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ABSTRAK 

 

LESTARI, DEWI. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan 

Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo. Skripsi. Studi 

muamalah Jurusan Syari‟ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Subroto, M.S.I. 

 

Jual beli merupakan tindakan yang telah disyari‟atkan, dalam arti telah ada 
hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum taklifi, 

hukumnya adalah boleh seperti jual beli di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 

Ponorogo yang perinsipnya sama seperti rumah makan pada umumnya. Perbedaan 

mendasar hanya terletak pada akad maupun penentuan harganya yang tidak dapat 

ditaksir ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran. Jual beli tersebut harus 

memenuhi ketentuan hukum Islam dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT. 

Agar dapat mewujudkan kemaslahatan sebaik-baiknya. 

Dari latar belakang tersebut terdapat suatu permasalahan antara yang 

sangat urgen untuk dibahas di antaranya: (1) Bagaimana tinjauan hukum islam 

terhadap akad jual beli makanan di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 

Ponorogo. (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penentuan harga pada 

jual beli makanan di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo. 

Menurut jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Adapun sumber 

data yang digunakan adalah sumber data lapangan. Sedangkan datanya, penulis 

kumpulkan dan menggunakan buku-buku yang berkaitan secara langsung dengan 

pembahasan skripsi ini dan masih memiliki keterkaitan dengan jenis penelitian 

pendekatan kualitatif menggunakan metode analisa induktif dan deduktif. 

Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah praktek akad jual beli makanan 

di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo sama halnya dengan praktek 

jual beli mu’a>t}ah. Persamaannya adalah ijab dan qabul tidak diucapkan baik oleh 

penjual maupun pembeli. Praktek jual beli di swalayan barang dan harganya 

masing-masing telah diketahui olah penjual dan pembeli.Sedangkan jual beli di 

rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo harga tidak tertera dalam 

makanan yang dijual, pembeli cukup mengambil makanan yang diinginkan 

dengan sesuka hati tanpa ada pelayan yang mengawasi secara khusus, selain itu 

juga setelah pembeli selesai mengambil makanan tanpa menunjukkan terlebih 

dahulu makanan tersebut pada penjual, pembeli langsung menyantap makanan 

yang telah diambilnya. Jual beli ini adalah boleh, karena jual beli ini tidak 

bertentangan dengan hukum Islam, dan sudah menjadi kebiasaan dalam 

masyarakat. Sistem penetapan harga dengan membayar setelah makan seperti 

yang dilakukan di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo yang 

transaksinya dilakukan setelah selesai makan tanpa menunjukkan terlebih dahulu 

makanan yang diambil kepada pelayan atau penjual dan pihak penjual maupun 

pelayan tidak secara khusus mengawasi para pembeli. Sistem pembayaran seperti 

ini adalah diperbolehkan (sah). Karena tidak terjadi kerugian baik bagi pembeli 

maupun penjual. karena diantara penjual dan pembeli sudah dipahami kedua belah 

pihak. 

 



2 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sejak manusia hidup bergaul di dunia tumbuhlah suatu masalah yang 

harus dipecahkan bersama-sama, setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup 

masing-masing, karena kebutuhan  seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi 

oleh diri sendiri. 

Bahwa manusia adalah mahluk bergaul, istilah itu mengambarkan 

bagaimana eratnya hubungan antara seseorang manusia dengan manusia 

lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
1
 

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, jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang biasa 

dialamai oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. 

Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat 

diperoleh, bahkan dengan dengan jual beli itu pula manusia dapat 

memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup 

perekonomian mereka. 

Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan olek kedua belah 

pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak pemilikan suatu 

                                                           
1
 KH. Abdul Zaki al-Kaaf,Ekonomi Dalam Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 336. 
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benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah 

ditentukan, menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran harta atas dasar 

saling rela dan memindahkan hak milik dengan ganti yang diperbolehkan 

oleh syara‟.2 Pada hakikatnya semua kegiatan bermuamalah dalam islam 

diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syara‟. Sebagaimana kaidah 

Ushul fiqih yang berbunyi: 

Artinya : “pokok hukum dalam perkara muamalah adalah kebolehan” 

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat 

tentang diperbolehkannya jual beli karena mengandung hikmah yang 

mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap 

sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan 

memberikan sesuatu yang butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan 

disyari‟atkannya jual beli, setiap orang dapat meraih tujuannya dan 

memenuhi kebutuhannya.
3
 

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi dan salah satu bentuk usaha 

yang dihalalkan oleh Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah 

SWT dala al Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 29 yang berbunti sebagai berikut: 

 

                                                           
2
 Sayyid Sabiq,Fiqih Sunah,(Bandung: PT al-Ma‟arif, 1987),45. 

3
 Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar,Ensiklopedi Fiqih Muamalah,(Yogyakarta: 

Maktabah Al-hanif Griya Wirokerten Indah, 2014),5. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”.4 
 

Berdasarkan ayat diatas agama Islam melarang memakan harta yang 

diperoleh dengan jalan bathil, serta menyuruh mencari harta dengan cara yang 

halal, antara lain dengan cara jual beli. Karena, jual beli merupakan 

perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana 

telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa 

ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan 

atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak. 

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah 

jual beli, maupun dalam seluruh macam mu‟amalah. Seorang muslim dituntut 

untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya. Sebab keikhlasan dalam 

beragama nilainya lebih tinggi dari pada seluruh duniawi.
5
 

Syari‟at 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). Teks-teks al-Qur‟an dan hadits secara 

jelas mengharamkan sebagian bentuk jual beli yang mengandung gharar. 

Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari, dari 

barang yang tidak dietahui hakikatnya. 

                                                           
4
 Departemen Agama RI,al-Qur‟an dan Terjemahan,(Semarang: Toha Putra, 1989),423. 

5
 Yusuf Qardhawi,Halal dan Haram dalam Islam,(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980),359. 
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Dalam kitab Shahih Muslim disebut bahwa Rasulullah Shallallahu 

„alaihi wa sallam melarang jual beli gharar. Larangan jual beli gharar ini 

merupakan dasar yang fital dan daidah umum dalam transaksi tukar menukar 

dalam jual beli, ijarah, dan lain sebagainya. 

Nilai gharar (penipuan) itu berbeda-beda. Jika unsur yang tidak dapat 

diketahui hakikatnya sangat besar, maka keharaman dan dosanya juga lebih 

besar. Semua penipuan yang tidak diketahui dan adanya unsur bahaya yang 

nyata dalam semua jenis transaksi tukar-menukar dan syirkah termasuk dalam 

kategori larangan. 

Gharar  ada tiga macam sebagaimana berikut ini: 

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli habl al-habalah. 

2. Jual beli sesuatu yang tidak diserahterimakan, seperti unta yang 

melarikan diri. 

3. Jual beli sesuatu yang tidak dapat diketahui secara mutlak, atau tidak 

dapat diketahui jenis, atau ukurannya. 

Adapun seperti jual beli muzabanah  adalah secara etimologis berarti 

menolak karena dapat menyebabkan perselisihan dan saling menolakkarena 

adana penipuan.Muzabanah secara terminologis adalah menjual kurma yang 

masih berada dipohon dengan kurma yang telah dipetik. 

Praktek jual beli muzabanah adalah jika seorang memperkirakan kurma 

yang masih dipohon misalnya ada 100 sha‟, kemudian ai menjualnya dengan 

harga 100 sha‟kurma. Fuqaha‟ sepakat bahwa jual beli muzabanah adalah 

tidak sah dengan beberapa alasan: 
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Pertama, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang 

bersumber dari Jabir Radhiyallahu „anh: 

 ْ ا إا أ ا ع الث ابر  اْل زاب  اْل حاقل  سلم ع اْل  ْ ل ه صل ه عل ْ  رس

ْ لم   

Artinya: “Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam melarang muhaqalah, 
muza-banah, mukhabarah, dan tsunaya (jual beli dengan cara 

pengecualian) kecuali jika yang dikecualikan itu sudah 

diketahui.”(Riwayat al-Bukhari)
6
 

 

Muhaqalah adalah menjual produk pertanian yang masih belum siap 

panen. 

Kedua, adanya syubhat karena mengandung riba. Hal demikian ini 

karena karena jual beli muzabanah  termasuk jual beli sesuatu yang dapat 

ditakar dengan sesuatu yang dapat ditakar dari jenis yang sama, namun ada 

kemungkinan tidak sama bobotnya. 

Ketiga, adanya unsur penipuan didalam jual beli  muzabanah. Semuam 

yang mengandung  gharar  (penipuan) tidak sah, maka tidak boleh menjual 

budak yang melarikan diri, hewan yang lari, dan burung diudara karena 

mengandung unsur gharar (penipuan).
7
 Demikian ini didasarkan  pada hadits 

Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah Radhiyallahu „anh: 

 َ َ   َ ُ  ُو ِ ِ َ  ِ  ِ ُ َ  َْ ِ  َ َ  َِ  َ ْ  َ ْ ِ   ْاَ َ  ِا َ َ ْ  َ ْ ِ   ْاَ َ  ِ 

Artinya:“Rasulullah Shallallahu „alaihinwa sallam melarang jual belial-

hashah dan jual beli gharar .” (Riwayat Muslim: 3/1153 dan 

AbuDawud: 2/228).
8
 

                                                           
6
Al. Bukhari, Sahih Bukhari Vol. II (Beirut: Al- Dar Al-Fikr, 1988), 522. 

7
AfzalurRahman,Doktrin Ekonomi Islam,Jilid IV,(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti 

Wakaf,1996),171. 
8
Imam Muslim, Sahih Muslim Vol. III. Terj. Ma‟mur Daud (Jakarta: Widjaya, 1993), 178. 
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Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya 

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

perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
9
 

Larangan jual beli makanan sebelum ditakar menurut Imam Ahmad dari 

„Utsman Radhiyallahu „anh bahwasanya ia berkata,”aku pernah membeli 

kurma dari komunitas Yahudin yang disebut Banu Qainuqa‟. Kemudian aku 

menjualnya kembali dengan mendapat keuntungan.
10

 

Islammenganggap perlu mengambil langkah-langkah untuk 

menstandarisasikan tibangan-timbangan ukuran untuk menghentikan praktek-

praktek kecurangan. Al Qur‟an telah menganjurkan penggunaan standar 

ukuran dan timbangan yang tertera dalam ayat yang berbunyi: 




 

Artinya:“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”...(Al-

An‟am: 152) 
 

Nabi telah menyampaikan bahwa penipuan seperti itu pasti akan 

mengurangi kemakmuran, baik dari segi materi maupun sepiritual. Pada hari 

pembalasan nanti segala urusan perdagangan mereka akan dimintai 

pertanggungjawabannya. Rasulullah s.a.w menekankan betapa pentingnya 

penggunaan ukuran  dan timbangan yang tepat sehingga beliau 

                                                           
9
 Suhrawardi K. Lubis,Hukum Ekonomi Islam,(Jakarta: Sinar Grafia,2000),235. 

10
 Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar,Ensiklopedi Fiqih Muamalah,(Yogyakarta: 

Maktabah Al-hanif Griya Wirokerten Indah, 2014),37. 
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menyetujuipenggunaan timbangan dan ukuran yang umum dikenal dengan 

Mud dan Sa‟a.11
Pendapat mayoritas ulama dari Al Bazzar hadits riwayat Abu 

Hurairah. Bahwa, serah terima barang yang ditakar disyaratkan untuk ditakar, 

dan barang yang ditimbang untuk ditimbang.
12

 

Di antara yang diperingatkan oleh Allah dalam Al-Qur‟an adalah 

merugikan hak-hak orang lain. Tindakan ini merupakan salah satu 

“cacat”yang senantiasa didominasi oleh individualisme dan kedzaliman. 

Imam al-Qurthubi berkata:  al-Bakhsu adalah pengurangan. Dalam soal 

barang dagangan biasanya dengan mencela dan melecehkannya atau 

memanipulasi harga dan siasat untuk menambah dan mengurangi 

timbanganya. Semua itu adalah termasuk dari memakan harta orang lain 

secara batil, dan terlarang dalam umat-umat yang terdahulu melalui lisan para 

rasul.
13

 

Dan terdapat unsur ketidak pastian dalam penentuan harga dalam jual 

beli ini yang bermakna Juhala  yang berarti suatu unsur yang tidak jelas pada 

kualitas dan kuantitas atau harga suatu barang ,  Juhala merupakan suatu 

yang tidak diketahui, sehingga mengakibatkan timbulnya suatu 

ketidakpastian.
14

 

Oleh karena itu nilai-nilai syari‟at mengajak seorang muslim untuk 

menerapkan konsep tas‟ir (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, 

                                                           
11

 Afzalur Rahman,Doktrin Ekonomi Islam,Jilid II,(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti 

Wakaf,1995), 85. 
12

 Ibnu Hajar Al Asqalani,Fathul Baari,(Jakarta: Pustaka Azzam,2007),175. 
13

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

2004), 314. 
14

 Ibid.,173.  
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menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang 

tersebut. Dengan adanya tas‟ir 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.
15

 

Terdapat berbagai macam bentuk jual beli dan barang yang 

diperjualbelikan, mulai dari bahan-bahan baku yang berupa bahan mentah 

sampai pada bahan-bahan yang telah diolah. Salah satu contoh jual beli 

barang-barang yang yelah diolah adalah jual beli makanan. Salah satunya 

adalah jual beli makanan matang yang berupa nasi dan sebagainya, jual beli 

bentuk tersebut biasanya dikenal dengan warung, rumah makan, atau restoran 

yang terdapat diberbagai tempat umum baik dipinggir jalan ataupun 

dipemukiman penduduk. 

Khususnya di daerah ponorogo sendiri merupakan kota pelajar dimana 

banyak mahasiswa bahkan karyawan-karyawan setempat, Menjamurlah para 

penjual makanan. Praktek jual beli makanan pun beraneka ragam. Salah 

satunya adalah jual beli makanan yang bertemakan prasmanan yang semakin 

banyak digemari oleh para konsumen karena di samping dapat mengambil 

makanan sendiri sesuai dengan seleranya si pembeli juga memastikan 

makanan yang diambil itu akan habis, jadi makanan yang telah diambilnya 

tidak mubazir. 

                                                           
15

 Abdul Sami‟ Al-Mishri,Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2006),95. 
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Rumah makan cahaya putra selatan 2 ponorogo adalah salah satu rumah 

makan yang bertemakan prasmanan yang sebagian besar pengunjungnya 

karyawan atau pegawai, mahasiswa bahkan pelajar, sistem jual belinya yaitu 

penjual membolehkan pembeli mengambil sendiri makanan yang akan 

dibelinya yang tentunya porsi atau ukurannya dalam mengambil makanan 

tersebut tidak sama tetapi harganya sama. Dengan sistem tersebut tentunya 

akan menimbulkan berbagai reaksi atau tanggapan dari pembeli atau 

masyarakat yang mengetahuinya terutama pada sisi keadilan dalam penetapan 

harga. 

Dalam prakteknya ada yang tidak setuju dengan penetapan harganya, 

sehingga jual beli tersebut tidak berdasarkan kerelaan hati kedua belah pihak, 

tetapi banyak juga pembeli yang senang dengan sistem prasmanan tersebut 

karena makanan yang telah diambilnya tentunya sesuai dengan ukurandan 

seleranya maka makanannya tidak mibazir. 

Ada beberapa hal yang menarik bagi penyusun untuk melakukan 

penelitian terhadap proses jual beli di rumah makan cahaya putra selatan 2 

ponorogo ini diantaranya karena jual beli tersebut tergolong sesuatu yang 

unik karena mengambil makanan yang akan dibelinya dengan sendiri 

sehingga pembeli tidak perlu menunggu lama, akan tetapi antara pembeli 

yang satu dengan pembeli yang lain takaran dalam mengambil nasi, sayur 

bahkan lauk banyak ataupun sedikit makanan yang diambil harga pokoknya 

sama. Alasan lainnya karena yang mengelola rumah makan cahaya putra 
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selatan 2 ponorogo adalah orang muslim, yang seharusnya tahu tentang 

bermu‟amalah yang baik dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan. 

Dari latar belakan sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis merasa 

tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi 

yang berjudul“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI 

MAKANAN DI RUMAH MAKAN CAHAYA PUTRA SELATAN2 

PONOROGO” 

B. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk mengetahui gambaran yang jelas dan untuk menghindari 

kesalahan tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis akan 

menjelaskan pengertian judul ini yaitu: 

Jual beli : Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan olek 

kedua belah pihak, yakni penjual dan oembeli dalam hal 

pemindahan hak pemilikan suatu benda yang didahului dengan 

akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan. 

Prasmanan : Penyajian makanan dalam pesta maupun restoran dengan 

meletakkan makanan pada meja panjang dan pengunjung 

mengambil sendiri menu yang diinginkan. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakandalam latar 

belakang masalah diatas, maka untuk memudahkan pemahaman dalam 

pembahasan karya ilmiah ini, penulis perlu merumuskan permasalahannya, 

yaitu: 
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1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli makanan di 

rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penentuan harga pada jual 

beli makanan di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo ?  

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap akad jual beli makanan di rumah makan Cahaya 

Putra Selatan 2 Kegunaan penelitian. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap 

penentuan harga pada jual beli makanan di rumah makan 

Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Untuk menambah informasi tentang ketentuan jual beli di 

rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo yang sesuai 

dengan hukum Islam. 

b. Untuk menambah khasanah fiqh tentang jual beli makanan 

di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo 

E. KAJIAN PUSTAKA 

Berbagai pembahasan dan kajian tentang wacana jal beli secara luas 

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

beli itu tidak ernah lepas dari interaksi sesama manusia, adapun skripsi yang 

membahas tentang jual beli yang menjadi rujukan penulis antara lain: 
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Ichwan Firmansyah, yang berjudul “Prinsip-Prinsip Dasar Penetapan 

Harga Susu Sapi antara Pihak Kelompok dan Para Petani Produsen (Kasus di 

Kelompok Tani Ternak Sapi Perah Sedayu Palemsari Umbulharjo 

Cangkringan Sleman)”, menjelaskan tentang penetapan harga yang dibuat 

terdapat perbedaan, dalam artian menetapkan harga sendiri-sendiri, menurut 

kelompok dasar pertimbangan penetapan harganya adalah harga susu sapi 

yang datang dari luar negeri, sedangkan menurut petani dasar 

pertimbangannya adalah harga pakan yaitu ketika harga pakan naik maka 

susu sapi tersebut harus naik.
16

 

Lilik Wuryani, yang berjudul “Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek 

Jual Beli di Kantin Kejujuran SMKN 1 Ponorogo”, isinya menjelaskan 

tentang praktek jual beli makanandi 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.
17

 

Teguh Arifiyanto, yang berjudul “Penetapan Harga Makanan di Kantin 

Putra Pondok Pesantren Panandaran Yogyakarta persepektif Hukum Islam”, 

isinya menjelaskan tentang penetapan harga makanan yang dijual dikantin 

putra berubah-ubah dan harganya tidak sesuai dengan kualitas makanan yang 

sebagian tidak layak konsumsi bahkan ada yang sudah kadaluarsa tetapi 

                                                           
16

 Ichwan Firmansyah,”Prinsip-Prinsip Dasar Penetapan Harga Susu Sapi antara Pihak 

Kelompok dan Para Petani Produsen (kasus dikelompok tani ternak sapi perah sedayu palemsari 

umbulharjo cangkringan sleman)”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta,2001. 
17

 Lilik Wuryani,“Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli di Kantin Kejujuran 
SMKN 1 Ponorogo”,skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah STAIN Ponorogo,2010. 
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masih tetap dijual, hal ini menyebabkan yang merasa konsumen merasa 

dirugikan.
18

 

Nurul Khasanah, yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap 

Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, 

Kabupaten Klaten”, yang isinya tentang penetapan harga jual beli minyak 

tahah di desa Bawak. Penjual minyak tanah menginginkan untung yang 

tinggi, sehingga penjual minyak tanah tersebut menjual dengan harga yang 

semaunya sendiri. Padahal harga minyak sudah ditentukan dari pihak 

pemasok (agen) telah menentukan Harga Eceran Tertingi (HET) untuk harga 

minyak tanah yang telah disubsidi oleh pemerintah.
19

 

Ahyatullah Isnaini, yang berjudul “Sistem Penetapan Harga Bunga 

Melati Teh di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjar Negara Jawa Tengah 

Dalam Perspektif Hukum Islam”, yang menjelaskan bahwa para petani bunga 

melati teh tidak dapat menjual sendiri ke pabrik karena jarak pabriknya terlalu 

jauh dari tempat mereka, oleh karena itupara petani bunga melati teh tersebut 

menjualnya dengan perantara agen, tapi ketika agen menjualnya dipabrik, 

agen tidak diberi kesempatan untuk melobi harga yang pantas untuk bunga 

melati teh tersebut, tetapi harganya ditentukan oleh pihak pabrik.
20

 

                                                           
18

 Teguh Arifiyanto,”Penetapan Harga Makanan di Kantin Putra Pondok Pesantren 

Panandaran Yogyakarta persepektif Hukum Islam”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2004. 

19
 Nurul Khasanah,”Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah 

di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Kelaten”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas 

Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
20

 Ahyatullah Isnaini,”Sistem Penetapan Harga Bunga Melati Teh di Kecamatan Rakit 
Kabupaten Banjar Negara Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi ini tidak 

diterbitkan, Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
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Dari semua penelitian yang sudah ada sebelumnya, penyusun yakin 

bahwa belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap 

jual beli makanan di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo. Dan 

bedanya dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah disini penyusun 

akan menitik beratkandalam penetapkan harga. 

F. METODE PENELITIAN 

Dalam penyusunan skrpisi ini untuk kesempurnaannya 

penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis 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.
21

 Yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan mengali secara luas 

bagaimana penentuan harga dalam jual beli makanan cahaya putra 

selatan 2 Ponorogo. 

2. Pendekatan Kualitatif 

Pendekatan kualiatif adalah merupakan prosedur penelitian yang 

lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan di lihat secara 

menyeluruh. Di mana atau cara proses, keadaan, dan waktu yang 

berkaitan, dengan memakai metode survei yakni dibatasi pada penelitian 

                                                           
21

 Lexi J. Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,1995),3. 
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yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan  

obyek.
22

 

3. Lokasi penelitian 

Lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah Jl. Jendral Sudirman 

No. 47 Ponorogo. 

4. Subyek penelitian 

Semua yang terkait dengan Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 

Ponorogo seperti wawancara dengan pengelola rumah makan tersebut. 

5. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa 

sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi 

yaitu yang akan diperoleh dengan cara mengunjungi rumah makan 

untuk melakukan observasi, wawancara dengan pihak terkait untuk 

mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan tujuan 

penelitian. Pihak yang terkait meliputi karyawan, pemilik rumah 

makan cahaya putra selatan 2 Ponorogo. 

6. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung dilapangan yang 

ditujukan kepada pihak yang terkait yaitu diteliti.
23

 

b. Wawancara 

                                                           
22

 Aji Damanuri,Metodologi Penelitian Mu‟amalah, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),10. 
23

 Cholid Nurbuko,Metodologi Penelitian,(Jakarta: Bumi Aksara,2004),83. 
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Wawancara yaitu cara penggalian data dengan jalan tanya 

jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yakni 

dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan 

dengan jual beli.
24

 

 

 

7. Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam menyusun 

skripsi ini adalah: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan bacaan, keterbukaan, kejelasan makna, 

kesesuaian, dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya dalam 

satuan atau kelompok data. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan  sesuai 

dengan rumusan masalah. 

c. Hasil, yaitu elaksanaan hasil analisis lanjutan terhadap hasil 

organizing dengan mengunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dan dalil-

dalil sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. 

8. Teknik analisa data 

Berdasarkan data yang diperoleh penyusun dari berbagai sumber 

baik dari lapangan maupun dari sumber-sumber lain yang mendukung,  

                                                           
24

 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alpabeta, t.t), 73. 
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maka guna mempermudah dalam menganalisa masalah pada skripsi ini 

penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan teknik yaitu diawali 

dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat induktif 

khusus atau dari faktor-faktor yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang 

konkrit, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Hal 

ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai 

penetapan harga yang ada di rumah makan cahaya putra selatan 2 

ponorogo.
25

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan diteliti, maka 

pembahasan akan disususn secara sistematis sesuai dengan tata urutan dari 

permasalahan yang ada antara lain: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berfungsi sebagai kerangka dasar dalam 

pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini meliputi beberapa 

aspek yang berkaitan dengan persoalan penelitian skripsi. 

Dalam bab ini diuraikan menjadi sub-bab yaitu latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

penegasan istilah, kegunaan penelitian, metodologi 

penelitian, telaah pustaka dan yang terakhir adalah 

sistematika pembahasan. 

BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

                                                           
25

 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 58. 
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Pada bab kedua ini akan diuraikan tentang ketentuan 

umum jual beli dalam Islam yang merupakan landasan 

teori dalam skripsi ini dimulai dengan pengertian, dan 

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

macam jual beli. 

BAB III : PRAKTEK JUAL BELI MAKANAN DI RUMAH 

MAKANCAHAYA PUTRA SELATAN 2 PONOROGO 

Pada bab ketiga ini diuraikan tentang di mana, kapan dan 

bagaimana pelaksanaan jual beli makanan dirumah 

makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo. Untuk itu 

penulis akan mengambarkan tentang sejarah penelitian, 

dilanjutkan dengan bagaimana tinjauan hukum islam 

terhadap pelaksanaan akad jual beli dan penetapan harga 

dalam jual beli dirumah makan Cahaya Putra Selatan 2 

Ponorogo. 

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL 

BELI MAKANAN DI RUMAH MAKAN CAHAYA 

PUTRA SELATAN 2 PONOROGO 

Bab keempat menjelaskan secara umum objek penelitian, 

sub bab pertama membahas tentang sejarah berdirinya 

rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo. Sub bab 

yang kedua menjelaskan tentang penetapan harga dan 
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praktek jual beli di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 

ponorogo, tentang akad jual beli dan penetapan harga. 

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 

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  البيعberarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti “beli”. 

Secara terminology, terdapat beberapa definisi, diantaranya: Oleh 

Ulama Hanafiyah didefinisikan dengan: 

ىُ َب َاَلُ ىَ  ٍاى َ ٍاىَ َ  ىَ ْ ٍ ىَ ُْ ْ  ٍى
Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau: 

 ُ َب َاَلُ ىَ ْيٍ َ ْرُ ْ ٍ ىِ ْيِ ىَ َ  ىَ ْ ٍ ىُ ِ ْيٍ ىَ ُْ ْ  ٍى

“Tukar menukar sesuatuyang diinginkan dengan yang sepadan melalui 

cara tertentu yang bermanfaat” 

 

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut 

adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah ijab dan 

kabul, atau juga bias melalui saling memberikan barang dan menetapkan 

harga antara penjual dan pembeli. Selai itu harta yang diperjualbelikan 
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itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman 

keras dan darah tidak dibenarkan. 

Said Sabiqmendefinisikan: 

 ُ َب َاَلُ ىَ  ٍاىِ ً ٍاىَ َ  ىَ ِبْيِ ىاللَ رَاِا ْى

“Saling menukar antara harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. 

 

Oleh Imam An-Nawawi mendefinisikan: 

ِْ ْيًك   ُ َق بَََ ُ ىَ  ٍاىِ َ ٍاىََ

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”. 

Oleh Abu Qudamah mendefinisikan:ى

ًَ ًك  ِْ ْيًك ىَ ىََ  ُ َب َاَلُ ىاْلَ  ِاىبِ ْلَ  ِاىََ

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan 

pemilikan”. 

 

Dalam definisi di atas ditekankan kepada “hak milik dan 

pemilikan”, sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus 

dimiliki seperti sewa-menyewa.Kemudian dalam kaitannya dengan harta, 

terdapat pula perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Jumhur 

Ulama. 

Menurut Jumhur Ulama yang dimaksud harta adalah materi dan 

manfaat.Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh diperjual 

belikan.Sedangkan Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang 

dimaksud dengan harta (Al-maal) adalah sesuatu yang mempunyai 
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nilai.Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan obyek 

jual-beli.
26

 

Adapun menurut ulama Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hanbali, jual 

beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan pemilikan. 

Dalam hal ini, mereka memberi penekanan pada kata “pemilikan”, 

karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, 

seperti sewa-menyewa (ijarah).
27

 

Jadi jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan olek 

kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak 

pemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan 

sejumlah uang yang telah ditentukan, menurut Sayyid Sabiq, jual beli 

adalah penukaran harta atas dasar saling rela dan memindahkan hak milik 

dengan ganti yang diperbolehkan oleh syara‟.28
 

b. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli dibenarkan oleh Al Qur‟an, As Sunnah dan Ijma‟ Umat. 

 

 

Landasan Al Qur‟an: 

Firman Allah 


......  

                                                           
26

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

Persada,2004),113. 
27

 Azyumardi Azra, M.A, Suplemen Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeven,1996), 293. 
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Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah (Bandung: PT al-Ma‟arif, 1987), 45. 
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“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. 
Al-Baqarah:275).

29
 

 

Landasan Sunnah: 

Sabda Rasulullah: 

َ َ  َََ  ىَ ْبُ اْلَلزِْيِزى,َ َ  َََ  ىَ ْرَ اُاىْبُبىُ َ   ٍى,َ َ  َََ  ىالَلَب َاْ بُبىالَ الِْيِ ىالَ ىَ ْشِق ُى
ىَ ْبىأَبِْيِ ىقَ َاى ِِ َ

َ
ْلُتىأَبَ ىَ ِلْيٍ ىاخُْذرِىى:ىْبُبىُ َ  ٍ ىَ ْبىَااُ ُاىْبُبىَص ِلٍحىام ََِ

َ ىلِبََْيُعىَ ْبى ََرَااٍى"قَ َاىَرُ ْ ُاىاِهىَص َ ىاهىَ َ ْيِ ىَ َ   َمى:ىيََُقْ ُاى ر اهىإببى)"ِإ  
    )  

 

Artinya:“Mewartakan kepada kamu Al-Abbas Ibn al-Walid al-Masqiy; 

mewartakan kepada kami „Abd al Aziz Ibn Muhammad, dari 

Daud Ibn Salih al Madany dari ayahnya, dia berkata: 

Rasululloh SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas 

dasar suka sama suka.”(H.R. Ibn Majjah)30
 

 

Landasan Ijma‟ Umat: 

Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku 

(dibenarkan)sejak zaman Rasulullah hingga saat ini.
31

 

B. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI 

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah 

memenuhi rukun dan syarat jual beli. 

Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul 

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

kerelaan 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 dari 

                                                           
29

 Al-Qur‟an dan Terjemahan (Jakarta: PT Khazanah Mimbar Plus, 2011), 47. 
30

 Abdulloh Sonhaji, Terjemah Sunnah Ibn Majjah. Vol 3(Semarang: Syifa‟, 1993), 39. 
31

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 48. 
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kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam 

bentuk perbuatan, yaitu saling (penyerahan barang dan penerima uang).
32

 

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat: 

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

Ulama fikih 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 belitersebut tidak sah.
33

 

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

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan 

penjual dalam waktu yang bersamaan. 

2. Sighat (lafal Ijab dan Kabul) 
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Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam 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. Apabila ijab dan Kabul telah diucapkan dalam 

akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.
34

 

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul 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 diatas. 

b. Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “saya jual sepedah ini dengan 

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

harga sepuluh ribu”. 

c. Ijab dan kabul 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 ijab dan Kabul boleh saja diantarai 

oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai 

kesempatan untuk berfikir. Ulama Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hanbali 
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berpendapat, bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama, 

karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli 

telah berubah.
35

 

Terkait dengan masalah ijab dan kabul ini adalah jual beli yang 

melalui perantara.  Baik melalui orang yang diutus maupun melalui 

media tertentu seperti surat-menyurat, facsimile.Ulama fikih sepakat, 

bahwa jual-beli melalui perantara seperti yang disebutkan hukumnya sah, 

asal saja ijab dan Kabul sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. 

Kendatipun masalah tersebut tidak ditemukan dalam fiih yang lama, 

tetapi ulama fikih kontemporer seperti Mustafa Ahmad az-Zarqa dan 

Wahbah Az-Zuhaili (Guru besar Fikih Islam di UniversitasDamaskus, 

Suriah), menyatakan bahwa jual-beli melalui perantara dibolehkan. 

Menurut mereka, satu majlis tidak harus diartikan dengan sama-sama 

hadir dalam majlis (tempat) secara lahir, tetapi dapat diartikan satu situasi 

dan satu kondisi, sekalipun antara kedua belah pihak yang mengadakan 

transaksi tempatnya berjauhan, asal topic yang dibicarakan berkisar 

sekitar jual beli.
36

 

Syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut: 

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

penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. 

b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara nijab dan Kabul. 
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c. Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-

benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya 

beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab 

besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang 

beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin 

memberi jalan kepada orang kafiruntuk merendahkan mukmin, sesuai 

dengan firmannya QS An-Nisa: 141.
37

 

Dengan demikian, ijab dan kabul dalam bentuk tulisan dan media 

lainnya mempunyai kekuatan hokum yang sama dengan ijab dan Kabul 

melalui lisan. Hal ini berarti, bahwa hokum fikih Islam (terutama 

muamalah), bias saja berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, asal 

tidak ada unur merugikan salah satu pihak yang mengadakan transaksi. 

 

3. Ada barang yang dibeli, adalah sebagai berikut: 

a. Barangnya itu ada, atau tidak ada ditempat, 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 dimanfatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, 

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

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

manusia dalam pandangan syara‟. 
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c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak 

boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan dilaut, 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.
38

 

4. Ada nilai tukar pengganti barang 

Berkaitan dengan nilai tukar ulama fikih membedakan antara antara 

as-tsamn(الث ب) dan as-Si‟r  (السلر). As-tsamn adalah harga pasar yang 

berlaku ditengah-tengahmasyarakat, 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).
39

 

Harga yang dapat dimainkan para pedagang adalah as-tsamn, 

bukan harga as-Si‟r.Ulama fikihmengemukakan syarat as-tsamn sebagai 

berikut: 

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

b. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara 

hukum seperti pembayaran dengan cek ataupun kartu kredit. Apabila 

barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya 

pun harus jelas waktunya. 

c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang 

dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara‟ seperti 
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babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam 

pandangan syara‟.40
 

Mengenai penjual dan pembeli ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi di antaranya sebagai berikut: 

a. Mukallaf (cakap hukum) 

Karena itu orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz 

tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang 

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

 

b. Jujur 

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw. “tidak dibenarkan 

seorang muslim menjual barang yang cacat (rusak), kecuali ia 

menjelaskan kerusakannya (H.R. Al-Quzwaini), dan siapa yang 

menipu kami, ia bukan kelompok kami (H.R. Muslim, At-Turmudzi, 

dan Abu Daud). 

c. Keramahtamahan 

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw. “Allah merahmati 

seseorang yang ramah dan toleran dalam menjual, membeli, dan 

menawar. Dalam hal menawar Nabi mengajarkan untuk jujur dan 

tidak bertele-tele “Rasulullah melarang Al-Najsy (mengajak orang 

lain untuk menawar adahal yang bersangkutan tidak bermaksud 
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membeli), hanya agar orang lain mengikutinya dalam tawarannya 

(H.R. Al-Bukhari).
41

 

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, 

ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain: 

a. Syarat sah jual beli 

Ulama fikih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap 

sah apabila terpenuhi dua hal: 

1) Jual-beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang 

diperjualbelikan 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 diperjualbelikan itu benda bergerak, maka 

barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. 

Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli 

setelahsurat-menyuratnya diselesaian sesuai dengan kebiasaan. 

Menurut ulama‟ Hanafiyah dan Malikiyah dalam suatu akad 

sudah sempurna dengan ada ijab dan qabul dari penjual dan 

pembeli.Karena suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-

masing pihak telah menunjukkan.Kerelaan antara kedua belah pihak 

                                                           
41

 Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual (Jakarta: Ghalia Indonesia,2008),360. 



32 

 

 

untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan 

firman Allah dalam QS.An-Nisa‟ ayat 29, yaitu:42
 

…….. 
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.”43
 

 

 

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 

dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak 

memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad. 

Ulama Mazhab Hanafi membedakan antara wakil dalam 

menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka 

apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu 

mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Namun apabila 

wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli baru 
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dipandang sah, setelah mendapat persetujuan dari orang yang 

diwakilinya. 

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual-beli 

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual-beli baru 

mersifat mengikat, apabila jual-beli itu terbebas dari segala macam: 

ار  .yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual-beli ,خ

Apabila jual beli itu masih mempunyai hak “khiyar”, 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 disyari‟atkan, memenuhi rukun atau syarat 

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

dengan khiyar 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 
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pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada rusak.Uang sudah diserahkan 

dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar. 

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 

disyari‟atkan, maka jal beli itu bathil.Umpamanya, jual beli yang 

dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dujual itu 

barang-barang yang diharamkan ayara‟ (bangkai, darah, babi dan 

khamar). 

3. Jual Beli yang Fasid 

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain 

sebagai berikut: 

 

a) Jual beli al-majhl 

Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, 

dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh.Tetapi 

apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena tidak 

membawa perselisihan.Umpamanya, seseorang membeli jam tangan 

merk tertentu. Pembeli hanya tahu membedakan jam tangan itu asli 

atau tidak melalui bentuk dan merknya saja. Mesin di dalamnya tidak 

diketahuinya. Apabila mesin dan merk jam tangan itu berbeda, maka 

jual beli itu fasid. 
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Ulama fikih memperbolehkan proses jual beli seperti ini, karena 

biasanya tidak membawa pertengkaran (perselisihan). Hal ini biasanya 

diserahkan kepada „urf.Disamping berkaitan dengan barang, mungkin 

juga terjadi pada nilai tukar (uang), palsu atau tidak, tidak diketahui 

oleh penjual.
45

 

b) Jual beli yang dilakukan orang buta 

Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh 

orang buta adalah sah, apabila orang buta itumempunyai hak 

khiyar.Sedangkan ulama Mazhab Syafi‟i tidak membolehkannya, 

kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya 

buta.Hal ini berarti bahwa orang yang buta sejak lahir tidak 

dibenarkan mengadakan akad jual-beli. 

 

c) Jual-beli anggur untuk tujuan membuat khamar 

Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut 

akan memproduksi khamar, maka para ulama pun berbeda pendapat. 

Ulama Mazhab Syafi‟I menganggap jual-beli itu sah, tetapi hukumnya 

makruh, sama halnya orang Islam menjual senjata kepada musuh umat 

Islam. Namun demikian, ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali 

menganggap jual-beli ini bathil sama sekali.
46

 

d) Jual-beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna 

matangnya untuk dipanen 
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Menurut Mazhab Hanafi, jika buah-buahan itu telah ada 

dipohonnya, tetapi belum layak untuk dipanen, maka pabila pembeli 

disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual-beli itu sah. 

Apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai 

matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena tidak sesuai 

dengan tuntutan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah 

berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.Jumhur 

ulama berpendapat, bahwa menjual buah-buahan yang belum layak 

panen hukumnya batil.
47

 

 

 

4. Jual beli Mu’a>t}ah 

Jual beli Mu’a>t}ah, yaitu jual beli barang yang objek jual beli atau 

barang dan harganya telah diketahui oleh kedua belah pihak yang 

bertransaksi, tanpa ijab qabul (ucapan serah terima).
48

 

Di zaman modern perwujudan ijab dan qabul  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.49 
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Dalam kasus perwujudan  ijab qabul 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}ahhukumnya 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.
50

 

Ulama‟ Syafi‟iyah berpendapat pula, bahwa transaksi jual beli 

harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui kalimat 

ijab dan qabul. Oleh sebab itu, jual beli Mu’a>t}ah hukumnya tidak sah, 

baik jual beli dalam kelompok besar maupun kelompok keil, karena 

unsur utama adalah kerelaan kedua belah pihak. Maksud dari kerelaan 

ini adalah masalah yang amat tersembunyi di dalam hati, makanya harus 

diucapkan dengan kata-kata ijab dan qabul.
51

 

Sebagian Ulama‟ Syafi‟iyah yang lain yang muncul belakangan 

seperti Imam Nawawi, seorang faqih dan muhadith 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.
52
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Pendapat aqad bi al-mu’a>t}ahmenurut para Ulama Fiqh, di 

antaranya: 

َُ ُ ىَ ْلُ ْؤٌمىَلُ ى َ ى اَْلُ َل ىطَُ ىَؤِهَئىاَاْخُذَؤِاْ طَ ُءىِبُ ْؤِاىَكَاٍمىَكَ ْاىَيْشَََِيىَ ْيً  ىََ
ِْ ُكىبِ لَقْبِضى الَاْخُذىِ َبىاْلَب ىِئِعىَؤيَُْلِطْيِ ىالث َ َبىَؤُهَؤىُُ

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.”53
 

 

Karena shighah dalam transaksi jual beli cukup urgen, maka 

terdapat tiga versi dalam menghukumi praktek jual beli mu’athah. 

a) Versi qaul masyhur, transaksi fasad secara mutlak. 

b) Versi Ibn Suraij Arrauyani, transaksi sah hanya pada komoditi dalam 

sekala kecil (haqir). 

c) Versi Imam Malik, Annawawi, dll., transaksi sah dalam praktek 

yang telah berlaku secara umum sebagai bentuk jual beli, karena 

tidak ada nash yang mewajibkanijab qabul. 

Versi yang menyatakan Mu’a>t}ahbatal, maka barang yang diterima 

melalui transaksi Mu’a>t}ahmemiliki ketetapan: 

1) Hukum Duniawi: waji mengembalikan (radd), dan mengganti jika 

rusak (dlaman) , sebagai bentuk konsekuensi dari formalitas akad 

yang cacat (fasid). 

2) Hukum Ukhrawi: dari segi tasaruf harta, apabila barang yang 

diterima tidak dikembalikan, secara hukum tetapi halal, lantaran 
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telah terdapat unsur kerelaan hati (thib an-nafs). Namun dari segi 

melakukan transaksi yang cacat, hukumnya berdosa, sepanjang tidak 

bertaubat.
54

 

Terdapat tiga istilah yang biasa digunakan oleh ulama bagi 

merujuk kepada  jual beli tanpa akad yaitu: 

a. Bai’ al-Mu’a>t}ah( ع ال اطا  ( ب

Pembelian dengan cara saling beri memberi. Penjual memberi 

barang manakala pembeli memberi uang.Secara „Urfnya semua 

orang mengerti bahwa kewujudan perasaan saling meridhai antara 

kedua pihak di dalam majlis. 

b. Bai’ al-Murawadhah ( ض را ع ال  ( ب

Pembelian dengan cara redha meredhai. Tidak perlu 

aqad.Penjual memang redha kepada pembeli dan begitu juga 

sebaliknya. 

c. Al-Ta’aati (unjuk mengunjuk) 

Perbuatan saling unjuk mengunjuk dikira saling meredhai. 

Penjual menghulur barang dalam masa yang sama pembeli 

menghulur wang. Perbuatan mereka dikira meredhai antara satu 

sama lain.
55

 

Bentuk transaksi mu‟athah di zaman modern: 
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1. Jual beli melalui mesin yang sudah berisi minuman penyegar, aqua, 

atau minuman bersoda dengan cukup memasukan sejumlah uang 

pecahan ke dalam mesin. 

2. Transaksi melalui mesin ATM, seperti pembayaran listrik dan air. 

3. Pemesanan dan pembelian tiket melalui internet. 

4. Jual beli saham melalui internet. (Lihat Syarh „Umdatul Fiqh, 2: 

782).
56

 

 

 

D. AKAD JUAL BELI 

1. Pengertian Akad Jual Beli 

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-„aqd bentuk jamaknya al-„uqud 

yang mempunyai arti antara lain: 

a. Mengikat (al-rabith), yaitu: 

ىمعىطريى ب نى يش ىا  ىم ىب ىاخر يىبل اى ي بح ىكقطل ى ا  ة
“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang 

lain sehingga bersambung,kemudian keduanya menjadi sepotong 

benda,” 

 

b. Sambungan (al-„aqd), yaitu: 

اال ص ىالذيىُسكه   ي  قهم  

"Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.” 
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c. Janji (al-„ahd), sebagaimana yang dijelaskan  Al-Qur‟an dalam surat Ali 

Imran 76: 

بىاملقن  ب  ى بىاؤيىبله هىؤا ق ى إاىاهى
“(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menempati janji (yang 

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

orang bertaqwa.” 

 

Dari keterangan di atas dapat disimpulan bahwa pengertian akad paling 

tidak mencakup: 

1. Perjanjian (al-„ahd) 

2. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih 

3. Perikatan (al-„aqd)57
 

Adapun secara istilah (terminologi) ada beberapa definisi akad, 

pengertian tersebut ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. 

1) Pengertian akad secara umum adalah: 

ك ى   زمىامرء   ى ل  ى  اءىص رىب رااةى   راةىك ل قفىامىا لج جىايىارااى

ىيبىك ىلبيع
"Setiapyang 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: 

ىار ب طىا  ىبقبؤاى   ىؤ  ى شر عىيثبتىا رهىيى   
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“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan 

syara‟yang berdampak pada objeknya.” 

 

3) Pengertian yang dikemukakan  oleh Hendi Suhendi, adalah: 

ىج  عىا  ىا  الطر نى عىقبؤاىااىخراؤالكامىالؤا  الق ىئمى ق ى ه  
“Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan 

seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.”58
 

 

Dalam pandangan syara‟ suatu akad merupakan ikatan secara hukum 

yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak 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.Pernataan itulah yang 

disebut dengan ijab dan qabul.
59

 

Dengan demikian ijab qabul 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 syari‟ah Islam.60
 

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 kalau 

sudah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, maka terjadilah tukar-menukar 
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barang atau jual beli tanpa memperhatikan lafaz akad.Berbeda dengan 

masyarakat tradisional, adalah masyarakat modern yang hidup di 

perkotaan.Jual beli dilakukan di supermarket, mal, 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.
61

 

Ada masanya kadang-kadang kontrak tidak dilakukan dengan perkataan 

atau lafaz, tetapi dengan perbuatan dua pihak yang beraqad. Ini dinamakan 

oleh fiqh dengan mu‟atah atau ta‟ati atau murawadah, yaitu aqad dengan cara 

perbuatan tukar-menukar yang menunjukkan persetujuan atau kerelaan dua 

pihak tanpa mengeluarkan lafaz ijab dan qabul. Dalam kes 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 ijab dan qabul, maka jual beli itu sah 

karena perbuatan itu menyatakan persetujuan atau kerelaan pada pandangan 

„urf atau adat manusia. Demikian juga aqad menjadi sah jika pembeli hanya 

membayar uang pendahuluan sebab ia merupakan sebagian daripada harga.
62

 

„Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan 

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

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

ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai 
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sangsi (karena itulah ia sebagai hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak 

dikondifikasikan (karena itulah ia sebagai adat). Hal ini sesuai dengan kaidah: 

ْ فآ ْ اْطر ب ْ فإ أ طر ا ر ا ل ا   ْ ا  .ا  

“Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah 

berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bias dijadikan sebagai 

salah satu patokan hukum” 

 

 

Abu Yusuf dari kelompok „Ulama Hanafi dan mayoritas „Ulama non-

Hanafiyah berpendapat bahwa hokum syara‟ itu juga berubah mengikuti 

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

dengan kaidah: 

ااْ    ْر ااْ     ْ ْر ااْ  ا  ب  ْ ْ ر   ا 

“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 

mashlahah mursalah. Maka dari itu, jika adat dan „Urf tetap dipertimbangkan 

sebagai salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam 

menafsirkan nash, seperti takhsinul „am dan taqyidul muthlaq dengan adat 

atau „Urf, bahkan terkadang qiyas ditinggalkan lantaran adat-kebiasaan atau 

„Urf dianggap yang lebih sesuai.63
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Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah tidak 

menjelaskan kadarnya, maka ukurannya dikembalikan kepada „urf, seperti 

ukuran besarnya mahar, besarna mut‟ah bagi istri yang dicerai suaminya, 

upah bagi buruh dan pembantu rumah tanggadi suatu tempat dan lain-lain.
64

 

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 sah.
65

 

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.
66

 

2. Rukun Akad Jual Beli 

Terdapat perbedan pendapat di kalangan fuqaha berkenaan dengan 

rukun akad. Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas: 

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. 
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b) Ma‟qud „alaihialah 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) Maudhu’ al-‘aqd yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Seseorang 

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.
67

 

d) Shighat al‟aqdyang terdiri dari ijab dan qabul. Bentuk bertukarnya 

sesuatu dengan yang lain, sehingga sekarang ini berlangsungnya ijab dan 

qabul dalam transaksi jual beli tidak harus berhadapan (bertemu 

langsung). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al‟aqd  ialah: 

a. Shighat al‟aqdharus jelas pengertiannya, maka kata-kata dalam ijab 

qabul harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian. 

b. Antara ijab dengan qabul harus bersesuaian, maka tidak boleh antara 

pihak berijab dan menerimanya (qabul) berbeda lafadh, sehingga 

dapat menimbulkan persengketaan. 

                                                           
67

 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, 28. 



47 

 

 

c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman dari pihak 

lain.
68

 

 

 

 

3. Syarat Jual Beli 

Syarat-syarat umum suatu akad adalah: 

1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak 

menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh 

walinya. 

2. Obyek akad itu dilakui oleh syara‟. Obyek akad itu harus memenuhi 

syarat: 

a. Berbentuk harta 

b. Dimiliki seseorang 

c. Bernilai harta menurut syara‟ 

3. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara‟. Atas dasar ini, seorang wali 

(pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil 

tersebut. Seharusnya harta anak kecil tersebut dikembangkan, dipelihara 

dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). 

Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara‟.69
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4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad 

yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. 

5. Akad itu bermanfaat. Umpamanya: seseorang mengadakan akad dengan 

seseorang penjahat, bahwa penjahat itu akan menghentikan kejahatannya 

bila diberikan imbalan. Akad semacam itu tidak sah, sebab suatu 

tindakan kejahatan memang harus dihentikan. 

6. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang 

menggambarkan proses suatu transaksi. 

7. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara‟. Jelas tujuannya untuk 

memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan. Begitu 

juga akad-akad lainnya.
70

 

4. Berahkhirnya Akad 

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir 

apabila: 

a) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai 

tenggang waktu 

b) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap 

berakhir jika: 

1. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu 

rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. 

2. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat. 

3. Akad itu tidak dilaksanakan salah satu pihak 
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4. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna. 

c) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
71

 

d) Di fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan 

syara‟, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. 

e) Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang.
72

 

 

5. Awal dan Berahkhirnya AkadMu’a>t}ah 

Prinsip Islam yaitu memudahkan bukan menyusahkan. Semua orang 

tahu pihak penjual ingin menjual barang .
73

kedua belah pihak yang 

melakukan akad sepakat atas harga barang dan jenisnya lalu keduanya saling 

memberikan kepada yang lain tanpa menyebut harga atau jenis 

barang.
74

Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis 

dicantumkan pada barang tersebut, dan kemudian si pembeli datang ke meja 

kasir,
75

tanpa ada pembicaraan ataupun isyarat dan tanpa menanyakan 

harganya,
76

 Pada saat pembeli datang ke meja kasir menunjukkan bahwa di 

antara mereka akan melakukan transaksi jual-beli. Setelah transaksi selesai 

ada nota kesepakatan antara perusahaan yang terkait dengan penjual dan 

pembeli atas satu sistem yang mengungkapkan keridhaan semua 
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pihak.
77

tanpa adanya ucapan apa-apa, cukup saling ridho dengan si penjual 

menyerahkan barang dan si pembeli menyerahkan uang.
78

 

Ini sesuai dengan isi ungkapan kaidah fiqh yang berbunyi : 

ا ال ال ا ا لأ لفاظ  قاص  ر ف ال ق لل  ال 

Artinya : “yang dinggap di dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-

makna, bukan lafazh-lafazh dan bentuk-bentuk perkataan.
79

 

E. KONSEP PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI 

Harga merupakan segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak 

yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainnya, lebih sedikit, 

maupun sama denganya. 

Sedangkan penetapan harga merupakan penetapan harga jual barang 

dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut 

melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.
80

 

Ekonomi Islam seperti dikemukakan Hasanuzzaman adalah 

pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syari‟ah yang 

mencegah ketidakadilan dalam pencariandan pengeluaran sumber-sumber 

daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka 

melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.
81
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Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu 

barang, yaitu as-Saman dan as-Si‟r.as-Samanadalah patokan harga satuan 

barang, sedangkan as-Si‟r adalah harga yang berlaku secara actual di pasar.
82

 

 

 

Ulama membagi as-Si‟r itu kepada dua macam, yaitu: 

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

ulah para pedagang. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, 

pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan 

pemerintah akan membatasi hak para pedagang.
83

 

2. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah 

mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun 

produsen serta melihat keadaan ekonomi riildan daya beli masyarakat. 

Mekanisme ini lazim disebut al-Tas‟ir al-Jabari.
84

 

Penetapan konsep tas‟ir dalam kehidupan ekonomi tentang penetapan 

harga ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang 

dijadikan obyek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat. 

Dengan adanya tas‟ir, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang 

mungkintidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek 

penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan 

penuh dengan kerelaan hati.
85
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Berdasarkan teori klasik tentang persaingan yang sempurna, pasar 

terbentuk dari produsen-produsen kecildan konsumen-konsumen kecil dalam 

jumlah yang tidak menentu.
86

Dalam system ini pengusaha menjadi agen 

masyarakat untuk menentukan bagaimana barang dan jasa itu diproduksi.
87

 

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis.Namun demikian, dia 

tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas 

keuntungan normal dengan menjadi lebih sedikit barang untuk harga yang 

lebih tinggi.
88

 Hal ini didasarkan pada landasan al-Qur‟an dan Sunah: 

Al-Qur‟an suratAt-Taubah 34-35: 

 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar 

dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar 

memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-

halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang 

menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan 

Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 

mendapat) siksa yang pedih,(34)pada hari dipanaskan emas perak 

itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, 

lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: 

"Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, 

maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan 

itu,(35)"
89
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Menimbun harta kebutuhan masyarakat merupakan praktek bisnis yang 

di dalamnya terdapat landasan kebatilan, kerusakan dan kezhaliman.
90

Adanya 

laknat yang berlaku pada dosa besar yang juga menunjukkan bahwa spekulasi 

diharamkan. Nabi bersabda: 

ْر قال  ر  ْ ْ اب سلم : ع   ْ ل ه صل ه عل ْ   ْا  ر , قال رس

ْ ف خا ط ٌ  ْ ل ْ بحا ع  ْال ْ ل  ْ ْ ا ر  ً ا ا    (,,, .. ْ ر )ر  

 

Artinya: Dan dari Abu Hurairah, ia berkata,Rasulullah saw. Bersabda: 

“Siapa yang menimbunsuatu timbunan (barang) dengan maksud 

menaikkan (harga bagi) kaum muslimin, maka orang itu adalah 

bersalah”.91
 

 

Menurut para 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, padahal 

imam diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin, 

kebijakan imam yang mengutamakan kemaslahatan pembeli dengan 

memurahkan harga tidak lebih utama daripada kebijakannya yang 

mengutamakan kemaslahatan penjual dengan meninggikan harga. Bila 

kedua perkara ini saling berseberangan, maka masing-masing penjual dan 

pembeli wajib berijtihad untuk kepentingan mereka sendiri. Mewajibkan 

                                                           
90

 Muhammad R. Lukman Fauroni, Visi Al-Qur‟an Tentang Etika Bisnis (Jakarta: Salemba 

diniyah, 2002), 159. 
91

 Qadir Husain, TerjemahanNailul Authar, Jilid 4 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), 1765. 



54 

 

 

pemilik barang untuk menjual barangnya dengan harga yang tidak 

disukainya, bertentangan dengan firman Allah: 

…….. 
Artinya: 

“kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu.” (An-Nisa: 29)
92

 

 

Sementara ulama madzhab Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan 

imam untuk menetapkan harga demi menghindarkan masyarakat dari 

kemudharatan, bila para pemilik barang menetapkan harga yang jauh 

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.
93

 

Islam mengharamkan produksi yang hanya merealisasikan 

kepentingan peribadi dan membahayakan kepentingan umum.Kepentingan 

masyarakat lebih tinggi dan lebih penting daripada kepentingan pribadi. 

Terminologi ini menyatakan bahwa perhatian terhadap kepentingan pribadi 

akan menciptakan keharmonisan untuk kepentingan umum tidak selamanya 

benar.
94

 

Nabi Saw bersabda: 

ل ه صلـ ه  ْ ْ أ رس ر رض ه ع ْ ا اْلـ ْ سْ  ْب  الك ْب س ْ س  ْ أبـ ع

سلم قال   ْ ا : عل ضرار ا ضرر   
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Artinya: “Dari Abû Sa‟îd Sa‟d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu 

anhu, Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Tidak 
boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”.95

 

 

Islam menghargai hak penjual maupun pembeli untuk menentukan 

harga sekaligus melindungi hak keduannya.Islam membolehkan, bahkan 

mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga 

disebabkan adanya penyimpangan terhadap permintaan dan penawaran.
96

 

Dari pemaparan diatas bahwasanya, prinsip jual beli adalah tidak ada 

yang saling dirugikan antara keduanya atau berdasarkan suka sama suka. 

Prinsip suka sama suka yaitu tidak mengandung pemaksaan yang 

menghilangkan hak pilih seseorang dalam aktivitas mu‟amalah. 

Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini 

tidak dijumpai dalam Al-Qur‟an.Adapun dalam hadith Rasulullah Saw 

dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diindikasikan 

bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor 

dominan yang menjadi landasan hukum at-Tas’ir al-Jabari, menurut 

kesepakatan ulama fiqh adalah al-Maslah}ah} al-Mursalah (kemaslahatan).
97

 

Dalam fiqh dijelaskan bahwa, para produsen tidak boleh semena-mena 

menaikkan atau menurunkan harganya dari harga yang lazim di pasaran, 

karena itu semua akan menimbulkan kerugian kepada pihak yang lain.
98
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Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya 

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

perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
99

 

Islam 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 syari‟ah 

Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi para 

masyarakat dari kejahatan para pengusaha atau wirausaha yang curang 

dalam penentuan harga.
100

 

Dalam penetapan harga tersebut pemerintah harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

1. Tindakan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat 

2. Adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pedagang dalam 

menentukan harga 

3. Penetapan harga dilakukan berdasarkan penelitian para ahli ekonomi 

4. Penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan keuntungan bagi 

pedagang 

5. Dilakukan pengawasan secara terus-menerus dari pihak penguasa 

terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun persediaan barang, 

sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh pedagang.
101
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Ibn Qadamah, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim membagi bentuk 

penetapan harga menjadi menjadi dua macam, yaitu: 

a. Penetapan harga yang bersifat zalim 

Penetapan harga oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan 

keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. 

b. Penetapan harga yang bersifat adil 

Penetapan harga yang disebabkan ulah para pedagang yang dengan 

mendahulukan kepentingan orang banyak dengan memperhitungkan 

modal, biaya transportasi dan keuntungan para pedagang.
102

 

Ulama madzhab Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan imam untuk 

menetapkan harga demi menghindarkan masyarakat dari kemudharatan, bila 

para pemilik barang menetapkan harga yang jauh 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.
103

 

Islam mengharamkan produksi yang hanya merealisasikan kepentingan 

peribadi dan membahayakan kepentingan umum. 

Dalam fiqh dijelaskan bahwa, para produsen tidak boleh semena-mena 

menaikkan atau menurunkan harganya dari harga yang lazim di pasaran, 

karena itu semua akan menimbulkan kerugian kepada pihak yang lain.
104

 

F. JUAL BELIYANG DILARANG 
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Syari‟at 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).
105

Jual beli yang dilarang dan batal 

hukumnya adalah sebagai berikut. 

1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad) 

a. Jual beli orang gila 

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak 

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

lain. 

b. Jual beli anak kecil 

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum 

mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang 

ringan atau sepele.
106

 

 

c. Jual beli Talji‟ah 

Talji‟ah sinonim dari ikrah (paksaan) dan idhthirar  (terpaksa) 

adalah 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.
107

 

d. Jual beli orang yang terhalang 
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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, 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 dari perbuatan zalim.Jual beli 

tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama 

Hanabilah.
108

 

 

 

2. Terlarang sebab shighat 

a. Jual beli dengan isyarat atau tulisan 

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), 

akad tidak sah. 

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan 
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Disepakati ulama fiqih adalah sah, tempat berakad adalah 

sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika 

qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti 

surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.
109

 

c. Jual beli barang yang tidak di tempat akad 

Ulama fiqih 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 

Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau 

ditangguhkan pada waktu yang akan dating. Jual beli ini dipandang 

fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut Jumhur Ulama.
110

 

 

3. Terlarang sebab ma‟qud alaih (barang jualan) 

a. Barang yang dihukum najis olah agama 

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

bangkai, dan jual beli khamar. 

b. Jual belisperma (mani) hewan 

Seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar 

dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya karena 

Rasulullah Saw besabda: 
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َحّدثَ َنا ُمَسّدٌد ، َحّدثَ َنا َعْبُد اْلَواِرِث َوِإْسَماِعيُل ْبُن ِإبْ َراِهيَم َعْن َعِلّي ْبِن اْلَحَكِم ، َعْن نَاِفٍع ، 

ُهَما ، قَاَل   َعْسِ  اْلَ ْحلِ نَ َهى الّنِبّي صلى اه عليه وسلم َعْن : َعِن اْبِن ُعَمَر ، َرِضَي الّلُه َعن ْ

 (أخرجه البخاري في الصحيح)

Artinya: “Menceritakan kepadaku Musadad, menceritakan kepadaku 

Abdul warits dan Ismail bin Ibrohim, dari Ali bin Hakam, 

dari Nafi‟ dari Ibnu Umar-semoda Allah SWT meridhoi 

keduanya- Ibnu Umar berkata,”Nabi saw melarang 
mengambil upah dari sperma hewan  pejantan. (H.R. 

Bukhori ).
111

 

 

c. Jual beli dengan muhaqallah 

Menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah 

dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
112

 

d. Jual beli dengan mukhadharah 

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 munabadzah 

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, 
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terjadilah jual beli.Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan 

tidak ada ijab dan qabul.
113

 

f. Menjual susu dalam puting 

Menjual susu yang masih dalam puting tidak diperbolehkan, 

karena ada kemungkinan adanya penipuan. Puting itu kemungkinan 

tidak mengandung susu, berisi angina atau hal lainyang di luar 

penjualan itu.
114

 

4. Terlarang sebab syara‟ 

a. Jual beli riba 

Riba nasiah dan riba fadhl adalah fasid menurut ulama 

Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.
115

 

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  

Shallallahu „alaihi wasallam  adzan jum‟at hanya dilakukan sekali, 

yaitu adzan menjelang khuthbah. Pada adzan itulah jual beli 

diharamkan.
116

 

c. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar 
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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 

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun 

masih dalam khiyar, 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 diboehkan jika hanya bermanfaat bagi salah 

satu yang akad. 
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BAB III 

PROFIL DAN PRAKTEK JUAL BELI MAKANAN 

DI RUMAH MAKAN CAHAYA PUTRA SELATAN 2 PONOROGO 

 

A. Latar Belakang  Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo 

1. Sejarah Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo
117

 

Rumah makan suatu tempat di mana orang-orang berkunjung untuk 

makan atau pun minum atau hanya sekedar bersantai dari aktivitas pekerjaan 

yang melelahkan ataupun aktivitas-aktivitas yang lainnya yang dilakukan 

seseorang sehari-hari dengan adanya rumah makan seseorang akan 

mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan makan tidak usah 

bersusah payah membawa sendiri dari  rumah yang membutuhkan waktu 

lama. 

Dengan perkembangan yang telah modern seperti sekarang ini banyak 

hal yang telah berubah yang jauh perbandingannya dari masa-masa dulu, 

masa modern telah banyak memberikan kemudahan dan fasilitas yang 

sangat signifikan dan praktis terhadap masyarakat, masyarakat pun tidak 

kalah kreatif dan tanggap dalam menghadapi perkembangan zaman yang 

terus meningkat dari tahun ketahun. 

Kemudian timbullah fikiran masyarakat akan mendirikan sebuah 

usaha restoran atau rumah makan, namun rumah makan yang berbeda dari 

rumah makan pada umumnya. Selain sebagai usaha juga bertujuan menarik 
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pelanggan dengan sistem yang berbeda dan pelayanan yang unik dan 

menarik, sehinga pembeli dapat menikmati kenyamanan yang berbeda dari 

yang biasanya kebanyakan ditemukan. 

Di era modern ini telah banyak masyarakaat atau pun pengusaha yang 

menginginkan usahanya lebih maju dan sistem yang modern pula telah 

banyak yang mendirikan rumah makan atau restoran yang menggunakan 

sistem prasmanan, sistem prasmanan ini telah banyak merambah dikota-kota 

besar bahkan kota kecil juga telah banyak yang mendirikan usaha rumah 

makan sistem prasmanan ini. 

Rumah makan sitem modern ini yang sering disebut juga dengan 

rumah makan prasmanan sepertinya telah mencuri hati para pelanggan 

ketimbang rumah makan biasa pada umumnya, hal ini karena memiliki 

fasilitas yang lebih memberikan ketertarikan dan kemudahan bahkan 

memberian waktu yang tidak lama. Bagi yang tidak memiliki banyak waktu 

lebih akan lebih membantu dengan memilih sistem yang modern ini.
118

 

Berwira usaha haruslah memiliki sikap yang disiplin dan mau 

menerima masukan dari konsumen, agar dapat menjaga usaha kuliner pada 

zaman sekarang yang perlu diperhatikan ialah menciptakan rasa yang enak 

pada makanan 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 kereatifitas, 
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keuletan, dan keikhlasan merupakan suatu yang harus ditempuh bila ingin 

menjadi seorang wirausaha yang sukses. Banyak wirausaha yang tidak 

bertahan lama dalam persaingan dan banyak juga wirausaha yang gulung 

tikar akibat tidak bias menghadapi persaingan yang semakin ketat ini. 

Tiap orang Islam dituntut untuk mencari nafkah dengan cara yang 

benar, apabila seseorang mengumpulkan kekayaan atau harta dengan cara 

yang tidak halal. Maka harta kekayaan apa pun yang diperoleh dengan cara 

yang bathil dan tidak halal, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. 

Harta kekayaan apapun yang ditinggalkan keturunannya juga akan menjadi 

sumber malapetaka yang besar di dunia maupun di akhirat. 

Harta apa pun yang diperoleh dengan cara yang tidak halal akan terus 

berpengaruh buruk terhadap generasi mendatang. Kemudian harta kekayaan 

yang diperoleh dengan cara yang halal dan benar akan mendapat rahmat dan 

berkah bahkan bagi keturunannya kelak. Perdagangan dalam semua 

bentuknya harus bersih dan jujur. Apabila seseorang melaksanakan 

perdagangan sesuai dngan petunjuk al-Qur‟an dan Sunnah maka orang itu 

akan melihat karunia Allah sekalipun tidak bisa mengumpulkan kekayaan 

yang besar. 

Bapak Sutrisno selaku salah satu wirausaha yang mendirikan rumah 

makan prasmanan dengan segenap keterampilannya dan kreatifitasnya. 

Rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo melainkan cabang dari 

rumah makan Cahaya Putra Selatan Balong yang sudah lama berdiri. 

Berdirinya Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo ini berawal dari masukan atau 
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usulan pelanggan yang mengusulkan agar membuka cabang di ponorogo 

yang memiliki kawasan yang lebih strategis. Dengan berbagai pertimbangan 

maka dibangunlah rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo yang 

resmi didirikan pada tahun 2013 silam. 

Faktor yang mempengaruhi berdirinya  rumah makan Cahaya Putra 

Selatan 2 Ponorogo ini sebenarnya tidak memiliki faktor khusus, pengelola 

hanya ingin memperluas usaha yang dirintis agar semakin maju dan 

berkembang karena adanya zaman modern yang membawa perubahan 

sedemikian rupa hendaklah menyiasati dalam menarik hati pelanggan dan 

mengikuti perkembangan zaman yang semakin memudahkan dan praktis. 

Rumah makan prasmanan merupakan rumah makan pada umumnya 

yang menjual berbagai menu makanan, namun memiliki strategi yang 

berbeda dalam penjualannya ataupun hidangan menunya, dimana prasmanan 

memiliki sistem penyajian makanan pada meja panjang yang terpisah untuk 

setiap menu, dan pengunjung mengambil sendiri menu yang diinginkan. Hal 

ini dikarenakan lebih praktis dan mengurangi jumlah pelayan yang 

diperlukan dalam rumah makan.
119

 

2. Letak Geografis 

Rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo secara geografis 

terletak ditengah-tengah kota Ponorogo tepatnya di Jl. Jendral Sudirman No. 

47 Ponorogo, atau tepatnya di sebelah timur Alun-Alun kota Ponorogo, 
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Cahaya Putra Selatan didirikan atas sebidang tanah seluas kurang lebih 102 

m2.
120

 

3. Tujuan Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo 

Tujuan dan target mendirikan rumah makan CPS 2 Ponorogo ini 

sebenarnya tidak lebih hanya menjalankan usaha namun dengan adanya 

rumah makan sistem prasmanan ini dapat melatih bahkan mendidik 

masyarakat untuk senantiasa bersikap jujur, apalagi di era modern ini 

sangan sulit mendapati orang yang benar-benar berhati mulia dalam 

kejujurannya. Hal ini dapat membangun kepribadian masyarakat untuk 

bersikap jujur dimanapun kita berada dalam kehidupan sehari-hari dan 

dalam lingkungan sekitar kita. 

Karena dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini sangat sulit 

ditemui orang-orang yang benar-benar jujur apalagi dilihat pada kehidupan 

dikota besar mayoritas hidup bermasyarakatnya sangan minim, mereka 

cenderung individualisme. Tidak mementingkan kehiduapan bermasyarakat 

bahkan tidak jarang hidup bertetangga saja tidak saling mengenal satu sama 

lainnya, hal ini lah kejujuran sangat penting untuk membangun kehidupan 

mendatang dan kehidupan bermasyarakat agar saling menjaga harta milik 

sendiri maupun harta milik orang lain, karena kita semua hidup bergantung 

pada bantuan orang lain.
121
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4. Kendala Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo 

Sebuah usaha itu pasti ada kendala sebelum maupun sesudah 

berdirinya sebuah rumah makan, sebelum berdirinya rumah makan Cahaya 

Putra Selatan 2 Ponorogo memilik kendala, diantaranya: 

a. Peralatan ataupun fasilitas dapur yang belum tersedia, seperti: panci, 

penggorengan, kompor, meja, kursi dan lain-lain. 

b. Tempat atau kios.
122

 

Kendala yang dihadapi pemilik rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 

Ponorogo ini mendapat simpatik dari rekan sekaligus pelanggan dari 

pemilik rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo yang sangat baik, ia 

membantu dalam pemilihan tempat sekaligus memberikan tempat yang 

strategis untuk mendirikan rumah makan ini, sehingga rumah makan ini 

tidak mengalami kesulitan yang fatal atas bantuan rekan-rekan pemilik 

rumah makan tersebut.
123

 

Adapun setelah berdirinya rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 

Ponorogo memilik kendala, diantaranya: 

a. Strategi menarik pelanggan baru 

b. Menu yang dihidangkan  harus menarik selera 

c. Fasilitas yang tersedia harus benar-benar rapi dan bersih 

Berdirinya rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo yang 

masih baru cukup dimaklumi jika masih membutuhkan waktu dalam 

mencari atau menarik pembeli agar lebih banyak lagi yang datang, walau 
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demikian tidak menyulitkan bagi pihak pengelola atau pemilik rumah 

makan ini karena telah memiliki pelanggan tetap yang sudah terbiasa datang 

di rumah makan Cahaya Putra Selatan Balong sebagai cabang 1 dari rumah 

makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo ini.
124

 

Persaingan dalam berwira usaha memang sangat lazim dalam 

bermasyarakat karena hidup kita sangat berdampingan satu diantara yang 

lainnya, tidak hanya salah satu pihak saja yang menginginkan sukses dalam 

berwira usaha namun semua orang menginginkan hal yang sama. Oleh 

sebab itu hendaklah memiliki strategi tersendiri agar usaha yang dibangun 

tidak mengalami kemerosotan karena kurangnya perhatian khusus dalam 

mengembangkan usaha. 

Biasanya dalam wira usaha rumah makan memiliki strategi yang 

cukup membuat pembeli maupun pelanggan merasa nyaman dan tidak 

merasa canggung untuk datang bahkan ingin menjadikan rumah makan 

tersebut sebagai rumah makan langganan karena keramahan dan kesopanan 

pelayan maupun pemilik rumah makan. Dengan sambutan senyum atau 

bahkan dengan ucapan selamat datang sehingga pembeli akan merasa 

dihormati dan pelanggan terkesan akan pelayanannya yang ramah.
125

 

Rumah makan yang senantiasa rapi dan bersih adalah keinginan dan 

harapan bagi pembeli, begitu juga hidangan yang dihidangkan yang terjaga 

kebersihannya sangat bergantung agar pembeli tidak merasa jijik dan tidak 

nyaman hanya karena meja yang kotor bahkan jika makanan yang tersaji 
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terdapat kotoran, hal ini sangat berpengaruh pada kualitas penyajian rumah 

makan tersebut dan dapat mengecewakan pelanggan.  

Maka dari itu rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo ini 

sangat menjaga kebersihan dari meja, kursi, lantai yang selalu disapu dan 

dielap, bahkan menu yang dihidangkan sangat dijaga kebersihannya dengan 

diberi kipas angin agar tidak dihinggapi lalat. Selain itu pihak rumah makan 

juga menyediakan televisi agar pelanggan dapat menikmati makanan sambil 

melihat siaran televisi. Dengan hal tersebut agar pelanggan betah dan 

merasa nyaman dan akan terus datang kembali esok hari.
126

 

Selain itu dengan adanya sistem prasmanan seperti ini yang sangat 

memudahkan dan sangat praktis, itulah sebabnya banyak sebagian 

masyarakat dari kalangan pelajar, mahasiswa maupun karyawan lebih 

tertarik akan sistem yang modern ini. Selain dapat memilih sendiri sesuai 

selera masing-masing pelanggan tidak takut menyisakan makanan karena 

dengan sistem bebas mengambil sendiri pelanggan dapat menakar porsi 

yang sesuai dengan porsi sendiri, selain itu pelanggan tidak harus menunggu 

lama untuk dilayani pelayan dan lebih menyingkat waktu.
127

 

5. Sistem pembayaran di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo 

Dalam jual beli seorang harus memperhatikan hal yang ada 

hubungannya dengan sistem pembayaran, karena sistem pembayaran ini 

sangatlah penting agar kita tidak terjerumus dalam riba. Beberapa rumah 

makan membebaskan tamunya untuk mengambil sendiri makanan yang 
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mereka makan, ada pula yang hanya  membebaskan pembeli untuk 

mengambil nasi. Di beberapa rumah makan pembeli harus membayar semua 

di depan, ada juga yang membayar setelah makan. 

Setiap pembeli yang datang ke rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 

Ponorogo langsung mengambil piring yang telah disediakan, kemudian para 

pebeli langsung mengambil menu yang diinginkan sesuka hati tanpa ada 

pengawasan dari pihak penjual atau pelayan, setelah pembeli selesai 

mengambil menu yang dipilih sesuai dengan selera masing-masing pembeli 

langsung duduk dimeja yang telah disediakan tanpa menunjukkan terlebih 

dahulu menu yang telah dipilih kepada pelayan sebagai penentuan harga 

terhadap menu tersebut. Setelah pembeli selesai makan langsung datang 

kekasir untuk transaksi atau membayar dengan disertai menyebutkan menu 

apa saja yang telah dipilih pembeli. Pihak kasir langsung menjumlah dari 

setiap menu yang disebutkan pembeli berapa harga yang harus dibayarkan, 

Kemudian pembeli membayar sesuai harga yang ditetapkan tersebut.
128

 

Membayar setelah makan seperti prosedur yang dilakukan di rumah 

makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo, pembeli yang membayar setelah 

makan dengan pelayan yang tidak secara khusus mengawasi sehingga 

sistem pembayaran seperti ini memerlukan kepercayaan antara pembeli dan 

pemilik rumah makan. Bisa saja pembeli membayar dengan jumlah lebih 

sedikit dari yang telah dikonsumsi, sistem seperti ini akan memberikan nilai 
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tersendiri karena pembeli merasa bebas mengambil makanan dengan porsi 

sesuai keinginannya
.129 

Dengan demikian hendaklah penjual selalu waspada dan berhati-hati 

pada pembeli yang mungkin tidak memiliki tanggung jawab moral yang 

baik, sehingga tidak terjadi kecurangan dalam pembayaran. Sistem rumah 

makan seperti ini memang sangat membutuhkan kepercayaan penuh dan 

sebagai pembeli haruslah bersikap jujur dan tidak curang, karena kejujuran 

dalam diri seseorang harus ditanamkan sejak dini, dimanapun dan 

kapanpun. Dengan adanya kejujuran akan menambah sejahtera dalam suatu 

masyarakat itu sendiri.130 

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam 

segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah seperti 

ini, jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak 

legalitas perikatan itu sendiri. selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam 

jual beli seperti ini akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. 

Bermuamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para 

pihak yang melakukan prikatan atau jual beli dan juga bagi masyarakat dan 

lingkungannya. 

Jika kecurangan dan ketidak jujuran dimasyarakat terus terjadi dan 

terus merambah dalam masyarakat akan berakibat fatal, diantaranya dapat 

merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Hal ini sangat berperan 

penting agar tidak beresiko kehancuran bahkan kebangkrutan bagi para wira 
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usaha. Selama rumah makan Cahaya Putra Selatan  2 Ponorogo berdiri sejak 

dua tahun silam tidak mendapati kecurangan yang terjadi ketika diketahui 

maupun tidak diketahui oleh pelayan maupun penjual. 

Menurut pengelola para pelanggan yang datang tidak pernah 

melakukan kecurangan terhadap menu yang diambil. Para pelanggan sangat 

jujur dan bertanggung jawab sekalipun ada pelanggan yang lupa akan menu 

yang diambil pelanggan akan datang kembali untuk membayar. Menurut 

pengelola rumah makan diacungi jempol atas kejujuran pelanggan 

khususnya pelanggan ponorogo.
131

 

Dikota kecil ponorogo ini ternyata masih banyak yang memiliki 

kejujuran yang baik, hendaklah kita semua menjaga akhlak mulia yang 

semakin langka ini, sehingga kesejahteraan dan kemajuan semakin baik 

khususnya semakin eratnya kekeluargaan terus terjalin. Dengan adanya 

kekeluargaan yang baik dapat semakin majunya masyarakat dalam berwira 

usaha dengan cara yang bersih tanpa ada persaingan yang tidak sehat antara 

sesama wirausaha.
132

 

Walau pun diantara pembeli tidak terdapat kecurangan bukan berarti 

tidak memiliki masalah, dengan pelanggan yang memilik berbeda-beda 

selera pemilik memiliki tanggung jawab untuk tetap memberikan kepuasan 

terhadap pembeli agar pembeli tidak merasa kecewa atas hidangan makanan 

yang disediakan. Begitu juga pemilik harus selalu mengontrol para pekerja 
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didapur agar kualitas masakan yang tersaji terjaga kualitasnya dari rasa 

maupun penyajiannya. 

Di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo pernah tedapat 

pelanggan yang complaint pada pelayan atas menu yang dihidangkan, 

pelanggan merasa masakan tersebut kurang nikmat karena keasinan, terlalu 

pedas bahkan ada yang mengatakan masakan terasa hambar. Pihak 

pengelola hanya dapat menanggapi setiap complaint yang datang dari 

pembeli sebagai masukan atau intropeksi bagi koki yang menyajikan 

masakan tersebut.
133

 

Dengan timbulnya problem seperti ini pengelola sangat berhati-hati 

akan penyajian menu yang dihidangkan, karena setiap orang memiliki selera 

makan yang berbeda-beda, jika makanan yang disajikan pas tidak kurang 

ataupun tidak lebih pada pembuatannya walaupun dengan selera yang 

berbeda pembeli akan merasa puas atas penyajian yang dihidangkan, karena 

dengan penyajian yang memuaskan pelanggan akan datang kembali sebagai 

pelanggan tetap. 

B. Akad dan Penetapan Harga Jual Beli Makanan di Rumah Makan Cahaya 

Putra Selatan 2 Ponorogo 

1. Praktek Akad Jual Beli di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo 

Akad 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 
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syara‟. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau 

perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang 

tidak didasarkan pada keridhaan dan syari‟ah Islam.134
 

Berangkat dari sebuah pengamatan, penulis mengambil masalah 

tentang praktek jual beli di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo 

masih memerlukan telaah hokum,  apakah sistem jual belinya telah sesuai 

dengan ketentuan muamalah atau belum. Dengan berdasarkan wawancara 

penulis dengan Bapak Sutrisno, dimana beliau selaku pemilik rumah makan 

Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo, sebagai berikut: 

“Rumah makan prasmanan sebenarnya sama prinsipnya seperti rumah 

makan pada umumnya, namun perbedaan mendasar hanya terletak 

pada tidak adanya pengawasan ekstra dari pelayan maupun pemilik 

rumah makan ketika pembeli mengambil makanan yang dihidangkan 

tidak terdapat tawar menawar, para pembeli dapat mengambil sendiri 

sesuka hati makanan yang diinginkan tanpa ada akad atau ucapan 

serah terima, kemudian pembeli duduk pada meja yang disediakan 

pihak penjual. dan membayar setelah selesai makan tanpa 

menunjukkan terlebih dahulu makanan yang telah diambil. Hal ini 

hanya berbekalkan kepercayan penjual pada pembeli, hendaklah 

selaku pembeli bersikap jujur tanpa ada kecurangan.”135
  

 

Menurut penulis, dikatakan telah melakukan akad ataupun transaksi 

dari pemaparan diatas ketika pembeli telah melakukan ambil-mengambil 

menu atau makanan yang dipilihnya yang telah tersedia rumah makan 

Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo, karena telah mengambil makanan hal itu 

telah menunjukkan akad ijab qabul (serah terima) antara kedua belah pihak 

tanpa keduanya melakukan ucapan serah terima. 
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Rumah makan dengan sistem prasmanan seperti ini membutuhkan 

suatu kereatifitas , keuletan, dan keikhlasan merupakan suatu yang harus 

ditempuh bila ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses, karena di 

zaman modern seperti sekarang ini telah banyak pesaing dalam wira usaha 

apalagi dikota-kota besar yang padat akan penjual-penjual dipinggir jalan 

yang juga memberikan pelayanan yang modern dan unik pula. Dengan 

memberikan pelayanan yang baik akan semakin banyak pelanggan yang 

merasa nyaman, apalagi dengan penyajian yang lezat dan dengan hidangan 

yang berbeda akan memberikan kesan tersendiri bagi pembeli. 

Dengan ketentuan seperti ini dengan mudah menarik pelanggan yang 

datang untuk sekedar makan maupun sekaligus membicarakan bisnis 

dengan rekan kerja maupu bagi yang tidak memiliki banyak waktu luang, 

karena setiap pembeli yang datang mengambil sendiri makanan sesuka hati 

tanpa ada pengawasan khusus dari pihak penjual, selain dapat memberikan 

kemudahan dengan mempersingkat waktu pembeli dapat mengambil 

makanan sesuai selera masing-masing dan sesuai porsinya tanpa ada rasa 

takut tidak habis. 

Adapun barang-barang yang dijual di rumah makan Cahaya Putra 

Selatan 2 Ponorogo ini antara lain: 

a. Ayam goreng, Ayam sambal pedas 

b. Nila goreng juga ada nila sambal merah 

c. Lele goreng 

d. Bermacam-macam kering 
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e. Lodeh juga sayur sup 

f. Minuman botol dingin maupun memesan minuman yang dinginkan pada 

pelayan 

g. Kerupuk juga tersedia
136

 

Dengan banyaknya pilihan menu yang tersedia bahkan hampir 

lengkap ini pembeli akan mudah memilih menu yang tersedia, jika pembeli 

merasa tidak suka disalah satu menu masih banyak menu lain sebagai 

pertimbangan, dengan hal tersebut pembeli akan merasa senang dengan 

pilihan menu yang tersedia, walaupun sekian banyak menu yang 

dihidangkan penulis sering kali mendapati menu yang terhidang cepat habis 

dan pihak yang memasak makanan ini segera memasak agar pembeli tidak 

menunggu lama. 

Hidangan menu yang dihidangkan ini dengan cepatnya habis selain 

karena pelanggan yang begitu ramai yang dating untuk makan di rumah 

makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo ini, pembeli juga dapat 

membungkus menu makanan yang dihidangkan untuk dibawa pulang dan 

dinikmati bersama keluarga dirumah. Bagi ibu rumah tangga yang mungkin 

tidak sempat memasak di rumah hal ini sangat membantu dengan membeli 

sayur ataupun lauk yang sudah matang.
137

 

Sedangkan jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada ikatan 

yang disebut ijab dan qabul, yaitu ucapan atau kesepakatan antara kedua 

belah pihak antara penjual dan pembeli yang mengadakan transaksi. Dan 

                                                           
136

 Ibid., 05/1-W/F-1/12-V/2015. 
137

 Ibid., 05/1-W/F-1/12-V/2015. 



79 

 

 

belum dikatakan sah jual beli sebelum mengucapkan ijab dan qabul 

dilaksanakan, karena ijab dan qabul tersebut menunjukkan kerelaan atau 

suka sama sukanya antara kedua belah pihak baik berupa ucapan (lisan) 

maupun dengan tulisan dengan syarat asal keduanya mengerti akan maksud 

akad tersebut. 

Praktek akad dalam jual beli di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 

Ponorogo yaitu dngan ijab dan qabul yang tidak diucapkan, adapun akad 

jual beli di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo, sebagai berikut: 

a. Antara pembeli dan pengelola tanpa ada ucapan serah terima. 

b. Pembeli langsung mengambil sendiri menu yang dihidangkan sesuka hati 

tanpa pengawasan penjual atau pelayan. 

c. Barang yang dibeli oleh pembeli merupakan barang yang bermanfaat. 

d. Adanya keterikatan kedua belah pihak melakukan transaksi. 

e. Antara kedua belah pihak ridha atau rela merelakan.
138

 

Dengan adanya suka rela diantara kedua belah pihak akan 

menghasilkan keridaan 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 sesuai dengan apa 

yang diniatkannya itu. 

Transaksi jual beli mengecualikan transaksi yang mengandung unsur 

riba, sebab hakikatnya tidak ada perpindahan milik di dalamnya. Dalam 
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pandangan Islam transaksi harus dilakukan secara sukarela („antaradin 

minkum) dan memberikan keuntungan yang professional bagi para 

pelakunya. 
139

 

Di mana dalam Qs. An-Nisaa‟ ayat 29, dinyatakan bahwa segala 

transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan 

antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan. 

Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara 

yang batil. Jika hal ini terjadi dapat membatalkan perbuatan tersebut, unsur 

suka rela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.  

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 Jual Beli di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 

Ponorogo 

Harga merupakan segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah 

pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainnya, lebih 

sedikit, maupun sama denganya. Sedangkan penetapan harga merupakan 

penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk 
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menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang 

ditetapkan.
140

 

Dengan adanya penetapan harga  yang ditentukan terlebih dahulu dari 

para penjual, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin 

tidak dapat dijangkau oleh masyarakat yang tidak berkecukupan dari segi 

penghasilan  maupun ekonominya, hal ini juga dapat menghilangkan 

praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan 

mudah dan penuh dengan kerelaan hati tanpa ada unsur kecurangan dan 

penipuan dalam suatu masyarakat dan tanpa ada pihak yang harus dirugikan. 

Dalam Islam siapa pun boleh berwirausaha, namun demikian 

seseorang tidak boleh mengambil keuntungan yang berlebihan dalam 

penentuan harga diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit 

barang untuk harga yang lebih tinggi, hal demikian termasuk larangan 

dalam Islam oleh karena itu, setiap orang yang memiliki usaha dilarang 

memberikan harga dibawah harga secara umum, karena akan menimbulkan 

eksploitasi kekayaan sehingga siapa yang yang mempunyai modal besar dia 

akan berkuasa. Islam sangat menghargai hak penjual maupun pembeli untuk 

menentukan harga sekaligus melindungi hak keduannya namun dengan 

tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam syariat dan dalam 

kondisi tertentu. 

Tujuan diadakannya penetapan harga merupakan untuk mendapatkan 

keuntungan, mempertahankan usaha agar tidak gulung tikar dan 
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mempertahankan pembeli, dalam penetahan harga harus 

mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan keberhasilan 

menciptakan suatu produk, Harga yang ditetapkan harus bersandarkan 

prinsip tidak ada pihak yang dirugikan. 

Akan tetapi, pematokan harga yang ditetapkan dalam suatu wirausaha 

juga harus dilakukan dalam batas adil, suatu harga yang adil jika telah 

disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Secara umum 

harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau 

penindasan (kez}aliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan 

menguntungkan pihak yang lain. 

Kesuksesan seseorang dalam berwira usaha baru akan terwujud jika 

dilalui dengan kerja keras, ketekunan, dan kesabaran disertai dengan do‟a 

yang tidak terputus. Islam mengharamkan produksi yang hanya 

merealisasikan kepentingan pribadi dan membahayakan kepentingan umum. 

Kepentingan masyarakat lebih tinggi dan lebih penting daripada 

kepentingan pribadi. Terminologi ini menyatakan bahwa perhatian terhadap 

kepentingan pribadi akan menciptakan keharmonisan untuk kepentingan 

umum tidak selamanya benar. 

Berbagai usaha dipandang dari sudut ekonomi mempunyai tujuan 

yang sama, yaitu mencari keuntungan usaha dengan jalan mengatur 

penggunaan faktor-faktor produksi seefisien mungkin, sehingga usaha 

memaksimumkan keuntungan dapat dicapai dengan cara yang efisien. 

Kebanyakan penjual selalu berprinsip memproduksi sesuatu yang menjadi 
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usahanya dengan biaya yang relatif rendah untuk memaksimumkan 

keuntungan yang akan diperoleh. 

Islam 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 syari‟ah 

Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi para 

masyarakat dari kejahatan para pengusaha atau wirausaha yang curang 

dalam penentuan harga. 

Penentuan harga di rumah makan modern seperti yang berkembang 

dizaman sekarang ini sangat memberikan kesan tersendiri dan memiliki 

keunikan yang berbeda dari rumah makan pada umumnya. Rumah makan 

pada umumnya dalam penentuan harga sangat jelas karena telah melalui 

takaran yang diketahui terlebih dahulu oleh pembeli. Berbeda dengan rumah 

makan yang menggunakan sistem modern seperti rumah makan Cahaya 

Putra Selatan 2 Ponorogo, sebagai berikut: 

 “Setiap pembeli yang datang ke rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 

Ponorogo langsung mengambil piring yang telah disediakan, 

kemudian para pebeli langsung mengambil menu yang diinginkan 

sesuka hati tanpa ada pengawasan dari pihak penjual atau pelayan, 

setelah pembeli selesai mengambil menu yang dipilih sesuai dengan 

selera masing-masing pembeli langsung duduk dimeja yang telah 

disediakan tanpa menunjukkan terlebih dahulu menu yang telah 

dipilih kepada pelayan sebagai penentuan harga terhadap menu 

tersebut. Setelah pembeli selesai makan langsung datang kekasir 

untuk transaksi atau membayar dengan disertai menyebutkan menu 

apa saja yang telah dipilih pembeli. Pihak kasir langsung menjumlah 

dari setiap menu yang disebutkan pembeli berapa harga yang harus 
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dibayarkan, kemudian pembeli membayar sesuai harga yang 

ditetapkan tersebut”.141
  

 

Dengan sistem membayar setelah makan seperti yang dilakukan di 

rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo ini sangat sulit dilakukan 

dalam penentuan harganya, karena transaksi dilakukan setelah selesai 

makan tanpa menunjukkan terlebih dahulu makanan yang diambil tanpa 

pelayan atau penjual yang tidak secara khusus mengawasi. Hal ini bisa saja 

pembeli melakukan kecurang terhadap transaksi yang dilakukan.
142

 

Sehingga sistem pembayaran seperti ini memerlukan kepercayaan 

diantara pembeli dan pemilik, jika tidak saling memberikan kepercayaan 

akan mengakibatkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan akan 

timbul rasa curiga, sistem seperti ini sudah lazim dilakukan pada rumah 

makan yang bertemakan prasmanan, hal ini memang sangat berpengaruh 

akan ketertarikan pelanggan akan sistem prasmanan ini. 

Penentuan harga di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo 

ini berlangsung ketika pelanggan selesai makan dan menuju kasir, disana 

pelanggan menyebutkan apa saja yang dipilih sebagai menunya, 

diantaranya: 

a. Nasi dan menu (sayur dan kering kecuali lauk) dihitung satu paket Rp 

4.000, rinciannya: 

Nasi Rp 3.000 

Menu Rp1.000. 
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 Lihat transkip observasi nomor: 05/1-W/F-1/12-V/2015, dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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 Ibid., 05/1-W/F-1/12-V/2015 
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b. Sedangkan lauk seperti: 

Ayam Rp 13.000 

Ikan lele Rp 5.000 

c. Ikan (tergantung besar kecil), ikan ukuran besar sekitar Rp 15.000-

18.000. 

d. Telur Rp 3.000 

e. Minuman botol kurang lebih Rp 5.000 

f. Teh manis Rp 2.000
143

 

Contoh kasus: 

Seorang pembeli yang datang ke rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 

Ponorogo dipersilahkan untuk langsung mengambil piring dan mengambil 

makanan yang telah dihidangkan dengan sesuka hati tanpa ada pengawasan 

khusus dari pemilik, pembeli mengambil nasi sesuai porsi yang pas 

untuknya, kemudian mengambil kering tempe dan kering mie secukupnya, 

tidak lupa menu yang lezat pula yaitu ayam, setelah pembeli selesai 

mengambil makanan yang diinginkan pembeli langsung menuju kursi yang 

telah tersedia. Setelah selesai menikmati makanan pembeli langsung menuju 

kasir dengan menyebutkan apa saja makanan yang telah diambil. Dengan 

bersamaan pula penjual akan menghitung harga tersebut. Dengan rincian: 

Nasi Rp 3.000, kering tempe Rp 1.000, kering mie Rp 1.000, ayam Rp 

13.000 = Rp 18.000. 
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 Lihat transkip observasi nomor: 09/2-W/F-2/18-V/2015, dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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Apabila suatu ketika mendapati pembeli atau pelanggan yang ingin 

menambah menu yang kemungkinan merasa kurang ketika sedang 

menikmati makanan, pihak penjual memperbolehkan dan tidak melarang, 

hal ini telah menjadi ketentuan dari pihak pengelola rumah makan Cahaya 

Putra Selatan 2 Ponorogo, dan penetapan harganya pun dalam hitungan 

yang sama seperti yang telah diuraikan diatas. Tanpa ada yang harus 

dilebihkan dalam penghitungan harganya.
144
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 Lihat transkip observasi nomor: 10/3-W/F-2/18-V/2015, dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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BAB IV 

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MAKANAN DI 

RUMAH MAKAN CAHAYA PUTRA SELATAN 2 PONOROGO 

 

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Makanan Di Rumah 

Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo. 

Akad 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 syari‟ah Islam.145
 

Berdasarkan Ijma‟ ulama‟ telah sepakat bahwa jual beli juga 

diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi 

kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau 

barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang 

lainnya yang sesuai.
146

 Dalam hal ini jual beli sudah berlaku (dibenarkan) 

sejak zaman Rasulullah SAW, hingga kini. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa hokum jual beli adalah halal (diperbolehkan), namun hal 

ini bisa dikembangkan menjadi makruh, hasan, dan dilarang. Ini tergantung 
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 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 25. 
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 Rahmad Syafi‟I, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 75. 
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cara yang dilakukan atau motivasi jual beli serta terpenuhinya aturan-aturan 

dan tata cara jal beli menurut hokum Islam dan fiqh.
147

 

Rumah makan prasmanan merupakan rumah makan prasmanan yang 

sama seperti rumah makan pada umumnya yang menjual berbagai menu 

makanan, namun  memiliki strategi yang berbeda dalam penjualannya 

ataupun hidangan menunya, dimana prasmanan memiliki sistem penyajian 

makanan pada meja panjang yang terpisah untuk setiap menu, dan 

pengunjung mengambil sendiri menu yang diinginkan. Hal ini dikarenakan 

lebih praktis dan mengurangi jumlah pelayan yang diperlukan dalam rumah 

makan.
148

 

Rumah makan prasmanan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo dengan 

ketentuan seperti ini dengan mudah menarik pelanggan yang datang untuk 

sekedar makan maupun sekaligus membicarakan bisnis dengan rekan kerja 

maupu bagi yang tidak memiliki banyak waktu luang, karena setiap pembeli 

yang datang mengambil sendiri makanan sesuka hati tanpa ada pengawasan 

khusus dari pihak penjual, selain dapat memberikan kemudahan dengan 

mempersingkat waktu pembeli dapat mengambil makanan sesuai selera 

masing-masing dan sesuai porsinya tanpa ada rasa takut tidak habis. 

Praktek akad dalam jual beli di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 

Ponorogo yaitu dngan ijab dan qabul yang tidak diucapkan, adapun akad 

jual beli di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo, sebagai berikut: 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid XII, Terj. Kamaluddin (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 
1987), 96. 
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 Lihat transkip wawancara nomor: 02/1-W/F-1/12-V/2015, dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
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f. Antara pembeli dan pengelola tanpa ada ucapan serah terima. 

g. Pembeli langsung mengambil sendiri menu yang dihidangkan sesuka hati 

tanpa pengawasan penjual atau pelayan. 

h. Barang yang dibeli oleh pembeli merupakan barang yang bermanfaat. 

i. Adanya keterikatan kedua belah pihak melakukan transaksi. 

j. Antara kedua belah pihak ridha atau rela merelakan.
149

 

Di zaman modern perwujudan ijab dan qabul  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.150
 

Bila dilihat dari perkembangan model transaksi jual beli di Indonesia, 

maka akan dijumpai beberapa formulasi. Dalam masyarakat tradisional di 

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

kemudian kalau 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, mal, atau 

swalayan, yang di sana tidak terdapat tawar menawar, melainkan harga 

sudah tertera di barangnya. Para pembeli dapat mengambil sendiri barang 
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 Lihat transkip observasi nomor: 07/1-W/F-1/12-V/2015, dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
150

 Nasrun Haroen, fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media, 2007), 117. 
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yang diinginkan tanpa ada akad. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini 

disebut dengan jual beli Mu’a>t}ah.151 

Jual beli Mu’a>t}ah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak 

akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab 

qabul. Jumhur ulama menyatakan sahih apabila ada ijab dari salah satunya. 

Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara 

lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang 

dipandang sebagai shighat dengan perbuatan atau isyarat.
152

 

Pendapat aqad bi al-mu’a>t}ah menurut para Ulama Fiqh, di antaranya: 

َُ ُ ىَ ْل ُى ْىِاْ طَ ُءىِب ُى َىِهَئىاَاْخذُى َىاَْلُ َل ىطَُ ى ٌمىَلُ ى َ ىالَاْخُذى ْىِاىَكَاٍمىَكَ ْاىَيْشَََِيىَ ْيً  ىََ
ِْ ُكىبِ لَقْبِضى َى ُى َىيَُْلِطْيِ ىالث َ َبى َىِ َبىاْلَب ىِئِعى ىُُ

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.”153
 

 

Dalam kasus perwujudan ijab qabul melalui sikap jual beli Mu’a>t}ah, 

terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama Fiqh yaitu: Jumhur ulama‟ 

berpendapat bahwa jual beli Mu’a>t}ah hukumnya boleh, apabila hal itu  

sudah merupakan kebiasaan  suatu masyarakat di suatu negeri („Urf), 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. 
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 Asmawi Mahfudz, Pembaharuan Hukum Islam, Cet. 1 (Yogyakarta :Teras, 2010), 171. 
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 Rachmad Syafe‟I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 96. 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), 74. 
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Hal ini sesuai dengan kaidah: 

ْ فآ ْ اْطر ب ْ فإ أ طر ا ر ا ل ا   ْ ا  .ا  

“Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah 

berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bias dijadikan sebagai 

salah satu patokan hukum” 

 

Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya adat atau „Urf 

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

mashlahah mursalah. Maka dari itu, jika adat dan „Urf tetap dipertimbangkan 

sebagai salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam 

menafsirkan nash, seperti takhsinul „am dan taqyidul muthlaq dengan adat 

atau „Urf, bahkan terkadang qiyas ditinggalkan lantaran adat-kebiasaan atau 

„Urf dianggap yang lebih sesuai.154
 

Ulama‟ Syafi‟iyah berpendapat pula, bahwa transaksi jual beli harus 

dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui kalimat ijab dan 

qabul. Oleh sebab itu, jual beli Mu’a>t}ah hukumnya tidak sah, baik jual beli 

dalam kelompok besar maupun kelompok keil, karena unsur utama adalah 

kerelaan kedua belah pihak. Maksud dari kerelaan ini adalah masalah yang 

amat tersembunyi di dalam hati, makanya harus diucapkan dengan kata-kata 

ijab dan qabul.
155

 

Sebagian Ulama‟ Syafi‟iyah yang lain yang muncul belakangan 

seperti Imam Nawawi, seorang faqih dan muhadith mazhab Syafi‟i al-

Bagdawi, seorang mufasir mazhab Syafi‟i, menyatakan bahwa jual beli 
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 Muhamad Ma‟shum Zainy Al-Hasyimiy, Sistematika Teori Hukum Islam (Jombang: 

Darul Hikmah, 2008), 78. 
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 Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001),  96. 
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Mu’a>t}ah adalah sah, apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan suatu 

masyarakat di daerah tertentu.
156

 

Dalam pandangan syara‟ suatu akad merupakan ikatan secara hukum 

yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak 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. Pernataan 

itulah yang disebut dengan ijab dan qabul.
157

 

ijab qabul 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 syari‟ah Islam.158
 

Menurut ulama‟ Hanafiyah dan Malikiyah dalam suatu akad sudah 

sempurna dengan ada ijab dan qabul dari penjual dan pembeli. Karena suatu 

akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan 

kerelaannya, dan kerelaan itu diungkapkan melalui ijab dan qabul. Hal ini 

sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa‟ ayat 29, yaitu:159
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 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media, 2007), 117. 
157

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

Persada, 2004), 102. 
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 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 25. 
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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.”160 
 

Dengan demikian ijab dan qabul 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‟.161
 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.162
 

Ayat di atas dengan jelas menerangkan halalnya (bolehnya) jual beli. 

Meskipun ayat tersebut disusun untuk beberapa tujuan selain pernyataan 

halalnya jual beli. Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi 

dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas, kehendak sendiri 

yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya atau kicuhan. 

ى َََ  ىاْلَلب  ىُاىْبُبىااْى ى َََ  ىَ ْبُ ىاْلَلزِْيزِْبِبى.ىاىُاىْبُبىُ َ   ٍى لِْيِ الِ َ ْشِقُ ىَ    َََ  ىَ رْى َىَ       َ
ْلِ ىااُْْذِرىِيىَي ُى:ىَاىْبِبىَص ىِلِحىاْلَ َ ىِ ِىَ ْبىاَبِْيِ ىقَ اَى ُىُ ََ ٍ ىَ ْبىاَى ََِ ْلُتىاَب َى :ىاُى ُىََِ
:ىا   ىاهىصحيح:ىاِئ ِى َىِإّ َ ىاْلبََْيَعىَ ْبى ََرَاٍاىِيْىالز ى:ىَ َ مَى َىُاىَص  ئىاِهىَ َ ْيِ ى ْىقَ َاىَراُى

فىرؤهىاببى ب اىيىصحيح ى ر  ل ى ؤق 
Artinya: 

                                                           
160

 Departemen Agama, Al-Qur‟an Dan Terjamah (Bandung: Sygma, 2005), 82. 
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 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 
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“Mewartakan kepada Abbas bin Walid Ad-Damasyqy, menawarkan 

kepada kami Marwan bin Muhammad, mewartakan kepada kami „Abdul 
Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Shahih Al-Madany, dari ayahnya, 

ia berkata :aku mendengar Abu Sa‟id Al-Khudriyi berkata: Rasulullah 

bersabda, sesungguhna jual beli itu atas dasar suka sama suka “(dalam 
Az-Zarwaid Imadrya shohih para perawinya percaya. Diriwayatkan 

juga oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya).” 163
 

 

Dari keterangan hadith di atas bahwa jual beli di rumah makan 

Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo itu adalah boleh. Adapun praktek jual beli 

di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo ini sama halnya dengan 

praktek jual beli Mu’a>t}ah. Persamaannya adalah ijab dan qabul tidak 

diucapkan baik oleh penjual maupun pembeli. Praktek jual beli di swalayan 

barang dan harganya masing-masing telah diketahui olah penjual dan 

pembeli, dimana penjual sama halnya dengan kasir, dan konsumen adalah 

pembelinya. 

Sedangkan jual beli di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo 

harga tidak tertera dalam makanan yang dijual, pembeli cukup mengambil 

makanan yang diinginkan dengan sesuka hati tanpa ada pelayan yang 

mengawasi secara khusus, selain itu juga setelah pembeli selesai mengambil 

makanan tanpa menunjukkan terlebih dahulu makanan tersebut pada 

penjual, pembeli langsung menyantap makanan yang telah diambilnya. 

Berdasarkan analisa praktek jual beli yang ada di rumah makan 

Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo termasuk dalam jual beli Mu’a>t}ah karena 

sifat jual belinya sama dan juga persamaan pada transaksinya. Walaupun 

pembeli mengambil makanan yang diinginkan dengan sesuka hati tanpa ada 
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pelayan yang mengawasi secara khusus dan tanpa menunjukkan terlebih 

dahulu kepada penjual makanan yang diambil sebagai takaran penentuan 

harga agar tidak terjadi kecurangan. Penulis berpendapat bahwa jual beli di 

rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo adalah boleh. Hal ini 

didasarkan pada pendapat sebagian ulama‟ mengenai jual beli Mu’a>t}ah yang 

mana jual beli tersebut adalah sah, karena tidak bertentangan dengan syariat 

Islam, dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. 

Adapun mengenai hal ini perlu adanya pengawasan serta evaluasi 

secara  berkala mengenai praktek jual beli di rumah makan Cahaya Putra  

Selatan 2  Ponorogo  agar  nantinya  jual beli  ini senantiasa  mendatangkan  

kebaikan dan keuntungan (maslah}at) bagi penjual maupun bagi pembeli, 

dan tentunya tidak medatangkan keburukan (madarat) bagi kedua belah 

pihak. 

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Di Rumah Makan 

Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo 

Harga merupakan segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah 

pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainnya, lebih 

sedikit, maupun sama denganya. Sedangkan penetapan harga merupakan 

penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk 

menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang 

ditetapkan.
164
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Dengan adanya penetapan harga  yang ditentukan terlebih dahulu dari 

para penjual, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin 

tidak dapat dijangkau oleh masyarakat yang tidak berkecukupan dari segi 

penghasilan  maupun ekonominya, hal ini juga dapat menghilangkan 

praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan 

mudah dan penuh dengan kerelaan hati tanpa ada unsur kecurangan dan 

penipuan dalam suatu masyarakat dan tanpa ada pihak yang harus dirugikan. 

Dalam Islam siapa pun boleh berwirausaha, namun demikian 

seseorang tidak boleh mengambil keuntungan yang berlebihan dalam 

penentuan harga diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit 

barang untuk harga yang lebih tinggi, hal demikian termasuk larangan 

dalam Islam oleh karena itu, setiap orang yang memiliki usaha dilarang 

memberikan harga dibawah harga secara umum, karena akan menimbulkan 

eksploitasi kekayaan sehingga siapa yang yang mempunyai modal besar dia 

akan berkuasa. Islam sangat menghargai hak penjual maupun pembeli untuk 

menentukan harga sekaligus melindungi hak keduannya namun dengan 

tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam syariat dan dalam 

kondisi tertentu. 

Tujuan diadakannya penetapan harga merupakan untuk mendapatkan 

keuntungan, mempertahankan usaha agar tidak gulung tikar dan 

mempertahankan pembeli, dalam penetahan harga harus 

mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan keberhasilan 
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menciptakan suatu produk, Harga yang ditetapkan harus bersandarkan 

prinsip tidak ada pihak yang dirugikan. 

Islam 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 syari‟ah 

Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi para 

masyarakat dari kejahatan para pengusaha atau wirausaha yang curang 

dalam penentuan harga. 

Penentuan harga di rumah makan modern seperti yang berkembang 

dizaman sekarang ini sangat memberikan kesan tersendiri dan memiliki 

keunikan yang berbeda dari rumah makan pada umumnya. Rumah makan 

pada umumnya dalam penentuan harga sangat jelas karena telah melalui 

takaran yang diketahui terlebih dahulu oleh pembeli. Berbeda dengan rumah 

makan yang menggunakan sistem modern seperti rumah makan Cahaya 

Putra Selatan 2 Ponorogo, sebagai berikut: 

 “Setiap pembeli yang datang ke rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 

Ponorogo setelah mengambil menu langsung duduk dimeja yang telah 

disediakan tanpa menunjukkan terlebih dahulu menu yang telah 

dipilih kepada pelayan sebagai penentuan harga terhadap menu 

tersebut. Setelah pembeli selesai makan langsung datang kekasir 

untuk transaksi atau membayar dengan disertai menyebutkan menu 

apa saja yang telah dipilih pembeli. Pihak kasir langsung menjumlah 

dari setiap menu yang disebutkan pembeli berapa harga yang harus 

dibayarkan, kemudian pembeli membayar sesuai harga yang 

ditetapkan tersebut”.165
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Contoh kasus: 

Seorang pembeli yang datang ke rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 

Ponorogo dipersilahkan untuk langsung mengambil piring dan mengambil 

makanan yang telah dihidangkan dengan sesuka hati tanpa ada pengawasan 

khusus dari pemilik, pembeli mengambil nasi sesuai porsi yang pas 

untuknya, kemudian mengambil kering tempe dan kering mie secukupnya, 

tidak lupa menu yang lezat pula yaitu ayam, setelah pembeli selesai 

mengambil makanan yang diinginkan pembeli langsung menuju kursi yang 

telah tersedia. Setelah selesai menikmati makanan pembeli langsung menuju 

kasir dengan menyebutkan apa saja makanan yang telah diambil. Dengan 

bersamaan pula penjual akan menghitung harga tersebut. Dengan rincian: 

Nasi Rp 3.000, kering tempe Rp 1.000, kering mie Rp 1.000, ayam Rp 

13.000 = Rp 18.000. 

Dengan sistem membayar setelah makan seperti yang dilakukan di 

rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo ini sangat sulit dilakukan 

dalam penentuan harganya, karena transaksi dilakukan setelah selesai 

makan tanpa menunjukkan terlebih dahulu makanan yang diambil tanpa 

pelayan atau penjual yang tidak secara khusus mengawasi. Hal ini bisa saja 

pembeli melakukan kecurang terhadap transaksi yang dilakukan.
166

 

Sehingga sistem pembayaran seperti ini memerlukan kepercayaan 

diantara pembeli dan pemilik, jika tidak saling memberikan kepercayaan 

akan mengakibatkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan akan 
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timbul rasa curiga, sistem seperti ini sudah lazim dilakukan pada rumah 

makan yang bertemakan prasmanan, hal ini memang sangat berpengaruh 

akan ketertarikan pelanggan akan sistem prasmanan ini. 

Menurut para 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, padahal 

imam diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin, 

kebijakan imam yang mengutamakan kemaslahatan pembeli dengan 

memurahkan harga tidak lebih utama daripada kebijakannya yang 

mengutamakan kemaslahatan penjual dengan meninggikan harga. Bila 

kedua perkara ini saling berseberangan, maka masing-masing penjual dan 

pembeli wajib berijtihad untuk kepentingan mereka sendiri. Mewajibkan 

pemilik barang untuk menjual barangnya dengan harga yang tidak 

disukainya, bertentangan dengan firman Allah: 

        ……..  
Artinya: 

“kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu.” (An-Nisa: 29)
167

 

 

Sementara ulama madzhab Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan 

imam untuk menetapkan harga demi menghindarkan masyarakat dari 

kemudharatan, bila para pemilik barang menetapkan harga yang jauh 

melebihi harga yang sewajarnya. Dalam kondisi ini, tidak apa-apa imam 
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menetapkan harga, setelah bermusyawarah dengan para pakar dan para ahli, 

demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin.
168

 

Ibn Qadamah, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim membagi bentuk 

penetapan harga menjadi menjadi dua macam, yaitu: 

c. Penetapan harga yang bersifat zalim 

Penetapan harga oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan 

keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. 

d. Penetapan harga yang bersifat adil 

Penetapan harga yang disebabkan ulah para pedagang yang dengan 

mendahulukan kepentingan orang banyak dengan memperhitungkan 

modal, biaya transportasi dan keuntungan para pedagang.
169

 

Penerapan konsep tas‟ir dalam kehidupan ekonomi tentang penetapan 

harga ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang 

dijadikan obyek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat. 

Dengan adanya tas‟ir, 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.
170

 

Dari pemaparan diatas bahwasanya, prinsip jual beli adalah tidak ada 

yang saling dirugikan antara keduanya atau berdasarkan suka sama suka. 
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Prinsip suka sama suka yaitu tidak mengandung pemaksaan yang 

menghilangkan hak pilih seseorang dalam aktivitas mu‟amalah. 

Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini 

tidak dijumpai dalam Al-Qur‟an. Adapun dalam hadith Rasulullah Saw 

dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diindikasikan 

bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor 

dominan yang menjadi landasan hukum at-Tas’ir al-Jabari, menurut 

kesepakatan ulama fiqh adalah al-Maslah}ah} al-Mursalah (kemaslahatan).
171

 

Islam mengharamkan produksi yang hanya merealisasikan 

kepentingan peribadi dan membahayakan kepentingan umum. Kepentingan 

masyarakat lebih tinggi dan lebih penting daripada kepentingan pribadi. 

Terminologi ini menyatakan bahwa perhatian terhadap kepentingan pribadi 

akan menciptakan keharmonisan untuk kepentingan umum tidak selamanya 

benar.
172

 

Nabi Saw bersabda: 

 

ل ه  ْ ْ أ رس ر رض ه ع ْ ا اْلـ ْ سْ  ْب  الك ْب س ْ س  ْ أبـ ع

سلم قال   ْ ا ضرار: صلـ ه عل ا ضرر   

Artinya: “Dari Abû Sa‟îd Sa‟d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu 

anhu, Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Tidak 
boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”.173

 

Dalam fiqh dijelaskan bahwa, para produsen tidak boleh semena-mena 

menaikkan atau menurunkan harganya dari harga yang lazim di pasaran, 

karena itu semua akan menimbulkan kerugian kepada pihak yang lain.
174

 

Hal ini didasarkan pada landasan al-Qur‟an dan Sunah:  
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Al-Qur‟an surat At-Taubah 34-35: 

                                                     
 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar 

dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar 

memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-

halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang 

menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan 

Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 

mendapat) siksa yang pedih,(34)pada hari dipanaskan emas perak 

itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, 

lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka:  

 

 

 

"Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka 

rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu,(35)"
175

 

 

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya 

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

perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
176

 

Islam 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 syari‟ah 
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Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi para 

masyarakat dari kejahatan para pengusaha atau wirausaha yang curang 

dalam penentuan harga.
177

 

Sehingga sistem pembayaran seperti ini memerlukan kepercayaan 

diantara pembeli dan pemilik, agar tidak mengakibatkan kemerosotan pada 

perusahaan. Menurut analisa penulis sistem pembayaran seperti ini adalah 

diperbolehkan (sah). Karena tidak terjadi kerugian baik bagi pembeli 

maupun penjual, karena diantara penjual dan pembeli sudah dipahami kedua 

belah pihak. 

Adapun mengenai penetapan harga ini diharuskan adanya pengawasan 

yang khusus serta evaluasi secara berkala mengenai praktek jual beli di 

rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo agar nantinya jual beli ini 

senantiasa mendatangkan kebaikan dan keuntungan (maslahat) bagi penjual 

maupun bagi pembeli, dan tentunya tidak medatangkan keburukan 

(madharat) bagi kedua belah pihak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Dalam praktek akad jual beli di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 

Ponorogo sama halnya dengan praktek jual beli mua >’at}ah. Persamaannya 

adalah ijab dan qabul tidak diucapkan baik oleh penjual maupun 

pembeli, hal ini sama dengan praktek jual beli di swalayan. Perbedaan 

jual beli di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo harga 

makanan tidak tertera pada makanan. Jual beli ini adalah boleh, karena 

jual beli ini tidak bertentangan dengan agama dan syari‟at Islam, dan 

sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. 

2. Sistem penetapan harga dengan membayar setelah makan seperti yang 

dilakukan di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo yang 

transaksinya dilakukan setelah selesai makan tanpa menunjukkan terlebih 

dahulu makanan yang diambil kepada pelayan atau penjual dan pihak 

penjual maupun pelayan tidak secara khusus mengawasi para pembeli. 

Sistem pembayaran seperti ini adalah diperbolehkan (sah). Karena tidak 

terjadi kerugian baik bagi pembeli maupun penjual, karena diantara 

penjual dan pembeli sudah dipahami kedua belah pihak. 
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B. SARAN-SARAN 

1. Diharapkan pada penjual dan pembeli makanan di rumah makan Cahaya 

Putra Selatan 2 Ponorogo pada khususnya dan pada umumnya dan 

kepada umat Islam yang terjun pada wira usaha ataupun jual beli seperti 

ini hendaklah mengetahui, memahami dan mengamalkan segala aturan 

yang dibenarkan dalam syari‟at Islam maupun aturan-aturan yang ada 

dan hukum-hukum Islam dalam bermu‟amalah sehingga terhindar dari 

segala bentuk yang tidak diinginkan oleh semua pihak seperti kecurangan 

yang mengakibatkan dan merugikan salah satu pihak. 

2. Dalam rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo tidak cukup 

dengan sikap “percaya” begitu saja terhadap pembeli di rumah makan. 

Diharapkan pihak penjual maupun pelayan bisa memberi pengawasan 

yang khusus dan monitoring untuk dapat mengetahui jalannya jual beli 

secara baik dengan jujur tanpa penipuan. Mungkin dengan memasang 

kamera tersembunyi atau CCTV (circuit close television) agar dapat 

secara otomatis dalam pengawasannya. 
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