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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian jual beli 

a. Definisi jual beli 

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

yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-

Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu 

dengan sesuatu yang lain”. Kata al-ba‟i dalam Arab terkadang 

digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira‟ (beli). 

Dengan demikian, kata al-ba‟i berarti jual, tetapi sekaligus juga 

berarti beli (Ghazaly dkk, 2010:67). 

Inti jual beli menurut Suwiknyo (2010:124) secara istilah 

adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam transaksi 

pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai  

dan dapat terukur dengan satuan moneter. Ukuran nilai tersebut 

menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan 

pengambilan keuntungan. Pengambilan keuntungan dalam jual beli 

dilakukan tawar menawar sebagai bentuk pemenuhan hak pilih saat 

transaksi terjadi. 

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang 

dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan 
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masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq,  mendefinisikannya 

dengan: 

 

“Jual beli ialah pertukaran  harta dengan harta atas dasar saling 

merelakan” atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat 

dibenarkan”. 

 

Definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan”, 

“ganti” dan “dapat dibenarkan” (al-ma‟dzun fih). Yang dimaksud 

harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan 

bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak 

bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang 

bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan 

dengan hibah (pemberian) ; sedangkan yang dimaksud dapat 

dibenarkan (al-ma‟dzun fih) agar dapat dibedakan dengan jual beli 

yang terlarang (Ghazaly dkk, 2010:67). 

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang 

dikutip oleh Wahbah  al-Zuhaily, jual beli adalah: 

 

“Saling tukar harta dengan harta  melalui cara tertentu”. Atau, 

“tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan 

melalui cara tertentu yang bermanfaat”. 

Definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang 

dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata kata tersebut adalah 
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melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan 

barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu harta yang 

diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, 

minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh 

diperjualbelikan, karena benda- benda itu tidak bermanfaat bagi 

muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, 

menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah (Ghazaly dkk, 

2010:68). 

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang 

ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual 

beli adalah:  

 

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan 

milik dan pemilikan”. 

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, 

karena ada juga tukar-menukar h arta yang sifatnya tidak harus 

dimiliki, seperti sewa-menyewa (al-ijarah) (Ghazaly dkk, 2010:68). 

b. Dasar hukum jual beli  

Jual beli sebagai bagian dari mu‟amalah mempunyai dasar 

hukum yang jelas, baik dari Al-Qur‟an, Al-Sunnah dan telah menjadi 

ijma‟ ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya 

sekedar mu‟amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk 

melakukan kegiatan untuk tolong-menolong sesama umat manusia 

(Imam, 2016:22). 

Jual Beli Dengan…, Nani Hidayatun, Fakultas Agama Islam UMP, 2017



9 

 

 

1) Dasar Dalam Al-Qur‟an 

a) Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 275: 

 

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba” 

 

b) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 198: 

 

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki 

hasil perniagaan) dari Tuhanmu” 

 

c) Firman Allah dalam surat an-Nisa‟ ayat 29: 

 

 

...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama suka di antara kamu... 

 

2) Dasar dalam Al-Sunnah  

a) Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Rifa‟ah ibn 

Rafi‟ al-Bazar dan Hakim: 

 

“Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai 

pekerjaan  yang paling baik. Rasulullah saw  ketika itu 

menjawab: Pekerjaan yang dilakukan tangan seorang 

manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual 

beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan) 
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b) Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, 

Rasulullah menyatakan: 

 

“Sesungguhnya Jual beli itu harus atas dasar saling 

merelakan”  

 

c) Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw 

bersabda: 

 

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di 

surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”. 

 

c. Hukum jual beli 

Kandungan ayat-ayat al-Qur‟an dan sabda-sabda Rasul di 

atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli 

yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, 

menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya 

boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh 

ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok 

hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang 

melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang 

yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah 

boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai 

dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini 

menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya itu sesuai 
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dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-

Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, 

maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok 

pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, 

pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan 

para pedagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya 

(Ghazaly dkk, 2010:69-70). 

d. Tujuan jual beli 

Aktivitas dalam jual beli terdapat unsur tolong-menolong, di 

mana pihak penjual mencari rezeki dan mencarei keuntungan dari 

hasil penjualan barangnya, sedangkan pembeli terpenuhi kebutuhan 

hidupnya. Setiap orang membutuhkan jual beli untuk memenuhi 

kebutuhan, dan maksud serta keinginannya sehingga Allah SWT 

menghalalkan akad jual beli itu. Al-Qur‟an sendiri telah 

mengisyaratkan  agar umat manusia hidup dengan berlandaskan 

tolong-menolong, sebagaimana disebutkan dalam surah 3/ al-maidah 

ayat 2: 

 

“Dan tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) dalam kebajikan 

dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran”. 

 

Toleransi atau lapang dada dalam aktivitas perdagangan dan 

jual beli ini sangat diperlukan dan ini merupakan perbuatan yang 
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mendatangkan keberhasilan serta keberkahan usaha. Rasulullah 

SAW bersabda: 

 

“Dari Jabir ibn „Abd Allah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW 

bersabda, “Allah mengasihi kepada orang-orang yang memberikan 

kemudahan ketika ia menjual dan membeli serta ketika menagih 

haknya” (HR. al-Bukhai) (Idri, 2015:177). 

 

 

e. Rukun (unsur)  jual beli 

Rukun jual beli ada tiga, yaitu; 

1) Pelaku transaki, yaitu penjual dan pembeli. 

2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang. 

3) Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua 

belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan 

transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun 

perbuatan. 

Menurut kompilasi Hukum konomi Syariah, unsur 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 atas benda yang berwujud dan 

benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang 
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tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. 

Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: 

barang yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan 

harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa 

barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang 

dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus 

diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan 

harus diketahui oleh pembeli, penunjukan dianggap memenuhi 

syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih 

lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada 

waktu akad. Jual bli dapat dilakaukan terhadap: barang yang 

terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa 

satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang 

sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas  dari takaran 

dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari 

barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.  

3) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan 

dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama 

(Mardani, 2013:102). 

f. Syarat jual beli 

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli 

yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut: 
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1) Syarat-syarat orang yang berakad. 

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan 

akad jual beli itu harus memenuhi syarat: 

a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil 

yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. 

Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama 

Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa 

keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, 

dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad 

itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan 

hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau 

menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh 

dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil 

yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudarat 

sekaligus, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan 

perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika 

walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil 

yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan 

kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama berpendirian 

bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah 

baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih 

mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat 

izin dari walinya.  
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b) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. 

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang 

bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. 

Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya 

sendiri, maka jual belinya tidak sah.  

2) Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul. 

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli 

yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak 

dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut 

mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam 

transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, 

seperti akad jual beli, sewa-menyewa dan nikah. Terhadap 

transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti 

wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti 

ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut Ibn Timiyah 

(ulama fiqh Hanbali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak 

diperlukan dalam masalah wakaf.  

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli 

maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari 

pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi 

milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik 

penjual.  

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan 

kabul itu sebagai berikut:   
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a) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, 

menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama 

Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-

syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas. 

b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: 

“Saya jual buku ini seharga Rp.20.000.-”, lalu pembeli 

menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-”. 

Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli 

tidak sah.  

c) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, 

kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan 

membicarakan topik yang sama. Apabila penjual 

megucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum 

mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas 

lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian 

ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, 

jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa 

ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam 

kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan 

bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, 

yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk 

berpikir. Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat 

bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang 
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dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah 

berubah (Ghazaly dkk, 2010:71-73). 

Di zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi 

diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan 

membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan 

menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. 

Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam fiqh 

Islam, jual beli seperti ini disebut dengan ba‟i al-mu‟athah 

(Ghazaly dkk, 2010:73-74). 

Perwujudan ijab dan kabul melalui sikap ini (ba‟i al-

mu‟athah) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya 

boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu 

masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan 

unsur saling rela antara kedua belah pihak. Menurut mereka, di 

antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka sama 

suka (al-taradhi), sesuai dengan kandungan surat an-Nisa‟ ayat 

29 dalam uraian yang lalu. “Sikap mengambil barang dan 

membayar harga barang oleh pembeli menurut mereka telah 

menunjukkan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur 

kerelaan” (Ghazaly dkk, 2010:74). 

Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli 

harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui 

Jual Beli Dengan…, Nani Hidayatun, Fakultas Agama Islam UMP, 2017



18 

 

 

ijab dan kabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti 

kasus di atas (ba‟i al-mu‟athah) hukumnya tidak sah. Baik jual 

beli itu dalam partai besar maupun kecil. Alasan mereka adalah 

unsur utama jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Unsur 

kerealaan, menurut mereka adalah masalah yang amat 

tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan 

kata-kata ijab dan kabul. Apalagi persengketaan dalam jual beli 

dapat terjadi dan berlanjut ke pengadilan. Akan tetapi sebagian 

ulama syafi‟iyah yang muncul belakangan seperti Imam al-

Nawawi seorang faqih dan muhaddis mahzab Syaf‟i dan al-

Baghawi seorang mufassir mazhab Syaf‟i menyatakan bahwa 

jual beli al-mu‟athah adalah sah, apabila hal itu telah merupakan 

kebiasaan suatu kebiasaan di daerah tertentu (Ghazaly dkk, 

2010:74). 

Sebagian ulama Syafi‟iyah lainnya membedakan antara 

jual beli dalam jumlah besar dan dalam jumlah kecil. Menurut 

mereka, apabila yang diperjualbelikan dalam jumlah besar maka 

jual beli al-mu‟athah tidak sah, tetapi apabila jual beli itu dalam 

jumlah kecil maka jual beli ini hukumnya sah. Terkait dengan 

masalah ijab dan kabul ini adalah jual beli melalui perantara, 

baik melalui orang yang diutus maupun media cetak, seperti 

surat menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan 

faksimile. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli melalui 
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perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat-

menyurat adalah sah apabila antara ijab dan kabul sejalan. Oleh 

sebab itu, sekalipun dalam fiqh-fiqh klasik belum ditemui 

pembahasan itu, tetapi ulama fiqh kontemporer, seperti Mustafa 

Ahmad al-Zarqa‟ dan Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa 

jual beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara ijab dan 

kabul sejalan. Menurut mereka, satu majelis tidak harus 

diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi 

juga dapat diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, 

sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang 

dibicarakan adalah jual beli itu (Ghazaly dkk, 2010:75). 

3) Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (Ma‟qud „alaih) 

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang 

diperjualbelikan sebagai berikut: 

a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 

Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang 

barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di 

gudang atau masih dipabrik, tetapi secara meyakinkan 

barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan 

pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam 

proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada. 
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b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh 

sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi 

objek jual beli, karena dalam pandangan syara‟ benda-

benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim. 

c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki 

seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti 

memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, 

karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual. 

d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu 

yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. 

(Ghazaly dkk, 2010:75-76). 

4) Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang) 

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari 

barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait 

dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan al-

tsaman dengan al-si‟r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga 

pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, 

sedangkan al-si‟r adalah modal barang yang seharusnya 

diterima para pedagang  sebelum dijual ke konsumen (pemakai).  

Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar 

pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual 

di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh 

para pedagang adalah al-tsaman. 
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Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-

tsaman sebagai berikut: 

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas 

jumlahnya. 

b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum 

seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila 

harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu 

pembayarannya harus jelas.  

c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling 

mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang 

yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan 

oleh syara‟, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis 

benda ini tidak bernilai menurut syara‟ (Ghazaly dkk, 

2010:75-77). 

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun   

jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-

syarat lain, yaitu: 

a) Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa 

suatu jual beli dianggap sah apabila: 

(1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang 

yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, 

kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak 

jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, 
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mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat 

jual beli itu rusak. 

(2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda 

bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai 

pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun 

barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah 

surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan „urf 

(kebiasaan) setempat. 

b) Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh 

dilaksanakan apabila  yang berakad mempunyai kekuasaan 

untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milih 

sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau 

hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli 

tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan 

akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. 

Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam 

jual beli, dalam hal ini pihak wakil harus mendapatkan 

persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila 

orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual 

beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini dalah fiqh Islam 

disebut ba‟i al-fudhuli. Dalam masalah Jual beli al-fadhuli 

terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh, Ulama Hanafiyah 

membedakan antara wakil dalam menjual barang wakil 
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dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu 

ditunjuk untuk menjual barang maka tidak perlu 

mendapatkan justifikasi dari orang yang diwakilinya. Akan 

tetapi, apabila wakil ini ditunjuk untuk membeli barang 

maka jual beli ini dianggap sah apabila disetujui oleh orang 

yang diwakilinya. 

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa ba‟i al-fudhul 

adalah sah, baik dalam menjual maupun membeli dengan syarat 

diizinkan oleh yang diwakilinya. Adapun menurut ulama 

Hanabilah, ba‟i al-fadhul tidak sah , baik wakil itu ditunjuk 

hanya untuk membeli suatu barang, maupun untuk menjual 

suatu barang, maka jual beli itu baru dianggap sah apabila 

mendapat izin dari orang yang diwakilinya.  Dengan demikian, 

menurut ulama Syafi‟iyah dan Zhahiriyah, ba‟i al-fudhul tidak 

sah, sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu. 

Alasan mereka adalah sebuah sabda Rasulullah SAW, yang 

mengatakan: 

 

“Rasulullah SAW melarang memperjualbelikan sesuatu yang 

tidak dimiliki seseorang” (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, 

Tirmizi, Nasa‟i dan Ibnu Majah). 

 

Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual 

beli. Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat 
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mengikat apabila  jual beli itu terbebas dari segala macam  

khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). 

Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual 

beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila 

semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum 

transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya 

pihak penjual dan pembeli tidak boleh membatalkan lagi jual 

beli itu (Ghazaly dkk,  2010:77-78). 

Menurut Mardani (2012:12) syarat jual beli adalah 

adanya unsur ridha pada kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi jual beli. Berdasarkan QS Al-Nisaa:29 

 

“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”. 

 

g. Prinsip-prinsip jual beli 

1) Prinsip halal 

M. Nadratuzzaman Husen mengemukakan, bahwa alasan 

mencari rezeki dengan cara halal, yaitu: a) karena Allah 

memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal, b) pada 

harta halal mengandung keberkahan, c) pada harta halal 
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mengandung manfaat dan mashlahah yang agung bagi manusia, 

d) pada harta halal akan membawa pengaruh positif  bagi 

perilaku manusia, e) pada harta halal melahirkan pribadi yang 

istiqamah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, 

ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan, f) pada harta halal akan 

membentuk pribadi yang zahid, wira‟i, qana‟ah, santun, dan 

suci dalam segala tindakan, g) pada harta halal akan melahirkan 

pribadi yang tasamuh, berani menegakkan keadilan, dan 

membela yang benar.  

2) Prinsip mashlahah 

Mashlahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil 

hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannnya atas 

segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara‟, 

yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.  

3) Prinsip ibadah (boleh) 

Berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh 

sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, 

kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut 

harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang 

ditetapkan syara‟ dimaksud diantaranya: 

a) Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus 

dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT dan senantiasa 

berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan 

mengawasi tindakannya.  
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b) Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai  

kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak 

terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah 

Allah di bumi. 

c) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan 

kemaslahatan masyarakat (Mardani, 2011:179). 

 

h. Berselisih dalam jual beli 

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya 

berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, 

jangan berdusta, dan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta itu 

menghilangkan keberkahan jual beli. Rasulullah SAW bersabda: 

 

“Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat 

menghilangkan berkah” (HR. Bukhari dan Muslim). 

 

Para pedagang yang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran 

Islam dalam berdagangnya, mereka dikumpulkan dengan para nabi, 

sabahat, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat, 

sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

 

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dikumpulkan bersama 

Nabi, para sahabat dan orang-orang mati syahid” (HR. Tirmizi). 

 

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam 

suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan adalah 
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kata-kata yang punya barang bila antara keduanya tidak ada saksi 

dan bukti lainnya. Sabda Rasulullah SAW: 

 

“Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tak ada 

saksi, maka yang dibenarkan adalah yang punya barang atau 

dibatalkan” (HR. Abu Dawud) (Ghazaly dkk, 2010:79-80). 

i. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang 

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang 

dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak 

memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah 

tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan 

rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan 

proses jual beli.  

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. 

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai 

berikut: 

a) Jual beli barang yang zatya haram, najis atau tidak boleh 

diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan 

haram juga diperjualbelikan, seperti babim berhala, bangkai 

dan khamar (minuman yang memabukkan). Rasulullah 

SAW, bersabda:  
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“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan 

sesuatu maka dia megharamkan juga memperjual 

belikannya” (HR. Abu Daud dan Ahmad). 

 

Dalam hadits lain disebutkan: 

 

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan 

menjual arak, bangkai, babi dan berhala” (HR. Bukhari 

Muslim). 

 

b) Jual beli yang belum jelas 

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar 

haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah 

satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Samar-samar 

adalah tidak jelas, baik barangnya harganya, kadarnya, 

masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. 

Jual beli yag dilarang karena samar-samar antara lain: 

(1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. 

Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau 

telah tua atau masak nanti. Termasuk dalam kelompok 

ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan. 

Sabda Nabi SAW: 
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 “Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah SAW 

melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan 

matang” (Hadis ini disepakati Bukhari Muslim). 

 

 

 “Dari Jabir bin Abdillah bahwasannya Nabi SAW 

melarang jual beli tahunan” (HR. Muslim dan Abu 

Dawud). 

 

(2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual 

ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih 

ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam 

kandungan induknya. Berdasarkan sabda Nabi SAW : 

 

“Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi SAW 

melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih 

dalam kandungan induknya” (HR. Al-Bazzar). 

 

c) Jual beli bersyarat. 

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan 

syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan  jual 

beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh 

agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya 

ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu 

akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus 

menjadi istriku” atau sebaliknya penjual berkata: “Ya, saya 
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jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi 

istriku. Dalam kaitan ini Nabi SAW. Bersabda: 

 

“Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kibaullah maka ia 

batal walaupun seratus syarat”. (Disepakati oleh Bukhari 

dan Muslim) 

 

d) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan. 

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan 

kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang 

untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan 

buu-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang 

ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. 

Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka 

hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan 

manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana 

firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2: 

 

...dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. 

e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. 

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan 

penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak 

binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada 

induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan 
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anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap 

anak binatang ini. Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari 

bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

 

“Barangsiapa memisahkan antara induk dan anaknya, 

nanti Allah akan memisahkan dari orang-orang yang 

dicintainya pada hari kiamat” (HR. Ahmad). 

f) Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang 

masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama 

karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan 

mengandung tipuan. 

g) Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang 

masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual 

rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. 

Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, 

dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin 

kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya. 

h) Jual beli mulamasah yaitu jual beli secara sentuh-

menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain 

dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka 

orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal 

ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan 

kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu 

pihak. 
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i) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-

melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan 

kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula 

kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-

melempar terjuadilah jual beli. Hal ini dilarang agama 

karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.  

j) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah 

dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering 

dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan 

ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.  

Jual beli tersebut diatas dilarang, berdasarkan sabda 

Rasulullah SAW: 

  

“Dari Anas r.a berkata: Rasulullah SAW telah melarang jual 

beli muhaqalah, mukhadhrah, mulamasah, munabadzah,dan 

muzabanah” (HR. Bukhari). 

 

2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-

pihak terkait. 

a) Jual beli dari orang yang masih tawar-menawar  

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas 

sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli 
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barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan, 

sebagaimana sabda Nabi SAW: 

 

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: janganlah 

menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain” (Muttafaq‟ 

alaih). 

b) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pun 

pasar.  

Mengusai barang sebelum sampai ke pasar agar 

dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia 

kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih 

murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, 

terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli 

seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan 

pasar, meskipun akadnya sah. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: 

 

“Janganlah kalian menghadang barang yang dibawa dari 

luar kota. Barang siapa menghadang lalu ia membeli 

barang darinya lalu yang punya barang datang ke pasar, 

maka dia mempunyai hak khiyar” (HR. Muslim). 

c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, 

kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan 

barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena 
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menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak 

memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar. 

Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda: 

 

“Tidak ada orang menahan barang kecuali orang yang 

berbuat salah” (HR. Muslim). 

 

“Dari Umar bin al-Khathab telah bersabda Rasulullah 

SAW: Saudagar itu diberi rezeki, sedangkan yang 

menimbun itu dilaknat” (HR. Ibnu Majah dan Hakim). 

d) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika pembeli telah 

tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka 

keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh 

karena itu, jual beli semacam ini dilarang. Nabi SAW 

bersabda: 

 

“Barangsiapa yang membeli barang curian sedangkan ia 

tahu bahwa itu barang curian maka ia ikut dalam dosa dan 

kejelekannya” (HR. Baihaqi) (Ghazaly dkk, 2010:80-87). 

 

2. Pengertian dua harga   

a. Thaman (Harga) 

Pengertian harga secara terminologi dalam bahasa arab, 

yaitu; as-si‟ru. Yang secara harfiah, as-si‟ru (harga) adalah segala 
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sesuatu yang bisa dijadikan thaman (alat barter dalam jual beli). 

Kotler dan Amstrong (2001:439) berpendapat bahwa harga adalah 

sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau 

jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat 

karena memiliki atau menggunakan produk ata u jasa tersebut. 

Ketetapan harga adalah hak penjual untuk menghargai berapa 

harga jual barangnya. Ketetapan harga itu tetap harus sesuai dengan 

standarisasi harga, maka dari itu adanya pasar untuk penentuan harga 

atau standar harga. Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu 

yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama 

dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukaraan barang 

yang diridhai oleh kedua belah pihak. 

Penetapan harga harus jelas saat transaksi, maka tidak sah 

jual beli dimana penjual mengatakan, saya jual mobil ini kepadamu 

dengan harga yang belum jelas berapa harganya yang akan kita 

sepakati nanti‛.Harga sebagai alat pengganti atas pemindahan hak 

milik barang dalam jual beli itu harus ada jelas dan tidak pihak-pihak 

yang merasa dirugikan jika setiap waktu yang sama harga terus naik 

dengan kualitas barang yang berbeda. Penetapan harga harus sesuai 

dengan syarat-syarat nilai tukar atau harga sudah ditentukan dalam 

fiqh muamalah. 

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat athaman 

sebagai berikut: 
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1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

2) Boleh diserahkan pada waktu akad, dan harus jelas waktu 

pembayarannya. 

3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan 

barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang 

yang diharamkan oleh syara‟, seperti babi dan khamar, karena 

kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara‟. 

Penetapan harga yang dilakukan oleh penjual dan pembeli 

pada hakikatnya mempunyai beberapa tujuan. Tujuan penetapan 

harga menurut Tjiptono (2005:35), sebagai berikut: 

1) Tujuan berorientasi pada laba. Ini didasarkan pada asumsi teori 

ekonomi klasik yang menyatakan bahwa setiap perusahaan 

selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang 

maksimum. 

2) Tujuan berorientasi pada volume. Tujuan ini berorientasi pada 

volume, dimana harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat 

mencapai target volume penjualan, nilai penjualan, ataupun 

untuk menguasai pangsa pasar. Misalnya: biaya operasional 

pemasangan jalur telepon untuk satu rumah tidak berbeda jauh 

dengan biaya pemasangan untuk lima rumah. 

3) Tujuan berorientasi pada citra. Perusahaan dapat menetapkan 

harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra 

perusahaan. Sebaliknya, harga rendah dapat dipergunakan untuk 

membentuk citra nilai tertentu. 
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4) Tujuan stabilisasi harga. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan 

jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang 

stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin 

industri. 

5) Tujuan-tujuan lainnya. Penetapan harga dapat juga bertujuan 

untuk mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas 

pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari 

campur tangan pemerintah. 

6) Tujuan berorientasi pada laba. Ini didasarkan pada asumsi teori 

ekonomi klasik yang menyatakan bahwa setiap perusahaan 

selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang 

maksimum. 

7) Tujuan berorientasi pada volume. Tujuan ini berorientasi pada 

volume, dimana harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat 

mencapai target volume penjualan, nilai penjualan, ataupun 

untuk menguasai pangsa pasar. Misalnya: biaya operasional 

pemasangan jalur telepon untuk satu rumah tidak berbeda jauh 

dengan biaya pemasangan untuk lima rumah. 

8) Tujuan berorientasi pada citra. Perusahaan dapat menetapkan 

harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra 

perusahaan. Sebaliknya, harga rendah dapat dipergunakan untuk 

membentuk citra nilai tertentu. 
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9) Tujuan stabilisasi harga. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan 

jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang 

stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin 

industri. 

10) Tujuan-tujuan lainnya. Penetapan harga dapat juga bertujuan 

untuk mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas 

pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari 

campur tangan pemerintah. 

b. Definisi dua harga  

Dua harga pada suatu barang, yaitu harga kontan dan harga 

kredit lalu penjual dan pembeli melakukan transaksi pada salah satu 

dari keduanya. Sistem yang saat ini dikembangkan adalah sistem 

kredit,  yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak 

tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).  

c. Dasar hukum  

Pensyariatan ba‟i bidhaman „ajil tidak dijelaskan secara 

khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat tentang jual beli 

yang terdapat dalam ayat Al-Qur‟an surat  al-Baqarah : 275  

 

”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.” 

 

 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya.” (QS. Al Baqarah : 282). 
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Ayat di atas adalah dalil yang membicarakan tentang 

bolehnya hukum jual beli secara berutang (ba‟i al-muajjal). Dalam 

hadis Riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah 

membeli makanan secara berutang, “Dari „Aisyah r.a., bahwa 

Rasulullah SAW membeli makanan dari Zafar secara tangguh dan 

baju besinya sebagai jaminan. 

Kontrak ba‟i bidhamah „ajil tidak dibahas secara khusus 

dalam kitab klasik, seperti jual beli  bertangguh yang lain (al-salam). 

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara ijma jual beli secara 

bertangguh tidak diharamkan. Dengan demikian, hukum jual beli 

secara bertangguh adalah boleh. Akan tetapi perbedaan pendapat 

muncul ketika terdapat penambahan harga pada jual beli yang 

dilakukan secara bertangguh. Dalam hal ini Rasulullah SAW  

bersabda: 

 

Abu Hurairah ra.telah menceritakan, bahwa Rasulullah shallalahu 

„alaihi wa sallam telah melarang jual beli dua harga dalam satu jual 

beli. Hadits riwayat Ahmad dan Nasai, dinilai shahih oleh Tirmidzi 

dan Ibnu Hibban. Hadits ini shahih menurut Syaikh Nashiruddin Al-

Albani  
 

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa terdapat dua 

jual beli dalam satu transaksi dan hal ini dilarang. Perumpamaan jual 

beli bertangguh adalah ketika penjual berkata, saya jual benda ini 

secara tunai dengan harga Rp 200.000,- dan Rp 250.000,- secara 
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tangguh. Kontrak jual beli seperti ini tidak boleh, karena tidak 

dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli ini, karena 

harga yang tidak jelas akan merusak akad jual beli. Namun, ijma‟ 

ulama berpandangan bahwa jual beli secara bertangguh dibolehkan 

berdasarkan keumuman jual beli sebagai mana yang dijelaskan 

dalam surat al-Baqarah/2 275. Oleh karena itu, jual beli bertangguh 

merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan. 

Penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara 

penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat bila kedua belah 

pihak  (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak  

tersebut (Mardani, 2013:184). 

Jumhur ulama yang memperbolehkan jual beli kredit 

berhujjah dengan ayat, hadis dan kaidah fiqihiyah menurut Imam 

(2016:55-58) adalah: 

1) Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275: 

 

 “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.  

 

Keumuman ayat ini menunjukkan dihalalkannya jual 

beli, baik dilakukan dengan dua harga kontan dan kredit maupun 

jual beli hanya dengan harga kontan. 

2) Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29: 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil  (tidak 

benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung atas 

dasar suka sama-suka di antara kamu”. 

 

Menurut jumhur, diantara sistem pembayaran dalam jual 

beli adalah dengan sistem kredit. Jual beli dengan kredit 

merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan keuntungan. 

Kredit merupakan bagian dari jual beli dan bukan bagian dari 

riba. 

3) Firman Allah Ta‟ala dalam surat Al-Baqarah ayat 282:  

           

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya”. 

 

Membayar harga secara kredit diperbolehkan, asalkan 

tempo atau waktu ditentukan dan jumlah pembayaran telah 

ditentukan sesuai kesepakatan.  

4) Hadis riwayat Aisyah ra.: 

–-

 

“Dari Aisyah  ra. berkata‟ Burairah menebus dirinya dari 

majikan dengan membayar sembilan awaq setiap tahun, dan ini 

merupakan pembayaran secara kredit”. 
 

Hal ini tidak diingkari oleh Nabi, bahkan beliau 

menyetujuinya. Tidak ada perbedaan, apakah harga sama 

Jual Beli Dengan…, Nani Hidayatun, Fakultas Agama Islam UMP, 2017



42 

 

 

dengan harga kontan atau ditambah karena adanya tempo 

pembayaran. 

5) Hadis riwayat Abdullah bin Amr: 

--

 

“Dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu al-„Ash Radliyallaahu „anhuma 

bahwa Rasulullah Shallallahu „alaihi wa Sallam menyuruhnya 

untuk menyiapkan pasukan tentara, tetapi unta-unta telah habis. 

Lalu beliau menyuruhnya untuk mengutang dari unta zakat. Ia 

berkata: Aku mengutang seekor unta akan dibayar dengan dua 

ekor unta zakat” 

 

Hadis ini dengan jelas menunjukkan diperbolehkan 

menambah harga karena pembayaran yang ditunda (kredit). 

6) Ulama yang memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit 

juga berhujjah dengan kaidah: 

“Pada dasarnya hukum mu‟amalah adalah halal, kecuali ada 

dalil yang melarangnya” 

 

Tidak ada dalil yang melarang jual beli dengan sistem 

kredit,  berdasarkan kaidah di atas, maka berarti jual beli 

semacam ini halal. Hal ini dikembalikan ke hukum dasar 

mu‟amalah, yaitu halal. Transaksi semacam ini juga berbeda 

dengan riba nasi‟ah, karena jual beli kredit pertambahan harga 

sebagai ganti atas barang yang dijual dan tempo yang diberikan. 
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Sementara dalam riba nasi‟ah pertambahan uang hanya sebagai 

ganti atas penundaan pembayaran utang.  

7) Argumen lain yaitu dengan menggunakan mafhum muwafaqah 

dari hadis:  

---

-

 

“Dari Ibnu „Abbas ra. beliau berkata: ketika Nabi Shallallahu 

„alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk 

Madinah telah biasa memesan buah korma dalam tempo waktu 

dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda, „Barangsiapa 

yang memesan sesuatu maka hendaknya ia memesan dalam 

jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) 

dna dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah 

pihak), serta hingga tempu yang telah diketahui (oleh kedua 

belah pihak) pula” 

 

 Logika hukum yang dapat diambil dari hadis di atas 

yaitu dengan mafhum muwafaqah. Hadis di atas menjadi dalil 

diperbolehkannya jual beli salam, jual beli di mana sang 

pembeli melunasi terlebih dahulu harga barang, sementara 

barang masih dalam proses pembuatan atau pemesanan (inden) 

dan akan diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati 

kedua belah pihak. Apabila membayar lunas terlebih dahulu dan 

penyerahan barang dikemudian waktu diperbolehkan, berarti 

apabila yang terjadi sebaliknya juga boleh, yaitu penyerahan 
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barang terlebih dahulu, kemudian pembayaran harga di kemudia 

waktu, baik harga sama dengan harga kontan maupun bertambah 

karena seiringdengan berjalannya waktu. 

Menurut Mustofa (2016:59-60) Kalangan ulama yang 

melarang jual beli kredit antara lain Zainal Abidin bin Ali bin Husen, 

Nashir, Manshur, Imam Yahya, dan Abu Bakar al-Jashash dari 

kalangan Hanafiyah serta sekelompok ulama kontemporer. Mereka 

berargumen dengan ayat, hadis Nabi dan dalil aqliyah: 

1) Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275: 

 

 “Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.  

 

Ayat di atas mengharamkan riba, termasuk tambahan 

harga karena pembayaran sebagai pengganti penundaan 

pembayaran sebagai pengganti penundaan pembayaran. 

2) Hadis riwayat Abu Hurairah: 

 

“Dari Abu Hurairah Radiallahu „anhu bahwa Rasulullah 

sallallahu „alaihi wa sallam bersabda: barang siapa menjual 

dengan dua baiah dalam satu baiah (melakukan satu akad untuk 

dua transaksi), maka ia harus memilih harga yang paling 

rendah atau riba” 
 

3) Dalil aqliyah antara lain, pengambilan tambahan harga karena 

penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya 

dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam qiradh. 
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Pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan 

pembayaran dalam qiradh diharamkan, maka sama saja apabila 

diterapkan dalam transaksi jual beli. 

4) Kalangan ulama yang melarang jual beli secara kredit juga 

beragumen bahwa orientasi penjual hanya sekedar keuntungan 

dan bukan menolong sang pembeli. Hal ini terbukti dengan 

tambahan harga seiring perjalanan tempo pembayaran, artinya 

semakin lama tempo yang diminta oleh sang pembeli, maka 

semakin tinggi juga harga yang harus dibayarnya. Harga barang 

menjadi utang bagi pembeli, dan akan semakin berlipat ganda 

seiring perjalanan waktu. Selain itu, mereka melarang 

berdasarkan hadis nabi: 

 

 

“Rasulullah shallalahu „alaihi wa sallam telah melarang jual 

beli dua harga dalam satu jual beli” Hadits riwayat Ahmad dan 

Nasai, dinilai shahih oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadits ini 

shahih menurut Syaikh Nashiruddin Al-Albani.  
 

Kalangan yang melarang jual beli dengan sistem kredit 

menafsirkan hadis di atas dengan jual beli dengan dua harga, 

yaitu kontan dan kredit. 

Jumhur menyanggah argumen ulama yang melarang. 

Penambahan harga hampir terjadi dalam semua sistem jual beli, 

dan ini berlaku umum. Penambahan harga dalam jual beli 

tidaklah dilarang, kecuali tambahan-tambahan yang merugikan 

atau mengandung unsur zalim. 
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d. Penjelasan Majelis Ulama Fiqh Tentang Hukum Jual beli Kredit 

Pendapat yang dipilih oleh Majelis Ulama Fiqh yang ikut 

dalam Organisasi Muktamar Islam dalam muktamarnya yang 

keenam di Jeddah pada bulan Sya‟ban 1410 ditetapkan sebagai 

berikut: 

1) Dibolehkan tambahan harga kredit dari harga kontan. Juga 

dibolehkan menyebutkan harga kontan dengan harga kreditnya 

disertai dengan waktu-waktu pencicilannya. Jual beli dianggap 

tidak sah sebelum kedua transaktornya menegaskan mana yang 

mereka pilih, kontan atau kredit. Kalau jual beli itu dilakukan 

dengan keragu-raguan antara kontan dengan kredit, misalnya 

belum terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka jual 

beli itu tidak sah secara syar‟i. 

2) Menurut ajaran syariat, ketika proses jual beli ini terjadi, tidak 

boleh menegaskan keuntungan kredit secara rinci secara terpisah 

dari harga kontan, sehingga ada keterikatan dengan jangka 

waktu. Baik kedua pelaku jual beli itu menyepakati prosentase 

keuntungan tertentu, atau tergantung dengan jumlah 

penambahan waktu saja.  

3) Kalau pembeli sekaligus orang yang berhutang terlambat 

membayar cicilannya sesuai dengan waktu yang ditentukan, 

tidak boleh memaksanya membayar tambahan lain dari jumlah 

hutangnya, dengan persyaratan yang disebut dalam akadnya atau 

tidak. Karena itu adalah bentuk riba yang diharamkan. 

Jual Beli Dengan…, Nani Hidayatun, Fakultas Agama Islam UMP, 2017



47 

 

 

4) Orang yang berhutang padahal mampu membayar, dia tidak 

boleh memperlambat pembayaran hutangnya yang sudah tiba 

waktu cicilannya. Meski demikian, juga tidak boleh memberi 

persyaratan antara kompensasi atau sanksi denda bila terjadi 

keterlambatan pembayaran.  

5) Menurut syariat seorang penjual dibolehkan meminta 

penyegeraan pembayaran cicilan dari waktu yang ditentukan, 

ketika orang yang berhutang pernah terlambat dalam membayar 

cicilan sebelumnya, selama orang yang berhutang itu rela 

dengan syarat tersebut ketika terjadi transaksi. 

6) Penjual tidak boleh menyimpan barang milik pembeli setelah 

terjadi proses jual beli kredit ini. Namun dapat meminta syarat 

untuk sementara barang itu digadaikan ditempatnya sebagai 

jaminan hingga ia melunasi hutang cicilannya (Shalah, 

2011:122). 

3. Pengertian Pedagang Keliling 

a. Pedagang 

Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjualbelikan 

produk atau barang kepada konsumen secara langsung maupun tidak 

langsung. Sosiologi ekonomi membedakan pedagang berdasarkan 

penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari 

perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. 

Berdasarkan studi sosiologi ekonomi tentang pedagang yang telah 
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dilakukan oleh Geertz dalam Damzar (2007) dapat disimpulkan 

bahwa pedagang dibagi atas : 

1) Pedagang profesional yaitu pedagang yang menganggap 

aktivitas perdagangan merupakan sumber utama dan satu-

satunya bagi ekonomi keluarga. 

2) Pedagang semi profesional adalah pedagang yang mengakui 

aktivitasnya untuk memperoleh uang, tetapi pendapatan dari 

hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi 

keluarga. Derajat tambahan tersebut berada pada setiap orang 

dan masyarakat.  

3) Pedagang subsistensi merupakan pedagang yang menjual 

produk atau barang dari hasil aktivitas atau subsistensi untuk 

memenuhi ekonomi rumah tangga. 

4) Pedagang semu adalah orang yang melakukan kegiatan 

perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru 

atau mengisi waktu luang. 

b. Pedagang Keliling 

Pedagang keliling yaitu pedagang yang menjual barang 

dagangannya secara keliling, keluar masuk kampung dengan jalan 

kaki atau naik sepeda atau sepeda motor.  

Adapun peranan pedagang keliling antara lain: 

1) Menyebarkan barang dan jasa hasil produksi tertentu 

2) Mendapatkan hasil produksi barang tertentu kepada masyarakat 
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3) Membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran 

(Istiqomah, 2015:40).     

 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Fajar Khoirul Imam (2016) dengan judul penelitian Hukum Jual Beli 

dengan Opsi Tunai dan Kredit, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga,Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode research 

library dengan teknik observasi  pada buku-buku karangan Imam Syafi‟i 

ataupun ulama-ulama syafi‟iyyah.  

Berdasarkan hasil observasi dan kajian yang peneliti lakukan 

dapat diketahui bagaimana mazhab Syafi‟i menafsirkan hadits Imam 

Tarmidzi dalam menentukan bahwa jual beli dengan opsi harga tunai dan 

kredit dihukumi batal/tidak sah. Hal itu tidak lain berkaitan dengan teks 

hadits itu sendiri dan i‟llat hukum pada permasalahan tersebut. Mazhab 

Syafi‟i berpendapat bahwa praktik jual beli tersebut batal atau tidak sah 

karena adanya ketidakjelasan harga sehingga timbul unsur gharar yang 

juga dilarang oleh Rasulullah SAW.  

2. Penelitian terdahulu kedua yang peneliti jadikan sebagai referensi adalah 

penelitian yang dilakukan oleh  Nur Fatoni dengan judul Kearifan Islam 

atas Jual Beli Kredit (Studi Pada Tukang Kredit Di Kec. Cepiring 

Kabupaten Kendal). Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi dan 

wawancara. Data yang terkumpul dianalisis metode deskriptif kualitatif. 

Jual Beli Dengan…, Nani Hidayatun, Fakultas Agama Islam UMP, 2017



50 

 

 

Islam membedakan antara riba dan jual beli. Riba adalah 

pertukaran yang tidak memiliki padanan yang adil sedangkan jual beli 

adalah pertukaran yang memiliki padanan yang adil. Jual beli bayar tunda 

bisa menjadi solusi dan pilihan asalkan disepakati oleh kedua belah 

pihak. Hal ini dikarenakan Islam tidak menutup kemungkinan adanya 

pembayaran tunda tetapi Islam menolak manipulasi dalam setiap 

transaksi yang tidak adil.  

3. Penelitian terdahulu ketiga yang peneliti jadikan sebagai referensi adalah 

penelitian yang dilakukan oleh  Ely Nur Jaliah dengan judul Pandangan 

Hukum Islam terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli di Rumah 

Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37. Sapen 

Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan normatif. Pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan pengamatan (observasi) dan wawancara.  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat 

disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga di rumah makan 

prasmanan Pendowo Limo menggunakan metode penetapan harga 

berbasis harga yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik, 

yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan 

pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutupi 

biaya-biaya langsung. Penetapan harga yang ada di rumah makan 

Prasmanan Pendowo Limo, menurut hukum Islam  sudah sesuai, karena 

kebijakkan menetapkan harga yang dibuat oleh pengelola rumah makan 
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prasmanan Pendowo Limo merupakan strategi pemasaran dalam 

berusaha. Mengenai harga yang disamakan dalam pengambilan porsi 

makan banyak dan sedikit merupakan strategi dalam berdagang untuk 

menarik para pembeli, dan selama tidak ada kecurangan antara penjual 

dan pembeli tidak ada unsur keterpaksaan maka hal tersebut 

diperbolehkan.  

4. Penelitian terdahulu keempat yang peneliti jadikan sebagai referensi 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Faujan Habibie dengan judul 

Tinjauan Hukum Islam terhadap Tambahan Harga dari Harga Normal 

yang Diminta Tukang Bangunan dalam Praktik Jual Beli Bahan 

Bangunan di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Penelitian 

ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang 1) 

bagaimana praktik tambahan harga dari harga normal yang diminta 

tukang bangunan terhadap jual beli bahan bangunan, 2) bagaimana 

tinjauan hukum Islam mengenai praktik tambahan harga dari harga 

normal yang diminta tukang bangunan terhadap jual beli bahan 

bangunan. Data penelitian ini dihimpun melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif.  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan 

bahwa praktik tambahan harga dari harga normal yang diminta tukang 

bangunan dalam jual beli bahan bangunan di Kecamatan Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh penjual (pemilik toko), pembeli 
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(tukang bangunan) dan pemilik rumah. Para pelaku kegiatan tersebut, 

dalam praktiknya terjadi sebuah kerjasama oleh tukang bangunan sebagai 

pembeli dengan tukang bangunan sebagai penjual untuk menambah 

harga dari harga normal. Pembeli (tukang bangunan) meminta kelebihan 

dari harga tadi untuk ditambahkan atau merubah nilai uang pada harga 

yang sebenarnya pada nota penjualan untuk mengelabui pemilik rumah, 

sehingga terjadi tindak penipuan dari tukang bangunan dan toko 

bangunan. Berdasarkan hal terebut apabila ditinjau dari hukum Islam jual 

beli tersebut termasuk fasid karena ada tindakan penambahan harga. 

Pemilik toko dan tukang bangunan dalam kegiatan jual beli hendaknya 

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh hukum 

Islam (Syariah), misalnya berlaku jujur. 

5. Penelitian terdahulu kelima yang peneliti jadikan sebagai referensi adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Asep Ririh Riswaya  dengan judul Sistem 

Penjualan Tunai Dan Kredit Property di PT Sanggraha Property. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem informasi 

penjualan  pada PT Sanggraha Property. Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis diharapkan mampu memberikan informasi mengenai sistem 

informasi penjualan pada PT Sanggraha Property sehingga membantu 

perusahaan untuk mengelola sistem penjualan dengan lebih baik dan 

sesuai dengan harapan.  
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Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sistem penjualan kredit 

dan tunai harus dapat ditingkatkan agar menjadi sistem yang lebih baik 

dan juga memiliki kebijakan dan otorisasi yang tepat dalam proses 

pembayaran.  
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