف َكْسِب أ ْ َيُّ ال ٍ : َل أ َیْع َِدِه َو ُكلَّ ب ی ِ َعَمُل الرَّ ُجِل ب

 )روه البزار و صححھ الحا كم عن رفا عة ابن الرا فع. (َمْبُرْورٍ 

Artinya: “Nabi Saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. 
Beliau menjawab, sesungguhnya bekerja dengan tangannya dan setiap 
jual beli yang mabrur.”13 

c. Ijma’  

 Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan 

bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain 

yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.14 

C. Rukun dan Syarat Jual Beli  

1. Rukun jual beli 

 Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila 

telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli terdiri atas : 

 

                                                        
12 Departemen Agama RI, Alquran, 48. 

13 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugul Maram, (Bandung: Dar al-Fikr), 174. 
14 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75. 
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a. Pihak-pihak 

 Yaitu penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam 

perjanjian tersebut. 

b. Objek 

 Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun 

yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan 

yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. 

Menurut Sayid Sabiq, syarat objek jual beli yaitu : 

1) Suci barangnya, hal ini berdasarkan hadits: ”Sesungguhnya Allah 

mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung”. 

2) Barangnya dapat dimanfaatkan. 

3) Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk 

menjualnya oleh pemiliknya. 

4) Barang tersebut dapat diserah terimakan, bila barang tersebut 

tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual ikan yang masih 

ada di air, maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan 

hadis: “Janganlah kamu menjual ikan yang ada di air, karena itu 

mengandung gharar (ketidakpastian)”. 

5) Barang tersebut dan harganya diketahui, bila barang tersebut atau 

harganya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena 

mengandung gharar. 
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6) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli (qabdh).15 

c. Kesepakatan 

 Dalam jual beli mengandung kesepakatan-kesepakatan yang 

dibuat oleh kedua belah pihak yang meliputi: 

1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. 

Kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama. 

2) Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan 

masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun 

pengembangan usaha. 

3) Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, 

maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.16 

 Mengenai rukun dan syarat jual beli para ulama berbeda 

pendapat, berikut ini adalah uraiannya. 

 Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan qabul 

saja. Menurutnya, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah 

kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur 

kerelaan berhubungan dengan hati seiring tidak kelihatan, maka diperlukan 

indicator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah 

pihak. Indicator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau 

dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan 

                                                        
15 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2015), 168-169. 
16 Risman Sikumbang, Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2010), 160. 
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penerimaan uang). Dalam fiqih, hal ini terkenal dengan istilah “bai’ al-

muathah”. 

 Menurut Malikiyah, rukun jual beli itu ada tiga, yaitu 1) aqidain 

(dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli); 2) ma’qud ‘alaih 

(barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang); 3) 

shighot (ijab dan qabul). 

 Ulama Syafi’iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di 

atas, sementara Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat 

Hanafiah.17 

 Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli). 

2) Sighat (lafadz ijab dan qabul). 

3) Ada barang yang dibeli. 

4) Ada nilai tukar pengganti barang.  

2. Syarat jual beli 

 Syarat adalah suatu yang harus di penuhi untuk keabsahan suatu 

perkara, tetapi bukan bagian dari perkara tersebut. Dengan kata lain syarat 

bukan merupakan unsur yang hakiki pada suatu perkara. Syarat sahnya 

perjanjian jual beli terdiri dari syarat subyek, syarat obyek dan lafadz. 

a. Syarat yang menyangkut subjek jual beli 

                                                        
17 Ending Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 

17. 
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 Bahwa penjual dan pembeli selaku subjek hukum dari 

perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1) Baligh Berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, 

orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai 

mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan 

orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah 

berfirman: 

              

Artinya: dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang orang 
yang bodoh. (QS an-Nisa’: 5) 

 Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh 

diserahkan kepada orang bodoh. ‘illat larangan tersebut ialah karena 

orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan 

anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang 

gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul. 

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

benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang 

beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan 

merendahkan aib yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang 

orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk 

merendahkan mukmin, firman-Nya: 
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Artinya: dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada 
orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.18 

b. Syarat yang menyangkut objek jual beli 

 Benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli 

haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1) Bersih barangnya  

 Bahwa dalam ajaran agama Islam dilarang melakukan jual 

beli barang-barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang 

yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya 

menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, 

bangkai, dan sebagainya. Diantara bangkai ada pengecualiannya, 

yakni ikan dan belalang. 

2) Dapat dimanfaatkan 

 Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, 

sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian 

manfaat ini, tentu saja bersifat relatif. Karena pada dasarnya setiap 

barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria 

kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. Dan jangan 

sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, 

kesusilaan maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

 

                                                        
18 Hendi Suhendi, Fiqih Muammalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), 156. 
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3) Milik orang yang melakukan akad 

 Bahwa barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus 

benar-benar milik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli 

yang dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya secara sah 

adalah batal. Walaupun demikian pembeli yang beritikad baik tetap 

mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dirugikan oleh 

adanya perjanjian yang batal ini. 

4) Mampu menyerahkannya 

 Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan 

jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau 

sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan 

(dalam jual-beli dengan sistem pemesanan). Hal ini didasarkan pada 

ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas’ud 

r.a yaitu: “Janganlah kamu membeli ikan yang berada didalam air, 

sesungguhnya yang demikian itu merupakan penipuan”. 

5) Mengetahui 

Artinya bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual 

beli, harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, 

timbangannya dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang 

harus dipenuhi, karena kalu tidak maka termasuk gharar yang itu 

merupakan unsur yang dilarang dalm Islam. 
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6) Barang yang diakadkan ada ditangan 

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian 

jual beli harus benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak 

penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik 

penjual yang ada dibawah kekuasaan orang lain sabaiknya 

dihindarkan, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak 

pembeli. 

Hal ini didasarkan pada ketentuan hadis yang diriwayatkan 

Ahmad, al-Baihaqie dan Ibnu Hibban dengan sanad hasan, bahwa 

Hakim bin Hizam berkata : “wahai rasulullah, sesungguhnya aku 

membeli jualan, apakah yang halal dan ada pula yang haram dari 

padanya untukku? Rasulullah bersabda: “jika kamu telah membeli 

sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum ada ditanganmu”. 

c. Syarat yang menyangkut lafadz 

Sebagai sebuah perjanjian harus dilafadzkan, artinya secara 

lisan atau tertulis disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata lain 

lafadz adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang-orang yang 

melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan 

bahwa akad itu sudah berlangsung. Ungkapan itu harus mengandung 

serah terima (ijab-qabul). 

Secara ringkas mengenai syarat sahnya perjanjian jual beli 

menurut hukum Islam, apabila dimasukkan dalam sistematika KUH 

Perdata, yaitu bahwa perjanjian adalah sah jika dibuat berdasarkan 
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kesepakatan, adanya kecakapan pihak penjual dan pembeli, adanya 

obyek tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, 

dan harus dimotivasi (terdapat kausa) yang diperbolehkan oleh hukum 

syara’.19 

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama jual beli 

adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat 

akad berlangsung. Ijab kabul harus diungkapkan secara jelas dalam 

transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual 

beli dan sewa-menyewa. 

Terhadap transaksi yang sifatnya tidak mengikat salah satu 

pihak, seperti wasiat, hibah atau wakaf, tidak perlu adanya qabul, dan 

cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah (mazhab 

Hanabilah) dan ulama lainnya ijab pun tidak diperlukan dalam masalah 

wakaf. 

Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka 

pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqih 

menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut: 

1) 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 diatas. 

                                                        
19 Qomarul Huda, Fiqih Muamalah,(Yogyakarta; Gadjah Mada University 

Press, 2010), 44. 
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2) Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “saya jual sepeda ini dengan 

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

seratus ribu”. 

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah 

pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan 

masalah yang sama. 

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak 

sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain 

yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian 

sesudah itu dia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama 

fiqih, jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian, bahwa ijab 

tidak mesti dijawab langsung dengan qabul. 

Berkenan dengan hal ini, madzhab hanafi dan madzhab maliki 

mempunyai pandangan lain, bahwa ijab dan qabul boleh saja diantarai 

oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai 

kesempatan untuk berfikir. 

Ulama madzhab syafi’I dan madzhab hanbali berpendapat, 

bahwa jarak antara ijab dan qabul jangan terlalu lama, karena dapat 

menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah. 

Pada zaman sekarang ini, ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, 

tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang 

dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang disepakati, seperti 

yang berlaku ditoko swalayan dan took-toko pada umumnya. 
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Berbeda dengan jual beli di sebagian pedesaaan masih kita 

lihat ada ijab dan qabul, karena transaksi akad jual beli tidak terlalu 

banyak, lain halnya dikota-kota. Terutama dikota besar, ijab dan qabul 

sudah tidak terlihat lagi.20 

Ijab dan qabul (sighat akad) dapat dilakukan dengan berbagai 

macam cara, yaitu: 

1) Secara lisan, yaitu dengan mengunakan bahasa atau perkataan 

apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang 

berakad. 

2) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah 

satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian 

ini dapat dilakukan orang yang berakad tidak berada dalam suatu 

majlis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat 

berbicara. 

3) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa 

isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad. 

Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila salah satu atau 

kedua belah pihak yang berakad tidak bisa berbicara dan tidak bisa 

menulis.21 

Dengan demikian, ijab dan qabul dalam bentuk tulisan dan 

media lainnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ijab dan 

                                                        
20 M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004), 120-121. 
21 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah, (Yogyakarta: Uii Press, 

2000, 68-70. 
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qabul melalui lisan. Hal ini berarti, bahwa hukum fiqih Islam (terutama 

muamalah), bisa saja berkembang sesuai dengan tuntunan zaman, asal 

tidak ada unsur merugikan salah satu pihak yang mengadakan 

transaksi.22 

D. Macam Jual Beli 

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka 

dapat dikemukakan pandapat Imam Taqiyudin, bahwa jual beli dibagi 

menjadi tiga bentuk, sebagai berikut: 

وْ عُ ًثالَ َثةً  يـُ وْ ُصوْ ِف ِىف الذَّ مَّةِ اْلبـُ ئ مَ عُ َشيْ يْ َ َشا َهَد ًة وَ بـ عُ َعْنيٍ مُ يْ َ بـ
ةٍ َملْ تَُشا ِهدْ  َ ب ِ عُ َغا ئ يْ بـَ  وَ

 “Jual beli itu ada tiga macam : (1). Jual beli benda yang kelihatan, (2). 
Jual beli yang di sebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan (3). Jual beli 
benda yang tidak ada.” 

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, 

benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan 

pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, 

seperti membeli beras di pasar. 

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual 

beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam jual 

dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya 

berarti meminjamkan barang atau sesuatu. Maksudnya ialah perjanjian 

yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, 

sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. 

                                                        
22 Ibid, 123. 
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 Dalam salam, berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat 

tambahannya sebagai berikut. 

a. Ketika melakukan akad salam,disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin 

dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, 

ditimbang, maupun diukur. 

b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi 

dan memperendah harga barang itu, pada intinya, sebutkan semua 

identitas yang dikenal oleh orang-orang ahli dibidang yang menyangkut 

kualitas barang tersebut. 

c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa 

didapatkan dipasar. 

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual 

beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau 

masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian 

atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah 

satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda 

seseorang tidak diperbolehkan.23 

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 

                                                        
23 Asep Jamaludin, Fikih Muammalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 72. 
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dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah 

pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun 

dan syarat jual beli telah dipenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh 

pembeli tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah 

diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar. 

2. Jual beli yang batil 

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 batil. Umpamanya, jual beli yang 

dilakukan anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu 

barang-barang yang diharam syara’ (bangkai, darah, babi dan khamar). 

3. Jual beli yang fasid 

Yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari’at pada 

asalnya, tetapi tidak sesuai dengan shari’at pada sifatnya. Seperti jual 

beli yang dilakukan oleh mumayyiz dan tetapi mereka bodoh sehingga 

menimbulkan pertentangan.24 

Ulama membagi macam-macam jual beli sabagai berikut : 

a) Dilihat dari sisi objek yang diperjual belikan, jual beli dibagi menjadi tiga 

macam, yaitu : 

1) Jual beli muthlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan 

uang. 

                                                        
24 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2003), 128-134. 
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2) Jual beli sharaf, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang 

lain. 

3) Jual beli muqayyadah, yaitu jual pertukaran antara barang dengan 

barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang 

dinilai dengan valuta asing. 

b) Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat 

yaitu : 

1) Jual beli musawwamah (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika 

penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang 

didapat.  

2) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal 

jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu : 

a) Jual beli murabahah, yaitu jual beli penjual menyebutkan harga 

pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan. 

b) Jual beli muwadha’ah (diskon), yaitu jual beli dengan harga dibawah 

harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk 

penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat 

rendah. 

c) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa 

keuntungan dan kerugian. 

3) Jual beli dengan harga tangguh bai’ bitsaman ajil, yaitu jual beli dengan 

penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh 

lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil. 
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4) Jual beli muzayyadah (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari 

penjual dan para pembeli menawar. Penawaran tertinggi terpilih sebagai 

pembeli. Kebalikannya, jual beli munaqadhah, yaitu jual beli dengan 

penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu 

dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian 

pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah. 

ًسا َوقََدًحا َوقَا لَ  َاَع َحلْ َّھُ ب ن َ َقَا َل َرُجٌل : أ لقََدَح؟ ف َحلْس َواْ َْشتَِرْي ھََذا الْ َمْن ی

َا َق ِدْرھٍَم ف ِ ُھَُما ب ََخْذت ُ َرُجٌل ِدْرھََمْینِ : لَ  أ َْعطَا ه َأ َي ِدْرھَْم؟ ف َِزْیِدَعل َا ,َمْن ی َب ف

ْھُ   َعھَُما ِمن

Artinya: Sesungguhnya nabi saw menjual pelana dan periuk. Beliau 
bertanya, “siapakah yang mau membeli pelana dan periuk ini? 
“seorang laki-laki  berkata, “aku membelinya dengan harga satu 
dirham.” Nabi Saw bersabda, “siapa yang mau menambah lebih dari 
satu dirham? “makaseorang laki-laki menawar dengan harga 2 dirham 
dan nabi Saw menjual kepadanya.25 

c) Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi menjadi empat yaitu : 

1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung. 

2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai’ muajjal), yaitu jual beli 

yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran 

dilakukan kemudian dan bisa dicicil. 

Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred delivery), meliputi : 

a) Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka 

atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan 

spesifikasi yang harus diserahkan kemudian. 

                                                        
25 Amiruddin, Fathul Baari jilid 12,(Jakarta: PUSTAKA AZZAM,2005), 208. 



36 
 

 

b) Jual beli istisna’, yaitu jual beli yang pembelianya membayar tunai atau 

berharap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) 

dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian. 

3) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama 

tertunda.26 

E. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam 

Dalam Islam terdapat beberapa jual beli yang dilarang. Menurut 

jumhur ulama, hukum jual beli dibagi dua, yaitu jual beli sahih dan jual 

beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi 

tiga, jula beli sahih, fasid, dan batal. Berkenaan dengan jual beli yang 

dilarang dalam Islam, Wahbah Al-juhalili menjelaskan sebagai berikut: 

1. Terlarang sebab Ahliah (ahli akad) 

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih 

apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan 

mampu bertasaruf secara baik, meraka yang dipandang tidak sah jual 

belinya adalah sebagai berikut: 

a. Jual beli orang gila menurut ulama fiqih tidak sah, begitu pula 

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

b. Jual beli anak kecil menurut ulama fiqih dipandang tidak sah, kecuali 

dalam perkara-perkara ringan atau sepele. 

c. Jual beli orang buta menurut jumhur tidak sah sebab ia tidak dapat 

membedakan barang yang jelek dan yang baik. 

                                                        
26 Madani, Hukum Sistem Ekonomi Islam,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2015), 174-175. 
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d. Jual beli terpaksa menurut Hanafiyah seperti jual beli fadhul (jual 

beli tanpa seijin pemiliknya), menurut Malikiyah, tidak lazim, 

baginya dan khiyar, adapun menurut Syafi’iah dan Hanabilah, jual 

beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad. 

e. Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, 

menurut H{ana>fiah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada 

izin dari pemilik, sedangkan menurut Hanabilah dan Syafi’iyah, jual 

beli fudhul tidak sah. 

f. Jual beli orang yang terhalang, menurut Malikiyah dan Hanafiah dan 

pendapat Hanabilah, harus ditangguhkan, sedangkan menurut 

Syafi’iyah jual beli itu tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya 

dipandang tidak dapat dipegang. 

g. Jual beli malja’ adalah jual beli orang yang dalam keadaan bahaya, 

jual beli ini fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut 

ulama Hanabilah.27 

2. Terlarang Sebab S{highat 

Ualama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang 

didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada 

kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak 

pisah oleh sesuatu pemisah. 

                                                        
27 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Puatakka Setia, 2001), 

93-94. 
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Jual beli yang tidak memenuhi ketetapan tersebut dipandang 

tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih 

diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut: 

a. Jual beli mu’athah dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, 

tetapi sebagian ulama Syafi’iah memperbolehkanya,. 

b. Jual beli melalui surat atau utusan tidak sah apabila qabul melebihi 

tempat, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud. 

c. Jual beli dengan isyarat atau dengan tulisan dikatakan tidak sah 

apabila isyarat tidak dapat di pahami dan tulisannya jelek (tidak 

dapat di baca), akad tidak sah. 

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad tidak sah, sebab tidak 

memenuhi syarat in’iqad (terjadinya akad). 

e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul dipandang tidak sah 

menurut kesepakatan ulama, akan tetapi, jika lebih baik, seperti 

meninggalkan harta, menurut ulama Hanafiyah memperbolehkannya, 

sedangkan menurut Syafi’iyah menganggapnya tidak sah. 

f. Jual beli munjiz, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah dan 

batal menurut Jumhur ulama. 

3. Terlarang Sebab Ma’qûd ‘Alaih (Barang Jualan) 

Secara umum, adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh 

orang yang akad, yang biasa disebut mabi’ (barang jualan) dan harga. 

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma’qud alaih 

adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, 
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dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan 

milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara’.28 

Terdapat beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi 

sah hukumnya, sedangkan orang yang melakukannya mendapat dosa dari 

jual beli tersebut, antara lain sabagai berikut : 

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

benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum 

mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang 

setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang 

berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila 

orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini 

tidak apa-apa. 

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

berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang member 

dengan harga yang lebih mahal.” Hal ini dilarang karena akan 

menyakitkan orang lain. 

c. Jual beli dengan najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi 

harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang 

lain mau membeli barang kawannya, hal ini dilarang agama. 

d. Menjual diatas penjualan orang lain. Umpamanya seseorang berkata: 

“kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau 

beli dengan harga dengan harga yang lebih murah dari itu”.29 

                                                        
28 Ibid., 95-97. 
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F. Penipuan Dalam Jual Beli  

Pada dasarnya transaksi jual beli itu bersifat mengikat. Apabila 

transaksi tersebut telah sempurna dengan adanya ijab dan qabul antara 

penjual dan pembeli, lalu majelis jual belinya telah berakhir, maka 

transaksi tersebut berarti telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh 

pembeli dan penjual tersebut. Hanya masalahnya, ketika transaksi 

muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan 

perselisihan antar individu, maka syara’ telah mengharamkan individu 

tersebut untuk melakukan penipuan (tadlis) dalam jual beli. Bahkan, syara’ 

telah menjadikan penipuan sebagai suatu dosa, baik penipuan tersebut 

berasal dari pihak penjual, maupun pembeli barang atau uang. Oleh karena 

itu, semua hukumnya haram. Sebab, penipuan tersebut mungkin berasal 

dari pihak penjual, juga mungkin dari pihak pembeli. 

Adapun yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah, apabila si 

penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal 

dia jelas-jelas mengetahuinya atau apabila si penjual menutupi cacat 

tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabuhi pembeli, sehingga terkesan 

tidak cacat atau menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa 

menampakkan seakan-akan barangnya semuanya baik. 

Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan pembeli terhadap 

harga adalah apabila si pembeli memanipulasi alat pembayarannya, atau 

menyembunyikan manipulasi yang terjadi pada alat pembayarannya, 

                                                                                                                                        
29 Asep Jamaludin, Fikih Muammalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 75.  
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padahal dia jelas-jelas tahu. Untuk bisa melakukan penipuan tersebut, 

harga kadang bisa berbeda-beda dengan perbedaan barang yang dijual. 

Karena bertujuan menipu, seorang pembeli kadang mengiming-iming 

dengan barang tertentu.30 

Penipuan ini, dengan berbagai bentuknya hukumnya jelas haram. 

Berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi 

SAW. bahwa beliau bersabda:  

قثوُل  َ ُ ي ُ َعنْه ِضيَ اهللا َة رَ رَ يـْ ُسوُل اهللاِ َصلَّى: َعْن َأِيب ُهرَ َسلَّمَ  قَا َل رَ هِ وَ ْ ي َل ُ عَ ْن : اهللا مَ
ا  هَ بـَ َل اًة فَا ْحتـَ َصرَّ ا مُ نَمً ى غَ رَ ا, اْشتـَ َسَكهَ ا َأمْ هَ ِضيـَ ِإْن رَ ا , فَ تِهَ َ ب َفي َحْل ا فـَ ْن َسِخَطهَ ِإ وَ

   .َصاعٌ ِمْن َمتْرٍ 
Artinya: Dari Abu Hurairah RA dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Barangsiapa membeli kambing yang di-tashryah lalu dia memerahnya, 
apabila ridha, maka dia boleh tetap memiliknya, dan apabila tidak suka, 
maka dalam memerahnya (harus diganti dengan) satu sha’ kurma’.”31 

Seorang muslim tidak boleh melakukan penipuan terhadap barang 

atau uang, sebaliknya dia wajib menjelaskan cacat yang terdapat di dalam 

barang tersebut. Dia juga harus menjelaskan kepalsuan dalam uang 

tersebut. Sehingga dia tidak boleh memanipulasi barang agar mendapatkan 

keuntungan atau dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dia juga tidak 

boleh memanipulasi uang agar uang tersebut bisa diterima sesuai dengan 

harga barang. Karena Rasulullah Saw melarang praktik tersebut dengan 

larangan yang tegas.  

Imam Ibnu Majjah meriwayatkan dari Uqbah bin Amir dari Nabi 

Saw yang mengatakan:  
                                                        

30 Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif 
Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 205-206. 

31 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari, (TP:TT), 257. 
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َ قْ عُ  ْن َع  َ ب ْ  ة ُ لَّ َص  اِهللا  و لَ ُس  رَ  ُت عْ َمسِ :  ا لَ قَ , رٍ ا مِ َع  نِ ب ْ لَ َع  ى اهللا : لُ قُ يـَ  مَ لَّ َس  وَ  هِ ي
ِ ْس مُ لْ اَ (( ِ ْس مُ و الْ ُخ اَ  مُ ل ِ  لُّ  َحيِ َال وَ ,  مِ ل ِ ْس مُ ل َ  مِ ل ْ ِخ أ ْن ِم  ا َع ب ِ , اعً يـْ بـَ  هِ ي ْ ف ْ َع  هِ ي  الَّ ِإ , ٌب ي
ُ نَ يـَّ بـَ  ُ لَ  ه   )رواه ابن ما جه)) ( ه

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir berkata: saya mendengar Rasulullah Saw 
bersabda: dan tidak halal bagi orang Islam untuk menjual barang yang 
bercacat pada saudaranya, melainkan sesudah menerangkan cacat 
tersebut kepadanya”.32  

 
Siapa saja yang memperoleh harta dengan cara menipu, baik 

dengan tadlis maupun ghabn, maka dia tidak bisa memiliki harta tersebut. 

Sebab cara semacam ini tidak termasuk cara-cara pemilikan, melainkan 

cara-cara yang dilarang. Bahkan, harta yang diperoleh dengan cara 

tersebut adalah harta yang haram, yang merupakan harta suht.33   

Apabila penipuan tersebut terjadi baik terhadap barang maupun 

uang, maka bagi pihak yang tertipu berhak memilih boleh merusak 

transaksinya atau meneruskannya, dan lebih dari pilihan tersebut tidak ada. 

Apabila seorang pembeli ingin memiliki barang yang ada cacatnya, atau 

barang tipuan tersebut, lalu meminta arsy yaitu harga yang berbeda, yakni 

antara harga yang cacat dengan harga barang yang tidak cacat, maka 

praktek semacam ini tidak boleh. Sebab, Nabi Saw tidak memberikan 

alternatif arsy untuknya, selain hanya memberikan pilihan dengan dua hal  

“Apabila mau, maka bisa mengambilnya. Dan apabila tidak, maka bisa 

mengembalikannya.”34 

 

                                                        
32 Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majjah juz I, (Bairut: Darul 

Fikri, 1995), 706. 
33 Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif 

Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 20.7 
34 Ibid,. 
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G. Gharar 

Secara harfiah, gharar bermakna risiko, sesuatu yang berpotensi 

terhadap kerusakan. Bai’ al gharar berarti jual beli barang yang 

mengandung unsur risiko. Menurut As-Arakshi (Hanafiyah) gharar adalah 

sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Malikiyah mengatakan, sesuatu 

yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak. Syafi’iyah 

mengatakan, sesuatu yang belum bisa dipastikan. 

Bai’ al gharar adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan 

akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian 

financial. Gharar bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, 

di antara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau 

sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan. 

Ulama fiqih sepakat atas ketidakabsahan bai’ al gharar, seperti 

menjual anak unta yang masih dalam kandungan, ikan di dasar lautan dan 

lainnya. Termasuk dalam jual beli gharar adalah bai’ al ma’dum, bai’ al 

mulamasah dan lainnya. Jika nilai gharar relatif kecil, seperti membeli 

pisang, apel, jeruk, semangka dengan hanya melihat kulitnya tanpa melihat 

isinya, menurut Malikiyah dan Hanabilah diperbolehkan secara mutlak, 

karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat.35 

Dasar tidak diperbolehkannya jual beli yang mengandung 

ketidakjelasan adalah sebagai berikut: 

                                                        
35 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, ( Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008) 86 
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Artinya: dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain 
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal 
kamu mengetahui.(QS. Al-Baqarah: 188)36 

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk 

merugikan pihak lain. Adapun pengertian gharar adalah suatu akad yang 

tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, 

seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air. 

Adapun beberapa bentuk jual beli gharar yang dilarang meliputi : 

1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada 

waktu terjadinya terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun 

belum ada, contoh menjual janin yang masih dalam perut binatang 

ternak tanpa mejual induknya. 

2. Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjualnya. 

3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang 

dijual. 

4. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual, 

contohnya adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan 

belum layak konsumsi. 

5. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. 

                                                        
36 Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Syeikh, Tafsir Ibnu Katsir 
Jilid 1, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Safi’i, 2004), 361. 
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6. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. 

7. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi. 

8. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang 

berbeda dalam satu transaksi. 

9. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang 

ditentukan dalam transaksi.37 

 

 

                                                        
37 Risman Sikumbang, Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2002), 174. 
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BAB III 

PRAKTIK JUAL BELI ANAKAN BURUNG DI FORUM JUAL BELI 

BURUNG EKS KARESIDENAN MADIUN 

A. Profil Forum Jual Beli Burung Eks Karesidenan Madiun 

Teknologi yang semakin canggih dan modern berdampak pada 

berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Salah satunya dalam bidang 

ekonomi, yang mana umat manusia tidak perlu mendirikan toko atau pergi ke 

pasar untuk menjual barang dagangan dan pembeli tidak harus pergi ke toko 

atau pasar untuk membeli barang kebutuhannya. Maka munculah jual beli 

online yang sudah marak di mana-mana, jadi manusia hanya tinggal diam di 

tempat dan bisa membeli barang atau menjual barang. Seperti adanya Lazada, 

Shopee, dan lain sebagainya.  

Selain munculnya toko-toko online tersebut, ada sebuah forum jual 

beli yang sekarang sedang marak di dunia, dan forum-forum tersebut muncul 

di beberapa aplikasi dan situs media sosial, seperti pada Facebook, Tweeter, 

WhatsApp, BBM, Line dan lain lain.  Kemudian barang yang diperjualbelikan 

juga bermacam-macam, dari barang yang paling mahal sampai barang yang 

paling murah dan dari barang yang berukuran paling besar sampai barang 

yang paling kecil. Oleh karena itu munculah forum jual beli yang khusus 

memperjual belikan burung, yang salah satunya yaitu Forum Jual Beli 

Burung Eks Karesidenan Madiun melalui fitur facebook. 

Forum Jual Beli Burung Eks Karesidenan Madiun adalah sebuah 

forum yang dibuat oleh admin dalam sebuah bentuk grup tertutup di media 
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sosial facebook bagi para masyarakat dari semua kalangan dan yang 

bertujuan untuk memberikan wadah untuk menjual dan membeli berbagai 

jenis burung, dan juga untuk saling menukar/barter barang atau bisa juga 

tukar tambah dengan kesepakatan harga yang ditentukan. Forum ini juga 

berguna untuk saling menginformasikan tentang info-info mengenai burung 

apa saja yang sedang marak dijual pada saat ini. 

Forum ini dibuat oleh tiga admin yaitu Gangsar Lbf, Ciwon Kato, dan 

Wawan Awani Rent, pada bulan Juni tahun 2014, yang beranggotakan dari 

berbagai usia dan dari berbagai profesi, dari berbagai agama,  wanita ataupun 

laki-laki. Tetapi anggota dalam forum ini mayoritas adalah orang-orang yang 

berdomisili di sekitar kota Ponorogo, Ngawi, Magetan dan Madiun. Sehingga 

anggota dalam Forum Jual Beli Burung Eks Karesidenan Madiun ini sampai 

13.049 akun facebook. 

Berikut beberapa aturan yang dibuat oleh admin grup: 

1. Wajib mencantumkan harga 

2. Wajib dicantumkan nomor HP 

3. Dianjurkan disertai foto/video 

4. Cantumkan lokasi penjual.1 

B. Objek Jual Beli Anakan Burung di Forum Jual Beli Burung Eks 

Karesidenan Madiun 

 Burung di sebagian kalangan masyarakat dianggap lebih berharga dari 

pada perhiasan. Lomba atau kontes burung berkicau menjadi salah satu alasan 

                                                        
 1 Wawan, Wawancara,  Madiun, 3 Maret 2019. 
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diminatinya berbagai jenis burung. Orang akan rela mengeluarkan uang 

hingga ratusan juta untuk burung berkicau dengan status juara lomba. Seperti 

burung lovebird bernama “Kusumo” dengan pemilik H. Sigit yang berasal 

dari Klaten Jawa Tengah, burung ini pernah ditawar hingga 2 milyar pada 

masa keemasannya.  

 Setiap hari terjadi transaksi jual beli burung disekitar kita. Ada 

pembeli yang pergi ke pasar burung, namun banyak juga yang sebenarnya 

ingin pergi ke pasar burung tetapi tidak nyaman dengan suasana pasar yang 

berdesakan dan bau. Belum lagi tawar menawar yang biasa terjadi dipasar 

sangat menakutkan untuk seorang pembeli pemula. Seorang pembeli pemula 

biasanya akan diberikan harga yang tinggi saat membeli burung di pasar. Ini 

tentu menjadi masalah tersendiri di zaman modern ini. 

 Semakin pesatnya perkembangan zaman memunculkan sebuah 

gagasan yaitu pasar online khususnya di jejaring sosial facebook. Di media 

sosial facebook inilah orang saling bertemu menawarkan barang antara 

penjual dan pembeli. Orang tidak perlu berdesakan maupun takut diberikan 

harga mahal karena bisa dengan mudah membandingkan harga burung dari 

penjual satu dengan lainnya. Penjual akan menawarkan berbagai jenis burung 

yang akan dipilih oleh pembeli dari kualitas rendah dengan harga rendah 

ataupun kualitas tinggi dengan harga yang tinggi juga. Sangat banyak forum 

jual beli yang khusus memperjualbelikan burung, salah satunya yaitu forum 

jual beli burung eks karesidenan Madiun. 
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 Pembeli di forum jual beli burung eks karesidenan Madiun memiliki 

kecenderungan mencari harga termurah dengan kualitas terbaik. Meskipun 

sangat susah menemukan penjual yang menjual dengan kondisi tersebut, 

orang rela mencari berjam-jam menunggu postingan terbaru.  

Peneliti telah melakukan wawancara dengan seorang penjual burung bernama 

Farid, beliau berkata: 

Untuk menjual atau membeli burung di grup ini sangatlah mudah. 
Pertama harus menjadi anggota grup, kedua jika ingin menjual 
biasanya akan memposting dengan tanda “JUAL” disertai foto atau 
video burung yang akan dijual. Namun ketika ingin membeli biasanya 
hanya akan membaca postingan dari penjual kemudian menghubungi 
nomor yang tercantum untuk melanjutkan transaksi.2 .    

Yang dilakukan peneliti yaitu melakukan wawancara dengan seorang pembeli 

burung bernama Hartono, beliau berkata bahwa: 

Saya datang ke pasar burung tetapi tidak ada burung yang ingin saya 
beli, setelah itu saya berkunjung ke  forum jual beli burung eks 
karesidenan Madiun, setelah saya melihat-lihat saya berminat dengan 
seekor anakan burung yang di jual di forum, setelah itu saya 
menghubungi pihak penjual untuk melakukan transaksi, dan terjadilah 
kesepakatan.3 

 Setelah menemukan burung yang dianggap cocok dengan harga yang 

murah biasanya pembeli segera menghubungi penjual. Setelahnya keduanya 

bertemu untuk melanjutkan transaksi apakah burung sesuai dengan deskripsi 

penjual di postingan atau tidak. Apabila terjadi kesepakatan antara penjual 

dan pembeli maka akan dilakukan pembayaran saat itu juga. 

 Ada banyak jenis burung yang dijual di forum jual beli burung eks 

karesidenan Madiun, seperti penuturan informan bernama Arifin berikut: 

                                                        
 2 Farid, Wawancara, Madiun 6 Januari 2019. 
 3 Hartono, Wawancara, Madiun 13 Januari 2019. 
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Untuk burung yang dijual sangatlah bermacam-macam. Mulai dari 
burung berukuran kecil hingga besar dari harga murah sampai jutaan 
rupiah. Diantaranya yaitu burung kolibri, kenari, lovebird, cendet, 
murai, kacer, cucak hijau dan lain-lain.4 

 Dari segi umur, burung yang masih berusia muda atau anakan lebih 

diminati oleh pembeli di forum jual beli burung eks karesidenan Madiun 

karena harganya yang lebih murah dibandingkan burung juara dan bisa 

dicetak (dimaster) dengan suara yang sesuai dengan keinginan. Biasanya 

pembeli akan mencari anakan burung yang memiliki trah juara. Informan 

bernama Ari menuturkan sebagai berikut: 

Saya sering membeli anakan burung yang mempunyai trah juara 
karena anakan burung tersebut memiliki peluang menurunkan sifat-
sifat juara yang dimiliki oleh indukannya.5 

 Anakan burung jenis kelamin jantanlah yang dicari karena kicauannya 

yang lebih merdu dan bisa dijadikan burung lomba. Untuk betina biasanya 

hanya diperlukan untuk kebutuhan berternak, bukan diambil suaranya. Ketika 

burung masih berumur muda sulit memprediksikan jenis kelaminnya. Hal ini 

menjadikan hal yang menakutkan apabila salah memprediksi. Karena  harga 

burung jantanlah yang lebih tinggi daripada betina. Berikut penuturan dari 

informan yang bernama Robit saat diwawancarai: 

Sangat sulit membedakan jenis kelamin anakan burung, karena ketika 
burung masih dalam kondisi anak ciri-ciri antara jantan dan betina 
tidak akan terlihat.6 

                                                        
 4 Arifin, Wawancara,  Madiun, 6 Januari 2019. 
 5 Ari, Wawancara, Madiun 25 Mei 2019 
 6 Robit, Wawancara, 13 Januari 2019. 
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 Sulitnya membedakan jenis kelamin anakan burung menjadi masalah 

untuk penjual maupun pembeli. Berikut penuturan penjual bernama Ibnu 

yang biasa membeli burung dalam jumlah banyak: 

Dari 10 pembelian anakan burung, biasanya hanya mendapat 7 ekor 
anakan saja yang berjenis kelamin jantan. Sisanya berjenis kelamin 
betina karena salah prediksi.7 

C. Praktik Potongan Harga dalam Jual Beli Anakan Burung di Forum Jual 

Beli Burung Eks Karesidenan Madiun 

 Kenyataan manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup tanpa 

manusia lainnya melahirkan sebuah teori yaitu jual beli. Jual beli merupakan 

kegiatan yang sudah sejak dahulu dilakukan oleh nenek moyang kita dan 

masih berlanjut hingga sekarang. Pada masa sebelum diketemukannya uang 

sistem barterlah yang digunakan, yaitu tukar menukar antar barang. Namun 

pada zaman sekarang ini jual beli dilakukan dengan penukaran uang. Segala 

jenis barang yang diperjual belikan akan dihargai dengan sejumlah uang. 

 Sebagai alat tukar dalam jual beli, uang mempunyai likuiditas yang 

tinggi. Untuk menukarnya dengan barang harus diseusaikan nilai tukar barang 

tersebut atau beberapa nilai uang yang akan ditukarkan dengan barang, yang 

biasa kita sebut sekarang adalah harga. Jadi ketika kita ingin membeli atau 

menukar barang dengan uang, maka harus sesuai dengan harga barang yang 

telah disepakati.  

 Seperti halnya jual beli burung anakan di forum jual beli eks 

karesidenan Madiun, setiap burung memiliki harga yang berbeda tergantung 

kualitas burung tersebut. Anakan burung trah juara biasanya memiliki 
                                                        
7 Ibnu, Wawancara, 25 Mei 2019 
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kualitas yang bagus dengan harga yang diatas burung pada umumnya. Burung 

juara memiliki kualitas suara yang bagus dengan harapan itu bisa ditirukan 

oleh anakannya.  

 Seseorang membeli anakan burung prediksi jantan dengan harga yang 

disepakati. kemudian setelah beberapa hari ternyata baru diketahui anakan 

burung tersebut berjenis kelamin betina. Karena salah prediksi burung bisa 

ditukar atau dikembalikan namun dengan konsekuensi terdapat potongan 

harga yang ditentukan oleh pihak penjual yang tidak disyaratkan di awal 

akad. 

Berikut pernyataan pembeli bernama Hartono: 

Pernah suatu ketika saya membeli burung anakan yang jenis 
kelaminnya masih menjadi prediksi. Namun setelah transaksi terjadi 
sesampainya dirumah saya tersadar burung yang saya beli ternyata 
prediksinya salah. Anakan burung dengan prediksi awal jantan 
ternyata adalah burung betina. Saya berniat menukar burung yang 
telah dibeli tersebut namun dikenakan potongan dari harga awal.8 

Berikut pernyataan penjual yang memberlakukan potongan harga yang 

bernama Farid: 

Saya berlakukan akad tambahan, yaitu potongan harga dari harga 
awal. Anakan burung yang dikembalikan setelah dibawa pulang akan 
saya jual kembali, namun saya menjadi rugi waktu. Anakan burung 
yang seharusnya terjual harus saya rawat kembali.9 

 Besaran potongan ini tergantung pada jenis burung dan harganya. 

Berikut peuturan informan: 

                                                        
 8 Hartono, Wawancara, 13 Januari 2019. 
 9 Farid, Wawancara, 6 Januari 2019. 
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Saya memberlakukan potongan harga untuk anakan burung yang 
dikembalikan berkisar antara 5%-20% dari harga awal. Karena biaya 
perawatan antara burung satu dengan lainnya tidak sama.10 

                                                        
 10 Ibnu, Wawancara, 24 Mei 2019 
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BAB IV 

ANALISISHUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BURUNG 

ANAKAN DI FORUM JUAL BELI BURUNG EKS KARESIDENAN 

MADIUN 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Objek JualBeli Anakan Burung di 

Forum Jual Beli Burung Eks Karesidenan Madiun 

Jual beli merupakanakad yang umum digunakan oleh masyarakat, 

karena setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling 

untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman 

misalnya, terkadang ia tidak mampu memenuhi kebutuhan itu dengan 

sendirinyatapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain 

sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.1 

Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang 

yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu 

menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan shar’ dan disepakati.2 

Adapun dasar hukum yang disyariatkan adalahQS.al-Nisa>:29: 

                             

    3 

                                                        
1 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2015), 69. 
2 Atik Abidah, Fiqih Muamalah,  (Ponorogo:STAIN Po Press, 2006), 55-56. 
3 Al-Qur’an, 4: 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”. (QS. al-Nisa>: 29).4 

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut: 
1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli). 

2) Sighat (lafadz ijab dan kabul). 

3) Ada barang yang dibeli. 

4) Ada nilai tukar pengganti barang.  

Menurut Sayid Sabiq, syarat objek jual beli yaitu : 

1) Suci barangnya, hal ini berdasarkan hadits: ”Sesungguhnya Allah 

mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung”. 

2) Barangnya dapat dimanfaatkan. 

3) Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk menjualnya 

oleh pemiliknya. 

4) Barang tersebut dapat diserah terimakan, bila barang tersebut tidak dapat 

diserahterimakan, seperti menjual ikan yang masih ada di air, maka jual 

beli tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis: “Janganlah kamu 

menjual ikan yang ada di air, karena itu mengandung gharar 

(ketidakpastian)”. 

5) Barang tersebut dan harganya diketahui, bila barang tersebut atau harganya 

tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena 

mengandunggharar. 

 

 

                                                        
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an. 83. 
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6) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli (qabdh).5 

 Dalam forum jual beli burung eks karesidenan Madiun, anakan burung 

sangat dicari karena bisa dicetak (dimaster) sesuai keinginan. Biasanya 

pembeli akan mencari anakan burung yang memiliki trah juara. Informan 

bernama Ari menuturkan sebagai berikut: 

Saya sering membeli anakan burung yang mempunyai trah juara 
karena anakan burung tersebut memiliki peluang menurunkan sifat-
sifat juara yang dimiliki oleh indukannya.6 

 Tetapi ketika burung masih berumur muda sulit memprediksikan jenis 

kelaminnya. Hal ini menjadikan hal yang menakutkan apabila salah 

memprediksi karena  harga burung jantanlah yang lebih tinggi daripada 

betina. Berikut penuturan dari informan yang bernama Robit saat 

diwawancarai: 

Sangat sulit membedakan jenis kelamin anakan burung, karena ketika 
burung masih dalam kondisi anak ciri-ciri antara jantan dan betina 
tidak akan terlihat.7 

 Sulitnya membedakan jenis kelamin anakan burung menjadi masalah 

untuk penjual maupun pembeli. Berikut penuturan penjual bernama Ibnu 

yang biasa membeli burung dalam jumlah banyak: 

Dari 10 pembelian anakan burung, biasanya hanya mendapat 7 ekor 
anakan saja yang berjenis kelamin jantan. Sisanya berjenis kelamin 
betina karena salah prediksi.8 

Penjual biasanya akan membeli anakan burung dalam jumlah banyak 

yang kemudian dijual kembali dalam bentuk perekor. Kesalahan dalam 

                                                        
5 Mardani,Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 168-

169. 
 6Ari, Wawancara, Madiun 25 Mei 2019 
 7Robit, Wawancara, 13 Januari 2019. 
 8 Ibnu, Wawancara, 25 Mei 2019. 
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membedakan jenis kelamin bagi penjual adalah hal biasa karena kerugian bisa 

ditutup dengan keuntungan yang didapat dari penjualan anakan burung yang 

lain. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli anakan burung di 

forum jual beli burung eks karesidenan Madiun tidak sesuai dengan syarat 

sah jual beli, yaitu objek yang diperjualbelikan tidak bisa dipastikan secara 

kualitas.Dalam jual beli anakan burung di forum jual beli burung eks 

karesidenan Madiun kejelasan tentang objek masih bersifat prediksi. 

Ketidakpastian tentang jenis kelamin anakan burung menjadi masalah ketika 

harga antara jantan dan betina berbeda. Harga anakan burung jantan dua kali 

lipat dari harga anakan burung betina. Jika mendapat anakan jantan berarti 

beruntung, jika mendapat anakan burung betina berarti merugi. 

B. AnalisisHukum Islam Terhadap Potongan Harga Dalam Jual Beli 

Anakan Burung di Forum Jual Beli Burung Eks Karesidenan Madiun 

Keberhasilan dalam suatu masyarakat baik secara individual maupun 

kolektivitas ditentukan oleh beberapa hal, termasuk lingkungan yang 

dihadapi.dalam kata-kata bijak yang dikemukakan oleh seorang ulama’ 

menyebutkan bahwa “keberhasilan itu ditentukan oleh kekuatan, dan tidak 

ada kekuatan yang ditentukan dengan cara kerjasama, dan kerjasama dapat 

dicapai dengan cara saling menghormati, orang itu bisa saling menghormati 

kecuali dengan menegakan aturan”. Jadi dengan aturan dapat membawa 

keberhasilan seseorang atau suatu golongan.9 

                                                        
9 Ismail Nawawi, Fiqih Mu’amalah, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 2. 
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Dalam melakukan transaksi jual beli banyak orang yang tidak 

memperhatikan batasan-batasan syariat, sehingga banyak transaksi yang 

dilakukan masyarakat melanggar ketentuan syariat. Berbagai upaya mereka 

lakukan demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda bahkan ada yang 

melakukan kecurangan demi memperlancar transaksi jual beli. 

Dasar tidak diperbolehkannya jual beli yang mengandung 

ketidakjelasan adalah sebagai berikut: 

                               

          

Artinya: dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal 
kamu mengetahui.(QS. Al-Baqarah: 188)10 

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus jual beli anakan burung di 

forum jual beli burung eks karesidenan Madiun.Penjual menjual anakan 

burung dengan jenis kelamin prediksi.Setelah terjual beberapa hari ternyata 

baru diketahui anakan burung tersebut berjenis kelamin betina. Karena salah 

prediksi burung bisa ditukar atau dikembalikan namun dengan konsekuensi 

terdapat potongan harga yang ditentukan oleh pihak penjual yang tidak 

disyaratkan di awal akad.  

 

                                                        
10 Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Syeikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, 
(Bogor: Pustaka Imam Asy-Safi’i, 2004), 361. 
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Berikut pernyataan pembeli yang melakukan transaksi: 

Pernah suatu ketika saya membeli burung anakan yang jenis 
kelaminnya masih menjadi prediksi. Namun setelah transaksi terjadi 
sesampainya dirumah saya sadar burung yang saya beli ternyata 
prediksinya salah. Burung dengan prediksi awal jantan ternyata adalah 
burung betina. Saya berniat menukar burung yang telah dibeli tersebut 
namun dikenakan potongan dari harga awal.11 

Pembeli anakan burung di forum jual beli burung eks karesidenan 

Madiun menjadi merugi karena salahnya prediksi burung yang dibeli. Jika 

tidak ingin menukarkarkan anakan burung tersebut, maka akan kehilangan 

separuh harga dari harga awal beli karena anakan burung betina berbanding 

separuh harga dari anakan burung jantan. Begitupula saat ingin 

mengembalikan anakan burung ke penjual, pembeli akan dikenakan 

potongan harga dari harga awal. 

Berikut pernyataan penjual yang memberlakukan akad tambahan 

berupa potongan harga dari harga awal jika mengembalikan burung yang 

sudah dibeli: 

Saya berlakukan akad tambahan, yaitu potongan harga dari harga 
awal. Anakan burung yang dikembalikan setelah dibawa pulang akan 
saya jual kembali, namun saya menjadi rugi waktu. Anakan burung 
yang seharusnya terjual harus saya rawat kembali.12 

Besaran potongan ini tergantung pada jenis burung dan harganya. Berikut 

peuturan informan: 

Saya memberlakukan potongan harga untuk anakan burung yang 
dikembalikan berkisar antara 5%-20% dari harga awal. Karena biaya 
perawatan antara burung satu dengan lainnya tidak sama.13 

                                                        
 11Hartono, Wawancara, 13 Januari 2019. 
 
 12Farid, Wawancara, 6 Januari 2019. 
 13 Ibnu, Wawancara, 24 Mei 2019. 
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Penjual yang menjual anakan burung berjenis kelamin prediksi ini 

beralasan melakukan akad tambahan ini karena merasa juga menderita 

kerugian waktu dan biaya perawatan. Besaran potongannya juga berbeda-

beda tergantung jenis burung. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad tambahan berupa 

potongan harga dari harga awal dalam jual beli anakan burung di forum jual 

beli burung eks karesidenan Madiun tidak sesuai dengan hukum Islam karena 

termasuk dalam jual beli yang terlarang yaitu menimbulkankerugian bagi 

pihak pembeli. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang tinjauan hukum 

Islam terhadap jual beli anakan burung di forum jual beli burung eks 

karesidenan Madiun dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Objek jual beli anakan burung di forum jual beli burung eks 

karesidenan Madiun melalui fitur facebook menurut hukum Islam 

tidak sesuai dan terlarang, karena objek jual beli yaitu anakan burung 

masih belum jelas secara kualitas, berjenis kelamin jantan atau betina. 

2. Potongan harga dalam praktik jual beli anakan burung di forum jual 

beli burung eks karesidenan Madiun tidak diperbolehkan dalam hukum 

Islam karena menibulkan kerugian di salah satu pihak yaitu pihak 

pembeli. 

B. Saran 

Dengan selesainya tugas skripsi ini, Untuk pengembangan lebih lanjut 

maka penulis memberikan saran yang sangat bermafaat utuk penulis sendiri 

dan bagi para penjual/pembeli anakan burung di forum jual beli, dan saran-

saran penulis kemukakan sebagai berikut: 

1. Banyaknya terjadi kasus transaksi dengan model pemotongan harga dari 

awal saat mengembalikan, maka penjual harus menjelaskan secara detail 
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akad yang ada dalam transaksi tersebut. Agar kedua belah pihak terhindar 

dari kerugian. 

2. Karena jual beli ini terjadi secara online maka pembeli pun harus berhati-

hati, agar tidak terjadi penipuan. 

3. Bagi pembeli harus jeli memilih anakan burung, atau anakan burung 

dengan status garansi jantan agar lebih aman. 
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