
 

 

ABSTRAK 

 

Daniati, Lilik. 2015.“Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Kayu Bakar di Desa Ketro Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan.”, Skripsi. Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Ponorogo. Pembimbing KhusniatiRofi‟ah, M.S,I.  
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 Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, 

dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual 

beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh 

syara‟. Salah satu syarat sah jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan sah milik dari pembeli, jelas 

kualitasnya dan tidak ada unsure penipuan. Dalam akad jual beli kayu bakar di Desa ketro yang dilakukan 

oleh Bapak Sunaji dan Bapak Samiran sebagai penjual dan masyarakat sebagai pembelinya. Jual beli 

kayu bakar ini bermula dari seseorang yang datang kepada penjual dan meminta penjual untuk 

mencarikan kayu bakar. Selanjutnya pembelilah yang memberi harga untuk setiap ikat kayu bakar, akan 

tetapi untuk banyaknya kayu bakar disetiap ikatnya tergantung pemberian dari penjual. Banyaknya kayu 

bakar dalam tiap ikatan tidak ditimbang atau di ukur dengan sama persis, namun penjual ketika mengikat 

kayu hanya berdasarkan kepantasan dan kebiasaan saja dan ini menjadi hal yang biasanya dilakukan oleh 

penjual.   

 Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini yang ingin penulis capai adalah untuk 

mengetahui: 1.  Bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad jual beli kayu bakar yang meliputi aqid, obyek, 

sighat. 2. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap ukuran kayu bakar pada jual beli kayu bakar di Desa Ketro 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang lokasinya di Desa Ketro 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan sumber data primer yaitu responden dan informan, 

sedangkan teknik pengumpulan data interview, observasi dan teknik pengelola data editing, organizing 

dan analisa penemuan hasil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisa induktif, yaitu 

suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari 

pengamatan atas hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.  

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: :akad dalam jual beli kayu bakar di Desa Ketro 

menggunakan sighat muallaq dan akad ini telah dibolehkan oleh hukum karena tidak bertentangan dengan 

syara‟. Selanjutnya mengenai ukuran kayu disetiap ikatan yang tidak sama adalah hal yang lazim dan ini 

dibolehkan.  

  



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seperti diketahui bahwa Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan 

sumber tuntutan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini 

dalam rangka menuju kehidupan kekal di akherat nanti.Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah 

sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi 

segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan yang 

akan datang.  

Salah satu bukti bahwa Alqur‟an dan Sunnah tersebut mempunyai daya jangkau 

dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk 

diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya daya jangkau dan daya aturnya dalam 

bidang perekonomian umat.Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi 

pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individu-sosial, jasmani-

rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan.  

Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau 

aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan 

untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari.
1
 

HukumIslam sebagai pedoman hidup umat Islam tidak hanya mengatur hubungan 

manusia dengan Allah dalam bidang ibadah ritual, tetapi juga merupakan aturan lengkap 

yang mencangkup aturan hubungan manusia dengan sesamanya dalam bidang muamalah 
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dalam arti yang luas, seperti ilmu pengetahuan, ilmu politik, ilmu ekonomi, sosial dan 

budaya. Dengan adanya hal itu umat Islam dalam menjalankan kegiatan tersebut harus 

sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. 

Kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek hukum dalam muamalah merupakan 

tabi‟at manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Dalam kegiatan ekonominya manusia 

melakukan banyak bentuk usahanya, diantaranya adalah bentuk usaha 

perdagangan.
2
Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kebutuhan sandang, pangan, 

papan serta lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah berhenti selama manusia hidup, 

dan tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri tanpa memerlukan bantuan 

orang lain. Rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dalam hidup 

bermasyarakat adalah hal yang mutlak diperlukan, contohnya dalam kontrak jual beli. 

Pada jual beli sedikitnya ada dua pihak yang saling membutuhkan, yakni pihak 

penjual yang membutuhkan dana atau uang dan pihak pembeli yang membutuhkan barang 

untuk diambil manfaatnya. Agar dalam jual beli tersebut tidak menimbulkan kerugian salah 

satu pihak serta terpeliharanya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan, dalam 

agama Islam pelaksanaan jual beli sangat diperhatikan, karena pembayaran atau 

pemanfaatan ini terjadi antara dua belah pihak. Maka tentang pembayaran, alat bayar harus 

diketahui jumlah serta  bentuknya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

Jual beli merupakan proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak 

lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Dasar hukum yang membolehkan jual 

beli ini dapat dilihat dalam Al-Quran, antara lain:  
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Artinya: 

orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang 

yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual 

beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti maka apa yang 

telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang 

siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
3
(QS Al-

Baqarah 2 : 275) 

 

Islam melarang setiap jual beli yang mengandung unsur riba didalamnya. Kegiatan 

jual beli akan tidak bernilai baraqah bila unsur riba atau segala macam yang dilarang dalam 

proses jual beli. Hukum jual beli pada dasarnya boleh, namun akan berubah menjadi haram 

bila terdapat adanya unsur gharar,
4
 maksudnya jual beli yang mengandung unsur risiko dan 

akan menjadi beban di antara salah satu pihak dan mendatangkan kerugian.
5
 

Transaksi jual beli adalah suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan 

untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia. Prinsip tersebut 

dijelaskan dalam Al Qur‟an surat an-Nisaa‟ ayat 29; 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha 

Penyayang kepadamu.( QS Al-Nisaa‟:29)
6
 

 

Jual beli juga tidak boleh dilakukan terhadap barang haram. Masalah objek dari 

barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-

benar bermanfaat dan milik dari penjual. Tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan 

milik sendiri yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan. 

Kebebasan dalam jual beli membutuhkan persetujuan bersama, kabersamaan dan 

kesepakatan dari semua pihak yang melakukan kesepakatan kontrak serta jangan sampai 

keuntungan yang diperoleh satu pihak merupakan kerugian yang diderita oleh pihak yang 

lain. Kesepakatan bersama dan menghindari semua bentuk paksaan dan penipuan.
7
 Penipuan 

dan kelicikan apapun bentuknya sangat dikutuk oleh al-Qur‟an. Seorang muslim harus 

melakukan segala transaksi dengan cara yang jelas, transparan, jujur, dan adil.
8
 

Dalam bermuamalah khususnya jual beli manusia melakukan transaksi dengan cara 

yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan banyak penyebab atau alasan dalam 

bertransaksi, misalnya penyebab dari segi obyek atau segi pembayarannya. Seperti hasil 

observasi yang dilakukan penulis terhadap jual beli kayu bakar di Desa Ketro pada bulan 

Mei lalu. Pada jual beli biasanya ketika akad terjadi maka barang yang diperjualbelikan 

sudah tersedia,bahkan salah satu terjadinya jual beli karena salah satu pihak merasa tertarik 

dengan barang yang dimiliki oleh penjual atau pemilik barang. Akan tetapi yang 

mepengaruhi seseorang untuk membeli bukan hanya sebuah ketertarikan kepada barang saja, 

melainkan juga suatu kebutuhan terhadap barang tersebut untuk diambil manfaatnya. Dan 
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kebutuhan itulah yang biasanya menjadi pendorong utama seseorang untuk melakukan 

sesuatu termasuk membeli.  

Pada jual beli kayu bakar di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 

terdapat banyak cara dalam mencari obyek untuk diperjualbelikan serta pembayarannya. 

Ketika pembeli datang kepada salah seorang warga dan menyatakan bahwa ia membutuhkan 

kayu bakar, disaat itu juga ketika penjual menyanggupinya maka berapa yang dipesannya 

langsung dibayar semua.
9
 Akan tetapi kayu bakar sebagai obyek jual beli belum tersedia, 

kayu bakar akan dicari ketika ada pesanan saja.
10

 Jual beli kayu bakar seperti ini tidak hanya 

terjadi pada seseorang saja tetapi banyak orang yang melakukannya dan hal tersebut sudah 

lazim di Desa Ketro, karena banyak yang membutuhkan kayu bakar sedangkan bagi penjual 

sendiri hal tersebut juga untuk mendapatkan uang tambahan.  

Dari 11 Dusun yang ada di Desa Ketro penulis hanya mengambil 1 contoh dari jual 

beli tersebut yaitu Dusun Gedangan. Pada dasarnya apabila berjual beli maka barang yang 

diperjualbelikan adalah barang sah milik dari penjual, bukan milik orang lain.  Diantara 

sekian penjual kayu bakar yang ada di Dusun tersebut  terdapat banyak cara dalam 

memenuhi kayu bakar pelanggannya.salah satu cara yang dilakukannya adalah mencari kayu 

bakar di ladang orang lain sebelum izin pemilik ladang.
11

 Berdasarkan dari hasil survey awal 

dari data tersebut, penulis mempertannyakan terhadap praktek jual beli kayu bakar di Desa 

Ketro, apakah sudah sah menurut fiqh atau belum, terutama ketika penjual memberi kayu 

bakar dengan ukuran yang dengan perkiraan dan kepantasan saja.  

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul:“TINJAUAN FIQH TERHADAP 

                                                           
9
 Lihat Transkrip Wawancara Nomor:02/2-W/F-1/15-V/2015 

10
 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/1-W/F-1/09-V/2015 

11
 Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 11/9-W/F-2/11-VII/2015 



 

 

JUAL BELI KAYU BAKAR DI DESA KETRO KECAMATAN TULAKAN 

KABUPATEN PACITAN”.  

B. Penegasan Istilah 

1. Fiqh yaitu hukum yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang dilandaskan atas dalil-

dalil agama, yaitu Al-Qur‟an dan As Sunnah.12
 

2. Jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak penjual berjanji menyerahkan barang 

obyek jual beli, sementara pihak pembeli menyerahkan hartanya berupa uang sesuai 

dengan harga kesepakatan di antara kedua belah pihak.
13

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk praktisnya, maka permasalahannya yang akan penulis pakai dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap akad jual beli kayu bakar di Desa Ketro Kecamatan 

Tulakan Kabupaten Pacitan? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap ukuran kayu bakar pada jual beli kayu bakar di Desa 

Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqh terhadap akad jual beli kayu bakar di Desa Ketro 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan? 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh terhadap ukuran kayu bakar pada jual beli kayu bakar di 

Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan? 

E. Kegunaan Penelitian 
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Berdasarkan masalah dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai 

kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan 

konsep dan khasanah keilmuan dalam bidang muamalah kususnya jual beli. 

2. Kegunaan Praktis 

1. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis yang dapat dijadikan acuan dalam 

pembahasan selanjutnya.  

2. Bagi kepentingan terapan, diharapkan dari skripsi ini mampu memberikan 

sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkan, 

khususnya bagi diri penulis dalam pengembangan wawasan dan keilmuan. 

F. Telaah Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis, sudah banyak buku ataupun karya tulis yang 

membahas tentang jual beli tetapi yang membahas tentang “Tinjauan Fiqh Terhadap Jual 

Beli Kayu Bakar di Desa Ketro Kecamatan TulakanKabupaten Pacitan” belum ditemukan. 

Tetapi penulis menemukan skripsi yang pembahasannya hampir sama dengan jual beli kayu 

bakar, Diantara karya tulis yang membahas tentang perkara jual beli adalah skripsi yang 

ditulis oleh Junia Fitri Mayangsari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam TerhadapJual Beli 

Pasir Sungai Tanah Setren di Desa sawoo Kecamatan SawooKabupaten Ponorogo” yang 

merupakan penelitian kualitatif. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa pada saat transaksi jual 

belinya sah secara hukum Islam karena sudah sesuai pada aspek pelaku, objek barang dan 

akad. Tanah setren yang dijadikan objek jual beli sah menurut hukum Islam, karena antara 

kedua pihak sudah saling mengetahui dan tanah setren merupakan hak milik para pengelola 

lahan. Mengenai ukuran takaran pasir, penambahan ukuran takaran pasir yang dilakukan 



 

 

pembeli tidak sah menurut hukum Islam, karena hal tersebut bisa mendorong untuk selalu 

berbuat curang dan merugikan penjual pasir
14

.  

Skripsi Arlis Kusniati yang berjudul “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli 

Pakaian Terlantar di Ponpes Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo” yang merupakan 

penelitian kualitatif. Menurut fiqh pakaian terlantar tersebut dihukumi sebagai luqatah atau 

barang temuan, karena terjatuh dan tidak diketahui dengan jelas siapa pemiliknya. Meskipun 

dari pengurus tidak mengumumkan tetapi pengurus memberi waktu dua minggu pada santri 

untuk mencari pakaiannya. Waktu yang diberikan sudah memenuhi syarat pengumuman 

luqatah. Menurut fiqh akad jual beli pakaian terlantar di pondok tersebut diperbolehkan 

karena memenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu pihak yang berakad sudah balig dan tidak 

dipaksa, akad dilakukan bertatap muka dan benda yang diperjualbelikan dapat 

dimanfaatkan.
15

 

Kemudian penelitian yang ditemukan oleh Budiawan dengan judul “Tinjauan Fiqh 

Terhadap Jual Beli Sayur Mayur di Kecama tan PlaosanKabupaten Magetan”yang juga 

penelitian kualitatif. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa akad jual beli sayur mayur kubis 

yang ada dalam keranjang di pasar induk Kecamatan Plaosan Kabupaten magetan adalah sah 

menurut fiqh karena merupakan jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, 

mulai adanya penjual dan pembeli, ijab kabul, barang yang diperjualbelikan dan adanya nilai 

pengganti barang. Serta suka sama suka antara kedua belah pihak. Kualitas objek yang ada 

dalam keranjang, pada praktek kuantitas penimbangan objek jual beli kubis yang sudah 

ditentukan penetapan potongan timbangan seberat dua kilo gram, sah menurut fiqh karena 
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hal ini sudah menjadi adat kebiasaan antara kedua belah pihak, terhadap jual beli sayur 

mayur kubis yang ada dalam setiap keranjang tersebut.
16

 

Dari beberapa kajian pustaka di atas maka permasalahan yang telah diangkat oleh 

Junia Fitri Mayangsari, Arlis Khusniati, dan Budiawan jelas sekali berbeda fokus kajiannya 

dengan apa yang menjadi kajian penelitian ini. Namun dapat disimpulkan meskipun terdapat 

kesamaan kajian tentang jual beli namun kajian jual beli dalam penelitian ini bukan 

merupakan pengulangan dari kajian terdahulu sedangkan yang menjadi perbedaan dalam 

jual beli kayu bakar adalah bagaimana kayu bakar sebagai obyek tersebut didapatkan, selain 

itu tempat penelitian jual beli kayu bakar ini yang belum pernah diteliti yaitu Desa Ketro 

kecamatan Tulakan Kabupaten pacitan.  

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan(field 

research). Penelitian lapangan adalah cacatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, 

dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data 

dalam penelitian kualitatif.
17

 Dalam hal ini peneliti akan mencari dan menggali informasi 

tentang jual beli kayu bakar di daerah tersebut dengan cara bertemu langsung dan 

melakukan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli. 

2. Pendekatan Penelitian 
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Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, 

dan implementasi model secara kualitatif.
18

 

3. Lokasi Penelitian  

Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan penelitian adalah Desa Ketro 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa 

ini karena Desa ini adalah tanah kelahiran sendiri. Desa ketro adalah desa yang terletak 

paling utara dari kab. Pacitan, Desa ini masih sangat murni dan hijau dengan lokasi 

pegunungan desa yang terjal dan bukit-bukit menjulang  tinggi sehingga hawanya 

sangatlah dingin dan sangat cocok untuk tanaman cengkeh dan kelapa. Desa yang 

kebanyakan penduduknya petani dengan ekonomi menengah kebawah. Jadi alangkah 

baiknya apabila masyarakat ini melakukan ekonomi yang benar menurut hukum  fiqh. 

4. Subyek Penelitian  

Dalam subyek penelitian ini penyusun akan mewawancarai beberapa pihak yang 

terkait dengan pelaksanaan jual beli diantaranya:  

1. Pihak penjual kayu bakar dua orang yakni Bapak Sunaji dan Bapak Samiran. 

2. Pihak pembeli kayu bakar yang ada di Desa tersebut yaitu Bapak wanto dan Bapak 

Parto. 

3. Pemilik ladang yang terletak di Desa tersebut yang diambil kayunya.  

5. Data Penelitian 

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali dan 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan:  

a) Akad pada praktek jual beli  kayu bakar di Desa Ketro. 
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b) Objek pada jual beli kayu bakar di Desa Ketro. 

 

 

 

6. Sumber Data 

Karena skripsi ini berpijak dari peristiwa nyata yang kemudian dianalisa dengan 

teori hukum yang terdapat dalam buku atau kitab fikih, maka sumber datanya dijabarkan 

sebagai berikut: 

a) Dari praktek lapangan yang dapat penulis amati di Desa Ketro.  

b) Informan, yaitu pihak-pihak yang terkait langsung  

7. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode 

sebagai berikut: 

a) Interview, yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan pertanyaan 

secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah 

kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan pemberi 

informasi.
19

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah 

wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara 

mendalam  kepada pihak penjual dan pembeli  yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan. Sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat 

berkumpul secara maksimal. Dan kemudian hasil wawancara dicatat dalam bentuk 

transkrip wawancara.
20
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b) Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan 

mencatatsecara  sistematis gejala-gejala yang diteliti.
21

Dalam penelitian ini 

digunakan teknik observasi yang pertama di mana pengamat bertindak sebagai 

partisipan. Kemudian hasil observasi di catat dalam bentuk transkrip observasi. 

Observasi ini diperoleh dari data di lapangan. 

8. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai 

berikut: 

a) Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari  segi 

kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, dan keserasian satu dengan yang 

lainnya, toleransi dan keseragaman kelompok data. 

b) Organizing,yaitu pengaturan dan penyusunan data-data sedemikian 

rupasehinggamenghasilkandasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.  

c) Penemuan hasil riset, yaitu menganalisa data dari hasil organizing 

denganmenggunakan kaidah teori dan dalil, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu 

sebagai jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.
22

 

 

 

9. Teknik analisa data  

Dalam penelitian ini teknik analisa datanya menggunakan metode induktif, yaitu 

mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian di 

lapangan, kemudian di akhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.
23
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H. Sistematika Pembahasan  

Di dalam penelitian ini guna mempermudah dalam pembahasan dari hasil analisa 

dalam hal ini dibagi beberapa bab yang mana sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan 

Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pemikiran bagi keseluruhan isi. 

Yang meliputi:  latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II : Jual Beli Dalam Fiqh 

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan sebagai alat 

untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Isi dari bab ini meliputi: 

Pengertian jual beli , dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli, 

macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli, pengertian  akad, rukun-rukun 

akad,  syarat-syarat akad, sifat-sifat akad, „urf dalam jual beli. 

Bab III :Praktek Jual Beli Kayu Bakar di Desa Ketro KecamatanTulakanKabupaten 

Pacitan. 

Bab ini merupakan hasil riset yang meliputi:  gambaran umum masyarakat Desa 

Ketro tentang keadaan geografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan pendidikan, 

keadaan sosial keagamaan. Gambaran khusus praktek jual beli kayu bakar di Desa 

Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Bentuk akad  dalam jual beli kayu 

bakar di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten  Pacitan, ukuran kayu bakar 

pada jual beli kayu bakar di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.  
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Bab IV :Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Kayu Bakar di Desa Ketro Kecamatan 

Tulakan Kabupaten Pacitan. 

Dalam bab ini merupakan suatu analisa terhadap permasalahan yang ada yang 

meliputi: Tinjauan fiqh terhadapakad jual beli kayu bakar di Desa Ketro 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,Tinjauan  fiqh terhadap ukuran jual beli 

kayu bakar di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. 

BAB V :Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir, dalam bab ini membahas tentang kesimpulan-

kesimpulan, saran-saran dan penutup, kemudian diikuti daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 

 

 

BAB II 

JUAL BELI DALAM FIQH 

A. Pengertian Jual Beli. 

1. Pengertian Jual Beli Secara Etimologis 

Jual beli dari segi tashrif berasal dari kata ba‟ahu (dia menjualnya). 

Mashdarnya bai‟atan dan mabi‟an. Ism maf‟ul-nya mabyu‟ atau mabi‟ (sesuatu yang 

dijual). Al-Biya‟ah artinya komoditi. Ibta‟tuhu artinya aku menawarkan untuk 

menjualnya. Ibta‟ahu artinya aku membelinya.
24
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Berdasarkan pengertian di atas, secara etimologis bai‟ berarti tukar menukar 

(barter) secara mutlak. Syaikh Muhammad ash-Shalih al-„Utsaimin Rahimahullah 

barpendapat bahwa definisi bai‟ secara etimologis lebih umum daripada definisinya 

secara terminologis. Definisi ba‟isecara etimologis adalah mengambil sesuatu dan 

memberi sesuatu meskipun dalam bentuk „ariyah (sewa) dan wadi‟ah (penitipan).25
 

2. Pengertian  Jual Beli Secara Terminologis  

Fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi ba‟i secara terminologis. Definisi  

yang dipilih adalah tukar menukar (barter) harta dengan harta, atau manfaat (jasa) yang 

mubah meskipun dalam tanggungan.  

 

Penjelasan definisi diatas adalah sebagai berikut: 

a. Tukar menukar (barter) harta dengan harta. Harta mencakup semua bentuk benda 

yang boleh dimanfaatkan meskipun tanpa hajat (ada kebutuhan), separti emas, 

perak,jagung, gandum, kurma,kendaraan dan lain sebagainya. 

b. Atau manfaat (jasa) yang mubah. Maksudnya tukar menukar harta dengan manfaat 

{jasa} yang diperbolehkan. Syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap 

manfaat (jasa) yang tidak halal. 

c. Meskipun dalam tanggungan. Kata kata meskipun (lau) disini tidak berfungsi 

sebagai indikasi adanya perbedaan, tetapi menunjukkan bahwa arti harta yang 

ditransaksikan ada kalanya telah ada (saat transaksi) dan ada kalanya berada dalam 

tanggungan (jaminan). Kedua hal ini dapat terjadi dalam ba‟i.26
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Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba‟i yang berarti menjual, 

mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain sesuai dengan syara‟. 

Sedangkan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba‟i adalah 

jual beli antara benda dengan benda, atau alat tukar antara benda dengan uang.
27

 

Dari beberapa definisi di atas Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi memahami 

bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang 

mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima 

barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan syara‟ dan disepakati. Yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-

rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga jika syarat-syarat 

dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara‟. Benda dapat 

mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat 

dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya 

menurut syara‟. Sedangkan menurut ahli fiqh jual beli artinya pemberian harta karena 

menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerima dengan cara yang 

diizinkan.
28

 

Kesimpulannya yaitu bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar 

menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati.29
 

Di dalam jual beli mengandung beberapa unsur, antara lain: 

1. Adanya unsur tukar-menukar 
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2. Adanya unsur pengalihan benda atau manfaat 

3. Adanya unsur ganti 

4. Adanya unsur rela sama rela 

5. Adanya cara yang dibenarkan 

Jual beli merupakan kebutuhan daruri dalam kehidupan manusia, artinya 

manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menyatakan banyak 

keterangandalam al-Qur‟an dan Hadith mengenai kebolehannya.30
  

B. Dasar Hukum Jual Beli 

Islam telah menghalalkan perdagangan atau jual beli, karena jual beli sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana tolong-menolong antara sesama 

umat manusia. Adapun dasar hukum disyari‟atkannya jual beli adalah: 

1. Dalil dari Al-Qur‟an 

a. Surat al-Baqarah ayat 275 

 

 

Artinya:“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan    

riba”.{Q.S al-Baqarah: 275}
31
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b. Surat al-Baqarah ayat 198 

 

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rejeki hasil perniagaan) 

dari Tuhanmu”.(Q.S al-Baqarah: 198)
32

 

c.  Surat al-Nisa ayat 29 

 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, Kecuali dengan jalan perniagaaan 

yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”.(Q.S an-Nisa‟:29)33
 

d. Surat al-Baqarah 282 

 

Artinya: “Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual beli. (Q.S al-Baqarah:282)
34

 

 

 

 

 

2. Dalil dari Al-Hadith 

Disamping Al-Qur‟an sebagai dasar muamalah jual beli, juga banyak hadith yang 

menerangkan tentang diperbolehkannya jual beli, diantaranya:  
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Artinya: “Seseorang tidak memakan sesuatu makanan yang lebih baik dari pada dia 

makan hasil usaha tangannya sendiri, sesungguhnya Nabi Allah Daud 

selalu memakan hasil usaha tangannya sendiri”.35
 

3. Dalil dari Ijma‟ 

Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat 

tentang diperbolehkannya jual beli karenaa mengandung hikmah yang mendasar, yakni 

setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. 

Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada 

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

memenuhi kebutuhannya.
36

 

C. Rukun Jual Beli 

Rukun jual beli menurut jumhur fuqaha ada 4 sebagaimana berikut:  

1. Dua pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli. Mereka inilah dua 

pihak yang melakukan akad karena transaksi tidak diakui legalitasnya tanpa keduanya.  

2. Sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harta benda yang dijual (ma‟qud‟alaih) 

3. S{igat (ijab qabul)
37

 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga, Yaitu: 

1. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, 

pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. 

2. Objek. Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud, yang bererak maupun yang 

tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.  
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3. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya 

mempunyai makna hukum yang sama.
38

 

D. Syarat-syarat Sah Jual Beli 

Hukum Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak dalam jual 

beli memperlihatkan syarat dan rukun yang telah ditentukan, karena apabila salah satu 

tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau batal.  

Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut: 

1. Penjual dan pembeli, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

a. kehendaknya sendiri. 

b. sehat akalnya, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. 

c. sampai umur atau baligh.
39

 

Syarat yang berkaitan dengan ‘a>qid{para pihak penjual dan pembeli}, semua 

madzab sepakat bahwasannya seorang ‘a>qidharusmumayyis. Syarat yang berkaitan 

dengan ijab dan qabul (s{igat), seluruh madzab sepakat bahwasannya sighat aqad 

jual beli harus dilaksanakan dalamsatu majlis, antara keduanya terdapat persesuaian 

dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuai yang lain dan tidak dibatasi 

dengan periode waktu tertentu. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, pada 

prinsipnya seluruh madzab sepakat bahwasannya obyek akad harus berupa mal 

mutaqawwim, suci, wujud, diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan (tidak 

fasid).
40

 

2. Benda yang diperjualbelikan, dengan syarat yaitu: 
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a. Bersih barangnya 

Yang dimaksud bersih barangnya adalah barang yang diperjualbelikan 

bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai 

benda yang diharamkan.
41

 Menurut jumhur ulama semua barang yang najis dilarang 

untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: Diperbolehkan seseorang menjual 

kotoran-kotoran atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena 

sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai 

pupuk tanaman.
42

 

b. Dapat dimanfaatkan 

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang 

tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maksudnya pemanfaatan barang 

tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu 

barang dibeli yang tujuannya pemanfaatan untuk berbuat yang bertentangan dengan 

syariat Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat. Jual beli 

serangga, ular, tikus tidak boleh dibeli kecuali untuk dimanfaatkan.
43

 

c. Milik orang yang melakukan akad 

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu 

barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah mendapat izin dari pemilik sah 

barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang 

bukan pemiliknya atau berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai 
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perjanjian jual beli yang batal.
44

 Syarat seperti ini berdasarkan sabda Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam kepada Hakim Ibnu Hizam Radhiyallahu „anh: 

“janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu.”45
 

d. Mampu menyerahkan 

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan adalah penjual dapat 

menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk 

dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. 

Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, 

seperti ikan yang masih barada di dalam air. 

e. Mengetahui  

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. Mengetahui diartikan secara luas yaitu 

melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran,timbangan atau 

kualitasnya.
46

 

Hal ini karena memperjualibelikan sesuatu yang tidak diketahui dapat 

mengakibatkan perselisihan dan pertikaian karena mengandung gharar atau 

penipuan yang dilarang Islam. Jadi, tidak sah memperjualbelikan sesuatu yang 

tidak dapat dilihat atau sesuatu yang dapat dilihat, tetapi tidak dapat diketahui 

secara jelas.
47

 

3. Syarat Ija>b dan Qabu>l(s{igat) 
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Ijab adalah pernyataan seorang penjual, seperti “saya telah menjual barang ini 

kepadamu.” Atau “saya serahkan barang ini kepadamu”. Qabul adalah perkataan dari 

pembeli, seperti “saya beli barangmu.” Atau “saya terima barangmu”.
48

 Dengan 

demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu 

keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih. Sehingga terhindar atau 

keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara‟. Pada dasarnya ijab dan qabul 

dilakukan dengan lisan akan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang 

lainnya boleh ijab qabul dilakukan dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab 

dan qabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan 

hati, akan tetapi kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang 

jelas menunjukkan kerelaan adalah Ija>b dan Qabu>l.49
 

Jual beli sah dengan dua macam shighat, yaitu shighat qauliyah (ucapan) dan 

shighat fi‟liyah (perbuatan).  

a. Shighat qauliyah (ucapan) 

Yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah lafal yang keluar dari penjual atau orang 

yang posisinya sama dengan penjual (yang mewakili). Qabul adalah lafal yang 

keluar dari pembeli atau orang yang posisinya sama dengan penjual (yang 

mewakili). Contoh: seorang penjual berkata kepada pembeli, “aku menjual benda 

ini kepadamu dengan harga sekian.” Kemudian pembeli mengatakan,”aku 

terima.” 

b. Shighat fi‟liyah (perbuatan) 
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Yaitu shighat yang dianggap oleh fuqaha sebagai tindakan saling memberi, 

yakni penjual memberikan barang dagangan kepada pembeli tanpa ucapan dari 

kedua belah pihak.  

Fuqaha membolehkan shighat semacam ini dalam jual beli. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua yang menunjukkan tindakan transaksi disebut 

transaksi. Hal ini karena ba‟i bukan termasuk ibadah murni yang mengharuskan 

adanya pengkhususan tertentu. Akan tetapi, ba‟i merupakan mu‟amalah di antara 

sesama manusia.
50

 

Syarat ijab qabul (s{igat) antara lain sebagai berikut: 

1. Syarat terjadinya ijab dan qabul 

a. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang 

melangsungkan akad. Namun demikian tidak disyaratkan menggunakan 

bentuk tertentu.  

b. Antara ijab dan qabul harus sesuai. 

c. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama 

jika kedua pihak hadir. atau beradadi tempat yang sudah diketahui oleh 

keduanya.  

2. Syarat tempat akad 

Tempat akad adalah tempat bertransaksi antara dua pihak yang sedang 

akad. Dengan kata lain bersatunya ucapan di tempat yang sama. Untuk 

menyakinkan bahwa ijab dan kabul bersambung harus dipenuhi tiga syarat: 

a. Harus di tempat yang sama. Namun demikian dibolehkan di tempat yang 

berbeda, tetapi sudah dimaklumi oleh keduanya sehingga keduanya saling 
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memahami. Oleh karena itu, dibolehkan ijab qabul dengan telepon, surat, 

dan lain-lain. Qabul tidak disyaratkan harus langsung dengan tujuan untuk 

memberi kesempatan berfikir kepada yang akad. Begitu pula dibolehkan 

mengucapkan ijab dan qabul sambil berjalan. 

b. Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan 

juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan 

akad. 

c. Ijab tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul. 

Begitu pula dianggap tidak sah jika ijab dan qabul diucapkan dalam waktu 

bersamaan.
51

 

Syarat  ijab qabul (shighat) menurut madhab Syafi‟i: 

a. Berhadap-hadapan.  

Pembeli atau penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang 

yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang 

yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata “saya menjual 

kepadamu!” tidak boleh berkata,” saya menjual kepada Ahmad,” 

padahal nama pembeli bukan Ahmad. 

b. Ditujukan pada seluruh badan yang akad.  

Tidak sah mengatakan,”saya menjual barang ini kepada kepala atau 

tangan kamu.” 

c. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. Orang yang 

mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang 

yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan. 

                                                           
51

 Rachmat syafe‟i, fiqih muamalah, 51-52. 



 

 

d. Harus menyebut barang atau harga. 

e. Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat atau maksud. 

f. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna. Jika seseorang yang sedang 

bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, jual beli yang 

dilakukan batal. 

g. Ijab qabul tidak terpisah.Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi 

oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan 

dari salah satu pihak. 

h. Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain. 

i. Tidak berubah lafazd. Seperti perkataan,”saya jual dengan lima ribu”, 

kemudian berkata lagi,”saya menjualnya dengan sepuluh ribu”, padahal 

barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum 

ada qabul. 

j. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna. 

k. Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan 

sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad. 

l. Tidak dikaitkan dengan waktu. 

Syarat shighat menurut madzhab Hambali: 

a. Berada di tempat yang sama. 

b. Tidak terpisah. Antara ijan dan qabul tidak terdapat pemisah yang 

menggambarkan adanya penolakan. 



 

 

c. Tidak dikaitkan dengan sesuatu.
52

 

 

E. Macam-macam Jual Beli 

Ghufron A. Mas‟adi dalam bukunya Fiqh Mu‟amalah Konstektual macam-macam jual 

beli dibedakan menjadi dua aspek yaitu: Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi (4) 

empat macam yaitu: 

1. Jual beli muqayadah (barter), yaitu jual beli barang dengan barang, jual beli ini lazim 

disebut dengan jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum. 

2. Jual beli mutlaq, yakni jual beli barang dengan thaman (alat pembayaran) secara mutlak, 

seperti dirham, rupiah , dolar. 

3. Jual beli alat penukar, yaitu memperjualbelikan alat pembayaran dengan alat pembayaran 

yan lainnya. 

4. Jual beli salam, yakni jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli dengan cara menyeahkan 

terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
53

 

Dari aspek harga jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:  

1. Jual beli murabahah (jual beli yang menguntungkan) adalah jual beli barang dengan harga 

pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang telah disepakati dalam akad. 

2. Jual beli tauluyah (jual beli yang tidak menguntungkan) adalah jual beli barang dengan 

harga asal tanpa ada penambahan harga atau pengurangan. 

3. Jual beli wadiah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah 

harga atau diskon. 
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4. Jual beli musawwamah adalah jual beli barang dengan harga yang disepakati kedua belah 

pihak karena penjual cenderung merahasiakan harga asal. Ini adalah jual beli paling 

popular yang berkembang di masyarakat pada saat ini.
54

 

Macam-macam jual beli menurut Isa‟Asyur dalam buku Fiqh Mussayyasar Fil 

Mu‟amalah  mengatakan bahwa macam jual beli  itu ada tiga yaitu:  

1. Jual beli barang yang dapat dilihat atau disaksikan, maka hukumnya boleh. 

2. Jual beli barang yang menyebut sifat-sifat dari barang itu: jual beli salam maka hukumnya 

boleh. 

3. Jual beli barang yang tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak, maka tidak boleh karena 

ada unsur gharar.
55

 

F. Bentuk-bentuk Jual Beli 

Ada berbagai bentuk jual beli, diantaranya yaitu: 

1. Jual beli shahih 

Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli ini disyaratkan memenuhi rukun dan syarat 

yang ditentukan, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. 

2. Jual beli batal 

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak 

sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang 

dilakukan oleh orang gila, anak-anak, dan orang buta.  

3. Jual beli fasid 
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Jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan sya>ri’at pada asalnya, tetapi tidak sesuai 

dengan sya>ri’at pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan Muma>yyiz, jual beli 

dengan Mukhadarah, jual beli gharar.
56

 

Di dalam jual beli yang shahih yang diharamkan disini contohnya adalah mencegat 

para pedagang sebelum sampai ketempat pasar. Sedangkan jual beli fasid yang diharamkam 

yaitu jual beli hablil habalah menurut Imam Syafi‟i jual beli hablil habalah adalah menjual 

daging unta dengan harga tempo sampai unta tersebut melahirkan anak unta.
57

 

G. Pengertian Akad 

Menurut segi etimologi, akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik 

ikatan secara nyata maupun ikatan secara ma‟nawi, dari satu segi maupun dari dua segi. 

Menurut terminologi ulama fikih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan 

secara khusus: 

1. Pengertian secara umum 

Secara umum pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad 

dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi‟iah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu 

segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti 

wakaf, talak, pembebasan, atas sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan 

dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. 

 

2. Pengertian secara khusus  
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Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih yaitu Perikatan 

yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara‟ yang berdampak pada 

obyeknya.
58

 

H. Rukun-rukun Akad 

Menurut jumhur (mayoritas) fuqaha, rukun akad terdiri dari:  

1. Menyatakan untuk mengikat diri 

2. Pihak-pihak yang berakad 

3. Obyek akad
59

 

Sedangkan Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah menjelaskan rukun akad 

ada 4 sebagaimana berikut: 

1. Aqid ialah orang yang berakad. 

2. Ma‟uqud‟alaih ialah benda-benda yang diakadkan. 

3. Maudhu‟al‟aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. 

4. Shighat al‟aqd ialah ijab dan qabul.
60

 

I. Syarat-syarat Akad 

Ada beberapa macam syarat  akad, yaitu: 

1. Syarat Terjadinya Akad 

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya 

akad secara syara‟. Jika tidak memenuhi syarat tersebut akad menjadi batal. Syarat ini 

terbagi atas dua bagian : 
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a. Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. 

b. Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan 

pada bagian lainnya. 

2. Syarat Sah Akad  

  Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara‟ untuk menjamin 

dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat 

sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari 

enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, 

ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak.
61

 

3. Syarat Pelaksanaan Akad 

  Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. 

Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas 

dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara‟. Adapun kekuasaan adalah 

kemampuan seseorang dalam ber-tashruf sesuai dengan ketetapan syara‟, baik secara asli 

yakni dilakukan oleh dirinya sendiri, maupun sebagai pengganti atau menjadi wakil 

seseorang. Dalam hal ini disyaratkan antara lain: 

a. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan , maka 

sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli. 

b. Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain. 

4. Syarat Kepastian Hukum (luzum) 
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Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat luzum dalam jual beli adalah 

terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib dan lain-lain. 

Jika luzum tampak, maka akad batal atau dikembalikan.
62

 

Sedangkan Sayyid Sabiq mengisyaratkan dalam ijab dan qabul yang keduanya 

disebut shighat akad adalah sebagai berikut:  

1. Satu sama lainnya berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisah yang merusak. 

2. Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka relakan berupa 

barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual 

beli (akaq) dinyatakan tidak sah.  

3. Ungkapan harus menunjukkkan masa lalu, seperti perkataan penjual: aku telah jual dan 

perkataan pembeli: aku telah terima, jika yang diingini masa yang akan datang atau 

terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu sebagai akad 

sah, karena itu menjadi tidak sah secara hukum.
63

 

 

 

J. Sifat-Sifat Akad 

Sifat-sifat akad dibedakan sebagaimana berikut: 

1. Akad tanpa syarat (akad munjiz), yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu 

selesainya akad tanpa memberikan batasan. Pernyataan akad yang diikuti dengan 

pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak 

ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad. 
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2. Akad bersyarat (ghairu munjiz) atau aqad mu‟allaq, yaitu akad yang didalam 

pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya, 

penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. 

3. Akad Mudhaf, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai 

penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan 

hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akaq, tetapi belum 

mempunyai akibat hukum sebelum waktu yang telah ditentukan tiba.
64

 

K. „Urf Dalam Jual Beli 

1. Pengertian „Urf 

„Urfadalah apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, 

baik „urf perkataan maupun „urf perbuatan. „urf dan adat dalam pandangan ahli syari‟at 

adalah dua kata yang sinonim berarti sama. Contoh „urf perkataan ialah kebiasaan orang 

menggunakan kata-kata “anak” (walad) untuk anak laki-laki bukan untuk anak 

perempuan, kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. 

Contoh „urf perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengansaling 

memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab kabul, kebiasaan bahwa si istri 

belum diserahterimakan kepada suaminya sebelum istri menerima sebagian maharnya.
65

 

Menurut istilah fuqoha, „urf ialah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan 

masyarakat dan dijadikan terus menerus, baik perkataan maupun perbuatan.
66

 

2. Macam-macam „Urf 

Ditinjau dari segi ketentuan hukumnya, „urf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:  
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a. „Urf shahih adalah „urf yang tidak menyalahi nash, tidak menghalalkan yany haram 

dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki melamar 

seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.
67

 

Hal tersebut menjadi adat kebiasaan dan telah dijalankan masyarakat, sehingga 

dijadikan pegangan dalam Hukum Islam dan menjadi acuhan daalam memutuskan 

perkara. Dikutip oleh Muhammad Ma‟shum Zainy Al-Hasyimy dalam bukunya: 

“sistematika Teori Hukum Islam” bahwa „urf telah menjadi kebiasaan, sehingga para 

ulama menetapkan suatu kaidah yang berbunyi: al adatu mahakamat 

artinya : “Adat kebiasaan itu merupakan dasar dalam menetapkan hukum.”68
 

„Urf yang shahih wajib dipelihara di dalam membuat aturan-aturan atau di dalam 

pelaksanaan aturan-aturan.  

b. „Urf fasid adalah kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang bertentangan 

dengan dalil syara‟. Misalnya: kebiasaan dalam perjanjian yang terdapat unsure riba.69
 

Hal ini seharusnya dihilangkan dan tidak dijadikan pegangan dalam syari‟at Islam. 

Dikutip oleh Muhammad Ma‟shum Zainy Al-Hasyimy dalam bukunya: “Sistematika 

Teori Hukum Islam”.  

3. Syarat „Urf 

Bahwa „Urf bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi persyaratan-

persyaratan sebagai berikut: 

a. Tidak bertentangan dengan syara‟ 

b. Telah berlaku umum dikalangankaum muslim 
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c. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan 

d. „Urftersebut telah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan 

hukum. 

e. Tidak bertentangan dengan sesuatu yang telah diungkapkan dengan jelas.
70
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