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ABSTRAK 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan 

bermuamalah, sistem titipan ialah menitipkan barang atau harta kepada seseorang 

untuk dijaga melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sistem titipan merupakan 

aktifitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam Al-Qur’an, Al-

Hadist, maupun Ijma ulama. Praktik distribusi perdagangan cabai dengan sistem 

titipan di pasar Sentral Kotabumi Lampung Utara adalah suatu bentuk kerjasama 

yang sudah lama di lakukan, di mana seseorang mengambil cabai  dipedagang 

tanpa melakukan pembayaran di awal melainkan melakukan pembayaran setelah 

cabai yang ia beli laku terjual dan akan mengembalikan cabai tersebut apabila 

tidak laku terjual. Hal tersebut dapat membuat pedagang mengalami kerugian, jika 

cabai yang telah diambil banyak yang tidak laku terjual dapat mengalami 

penurunan harga akibat cabai tersebut sudah layu dan rusak. Rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik distribusi perdagangan cabai 

dengan istem titipan pada pedagang cabai di pasar Sentral Kotabumi Lampung 

Utara?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik distribusi 

perdagangan cabai dengan sistem titipan pada pedagang cabai dipasar Sentral 

Kotabumi Lampung Utara?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

praktik distribusi perdagangan cabai dengan sistem titipan pada pedagang cabai di 

pasar Sentral Kotabumi Lampung Utara. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum 

Islam tentang praktik distribusi perdagangan cabai dengan sistem titipan pada 

pedagang cabai di pasar Sentral Kotabumi Lampung Utara. Penelitian ini 

termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di penjual 

cabai yang berada di pasar Sentral Kotabumi. Dalam teknik pengumpulan data 

yang peneliti gunakan adalah, teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.   

Setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif yang 

bersifat deskriptif dengan metode berfikir menggunakan induktif. Berdasarkan 

hasil penelitian, praktik distribusi perdagangan cabai dengan sistem titipan yang 

dilakukan oleh penjual cabai yang berada di pasar Sentral Kotabumi adalah 

menitipkan dahulu cabai tersebut untuk dijual kembali dan akan melakukan 

pembayaran cabai setelah cabai yang diambil laku terjual. Pandangan hukum 

Islam terhadap distribusi perdagangan cabai dengan sistem titipan adalah tidak sah 

karena tidak terpenuhinya prinsip-prinsip dalam akad maupun rukun dan syarat 

serta  hanya menguntungkan sebelah pihak dan dapat merugikan pihak penjual. 
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MOTTO 

                       

                      

    

 “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.”
1
 (QS. An-nisa (4) : 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Jakarta: Intermasa, 1974), h. 

83 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan dapat 

memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka dari itu perlu adanya ulasan 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang berkaitan 

dengan judul ini. Transaksi jual beli yang digunakan pada saat ini beraneka 

ragam dalam bentuk maupun caranya. Meskipun terkadang cara yang 

dilakukan belum tentu benar dengan apa yang ditetapkan oleh syari'at Islam.  

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Distribusi Perdagangan Cabai Dengan Sistem Titipan (Studi 

Pada Pedagang Cabai di Pasar Sentral Kotabumi Lampung Utara)” Untuk itu 

diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut: 

1. Tinjauan 

Yaitu “hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah 

menyelidiki atau mempelajari tentang sesuatu hal)”.
1
 

2. Hukum Islam  

Yaitu “Seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara’ yang bersifat 

terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan 

digali dari sumber-sumber ( Al-Qur’an dan Hadist) dan dalil- dalil syara’ 

lainnya (metode ijtihad)”.2 

 

                                                             
1
Widjono, Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT Grasindo, 2012), h. 32. 

2
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, (Jakarta: Hamzah, 2007), h. 3. 



2 
 

3. Praktik 

Yaitu “pelaksanaan perbuatan untuk menerapkan sesuatu pekerjaan secara 

nyata yang dilakukan di sebuah perusahaan”.3 

4. Distribusi 

Yaitu “penyaluran (pembagian ,pengiriman) kepada beberapa orang atau 

kebeberapa tempat”.
4
 

5. Perdagangan 

Yaitu “perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan 

membeli barang dari suatu tempat atau suatu waktu dan menjual barang itu 

ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk 

memperoleh keuntungan.
5
 

6. Sistem Titipan 

Yaitu “suatu bentuk pembelian barang tetapi dengan cara menitipkan 

barang terlebih dahulu untuk dijual dengan tidak membayar barang 

tersebut di awal, melainkan dengan cara pembayaran setelah barang yang 

diambil laku terjual. 

Dari beberapa penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan judul ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang 

Bagaimana Praktik Distribusi Perdagangan Cabai Dengan Sistem Titipan 

(Studi Pada Pasar Sentral Kotabumi Lampung Utara). 

                                                             
3
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 102. 
4
Dendy Sugono, Kamus Bahasa  Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Buku Pedia, 2008), 

h.359 
5
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, cet 4, (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2010), h. 13. 
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B. Alasan Memilih Judul  

Adapun alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Alasan Objektif 

Permasalahan yang ada di Perdagangan Cabai Dengan Sistem Titipan ini 

adalah merupakan salah satu masalah dalam praktik muamalah yang 

tumbuh dan berkembang didalam kehidupan masyarakat, maka perlu 

diketahui tentang masalah tersebut dalam Hukum Ekonomi Islam. 

2. Alasan Subjektif 

a. Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dan 

dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan serta didukung 

oleh tersedianya data-data dan literature yang menunjang, sehingga 

sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian. 

b. Ditinjau dari aspek bahasan, judul ini merupakan salah satu disiplin 

ilmu yang dipelajari dibidang Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN 

Raden Intan Lampung. 

C. Latar Belakang Masalah 

Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh 

masyarakat. Biasanya perjanjian jual beli dilakukan secara lisan ataupun 

tertulis dengan dasar adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual 

dan pembeli). 

Perkataan jual beli menunjukan bahwa dari satu pihak perbuatan 

dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. 



4 
 

Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai 

dengan istilah Belanda Koopen verkoop yang juga mengandung pengertian 

bahwa pihak yang satu verkoop (menjual) sedang yang lainnya koopt 

(membeli).
6
 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. 

Jual beli adalah saling menukar harta melalui cara tertentu yang bermanfaat. 

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam baik 

disebutkan dalam al-Qur’an al-Hadist, maupun Ijma ulama. Adapun dasar 

hukum jual beli yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 

ayat 275
7 

                  

                         

                             

                       

      

 
Artinya :Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

                                                             
6
R.Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : Citra Aditya Bakti,1995), h. 2. 

7
Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Indonesia 

(Bogor: Ghalia Indonesia ,2010),h.159 . 
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(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 

di dalamnya..
8
 

 

Jual beli di bagi menjadi 3 yaitu: pertama, jual beli yang benar (sahih) 

ialah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat’, kedua, jual beli yang batal 

(batil) ialah jual beli yang salah satu rukun dan syaratnya tidak dipenuhi, dan 

yang ketiga jual beli yang rusak (fasid) ialah jual beli yang sesuai pada 

asalnya dan tidak sesuai pada sifatnya dalam syariat.
9
 

Kebanyakan masalah sosial dan ekonomi yang mengakibatkan 

perselisihan disebabkan oleh tidak dijalankannya undang-undang syari’ah  

yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam jual beli. Padahal, ketentuan 

hukum tersebut berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan muamalah. 

Dalam dunia perdagangan untuk menentukan berapa berat suatu barang 

atau berapa banyak suatu barang yang dibeli oleh konsumen digunakan alat 

bantu. Alat bantu tersebut di dalam bisnis disebut dengan alat ukur. Salah satu 

alat ukur yang digunakan dalam jual beli yaitu timbangan atau takaran. 

Timbangan atau takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling 

umum dalam perdagangan dan jual beli. Bukti kejujuran dan keadilan dalam 

jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar 

benar-benar harus diutamakan. Dengan demikian dalam jual beli harus 

menerapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan 

timbangan, tidak mengurangi takaran ataupun timbangan. Terdapat tegas 

dalam al-Qur’an maupun hadis mengenai sepenuhnya dan keadilan dalam 

                                                             
8
Tim Penerjemah Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Depok: Al-

Huda, 2016), h. 48. 

 
9
 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung :Pustaka Setia 2001), h. 91-92. 



6 
 

menakar, diantaranya terdapat dalam al-Quran surat Ar-Rahman ayat 9 yang 

berbunyi: 

              

 
Artinya:“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu 

mengurangi neraca itu.”
10

 

Jasa pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk 

melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.
11

 Salah satu sarana atau 

tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu 

pasar Sentral Kotabumi. Di pasar Sentral Kotabumi terdapat beraneka ragam 

barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun yang 

sekunder diantaranya adalah barang-barang harian seperti beras, sayur-

sayuran, daging, serta pakaian, dan lain sebagainya. 

Berbagai macam transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang 

di pasar Sentral Kotabumi salah satunya yaitu dengan cara tanpa pembayaran 

di awal. Penulis mengambil contoh pedagang cabai di pasar Sentral 

Kotabumi, dimana pembeli membeli cabai tersebut untuk dijual kembali 

dengan cara tanpa pembayaran di awal.  

Dengan sistem titipan itu sendiri adalah suatu bentuk jual beli dimana 

seseorang membeli cabai dengan cara mengambil terlebih dahulu cabai 

yang ingin dia jual kembali tanpa pembayaran di awal dan melakukan 

                                                             
10

Tim Penerjemah Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Depok: al-

Huda, 2016), h. 531. 
11

http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pasar-dan-jenis-jenis-pasar.html. 

Diakses pada hari senin, tanggal 29 April 2019, pukul 06:42 WIB. 

http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pasar-dan-jenis-jenis-pasar.html
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pembayaran sesudah cabai yang ia beli tersebut laku terjual dan apabila 

cabai yang tidak laku terjual dapat dikembalikan kembali kepenjual 

pertama. Hal tersebut dapat membuat kerugian untuk penjual pertama, 

dimana cabai yang tidak laku terjual pasti sudah mengalami kerusakan dan 

layu hal tersebut dapat membuat harga cabai tersebut menggalami 

penurunan. Misalnya harga awal cabai merah besar segar tersebut sebesar 

Rp.38.000/kg apabila sudah mengalami kerusakan dan layu dia akan 

menggalami penurunan harga menjadi Rp.31.000/kg. Hal tersebut sudah 

terlihat jelas dapat merugikan dan mengurangi keuntungan pedagang 

pertama sehingga pedagang pertama dapat menggalami kerugian dan tidak 

mendapatkan keuntungan. 

Cara tersebut hanya menguntungkan pihak pedagang ke dua. Jual beli 

dengan cara tanpa pembayaran di awal ini dilakukan oleh sebagian pedagang 

sayur mayur di pasar Sentral Kotabumi. Dan jual beli dengan sistem ini sudah 

menjadi kebiasaan masyarakat sekitar sehingga sudah berlangsung selama 

bertahun-tahun. 

mereka jual kembali.
12

 Jual beli dengan sistem titipan ini merupakan jual beli 

yang menjadikan akad jual beli tersebut menjadi lazim. 

Adapun hal yang akan diteliti dari transaksi jual beli tersebut adalah 

praktik jual beli dengan sistem titipan yang terjadi di pasar Sentral Kotabumi 

dan bagaimana pandangan hukum Islam menyikapi tentang jual beli dengan 

sistem titipan ini. Berdasarkan latar belakang diatas, hal tersebut mendorong 

                                                             
12

Wawancara dengan  bapak Agung Mulyono  (pedagang  cabai), tanggal 28 April 2019 
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penulis untuk meneliti masalah ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Distribusi Perdagangan Cabai Dengan Sistem Titipan (Studi 

Pada Pedagang Cabai Di Pasar Sentral Kotabumi Lampung Utara)”. 

D. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan 

data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah 

yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi 

dilapangan dapat dipilah-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga 

rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah 

pelaksanaan praktik Distribusi Perdagangan Cabai Dengan Sistem Titipan 

yang terjadi di Penjual Cabai di Pasar Sentral Kotabumi. Yang kemudian 

akan dilihat dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagaimana berikut : 

1. Bagaimana praktik distribusi perdagangan cabai dengan sistem titipan 

dalam pedagang cabai di pasar Sentral Kotabumi Lampung Utara? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik distribusi perdagangan 

cabai dengan sistem titipan dalam pedagang cabai dipasar Sentral 

Kotabumi Lampung Utara? 
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F. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui tentang praktik distribusi perdagangan cabai 

dengan sistem titipan dalam pedagang cabai di pasar Sentral 

Kotabumi Lampung Utara. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik distribusi 

perdagangan cabai dengan sistem titipan dalam pedagang cabai di 

pasar Sentral Kotabumi Lampung Utara. 

G. Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pada 

masyarakat mengenai Praktik Distribusi Perdagangan cabai dengan sistem 

titipan dan juga dapat menambah pengetahuan atau keilmuan serta pemikiran 

ke-Islaman. Selain itu diharapkan menjadi masukan bagi penelitian 

selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan 

memperoleh hasil yang maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi kepada para akademisi dalam mengaplikasikan teori-

teori yang berhubungan dengan tema penelitian tersebut. Penelitian ini juga 

dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh 

gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung.   
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

  Menurut jenisnya, peneliti ini termasuk penelitian lapangan 

(Field Research), penelitian lapangan adalah penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang 

melalui dua cara yaitu pengamatan dan wawancara.
13

 Dan dari 

berbagai informasi yang berkaitan dari buku-buku yang membahas 

tentang akad dan jual beli yang yang terkait pada distribusi 

perdagangan tanpa pembayaran di awal dalam hukum Islam. 

Termaksud juga data primer hasil interview dengan para pihak yang 

bersangkutan sebagai objek penelitian. 

b. Sifat penelitian  

  Peneliti ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu mode dalam 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sesuai dengan pokok 

permasalahan yang ada dan menggambarkan secara terbuka sesuai 

dengan kenyataan yang terjadi pada pedagang cabai tersebut. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh dari 

responden guna untuk keperluan penelitian yang dimaksud.
14

 Fokus 

penelitian ini lebih pada tinjauan hukum dari Distribusi perdagangan 

                                                             
13

Susiadi, Metodelogi Penelitian, (Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN Raden Intan 

Lampung, 2015), h. 12. 
14

Suharsismi Arikunto, Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), h. 114.  
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cabai dengan sistem titipan. Oleh karena itu dalam penelitian, 

lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer 

dan data sekunder. 

a. Data primer  

  Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti 

langsung dari lapangan terhadap gejala yang ada dilokasi kasus 

penelitian, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini 

melalui kuesioner atau pertanyaan yang sudah disiapkan.  

b. Data Sekunder  

 Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak 

lainnya, tidak lagsung dari subjek penelitinya.
15

 Sumber data sekunder 

yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan 

penelitian yang penulis lakukan, antara lain: al-Qur’an, hadist, buku-

buku, kitab-kitab fiqh, dan literature lainnya yang mendukung.  

3. Populasi dan sampel  

a. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu. Jelas, dan lengkap, objek atau nilai  

yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang perusahaan, 

lembaga, media dan lainnya.
16

 Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah 2 orang penjual dan 19 orang pembeli di pasar Sentral Kotabumi 

yang menggunakan sistem titipan. 

                                                             
15

 Kartini, Pengantar Methodelogi Research, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 27. 
16

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010), h.64. 
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b. Sampel  

 Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.
17

 

Bila populasi besar maka penelitian tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada dalam populasi, misalnya dari  keterbatasan dana dan tenaga, 

dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel dan digunakan 

dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik Purposive Sampling 

sampel dari penelitian ini adalah penjual cabai dan pembeli yang 

menggunakan sistem titipan di Pasar Sentral Kotabumi berjumlah 11 

orang, karena 11 orang tersebut tingkat pembelinya cukup tinggi dan 

banyak. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas 

persoalan yang terdapat dalam peneliti ini yaitu berupa : 

a. Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 

tentang gejala-gejala yang akan diselidiki. Observasi yang dilakukan  

pada peneliti ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data-data 

yang sesungguhnya dari interview terhadap penjual dan pembeli di 

pasar Sentral Kotabumi. 

b. Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada 

responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam. Peneliti 

                                                             
17

Anwar Ahmadi Anwar,  Prinsip-prinsip Metodelogi Research, (Yogyakarta: Sumbangi, 

1995), h. 88.  
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menggunakan tehnik wawancara berbentuk dimana pewawancara 

bertanya lagsung kepada penjual dan pembeli yang telah melakukan 

transaksi pembelian cabai di pasar Sentral Kotabumi.  

c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda, dan 

sebagainya.
18

 Adapun buku yang menjadi buku utama penulis dalam 

mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh sertadokumen-dokumen 

yang penulis peroleh di lapangan. 

5. Metode Pengolahan Data 

a. Editing 

Yaitu memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan 

sudah lengkap, sudah benar, dan sudah relavan sesuai dengan 

masalah. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil dari data 

yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, interview, apakah 

sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relavan.
19

 

b. Coding 

Yaitu pemberian tanda kata yang diperoleh, baik berupa 

penomoran ataupun penggunaan tanda symbol atau kata tertentu 

yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data 

menurut jenis dan sumbernya. 

 

 

                                                             
18

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), h. 231. 
19

Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h.132. 
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c. Analizing 

Yaitu tahapan analisis dan perumusan terkait praktik distribusi 

perdagangan tanpa pembayaran diawal yang dilakukan pedagang 

cabai dipasar Sentral Kotabumi. 

6. Metode Analisis Data  

Data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan 

menggunakan pola berfikir. 

a. Induktif 

Metode induktif ini digunakan dalam mengolah data hasil 

penelitian  lapangan yaitu berangkat dari pendapat perorangan 

kemudian dijadikan pendapat dan pengetahuan yang bersifat umum. 

Kemudian penulis mengadakan perbandingan antara teori yang ada 

dengan kenyataan yang terjadi guna mengambil kesimpulan.
20

 

b. Deduktif 

 Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum 

mengenai praktik distribusi perdagangan tanpa pembayaran di awal 

yang dilakukan pedagang cabai di pasar Sentral Kotabumi melalui 

berbagai literatur. Dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus.
21

 

   Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata 

                                                             
20

Lexy J, Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2012), h. 248. 
21

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010), h. 51. 
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tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

dari lokasi penelitian.
22

 

   Apabila analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, 

kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif. 

Cara data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang 

bersifat khusus.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditiya 

Bakti, 204), h. 10. 
23

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), h. 28. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Akad Dalam Hukum Islam 

a. Pengertian Akad 

 Secara etimologi (bahasa), akad yaitu ikatan antara ijab dan kabul 

dengan cara yang di syari‟atkan yang memberikan pengaruh terhadap 

objeknya.
1
 Dalam hukum Islam kata akad berasal dari kata (al-„Aqd) 

artinya mengikat, menyambung, atau menghubungkan (ar-rabt). Akad 

yaitu ikatan antara ujung sesuatu (dua perkara), baik ikatan secara nyata 

maupun ikatan secara abstrak dari satu sisi atau dari dua sisi.
2
 Sedangkan 

dalam bahasa Arab kata akad berasal dari kata al-„Aqd, bentuk dari 

„Aqada dan jamaknya adalah al-„Uqud yang berarti perjanjian (yang 

tercatat) atau kontrak.
3
 

Sedangkan definisi akad menurut terminologi (istilah) adalah 

pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan 

menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari‟at yang berpengaruh 

pada objek perikatan.  

Penjelasan kata “sesuai dengan syari‟at” maksudnya bahwa seluruh 

perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah 

                                                             
1
Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 46. 

2
Muhammad Firdaus, dkk, Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari‟ah, (Jakarta: 

Renaisan, 2006), h. 12. 
3
Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, ”Akad Jual Beli dalam Perspektif 

Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, Jurnal Al-„ Adalah, Vol. XII No 2, (Bandar 

Lampung : Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 786. (On-line), tersedia di : 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214, (26 November 2019), dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214
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apabila tidak sejalan dengan kehendak syara‟. Misalnya kesepakatan untuk 

melakukan transaksi riba, menipu orang lain, dan merampok kekayaan orang 

lain. Adapun penjelasan dari kata “berpengaruh pada objek perikatan” 

maksudnya yaitu terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang 

melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).
4
 

 Kata akad juga berarti keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang 

lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang 

disyari‟atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam 

pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya 

sendiri atau bagi orang lain. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara 

ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan kabul 

(pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari‟atkan.
5
 

Menurut ulama baik dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'iyah ataupun 

Hanabilah mendefinisikan akad secara umum sebagai segala yang 

diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan 

satu pihak seperti waqaf, thalaq, pembebasan, atau bersumber dari dua 

pihak, seperti jual beli, ijarah, wakalah, dan rahn. Sedangkan pengertian 

akad secara khusus adalah ikatan antara ijab kabul dengan cara yang 

disyariatkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya.
6
 

Akad dalam istilah Fiqh, digambarkan secara umum sebagai sesuatu 

yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari 

                                                             
4
Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 51. 

5
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), h. 35. 

6
Hamzah Yu‟kub, Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam, (Bandung: CV Diponegoro, 

1984), h. 46. 
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satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua 

pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.
7
 

Berdasarkan paparan definisi tentang akad diatas, dapat digaris 

bawahi bahwasannya akad merupakan suatu bentuk perjanjian yang 

dilakukan secara sukarela dan melibatkan aqid (antara penjual dan pembeli) 

sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. 

Bilamana terjadi sesuatu yang merugikan salah satu pihak maka berhak 

untuknya meminta pertanggung jawaban terhadap pihak lain yang terlibat 

di dalam akad tersebut. 

b. Dasar Hukum Akad 

  1). Al-Qur‟an 

Adapun dasar hukum yang melandasi pelaksanaan akad dapat ditemui 

didalam firman Allah Swt Q.S Al-Maidah ayat 1: 

 

                         

                      

Artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” 
8

 

 

   Berdasarkan firman Allah SWT diatas dapat dipahami bahwa 

memenuhi akad merupakan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah 

                                                             
7
Hendi Suhendi, Fiqih Mu‟amalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 35. 

8
Tim Penerjemah Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Depok Al-

Huda, 2016), h. 50.  
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SWT, sehingga dalam pelaksanaan aqad tersebut haruslah sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan syara yang telah tertuang didalam Al-

Qur‟an dan As-Sunnah. 

Q.S Al-Anfal ayat 58 

                      

        

 

Artinya :  

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu 

golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan 

cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berkhianat.” 
9
 

 

2). As-Sunnah 

ُهَما َعْن َرسُ  ثَ َنا اللَّْيُث َعْن نَاِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعن ْ ْيَبُة َحدَّ ثَ َنا قُ ت َ وِل اللَِّه َحدَّ
ُهَما بِاْلِخَياِر َما َلْم  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه َقاَل ِإَذا تَ َباَيَع الرَُّجََلِن َفُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ
ْيُع  ُر َأَحُدُهَما اْْلَخَر فَ َتَبايَ َعا َعَلى َذِلَك فَ َقْد َوَجَب اْلب َ َفرَّقَا وََكانَا َجِميًعا َأْو ُيَخي ِّ يَ ت َ

ْيعُ وَ  ْيَع فَ َقْد َوَجَب اْلب َ ُهَما اْلب َ ُرْك َواِحٌد ِمن ْ  ِإْن تَ َفرَّقَا بَ ْعَد َأْن يَ َتَبايَ َعا َوَلْم يَ ت ْ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan 

kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma 

dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau bersabda: 

"Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya punya 

hak khiyar (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum 

berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya 

memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi 

dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi 

                                                             
9
Ibid., h. 184  
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sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi 

maka jual beli sudah sah".
10 

3). Ijma 

  Ulama fuqaha berpendapat bahwa akad merupakan pertalian 

antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara sehingga 

menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan. Kaidah-

kaidah hukum yang berkenaan langsung dengan hukum perikatan 

Islam merujuk dari Al-Qur‟an, As-Sunnah dan hasil ijtihad sebagai 

implementasi dari syariah yakni fiqh.
11

 Dalam penetapan hukum 

terhadap akad itu sendiri, terjadi perbedaan pendapat dari beberapa 

Ulama mazhab. Mazhab Hambali berpendapat bahwa akad bebas 

dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara. 

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad merupakan sesuatu yang 

dilarang kecuali akad tersebut disertai keadaan yang membuatnya 

berakad kepada orang lain (istihsan). Mazhab Syafi‟iyah 

berpendapat bahwa akad tidak diperbolehkan apabila objeknya 

belum ada dihadapan pihak-pihak yang melangsungkan akad.
12

  

c. Rukun dan Syarat Akad 

1). Rukun Akad 

  Rukun berasal dari kata mufrad dari kata jama arkaa, artinya 

asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila 

                                                             
10

Syaikh Faishal Alu Mubarak, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani: Bulughul Maram dan 

Penjelasannya (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 600. 
11

Ayu Dewi Utami, Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem Multi Level Marketing 

Perspektif Hukum Islam (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 

2016), h. 29. 
12

Ibid.  h. 32. 
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dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan).
13

 Mayoritas 

ulama selain Hanafiyah mengatakan rukun akad terdiri dari tiga 

macam, yaitu dua orang yang berakad („aqid), objek yang dijadikan 

akad (maqud alaih), serta ungkapan ijab dan kabul (shighat).
14

 

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu, yaitu 

ijab dan qabul. Adapun selainnya tidak termasuk bagian dari hakikat 

akad, sekalipun keberadaannya sudah pasti. Dengan kata lain shighat 

dapat dikatakan termasud penunjang dalam akad dan merupakan 

keturunan. Artinya shighat tidak sah jika tidak terdapat kedua belah 

pihak yang berakad („aqid) dan objek akad (maqud „alaih).
15

 Jadi 

yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu unsur penting yang 

menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain. 

 Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga 

sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 

membentuknya. Rumah misalnya, terbentuknya karena adanya unsur-

unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap 

dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang 

membentuk sesuatu itu disebut rukun. 

Rukun akad terbagi menjadi beberapa rukun yaitu sebagai berikut: 

a. „Aqid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak 

terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. 
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b. Ma‟qud „alaih adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-

benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah 

(pemberian), dan gadai. 

c. Maudhu‟ al-„aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan 

akad, berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad. 

d. Sighat al-„Aqd ialah ijab dan kabul. Ijab ialah permulaan 

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad. 

Sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang 

berakad dan diucapkan setelah adanya ijab. Menurut Hendi 

Suhendi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pernyataan Sighat 

al-„Aqd (ijab dan kabul) adalah sebagai berikut: 

1) Sighat al-Aqd (ijab dan kabul) harus jelas pengertiannya. 

Maksudnya, kata-kata di dalam ijab dan kabul harus jelas dan tidak 

memiliki banyak pengertian. 

2) Harus sesuai dan tidak boleh berbeda lafal. Adanya kesimpang 

siuran dalam Sighat al-Aqd (ijab dan qabul) akan menimbulkan 

permasalahan yang dilarang oleh agama karena bertentangan 

diantara sesama manusia. 

3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau di takut-takuti 

oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.
16
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Namun ada beberapa faktor yang menjadi penghalang seseorang 

melakukan perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah). Menurut 

Ahmad Azhar Basyir, ada beberapa hal seseorang terhalang untuk 

melakukan perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah), diantaranya 

yaitu : 

a. Gila, yaitu bila seseorang dalam keadaan gila atau tidak waras, maka 

tidak sah nya akad tersebut. 

b. Rusak akad, yaitu dalam suatu pelaksanaan akad seseorang harus 

dalam keadaan yang waras, pengertian rusak akal bisa disamakan 

dengan pengertian gila. 

c. Mabuk, yaitu seseorang yang sedang mabuk tidak boleh melakukan 

perbuatan hukum atau melakukan kontrak dikarenakan orang tersebut 

dalam pengaruh alkohol yang memabukan. 

d. Tidur, yaitu dalam melakukan perikatan seseorang harus sadar 

ataupun sehat sepenuhnya, bila orang itu dalam keadaan tidur, maka 

batal akad kontraknya tersebut. 

e. Pingsan, yaitu sama dengan orang yang tidur, seseorang yang sedang 

dalam keadaan pingsan tidak boleh melakukan akad, dikarenakan 

dirinya sedang tidak sadar. 

f. Pemboros, yaitu seseorang yang masuk kreteria pemboros tidak dapat 

melakukan akad kontrak dikarenakan membahayakan dirinya dan para 

pihak yang melakukan akad, ditakutkan seseorang yang pemboros 

melakukan penyalahgunaan akad. 
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g. Dungu, yaitu seseorang yang akadnya harus dalam keadaan sehat 

jasmani dan rohani, memiliki pikiran yang jernih dan dalam keadaan 

sadar, bila pelaku akad adalah orang yang dungu maka akadnya tidak 

sah, karena akad merugikan dirinya maupun merugikan para pihak 

yang berakad. 

h. Hutang, yaitu orang yang terlalu banyak hutang akan membahayakan 

para pihak yang berakad, ditakutkannya penyalahgunaan akad yang 

dilakukan oleh orang yang banyak hutang.
17

 

Berdasarkan uraian diatas rukun akad mencakup, orang yang 

berakad, benda yang diakadkan, tujuan atau maksud pokok 

mengadakan akad, ijab dan kabul. 

2). Syarat Akad 

Syarat merupakan sesuatu yang ada dalam suatu hukum yang 

menentukan hukum tersebut sah atau tidaknya, dengan kata lain hal 

penting yang menentukan keabsahan tentang suatu hukum. Untuk 

melangsungkan suatu akad yang yang diperbolehkan menurut hukum 

Islam, diperlukan suatu syarat yang wajib disempurnakan demi 

keabsahan akad tersebut. 

 Syarat-syarat terjadi akad terbagi menjadi dua macam yaitu, 

pertama syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib 

sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Setiap pembentukan akad ada 

syarat-syarat umum yang ditentukan oleh syara‟ yang wajib 
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disempurnakan. Kedua, syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-

syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini 

dapat juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di samping 

syarat-syarat yang umum, seperti adanya saksi di dalam pernikahan.
18

 

 Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam 

akad yaitu: 

1) Akid (orang yang berakad), disyaratkan memiliki kemampuan dan 

kewenangan untuk melakukan akad. 

2) Ma‟qud „alaih (objek akad).
19

 

3) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah 

akad apabila dilakukan oleh orang gila, orang yang berada dibawah 

pengampuan (mahjur) karena boros atau lainnya. 

4) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 

5) Akad itu diperbolehkan oleh syara‟. Dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang 

memiliki barang. 

6) Akad bukan jenis akad yang dilarang 

7) Akad dapat memberi faedah 

8) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut 

dibatalkan sebelum adanya kabul. Maka ijab yang demikian dianggap 

tidak sah.
20
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d. Prinsip-prinsip akad  

  Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang 

berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip kebebasan berkontrak 

b. Prinsip perjanjian itu mengikat 

c.  Prinsip kesepakatan bersama 

d. Prinsip ibadah  

e. Prinsip keadilan dan kesimbangan prestasi 

f. Prinsip kejujuran (amanah).
21

 

Bermu‟amalah menganut azas keadilan dan sukarela, berikut 

beberapa prinsip-prinsip akad mu‟amalah dalam Islam: 

1) Dalam bermu‟amalah haruslah dilakukan atas dasar kerelaan, tanpa 

mengandung unsur paksaan. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap 

bentuk dari mu‟amalah antar individu atau pihak-pihak yang 

bersangkutan haruslah berdsarkan kerelaan masing-masing pihak dan 

juga kebebasan kehendak dari pihak-pihak penyelenggara akad. 

Seperti memanipulasi alat pembayaran atau sengaja menyembunyikan 

pada alat pembayarannya. Contoh tersebut merupakan pelanggaran 

terhadap prinsip suka dan rela, karena ada unsur penipuan dan 

pemaksaan dari salah satu pihak yang melaksanakan akad yang juga 

tidak mencerminkan kehendak. Sebenarnya perbuatan tersebut 
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merugikan yang bersangkutan, maka sesungguhnya prinsip suka dan 

rela dalam bermu‟amalah ini adalah dalam upaya untuk melindungi 

kedua belah pihak baik itu konsumen maupun pelaku usaha.
22

 

2) Prinsip kejujuran menepati amanat dan nasehat dalam bermu‟amalah. 

Nilai yang terpenting dalam bertransaksi adalah kejujuran. Cacat-

cacat dalam perdagangan yang paling memperburuk citra 

perdagangan adalah kebohongan, memanipulasi dan mencampur aduk 

kebenaran dan kebathilan. Sedangkan menepati amanat adalah 

mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil 

sesuatu melebihi haknya dan dan tidak mengurangi hak orang lain 

dalam segala hal.  

3) Dalam bermu‟amalah adalah adanya prinsip keadilan diantara kedua 

belah pihak sebagai penyelenggara akad dan menghindari unsur-unsur 

pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
23

 Hal ini mengandung 

pengertian bahwa akad-akad dalam Islam dibangun atas dasar 

mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Keadilan itu 

diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan 

akalnya. Seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan 

penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli dan dilarang berbuat 

curang dalam menakar dan menimbang, dan juga dilarang 

bermu‟amalah yang menyebabkan pemakanan harta secara bathil 

seperti jual beli gharar, akad-akad dimana terjadi penyembunyian 
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cacat barang jualan. Hal ini merupakan perbuatan samar karena 

tampaknya akad tersebut sah dan suka sama suka diantara kedua 

belah pihak. Terutama ketika pembeli itu sedang sangat 

membutuhkan tetapi sebenarnya didalamnya terdapat penganiayaan 

dan eksploitasi.  

4) Prinsip semua akad dan mu‟amalah tidak bisa sempurna kecuali 

dengan mengaharapkan ukuran dan membataskan harga.
24

 Semua 

mu‟amalah tidak sah jika barang diakadkan itu ukurannya terbatas 

dan harganya pun dapat dimaklumi agar orang terhindar dari penipuan 

dan pertengkaran sehingga dilarang jika tidak diketahui barang 

maupun harganya.  

5) Prinsip dalam bermu‟amalah harus dilandaskan kejelasan, baik 

mengenai kualitas maupun kuantitasnya. Prinsip ini adalah untuk 

menghindari jual beli gharar, sehingga barang yang dijual harus jelas 

kualitasnya, kuantitasnya juga meliputi jumlah barang mutu, harga 

dan juga waktu penyerahan barang. 

6) Prinsip mu‟amalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan 

mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup 

masyarakat. Sehingga Islam mengaharamkan perdagangan barang 

yang membahayakan individu dan masyarkat.
25
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7) Prinsip akad bisa diselenggarakan dengan cara apapun, agar kedua 

belah pihak tetap menghindari penipuan dan juga barang-barang yang 

dilarang diperjualbelikan. 

8)  Prinsip tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua 

penyelenggara akad, kasih sayang dan larangan terhadap praktek 

monopoli. Islam mewajibkan adanya unsur rasa cinta dan kasih 

sayang terhadap sesama manusia dalam berdagang sehingga dalam 

berdagang hendaknya tidak untuk mengeruk keuntungan sebanyak-

banyaknya sehingga cenderung merugikan orang lain.  

e. Sah dan batalnya akad 

1). Akad Sah 

 Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya ada secara faktual, 

tetapi keberadaanya juga harus sah secara syar‟i agar akad tersebut 

dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para 

pihak yang membuatnya. Hanya saja, dengan terpenuhinya rukun dan 

syarat, akad belum serta merta menjadi sah. Meskipun sudah 

terbentuk, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk 

sahnya akad, yaitu: 

1) Bebas dari gharar 

2) Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan 

3) Bebas dari syarat-syarat fasid 

4) Bebas dari riba untuk akad atas beban 
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 Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan sah atau 

tidaknya suatu akad. Apabila suatu akad tidak terpenuhi empat syarat 

tersebut meskipun rukun dan syarat akad sudah terpenuhi, akad akan 

menjadi tidak sah dan disebut akad fasid. 

  Suatu akad akan menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat 

tersebut terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud 

tidak terpenuhi. Akan tetapi, oleh karena syarat-syarat itu beragam 

jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat-tingkat 

sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat itu terpenuhi. 

Dalam Mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan itu 

dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus menggambarkan urutan 

akad dari yang paling tidak sah hingga kepada yang paling tinggi tingkat 

keabsahannya. Tingkat-tingkat tersebut adalah: 

1.  Akad batil 

2. Akad fasid 

3. Akad maukuf 

4. Akad nafiz ghair lazim 

5. Akad nafiz lazim.
26

 

2). Akad batil (batal) 

   Kata “batil” dalam bahasa indonesia berasal dari kata arab bathil, 

yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan 

akibatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan “batil 
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berarti batal, sia-sia, tidak benar,”
27

 dan “batal diartikan tidak berlaku, 

tidak sah, sia-sia”.
28

 Jadi dalam kamus besar tersebut, batil dan batal 

diartikan sama. 

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat 

sebagai akad yang secara syarak tidak sah pokok dan sifatnya.
29

 Yang 

dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syarak 

dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun 

dan syarat terbentuknya akad, sebagaimana yang telah disebutkan. 

Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut 

tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada 

wujudnya, apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya. 

Hukum akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan 

syarat terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut: 

1) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar‟i, dan oleh 

karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun. Akad anak kecil 

atau orang tidak waras akalnya, atau akad yang objeknya benda yang 

tidak  berharga dalam pandangan syarak seperti narkoba atau benda 

mubah yang tak bertuan. 

2) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib 

dikembalika kepada keadaan semula pada waktu sebelum 

dilaksanakannya akad batil tersebut. 
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Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995),  h. 98. 
28

Ibid, h. 97. 
29

Ibn Nujaim, Al-Asybah Wa An-Nazha‟ir, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-„Ilmiyah, 1985), h. 

337. 



32 
 

3) Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin 

misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad  yang 

sebenarnya tidak ada secara syar‟i dan juga karena pembenaran hanya 

berlaku terhadap akad maukuf. 

4) Akad batil tidak perlu di fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad 

ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. 

5) Ketentuan lewat waktu (At-Taqadum) tidak berlaku terhadap 

kebatalan. Apabila seseorang melakukan akad jual beli tanah, 

misalnya, akad itu adalah akad batil, dan penjual tidak menyerahkan 

tanah itu kepada pembeli, kemudia lewat wakyu puluhan tahun, 

dimana pembeli menggugat kepada penjual untuk menyerahkan tanah 

tersebut, maka penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad 

beberapa pun lamanya karena tidak ada lewat waktu terhadap 

kebatalan.
30

 

3). Akad fasid  

Kata fasid berasal dari kata arab dan merupakan kata sifat yang 

berarti rusak. Kata bendanya adalah fasad dan mafsadah yang berarti 

kerusakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan fasid: 

suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati). 

Akad fasid, menurut ahli-ahli hukum Hanafi, adalah akad yang 

menurut syarak sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.
31

 Perbedaanya 
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dengan akad batil adalah bahwa akad batil tidak sah baik pokok 

maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok disini adalah rukun-

rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud dengan 

sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad. Jadi  singkatnya akad batil 

adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat 

pembentukan akad. Sedangkan akad fasid adalah akad yang telah 

memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak 

memenuhi syarat keabsahan akad. 

Mayoritas ahli hukum Islam, Maliki, Syafi‟i, dan Hambali, tidak 

membedakan antara akad batil dan akad fasid. Keduanya sama-sama 

merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya 

tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Hukum akad fasid dibedakan 

antara sebelum dilaksanakan (sebelum terjadi penyerahan objek) dan 

sudah pelaksanaan (sesudah penyerahan objek). 

4). Akad maukuf 

 Kata “maukuf” diambil dari kata Arab, mauquf, yang artinya 

terhenti, tergantung, atau dihentikan. Ada kaitannya dengan kata 

maukif yang berarti “tempat perhentian sementara, halte”.
32

 Bahkan 

satu akar kata dengan kata “wakaf”. Wakaf adalah tindakan hukum 

menghentikan hak bertindak hukum si pemillik atas miliknya dengan 

menyerahkan milik tersebut untuk kepentingan umum guna diambil 

manfaatnya. 
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Sebab kemaukufan akad ada dua, yaitu:  

1) Tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang 

dilakukan, dengan kata lain kekurangan kecakapan.  

2) Tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya 

hak orang lain pada objek tersebut.   

5). Akad nafidz gairu lazim 

“Nafidz” adalah kata arab yang belum terserap ke dalam bahasa 

indonesia, dan seacara harfiah berarti berlaku, terlaksana, menembus. 

Ada hubungannya dengan kata “tanfidz” yang sudah sering dipakai 

dalam bahasa Indonesi dan berarti pelaksaan, “tanfidziah” berarti 

eksekutif. Akad nafidz artinya adalah akad yang sudah dapat 

diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya.  

Namun disisi lain, meskipun para pihak telah memenuhi dua syarat 

tersebut sehingga akadnya telah nafidz (dapat dilaksanakan akibat 

hukumnya), masih ada kemungkinan bahwa akad tersebut belum 

mengikat secara penuh oleh karena masing-masing pihak atau salah satu 

dari mereka mempunyai apa yang disebut dengan hak-hak khiyar atau 

memang karena sifat asli dari akad itu memang tidak mengingat penuh. 

Akad yang tidak penuh itu disebut gair lazim (tidak mengikat penuh) 

dalam arti masing-masing pihak atau salah satu pihak mempunyai hak 
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untuk memfasakh (membatalkan) akad secara sepihak karena alasan yang 

disebutkan diatas.
33

 

2. Al- Wadi’ah Dalam Hukum Islam 

a. Pengertian Al- Wadi’ah 

Dalam tradisi Fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal 

dengan prinsip wadi‟ah.
34

 Al-Wadi‟ah dapat diartikan sebagai titipan 

murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, 

yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
35

 

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan al-wadi‟ah, 

menurut bahasa al-wadi‟ah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada 

pemiliknya supaya dijaganya (Ma Wudi‟a „inda Ghair Malikihi 

Layahfadzahu), berarti bahwa al-wadi‟ah ialah memberikan. Makna yang 

kedua al-wadi‟ah dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang 

berkata, “awda‟tuhu” artinya aku menerima harta tersebut darinya 

(Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadi‟ah „Indi). Secara bahasa 

al-wadi‟ah memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya 

dan pada penerimanya (I‟tha‟u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulihi).
36
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b. Dasar Hukum Al-Wadi’ah 

Al-wadi‟ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia 

wajib mengembalikan pada waktu pemiliknya meminta kembali. diantara 

landasan hukum yang bersumber pada wadi‟ah adalah sebagai berikut: 

1). Al-Qur‟an  

An-Nisa‟ ayat 58 

                        

                            

 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”
37

 

 

Al-Baqarah ayat 283 

                          

                             

                          

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa 

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 
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menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.”
38

 

 

2). Hadits 

ِ صَ   ُ قَاَل قٍَِم نَِشُسُِل َّللاَّ ٍٍْم أَوًَّ اَن ْتِه ُسهَ َُ ثَىًِ َمانِك َعْه َصفْ ُ َ َحذَّ هَّى َّللاَّ

َسهَّمَ  ََ  ًِ ٍْ ًًل أٌََُكُُن اْنُمْؤِمُه َجثَاوًا فَقَاَل وََعْم فَقٍَِم نًَُ أٌََُكُُن اْنُمْؤِمُه تَِخٍ َعهَ

 أٌََُكُُن انُْمْؤِمُه َكزَّاتًا فَقَاَل َل  فَقَاَل وََعْم فَقٍَِم نًَُ 

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Shafwan bin Sulaim berkata; 

"Ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Apakah 

seorang mukmin bisa menjadi penakut?" Beliau menjawab: 'Ya." 

Kemudian ditanya lagi; "Apakah seorang mukmin bisa menjadi 

bakhil?" Beliau menjawab: "Ya." Lalu ditanyakan lagi; "Apakah 

seorang mukmin bisa menjadi pembohong?" Beliau menjawab: 

"Tidak." 

 

  ِ ٍُْذ َّللاَّ ُعثَ ََ  ِ ُ قَاَل َخَشَج َعْثُذ َّللاَّ ًِ أَوًَّ ٌِْذ ْتِه أَْسهََم َعْه أَتٍِ ثَىًِ َمانِك َعْه َص َحذَّ

ا َعهَى أَتًِ  ا قَفًََل َمشَّ ٍٍْش إِنَى اْنِعَشاِق فَهَمَّ اْتىَا ُعَمَش ْتِه اْنَخطَّاِب فًِ َج

ُْ أَْقِذُس  ُمَُسى َسٍََّم ثُمَّ قَاَل نَ ََ َما  ٍِ َة تِ َُ أَِمٍُش انْثَْصَشِج فََشحَّ ٌُ ََ اْْلَْشَعِشيِّ 

ِ أُِسٌُذ  ًِ نَفََعْهُت ثُمَّ قَاَل تَهَى ٌَاٌُىَا َماٌل ِمْه َماِل َّللاَّ نَُكَما َعهَى أَْمٍش أَوْفَُعُكَما تِ

ًِ إِنَى أَِمٍِش انُْمْؤِمىٍَِه  ًِ َمتَاًعا ِمْه َمتَاعِ أَْن أَتَْعَث تِ فَأُْسهِفُُكَمايُ فَتَْثتَاَعاِن تِ

ٌَاِن َسأَْس انَْماِل إِنَى أَِمٍِش اْنُمْؤِمىٍَِه  ًِ تِاْنَمِذٌىَِح فَتَُؤدِّ اْنِعَشاِق ثُمَّ تَثٍَِعاوِ

َكتََة إِنَى ُعَمَش ْتِه ا ََ ِدْدوَا َرنَِك فَفََعَم  ََ ْتُح نَُكَما فَقَاَل  ٌَُكُُن انشِّ ْنَخطَّاِب ََ

ا َدفََعا َرنَِك إِنَى ُعَمَش قَاَل  ا قَِذَما تَاَعا فَأُْستَِحا فَهَمَّ أَْن ٌَأُْخَز ِمْىٍَُما اْنَماَل فَهَمَّ

ٍِْش أَْسهَفًَُ ِمْثَم َما أَْسهَفَُكَما قَاَل َل فَقَاَل ُعَمُش ْتُه اْنَخطَّاِب اْتىَا  أَُكمُّ اْنَج

ا أَِمٍِش اْنُمْؤِمىٍَِه فَأَسْ  أَمَّ ََ ِ فََسَكَت  ا َعْثُذ َّللاَّ ِسْتَحًُ فَأَمَّ ََ ٌَا اْنَماَل  هَفَُكَما أَدِّ
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 َْ ُْ وَقََص ٌََزا انَْماُل أَ ِ فَقَاَل َما ٌَْىثَِغً نََك ٌَا أَِمٍَش انُْمْؤِمىٍَِه ٌََزا نَ ٍُْذ َّللاَّ ُعثَ

 ِ ٌَايُ فََسَكَت َعْثُذ َّللاَّ ِ فَقَاَل ٌَهََك نََضِمىَّايُ فَقَاَل ُعَمُش أَدِّ ٍُْذ َّللاَّ َساَجَعًُ ُعثَ ََ  

ُْ َجَعْهتًَُ قَِشاًضا فَقَاَل ُعَمُش قَْذ  َسُجٌم ِمْه ُجهََساِء ُعَمَش ٌَا أَِمٍَش انُْمْؤِمىٍَِه نَ

 ِ أََخَز َعْثُذ َّللاَّ ََ  ًِ وِْصَف ِسْتِح ََ َجَعْهتًُُ قَِشاًضا فَأََخَز ُعَمُش َسْأَس اْنَماِل 

ِ ا ٍُْذ َّللاَّ ُعثَ  ْتىَا ُعَمَش ْتِه انَْخطَّاِب وِْصَف ِستِْح اْنَمالِ ََ

 

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari 

Bapaknya ia berkata; "Abdullah dan Ubaidullah, keduanya anak 

Umar bin Khattab, pernah bergabung dalam sebuah pasukan menuju 

Irak. Tatkala kembali, mereka berdua melewati Abu Musa Al Asy'ari 

yang pada saat itu menjadi gubernur Bashrah. Abu Musa kemudian 

menyambut keduanya dengan senang hati seraya berkata; "Sekiranya 

aku bisa memberikan sesuatu yang dapat bermanfaat kepada kalian di 

hari kemudian, niscaya akan aku lakukan." Abu Musa berkata lagi, 

"Oh ya, ini ada harta dari harta Allah, saya ingin menyerahkannya 

kepada Amirul Mukminin, saya pinjamkan harta ini kepada kalian 

berdua sehingga kalian bisa berbelanja barang dagangan di Irak dan 

menjualnya kembali sesampai di Madinah. Nanti serahkanlah 

modalnya kepada Amirul Mukiminin, dan keuntungannya untuk kalian 

berdua. Mereka berdua berkata; 'Kami senang dengan hal itu.' Maka 

Abu Musa melakukannya dan menulis pesan untuk Amirul Mukminin 

agar dia mengambil harta darinya yang dititipkan kepada kedua 

anaknya. Tatkala mereka berdua tiba (di Madinah) mereka menjual 

dagangannya hingga mendapatkan keuntungan. Namun tatkala 

hendak menyerahkan harta tersebut kepada 'Umar, Umar bertanya; 

'Apakah Abu Musa meminjami setiap pasukan sebagaimana dia 

meminjamkannya kepada kalian berdua? ' Mereka berdua menjawab; 

'Tidak'. Umar bin Khattab berkata; 'Jadi karena kalian anak dari 

Amirul Mukminin sehingga dia meminjamkannya?! Serahkan semua 

harta serta keuntungannya! ' Mendengar hal itu, Abdullah hanya bisa 

diam. Sedangkan Ubaidullah berkata; 'Tidak sepatutnya engkau 

bersikap demikian, wahai Amirul Mukminin, bukankah jika harta itu 

berkurang atau hilang, kami harus menanggungnya? ' Umar masih 

bersikukuh; 'Serahkan, ' Abdullah juga masih terus diam, sedang 

Ubaidullah masih terus berusaha mendesaknya. Lalu ada seorang 

lelaki yang berada di majelis itu berusaha untuk menengahi dan 

berkata; 'Wahai Amirul Mukminin, bagaimana jika harta itu engkau 

pinjamkan kepada mereka berdua? ' 'Aku telah meminjamkannya 

kepada mereka berdua', jawab Umar bin Khattab. Kemudian Umar 
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mengambil harta itu ditambah setengah dari keuntungan, sedang 

Abdullah dan Ubaidullah juga mendapat setengah dari keuntungan."
39

 

 

3). Ijma‟ 

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan 

ijma‟(konsesus) terhadap legitimasi al-wadi‟ah karena kebutuhan 

manusia. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah yad al-amanah, 

artinya ia yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari 

kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara 

barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan).
40

 

hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadits 

“jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari tidak bertanggung 

jawab atas kehilangan atau kerusakan peminjam yang tidak 

menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai 

terhadap titipan tersebut. 

4). Ketentuan Dewan Syariah Nasional                                      

Dalam Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional ditetapkan ketentuan 

tentang tabungan wadi‟ah, yaitu diatur dalam fatwa DSN No. 

02/DSNMUI/N/2000, dengan ketentuan sebagai berikut: 

(1)  Bersifat simpanan 

(2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan 

kesepakatan 
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(3) Tidak ada imbalan yang disayaratkan kecuali dalam bentuk 

pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 

c. Rukun dan Syarat Al-Wadi’ah 

1). Rukun Al-Wadi-ah 

Rukun Al-Wadi‟ah menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul 

dengan ungkapan “saya titipkan barang ini kepada anda” atau dengan 

kalimat “saya meminta anda memelihara barang ini”, atau dengan 

kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain 

menerimanya. Rukun al-wadi‟ah menurut jumhur ulama ada tiga, yiatu 

dua orang yang berakad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan 

(wadi‟ dan muwadi), sesuatu yang dititipkan (wadi‟ah atau muwada‟), 

dan sighat (ijab dan kabul).
41

 

2). syarat Al-wadi‟ah  

a. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang 

menerima titipan). Disyaratkan berakal dan Mumayiz meskipun ia 

belum baligh, maka tidak sah wadi‟ah terhadap anak kecil yang 

belum berakal dan orang gila. Menurut hanafiyah terhadap orang 

yang melakukan akad wadi‟ah tidak disyaratkan baligh, maka sah 

wadi‟ah terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena dia 

telah mampu menjaga harta titipan. Begitu juga dengan menerima 

titipan dari anak kecil yang medapatkan izin. Adapun anak kecil 
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yang dihajru, dia tidak sah menerima titipan karena ketidak 

mampuannya untuk memelihara barang titipan. Menurut jumhur, 

apa yang disyaratkan dalam wadi‟ah sama dengan apa yang 

disyaratkan dalam wakalah berupa baligh, berakal, dan cerdas. 

b. Wadi‟ah (sesuatu yang dititipkan). Disyaratkan berupa harta yang 

bisa diserahterimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada 

di udara.Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai 

(qimah) dan dipandang sebagai mal. 

c. Shighat (ijab dan kabul), seperti saya menitipkan “Saya titipkan 

barang ini kepadamu”. Jawabnya “Saya terima”. Namun, tidak 

disyaratkan lafal kabul, cukup dengan perbuatan menerima barang 

titipan, atau diam. diamnya sama dengan kabul sebagaimana sama 

dengan mu‟athah pada jual-beli. 

d. Jenis-jenis Al-Wadi’ah 

a. Wadi‟ah Yad al-Amanah  

Wadi‟ah Yad al-Amanah (tangan amanah) artinya, akad 

penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak 

diperkenalkan menggunakan barang atau uang tersebut. Tapi orang 

yang dititipi barang (wadi‟) tidak bertanggung jawab atas 

kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang titipan selama 

bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan 

dalam pemeliharaan barang titipan,(karena sebab-sebab faktor 
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diluar kemampuannya). Hal ini dikemukakan dalam sebuah Hadis 

Rasulullah saw :“jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari 

peminjam yang tidak menyalah gunakan (pinjaman) dan penerima 

titipan yang tidak lalai.”
42

 Maksudnya pihak yang penerima titipan 

tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan, sebagai imbalan 

atas pemeliharaan barang titipan tersebut, pihak penerima titipan 

dapat meminta biaya pemeliharaan barang karena sudah menjaga 

barang dari kerusakan yang disengaja maupun tidak disengaja, 

penerima titipan berhak meminta imbalan atas jasa menjaga 

barang. 

b. Wadi‟ah Yad Adh-Dhamanah  

Titipan yang mengandung pengertian bahwa penerima titipan 

diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan 

dari barang titipan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari 

pemanfaatan barang titipan tersebut dapat diberikan sebagian 

kepada pihak yang menitipkan, dengan syarat tidak diperjanjikan 

sebelumnya. Namun demikian penerima titipan harus bertanggung 

jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan.
43

 

e. Pendapat Ulama tentang Wadi’ah 

Dalam pembahasan wadi‟ah ada beberapa perbedaan pendapat 

dikalangan para ulama tentang wadi‟ah, baik dari segi definisi, hukum 

menerima wadi‟ah, cara memelihara barang titipan, pemakaian barang 
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titipan, pengambilan keuntungan dari barang titipan, pengembalian barang 

lain yang senilai, dan pemberian bonus (bagi hasil) dalam istilah 

perbankan.Pembahasan wadi‟ah dari aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut:
44

 

a. Tentang pengertian wadi‟ah Para ulama dari kalangan madzhab Maliki, 

Syafi‟i, dan Hambali (Jumhur ulama) mendefinisikan wadi‟ah sebagai 

mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara 

tertentu. Sedangkan ulama madzhab Hanafi berpendapat, wadi‟ah 

adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta baik 

dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun isyarat. 

b. Tentang hukum menerima wadi‟ah Imam Malik berpendapat bahwa 

menerima barang titipan tidak wajib sama sekali. Sedangkan menurut 

Ar-Rafi‟i berpendapat orang yang merasa sanggup hendaknya 

menerima dengan syarat tidak memberatkan dirinya dan tidak 

memungut biaya pemeliharaannya. Sebagaian ulama berpendapat 

tentang wajib menerima wadi‟ah, jika pemilik barang tidak 

mendapatkan orang yang bisa dititipi.Dan orang yang dititipi itu tidak 

menerima upah atas pemeliharaannya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan 

yang berkaitan dengan barang titipan menjadi tanggungjawab 

pmiliknya. 
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f. Tentang cara memelihara barang titipan 

1) Ulama madzhab Syafi‟i berpendapat bahwa titipan itu hanya menjadi 

tanggungjawab orang yang dititipi. 

2) Ulama madzhab Maliki mengatakan bahwa pihak keluarga yang ikut 

bertanggungjawab atas barang titipan itu hanya orang-orang yang 

dapat dipercaya oleh penerima titipan, seperti istri, anak dan pembantu 

rumah tangganya. 

3) Ulama madzhab Hanafi, wadi‟ah juga menjadi tanggung jawab orang 

yang bekerjasama dengannya orang yang dititipi, seperti mitra 

dagangnya. 

a. Tentang pemakaian barang titipan 

1) Menurut Imam Malik, tidak perlu ada imbalan mengharuskan ada 

imbalan jika mengembalikan sepertinya. 

2) Menurut Imam Abu Hanifah, bila menerima titipan itu memakainya dan 

dikembalikan dalam keadaan seperti semula, maka ia tidak perlu diberi 

imbalan, tetapi bila ia mengembalikan barang lain walaupun seperti 

sama, ia harus memberikan imbalan sehubungan dengan 

pemakaiannya.
45

 

b. Tentang pengambilan keuntungan dari barang  titipan. 
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 Hamzah Ya‟qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: Diponegoro, 2004), h. 

256. 
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1) Imam Malik, al-Laits, Abu Yusuf, dan segolongan fuqaha menetapkan 

keuntungan itu halal baginya, meskipun ia melakukan ghasab terhadap 

barang tersebut. 

2) Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Muhammad bin Al-Hasan, menetapkan 

bahwa penerima titipan hanya wajib mengembalikan pokok harta, 

sedangkan keuntungannya disedekahkan. 

3) Segolonngan fuqaha menetapkan pokok harta beserta segala 

keuntungannya adalah untuk pemilik barang, sedangkan sebagian lagi 

mengatakan pemilik barang disuruh memilih antara mengambil pokok 

harta atau keuntungan.
46

 

c. Tentang pengembalian barang lain yang senilai. 

1) Imam Malik berpendapat tanggungan tersebut gugur, jika ia 

mengembalikan yang senilai. 

2) Abu Hanifah, jika ia mengembalikan barang itu sendiri sebelum 

digunakan, maka ia tidak harus mengganti dan apabila ia 

mengembalikan yang senilai, maka ia harus mengganti. 

3) Bagi fuqaha yang memberatkan penggunaan tersebut mengharuskan 

penggantian, karena ia menggerakkan barang tersebut dan mempunyai 

niatan untuk menggunakannya. Sedangkan bagi fuqaha yang 

menganggap ringan penggunaan tersebut tidak mengharuskan 

mengganti, jika ia mengembalikan barang yang senilai. 
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d. Tentang pemberian bagi hasil  

Dalam istilah perbankan menurut Muhammad Syafi‟i Antonio 

dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah dan Teori ke Praktik, 

mengatakan bahwa bank sebagai penerima titipan sekaligus pihak yang 

telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan 

semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan 

sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau 

persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari 

manajemen bank.Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan 

kompetisi, insentif seperti ini dapat dijadikan sebagai banking policy 

dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung 

sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin 

besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk 

bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi 

yang produktif dan menguntungkan. 

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi, berpendapat bahwa bunga 

bank riba dan haram hukumnya, karena dalam teori Islam mengatakan 

bahwa uang itu tidak bisa menghasilkan uang. Yang menghasilkan uang 

ialah bekerja. Bagi orang yang tidak bekerja sendiri, ia bisa bekerjasama 

dengan orang lain yang mau bekerja dan mau mengelola uangnya untuk 

usaha-usaha yang produktif. Jadi, ia yang menyediakan modal uangnya, 

dan orang lain memberikan jasanya. Keduanya sama-sama punya 

tanggungjawab. Artinya, ada keuntungan dibagi bersama dan jika ada 
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kerugian ditanggung bersama. Tetapi jika salah satu pihak yang 

mendapatkan keuntungan secara mutlak, jelas tidak adil dan menyalahi 

kebersamaan terhadap sebuah tanggungjawab. Jadi pemberian insentif 

(bonus) pada bank syariah diperbolehkan, asalkan tidak merugikan salah 

satu pihak, baik nasabah maupun perbankan dan tidak diperjanjikan diawal  

B. Tinjauan Pustaka 

1. Berdasarkan penelitian oleh Anisatul Maghfiroh (2017) dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan”  

(Studi Pada Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah 

Kabupaten Batang).
47

 Hasil penelitian ini adalah Jual beli kelapa yang 

terjadi di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang yaitu dalam 

transaksinya dilakukan dengan sistem  pesanan, dalam pesanan tersebut 

ketidak jelasan mengenai jumlah kelapa yang dipesan. Hal ini terjadi 

karena kelapa yang dipesan bersifat borongan, dan pembeli hanya 

menerima nota dari jumlah kelapa yang diterimanya. Jual beli kelapa 

dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Subah mengandung Unsur 

gharar berupa pembayaran yang tidak sempurna yang mengakibatkan 

kerugian pada pihak penjual dan dalam jual beli ini tidak sah karena 

tidak memenuhi syarat jual beli.   

2. Berdasarkan penelitian oleh Irin Sahfitria (2017) dengan Judul “ 

Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli Ikan Dengan Cara Memancing‟ 

                                                             
47
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Borongan, “ di peroleh tanggal 30 November 2019. 
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(Studi di Pemancingan Flobamora Desa Sukajaya Lempasing).
48

 Hasil 

penelitian ini adalah praktik jual beli ikan pada kolam pemancingan 

Flobamora mengandung unsur untung-untungan karena adanya ketidak 

jelasan pada jenis dan jumlah ikan yang diperjualbelikan. Sehingga 

dapat menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak serta dapat 

merugikan slah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Mengenai 

jual beli dengan cara memancing di pemancingan Flobamora Kabupaten 

Pesawaran Lampung ini termasuk kedalam jual beli batil, karena salah 

satu syarat jual beli tidak terpenuhi dan mengandung unsur gharar serta 

menguntungan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, sehingga jual 

beli ini tidak dibenarkan dalam Islam. 

3. Berdasarkan penelitian oleh Nurul Ita Sari (2018) dengan Judul “ 

Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara 

Comot” (Studi di pasar Tugu Bandar Lampung).
49

 Hasil penelitian ini 

adalah Jual beli bumbu dapur dengan cara comot di pasar Tugu Bandar 

Lampung adalah suatu bentuk jual beli di mana seseorang membeli suatu 

barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang 

dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang 

terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah 

sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Hal tersebut dapat 

membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli 
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maupun penjual. Karena penjual bias saja memberikan barang tersebut 

lebih banyak dari harga yang diminta, maka akan menimbulkan kerugian 

bagi penjual itu sendiri, dan sebaliknya jika penjual mengambil dalam 

jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta, maka hal tersebut dapat 

merugikan pihak pembeli. 
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