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ABSTRAK

Jual beli yang dilakukan di indomaret ini tidak sesuai dengan fiqh
muamalah dan undang-undang perlindungan konsumen pada saat mempromokan
makanan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui Bagaimana praktik jual beli makanan cepat basi dengan sistem promo
kejar target di indomaret area rei Bandar Lampung dan Bagaimana tinjauan fiqh
muamalah tentang jual beli makanan cepat basi dengan sistem promo kejar target
yang dilakukan oleh indomaret area rei Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang jual beli makanan dengan
sistem promo kejar target terhadap makanan cepat basi di wilayah indomaret area
rei.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang
bersifat deskriptif analisis. Data dan sumber data di peroleh dari data primer dan
data sekunder. Menggunakan Sampel Total Sampling. Sampel dalam penelitian
ini berjumlah 55 Orang. Pengumpulan data menggunakan metode observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan praktik jual beli makanan cepat basi dengan sistem promo
kejar target dari indomaret kekonsumen dengan kesepakatan antara kedua belah
pihak yaitu dari pihak indomaret dengan pihak konsumen. Walaupun sebenarnya
karyawan tidak suka dengan makanan tersebut. Demi keuntungan supervisor
karyawan melakukan hal tersebut agar tidak ada kegagalan dalam sistem promo
yang dibuat dalam kurun waktu 1 atau 2 minggu sekali ini, dan setiap kali
diadakannya promo karyawan harus melakukan seperti yang sudah ditetapkan rei.
Adanya kebijakan supervisor tersebut membuat karyawan indomaret area rei pro
dan kontra, diantara 55 karyawan area rei terdapat 10 karyawan yang pro terhadap
kebijakan tersebut. Karena menurut mereka kebijakan tersebut dapat membantu
supervisor dalam mengembangkan sales marketing dan sisanya 45 karyawan
tidak setuju akan kebijakan tersebut. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli
makanan cepat basi dengan sistem promo kejar target adalah termasuk jual beli
yang dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu atas dasar
suka dengan suka (unsur kerelaan). Yakni karyawan indomaret membeli makanan
cepat basi tersebut tidak atas keinginan dirinya sendiri, melainkan adanya unsur
keterpaksaan oleh supervisor indomaret tersebut, maka adanya ketidak sesuaian
dalam transaksi jual beli makanan cepat basi dalam sistem kejar target promo
tersebut.

ii

MOTTO

          
              
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-nisa : 29)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan
yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah
dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti
beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.Adapun judul dari
skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Makanan
Cepat Basi Dengan Sistem Promo Kejar Target (Studi Di Indomaret Area Rei
Bandar Lampung)”.
Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk
diuraikan adalah sebagai berikut:
Tinjauan adalah Pengertian tinjauan menurut kamus besar bahasa
Indonesia bisa berarti: hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah
menyelidiki, mempelajari). Devinisi tinjauan menurut Achmad Elqorni adalah
sebagai berikut: peninjauan kembali (review) tentang masalah yang berkaitan
tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan yang
dihadapi.1
Fiqh Muamalahadalah ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan
atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur
dalam islam.2
1

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa IndonesiaEdisi Keempat (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2012), h. 198.
2
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2014), h. 5.

2

Jual Beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan
uang yang dilakukan jalan melepas hak milik dan yang satu kepada yang lain
atas dasar saling merelakan3
Makanan Basiadalah segala sesuatu yang dapat dimakan, secara cepat
saji yang pengolahannya dan penyajianya dilakukan dengan serba cepat.4
makanan yang mulai berbau tidak sedap atau berasa masam karena sudah
mengalami proses pembusukan.
Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang
dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi
untuk mencapai suatu tujuan.5
Promo adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan volume
penjualan dengan pameran, periklanan, demontrasi, dan usaha lain yang
bersifat persuasive.6
Kejar Target adalah menetapkan sasaran dalam batas ketentuan yang
harus dicapai dalam waktu tertentu.7
Area Rei adalah 11 indomaret yang dipimpin oleh supervisor bernama
Rei.
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa judul
dari skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk meninjau tetapi tidak
3

Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 2012), h.800.
4
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa IndonesiaEdisi Ketiga (Jakarta:
Balai Pustaka, 2015), h.950.
5
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua
(Jakarta:Balai Pustaka, 2015), h.1100.
6
https://id.m.wikipedia.org/wiki/promosi pada tanggal 28 april 2019
7
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa IndonesiaEdisi
Kedua(Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 950.
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mendalam terhadap praktek jual beli makanan cepat basi dengan sistem
promo kejar target, yang dilakukan oleh pihak indomaret area rei, Bandar
Lampung.
Adapun tinjauan fiqh muamalah adalah upaya meninjau tentang
landasan hukum islam terhadap paktik jual beli tersebut, apakah di bolehkan
atau di haramkan menurut hukum islam.

B. Alasan Memilih Judul
Beberapa alasan yang mendasari penelitian sehingga terdorong untuk
membahas dan meneliti ini dalam bentuk skripsi sebagai berikut.
1. Alasan Objektif
Dengan melihat munculnya masalah dalam jual-beli makanan ketika
promo yang dipraktikkan di indomaret area rei Bandar Lampung, dalam
praktik jual-beli tersebut ketika sedang mengadakan promo jika
konsumen tidak sesuai target maka karyawan indomaret tersebut
memaksa karyawan indomaret lain untuk membeli makanan-makanan
yang tersisa agar target mereka terpenuhi. Masalah tersebut penting
untuk diteliti. Karena kejadian tersebut selalu dilakukan jika tidak
memenuhi target tanpa mengetahui bagaimana sebenarnya hukum yang
berlaku dalam Islam jika jual-beli tersebut di praktikkan.
2. Alasan Subjektif
Penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dalam bidang
Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
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C. Latar Belakang Masalah
Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan
Muamalah.Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturanaturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan
urusan duniawi dalam pergaulan sosial.8 Manusia diciptakan oleh Allah SWT
sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup sendiri mereka
membutuhkan pertolongan orang lain. Untuk itu Allah SWT memberikan
inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan,
sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini
berjalan dengan baik dan produktif.9
Jual beli mempunyai banyak pengertian. Dalam istilah Fiqh Islam
disebut dengan Al-Ba’I yang berarti menjual, mengganti, dan menukar
sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut terminology, jual beli adalah
penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau
memindahkan hak milik dengan ada penggantiannya dengan cara yang
dibolehkan. Menurut Hanafiah jual beli secara defenitif yaitu tukar menukar
harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan
dengan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Malikiyah, Syafi’iyah, dan
Hanabillah berpendapat bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan
harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.10

8

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 2.
Imam Mustafa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h.22.
10
Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia(Jakarta: Prenada Media 2015), h.
9

101.
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Pada dasarnya jual beli yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan
rukunnya adalah sah dan tidak terlarang. Allah telah menjadikan manusia
masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong
menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup
masing-masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau
perusahaan yang lain, baik dalam urusan pribadi maupun bersama.11
Salah satu syarat sah jual-beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah
pihak dengan saling ridho (suka sama suka), tanpa ada unsur keterpaksaan.12
Seseorang yang terpaksa yaitu orang yang berada di bawah ancaman fisik
pihak lain yang mampu melakukan ancaman tersebut, bila pihak yang dipaksa
tidak mau melakukan jual-beli.
Allah Ta’ala berfirman didalam Surah An-Nisa’ : 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 diantara kamu” (Qs.An Nisa’: 29)
Menurut Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dijelaskan bahwa:

إِمَّنَا الْبَ ْي ُع َع ْن تَ َراض

“Sesungguhnya Jual Beli itu haruslah dengan saling suka sama suka”. 13

11
12

Ibnu Mas’ud, Fiqh Madzhab Syafi’I(Bandung: Pustaka Setia, 1992), h.22.
Musa Asy’arie, Islam: Etika & Konspirasi Bisnis, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2017), h.

74.
13

Racmat Syafei, Fiqh MuamalahCet-4 (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h.75.
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Berdasarkan ayat dan hadis diatas dapat dipahami bahwa perdagangan
merupakan salah satu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah dengan syarat
semua aktivitas yang dilakukan harus berlandasakan kepada suka sama suka.
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.14Hukum
perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang
mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang
timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upayaupaya

untuk

menjamin

terwujudnya

perlindungan

hukum

terhadap

kepentingan konsumen.15 Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999
pasal 15 pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa dilarang
melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan
gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.16
Salah satu kegiatan jual-beli di Indomaret adalah jaringan minimarket
yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu
indomaret juga menyediakan makanan-makanan yang cepat basi yang daya
tahannya hanya 1-2 hari saja dengan model memberikan promo setiap
seminggu sekali, adapun makanan yang di promokan yaitu seperti salad buah,
sostel, dan roti saybread.
Berdasarkan pengamatan awal (observasi awal) yang dilakukan peneliti,
bahwa ada dugaan terhadap proses penjualan di indomaret ini tidak sesuai

14

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Universitas: Brawijaya Press, 2015),h.42.
16
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 15
15
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dengan fiqh muamalah dan undang-undang perlindungan konsumen pada saat
mempromokan makanan tersebut. Oleh karena itu jika makanan yang di
promokan tidak habis atau tidak memenuhi target maka karyawan indomaret
area rei tersebut melakukan keliling ke indomaret sekitar dan mengharuskan
karyawan indomaret lainnya untuk membeli makanan cepat basi. Akhirnya
karyawan-karyawan indomaret dibawah area rei pun membelinya, walaupun
sebetulnya mereka tidak mau membeli makanan basi.
Sebagai konsekuensinya apabila karyawan tersebut tidak membeli
produk yang mereka tawarkan maka karyawan indomaret tersebut akan
ternilai tidak bagus dimata supervisor. Ketika karyawan indomaret tersebut
sudah ternilai tidak bagus maka cepat atau lambat supervisor mendatangi
karyawan tersebut dan akan otomatisdiresign.17
Berdasarkan persyaratan ini, maka tidak sah akad penjualan yang
dilakukan oleh orang yang dipaksa tanpa ada alasan yang dibenarkan.Orang
yang dipaksa adalah orang yang dipojokkan sehingga tidak dapat menolak
penjualan tersebut.
Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan difokuskan pada
masalah jual-beli makanan dengan sistem kejar target, yang dilakukan oleh
indomaret area rei Bandar Lampung dalam bentuk karya ilmiah yang disusun
dalam skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli
Makanan Cepat Basi Dengan Sistem Promo Kejar Target (Studi Di Indomaret
Area Rei Bandar Lampung).
17

Aang Nopiawan, wawancara dengan penulis, Karyawan Indomaret Khomarudin, Bandar
Lampung, 5 September 2019.
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D. Fokus Penelitian
Akad jual beli merupakan bagian dari mu’amalah yang ruang
lingkupnya sangat luas, maka dalam penelitian ini perlu dibatasi fokus
masalahnya di sekitar praktik jual beli. Jual beli tersebut masuk ke dalam jual
beli ghairu shahih yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya,
dengan sistem tidak atas dasar suka dengan suka (antaradhin minkum), yang
kemudian akan dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dapat beberapa pokok
masalah yang hendak dikembangkan, sehingga dapat dirumuskan sebagai
berikut :
1. Bagaimana paktik jual beli makanan cepat basi dengan sistem promo
kejar target di indomaret area rei Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli makanan cepat basi
dengan sistem promo kejar target yang dilakukan oleh indomaret area rei
Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli makanan
dengan sistem promo kejar target terhadap makanan cepat basi di
wilayah indomaret area rei.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan sistem promo kejar
target terhadap makanan cepat basi di wilayah indomaret area rei.
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G. Signifikansi Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat
dalam tataran teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian
yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas sebagai berikut:
1. Secara Teoritis dan akademis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan
dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran
ke Islaman Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain
itu diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga
proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil
yang maksimal.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis
sendiri, terutama dalam memenuhi salah satu syarat memegang ijasah
dan tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian terdapat 2 macam metode yakni metode kualitatif
dan metode kuantitatif. Pertama, metode kualitatif yaitu menggunakan
metode

wawancara

atau

observasi

secara

mendalam

ke

subjek

penelitiannya.Kedua, metode kuantitatif yaitu metode yang menggunakan
survei atau kuesioner yang disebar ke subjek penelitian sebagai metode
penelitiannya.18

18

60.

Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Pradigma, 2007), h.
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Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif
dengan pendekatan yuridis empiris.Alasannya, karena metode kualitatif
dengan pendekatan yuridis empiris lebih relevan dalam mengolah
datanya.Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka
dibutuhkan langkah yang sistematis.
Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research).
Yaitu suatu penelitian yang pengumpulan datanya di ambil dari
lokasi atau lapangan.19Penulis melakukan penelitian langsung ke
lokasi yaitu pada saat promo kejar target terhadap makanan cepat
basi di Rajabasa, Bandar Lampung.Hal tersebut dilakukan sebagai
pemenuhan data primer, sedangkan untuk data sekunder penulis
mencarinya dari buku-buku fiqih dan buku-buku lainnya yang secara
langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok
permasalahan.
b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang
bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan,
yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

19

h. 81.

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Risert Sosial(Bandung: Mandar Maju, 2007),
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Mencatat, menganalisis, dan menginterprestasikan kondisi-kondisi
yang saat ini terjadi.20
2. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan adalah data kualitatif, dengan mengkaji dan
menelusuri bahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta secara
objektif, baik literatur primer maupun sekunder yang menjadi penunjang
dalam pemecahan pokok-pokok masalah.
a. Data Primer
Data primer yaitu suatu data yang diperoleh atau bersumber
langsung dari objek penelitian atau responden. 21Dalam penelitian ini
yang menjadi sumber data primer adalah karyawan-karyawan
indomaret yang dipimpin oleh Supervisor Rei, hasil wawancara, serta
observasi dan dokumentasi di indomaret Rajabasa, Bandar Lampung.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain.
Berupa data yang diperoleh dari beberapa buku dan wawancara
dengan Supervisor Rei yang berhubungan dengan permasalahan yang
diteliti.22

20

Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat(Yogyakarta: Pradigma, 2005),

21

Muhamad Pambundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 4.
Sutrisno Hadi, Metode Research (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2000), h. 142.

h.58.
22
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3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah “Keseluruhan dari Subjek penelitian.”Apabila
seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah
penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.
Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua
liku-liku yang ada di dalam populasi.23
Populasi

adalah

wilayah

generalisasi

yang terdiri

atas

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk kemudian ditarik
kesimpulannya.24Adapun populasi penelitian ini adalah seluruh
karyawan indomaret Area Rei yang terdiri dari 11 indomaret. Masingmasing indomaret mempunyai 5 karyawan, sehingga total karyawan
indomaret area rei 55 karyawan indomaret.
b. Sampel
Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili
populasi.25 Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa apabila “populasi
kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang
dilakukan merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah populasi
nya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-20% atau lebih”.
Karena popolasi disini hanya berjumlah 55 orang maka seluruh
populasi dijadikan sampel.
23

Burhan Ashshofa, Metode penelitian hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), h.96.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 80.
25
Moh Pabunda Tika, Metodelogi Riset Bisnis(Jakarta: Bumi Angkasa, 2000),h.33.
24
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4. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tekhnik pengumpulan
data sebagai berikut:
a. Observasi
Obsevasi adalah cara dan teknik pengumpulan data yang
digunakan

untuk

menghimpun

data

penelitian

menggunakan

pengamatan dan pengindraan.26Dalam hal ini peneliti memperoleh
data yang diperlukan dengan cara datang langsung ke tempat
penelitian dan mengamati langsung praktik jual-beli makanan cepat
basi dengan sistem kejar target ketika promo di indomaret Rajabasa
Bandar Lampung.
b. Wawancara
Wawancara adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara
mengadakan wawancara atau pertanyaan secara langsung untuk
mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan jual-beli tidak atas
dasar suka dengan suka yang terjadi di indomaret. Hal-hal dari
responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau
kecil. Dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur, yaitu
wawancara

dengan

memberikan

pengumpul data mencatatnya. 27

26
27

Ibid h.227.
Ibid h. 137.

pertanyaan

yang

sama

dan
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c. Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau
variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya. 28 Metode ini
untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan
pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun
keterangan yang terkait dengan penelitian jual-beli tidak atas unsur
suka dengan suka terhadap karyawan.
5.

Metode Pengolahan Data
Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa
cara diantaranya:
a. Editing
Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti
kembali data yang diperoleh. Tahapan editing yang dilakukan peneliti
dalam penelitian ini, yakni menyajikan hasil wawancara dan
dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku
dan mudah dimengerti. Peneliti akan melakukan proses Editing
terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.29
b. Coding
Pemberian tanda kata yang diperoleh berupa penomoran ataupun
penggunaaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukan

28

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek(Jakarta: Rineka
Cipta, 1998), h.114.
29
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: RinekaCipta, 1993), h.82.

15

kelompok atau golongan tertentu atau klasifikasi berdasarkan
jenisnya.30
c. Sistematis
Sistematika data yaitu bertujuan untuk merapihkan dan
menempatkan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka
sistematika penulisan, atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan
cara melakukan pengelompokan data, yang telah di edit dan kemudian
diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.31
6. Metode Analisa Data
Setelah keseluruhan data dikumpulkan baik melalui metode
kepustakaan maupun metode lapangan dan sesuai dengan kajian penelitian
yaitu Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual-beli Makanan Cepat Basi
Dengan Sistem Kejar Target Ketika Promo yang terjadi di Area Rei
Bandar Lampung.
Kemudian diolah secara sistematis, dianalisa dengan menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orangorang yang berperilaku, yang dapat dimengerti dan menggunakan
pendekatan pemikiran induktif yaitu yang mempelajari suatu gejala yang
khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan
mengenai fenomena yang di teliti.

30

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),

31

Ibid, h.103.

h.24.
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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori
1. Jual Beli Menurut Hukum Islam
a. Pengertian Jual Beli
Jual beli menurut bahasa berarti al-Bai‟, al-Tijarah dan alMubadalah, sebagaimana Allah Swt berfirman:

    
Artinya : “Mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang
tidak akan merugi”.1
Jual beli merupakan akad yang tegak dengan dasar penukaran
harta dengan harta, sehingga terjadilah penukaran hak milik secara
tetap.2
Pengertian ba'i didalam kitab fathul mu'in menurut lughah

 شئ بشئ مقابdiartikan sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu
yang lain.3 Wahbah zuhaili dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu
mendefinisikan bahwa jual beli secara etimologi merupakan proses
tukar menukar barang dengan barang. 4

1

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Dipenogoro, 2010),

h. 211.
2

Hasbi Ash-Shiddiqie, peng. Fiqh Muamalah salemba empat (Jakarta: Pustaka Rizki
Putra, 2011), h. 97.
3
Ali As'ad, Terjemahan Fathul Mu'in 2 (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 158.
4
Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.
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Pengertian secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang
membahas tentang istilah jual beli, seperti diantaranya:
a. Ulama Syafi‟iyah
Dalam kitab Fiqh al-Syafi‟iyah jual beli diartikan sebagai
tindakan untuk menukar barang dengan barang atau barang
dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu
kepada yang lain atas dasar saling merelakan.5
b. Ulama Hanafiyah
Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai Tukar
menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui
cara tertentu yang bermanfaat.6
c. Ulama Malikiyah
Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli kedalam dua
macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang
bersifat khusus.
1) Jual beli dalam arti umum
Ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang
bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Dan yang dimaksud
dengan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda
yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi
sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan
hasilnya.
5
6

14.

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., h. 67.
Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat Madzhab 6 (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h.
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2) Jual beli dalam arti khusus
Ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan
kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai7
daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak,
bendanya

dapat

direalisir

dan

ada

seketika

(tidak

ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada
di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah
diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih
dahulu.8
Berdasarkan beberapa definisi mengenai jual beli yang telah
dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan
bentuk perjanjian tukar menukar objek atau benda yang memiliki
nilai atas dasar sukarela yang melibatkan antara kedua belah pihak,
pihak yang9 satu bertindak sebagai penerima benda dan pihak yang
lain menerimanya sesuai dengan bentuk perjanjian atau ketentuan
yang dibenarkan syara' dan disepakati.
Benda yang dimaksud dapat mencakup pengertian barang dan
uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni
benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya
menurut syara'.10

7

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…., h. 69.
Ibid.h. 70.
9
Ibid.h. 68.
10
Ibid.h. 69.
8
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b. Dasar Hukum Jual Beli
a. Al–Qur‟an
Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 di jelaskan sebagai berikut:
...   

    ...

Artinya : “…Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba...”11

        
        
Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya
kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu
dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”12
.....:     ....

Artinya : “… dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.jika kamu
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu.dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS; AlBaqarah : 282)”13

        
            

11

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,
2010),h.51.
12
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,
2010),h.31.
13
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,
2010),h.70.
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa Ayat 29)14
Ayat diatas memberikan gambaran penegasan bahwasannya
Allah SWT melarang manusia dari memakan harta sesama mereka
dengan cara yang batil, seperti melakukan upaya menipu, menyuap,
berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk dapat
menaikkan harganya dikemudian hari dan beberapa perbuatan lain
yang dilarang termasuk didalamnya seperti melakukan riba, serta
sebagai pemukanya adalah riba.15
b. As-Sunnah
Allah swt memberkati jual beli yang jujur, tidak curang, tidak
mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

)ض (ر و ا ه ا لبيهى
ٍ ِإ نَّ َما ا ْلبَ ْي ُح َء ْن تَ َر ا
Artinya :
“Jual beli antara suka sama suka.” (HR. Baihaqi).

16

َّ اعةَ بْ ِن َرافِ ٍع َر ِضي اللَّوُ َعْنوُ { أ
: صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ُسئِ َل
َّ َِن الن
َ ََع ْن ِرف
َ َِّب
َ
ِِ
ِ
َ َب ؟ ق
ُّ أ
َّ  َع َم ُل: ال
ُ َوُك ُّل بَْي ٍع َمْب ُروٍر } َرَواه، الر ُج ِل بِيَده
ُ ََي الْ َك ْسب أَطْي
اْلَاكِ ُم
ْ ُص َّح َحو
َ الْبَ َّز ُار َو
14

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,
2010),h.77.
15
Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an, Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 342.
16
Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta:Kencana, 2012), h.115-116 .
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Artinya :
“Nabi saw. ditanya tentang pencaharian yang paling baik, beliau
menjawab : seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli
yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa‟ah ibn
Rafi).17

ض َم ْن
ْ ََوالَ ِربْ ُح َما ََلْ ت

Artinya :
“Tidak boleh mendapat keuntungan tanpa menanggung resiko
kerugian.”(HR. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 dan
dihasankan Syuaib al-Arnauth).
Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu „anhu, Nabi shallallahu
„alaihi wa sallam bersabda,

ِْ ِان ب
ِ الْب يِّ ع
ص َدقَا َوبَيَّ نَا بُوِرَك ََلَُما ِِف بَيْعِ ِه َما َوإِ ْن َكتَ َما
َ اْليَا ِر َما ََلْ يَ ْف ََِتقَا فَِإ ْن
ََ
ِ وَك َذبا ُُِم َق
ت الْبَ َرَكةُ ِم ْن بَيْعِ ِه َما
َ َ

Artinya :
“Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar)
selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan
saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan
dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan
saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi
mereka pada transaksi itu” (HR. Bukhari 2079 dan Muslim 1532).

Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu „anhu, Nabi shallallahu
„alaihi wa sallam bersabda:

ِ َ إِ َّن رس
ِّ اع
ُ السلَ ُع َحْي
ُث تُْبتَاع
َ َ نَ َهى أَ ْن تُب-صلى اهلل عليو وسلم- ول اللَّو
َُ
ُّج ُار إِ ََل ِر َحاَلِِ ْم
َّ وزَىا الت
َ َُح ََّّت ََي
Artinya :
“Bahwa Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melarang barang
dagangan dijual di tempat dia dibeli, sampai pedagang
memindahkanya ke tempat mereka.” (HR. Abu Daud 3501 dan
dihasankan al-Albani).18
17

Aris Munandar,Jual Beli Mabrur, https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrurfikih-perdagangan-1890.html10 November 2019.
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c.

Ijma
Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli boleh saja dilakukan

dengan ketentuan didalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun
dan syarat yang diperlukan untuk berjual beli.

َّ ص ُل ِِف املعا مال ت اْ ِإل بَا َحةُ اِالَّ اَ ْن يَ ُد َّل
الد لِْي ُل َعلَي ََّّْت ِر ْْيَُها
ْ َا أل
Artinya:
“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya".

ِ
ِ ّ حَّت ي ُد َّل
َّح ِر ِْي
ْ َاأل
ْ الد لْي ُل َعلَي الت
َ َّ ُص ُل ِِف اْألَ ْشيَا ء اْ ِإل بَا َحة
Artinya:
“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga
terdapat dalil yang mengharamkan".
Pada kaidah 1 dan 2 yang telah diuraikan diatas, maka dapat
dijadikan dasar (hujjah) dalam menetapkan suatu hukum terkait
berbagai masalah yang berkenaan dengan jual beli. Dasar hukum
yang telah diuraikan diatas, bahwa jual beli itu hukumnya mubah
yang artinya diperbolehkan sepanjang didalam jual beli tersebut
memenuhi ketentuan yang telah ditentukan didalam jual beli terkait
syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam.
Kebutuhan manusia dalam melaksanakan transaksi jual beli
merupakan kebutuhan yang sangat urgen, dengan transaksi jual beli
seseorang mampu memiliki barang milik orang lain yang mereka
inginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktik
jual beli yang dilakukan oleh manusia sejak masa Rasulullah SAW,
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hingga saat ini menunjukkan bahwa telah menyepakati terkait
disyariatkannya jual beli.19
Agama Islam merupakan agama yang melindungi hak manusia
dalam kepemilikan harta yang dimilikinya dan memberikan jalan
keluar bagi manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan
yang telah ditentukan. Dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur
adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yakni penjual dan
pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan didalam prinsip
muamalah berikut ini:
1) Prinsip Kerelaan.
2) Prinsip bermanfaat.
3) Prinsip tolong menolong.
4) Prinsip tidak terlarang.20
c. Rukun dan Syarat Jual Beli
a. Rukun Jual Beli
Adapun terdapat tiga rukun didalam jual beli, yakni; pihakpihak yang berakad (aqidain), objek yang diakadkan (ma'qud alaih),
dan shigat (ijab dan qabul),21akan tetapi jumhur ulama menyepakati
bahwa terdapat empat rukun didalam jual beli
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sebagaimana

terangkum berikut ini:

19

Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqih
Sunnah, Jilid III (Bandung: Al Ma‟arif, 1987), h. 46.
20
H. M. Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h.144.
21
Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 186.
22
M. Ali Hasan, berbagai macam transaksi dalam islam (fiqih muamalat) (Jakarta:PT
Raja Grafindo, 2003), h.118.
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1) Aqid (pihak-pihak yang terlibat didalam aqad)
Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yang
dalam

hal

ini

spesifik

merujuk

kepada

penjual

dan

pembeli.23Pihak-pihak yang melakukan perjanjian terkadang
terdiri dari satu orang, namun tak jarang pula ada kalanya pihak
yang melakukan perjanjian jumlahnya terdiri dari beberapa
orang.
2) Ma'qud 'Alaih
Ma'qud 'Alaih merupakan objek akad atau benda yang
akan di akadkan, seperti halnya benda yang biasa dijual atau
dipergunakan dalam akad jual beli, akad hibah atau pemberian,
gadai, serta utang piutang.
3) Shighat al-'Aqid
Shighat al-'Aqid atau juga dimasudkan sebagai ijab qabul.
Adapun yang dimaksud dengan ijab yakni ungkapan yang
diutarakan pertama kali oleh salah seorang dari pihak yang
melangsungkan akad. Dengan pengertian yang lain, qabul
diartikan sebagai pernyataaan menerima yang dilakukan oleh
pihak kedua.
Mayoritas ulama mengartikan ijab sebagai pernyataan yang
berasal dari penjual walaupun pernyataan ini dinyatakan diakhir,

23

Ibid, h. 120.
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sedangkan qabul diartikan sebagai pernyataan yang berasal dari
pembeli walaupun pernyataan ini dinyatakan di awal.24
Ijab qabuldiartikan juga sebagai ungkapan yang diutarakan
pada saat melangsungkan pertukaran objek jual beli dengan
dasar rasa suka sama suka, kerelaan atas kesepakatan antara
kedua belah pihak dalam melangsungkan transaksi, yang mana
dengan adanya kesepakatan itu maka terjadi pemindahan hak
antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.
4) Ada nilai tukar pengganti barang
Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga
syarat:
a) Bisa menyimpan nilai (store of value);
b) Bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of
account); dan
c) Bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange).25
b. Syarat-Syarat Jual Beli
Berikut merupakan syarat-syarat jual beli yang dikemukakan
oleh para ulama:
1) Ulama fiqih sepakat bahwa syarat jual-beli yang berkenaan
dengan pihak-pihak yang melangsungkan akad (aqidain) adalah
sebagai berikut:

24
25

Syekh Zakariya al-Anshari, Syahrul Manhaj, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr,tt.), h.260.
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)…., h. 200.
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a) Aqil (berakal)
Jual beli hendaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang
berakal (tidak sedang hilang kesadarannya). Transaksi jual beli
yang dilakukan secara sempurna hanya dapat dilangsungkan
oleh orang yang sadar dan sehat akalnya (mampu berfikir logis),
sehingga dalam hal ini tidak dibenarkan jual beli yang
dilangsungkan oleh anak kecil yang belum mengetahui apa-apa
dan orang yang hilang akalnya tanpa disertai pengawasan dari
walinya. Pelarangan tersebut tidak lain bertujuan untuk
menghindari

berbagai

kesulitan

dan

akibat-akibat

yang

ditimbulkan seperti halnya penipuan.
b) Mumayyiz (sudah dewasa)
Jual beli hendaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang
sudah mumayyiz

Yaitu seseorang yang telah mampu

membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dengan
demikian jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang belum
mumayyiz dihukumi sebagai jual beli yang tidak sah.
c) Kehendak sendiri
Jual beli hendaknya dilakukan atas dasar kerelaan tanpa
adanya paksaan dari pihak manapun dan di dalamnya tersirat
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pula makna muhtar yaitu keadaan bebas melakukan transaksi
jual beli dan bebas dari segala paksaan dan tekanan.26
2) Syarat yang berkaitan dengan objek akad atau benda yang akan di
akadkan (ma‟qud „alaih) yang dalam hal ini bisa disebut seperti
uang

(nilai

tukar

pengganti

barang

dan

objek

yang

diperjualbelikan) merurut pandangan para jumhur ulama:
a) Syarat-syarat yang berkaitan dengan ma‟qud „alaih menurut
pandangan ulama Hanafiyah:
(1) Syarat yang berhubungan dengan kokohnya suatu akad
terdapat empat syarat yaitu:
(a) Adanya harta (objek) pada saat melangsungkan akad,
(b) Harta (objek) tersebut dapat dimanfaatkan menurut
kebiasaan,
(c) Harta (objek) tersebut memiliki nilai,
(d) Harta

(objek)

tersebut

terjaga/terpelihara

oleh

pemiliknya.27
(2) Syarat yang berkaitan dengan sahnya suatu akad terdapat
empat syarat yaitu:
(a) Ma‟qud „alaih atau objek tersebut diketahui oleh pihakpihak yang melangsungkan akad seperti jenis dan sifat
barang tersebut,

26

Ahmad Mukhlishin dan Saipudin, “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam
Syafi‟I dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)”, Diakses dari
: https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/176/160 14 April 2019.
27
Enang Hidayat, fiqih Jual Beli (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 18
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(b) Ma‟qud „alaih atau objek akad dapat diserahkan ketika
setelah terjadinya akad. Maka diktakan tidak sah
apabila menjual ikan yang masih berada didalam
kolam,

karena

hal

tersebut

mengandung

unsur

penipuan. (dua syarat diatas berlaku secara umum
didalam setiap pelaksanaan akad jual beli),
(c) Ma‟qud „alaih atau objek tersebut dimiliki secara
penuh penjual atau seseorang yang diberikan kuasa
untuk menjualnya seperti halnya wakil dan walinya.
(syarat ini bersifat khusus untuk ma‟qud „alaih yang
tidak berhubungan dengan harta yang tidak bergerak
seperti halnya tanah, rumah, dan lain sebagainya. Serta
harta yang bergerak seperti halnya hewan, motor,
mobil, dan lain sebagainya),
(d) Ma‟qud „alaih atau objek akad yang diperjualbelikan
tersebut dapat diserahterimakan dan juga memiliki jenis
yang sama jikalau harta tersebut bisa ditakar atau
ditimban. (hal ini khusus merujuk pada harta ribawi).
(3) Berikut adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan
pelaksanaan

akad.

Syarat

yang

berkenaan

dengan

pelaksanaan akad yaitu harta (objek) yang diperjualbelikan
tidak memiliki hubungan dengan hak orang lain (harta milik
orang lain). Apabila ada kaitannya dengan hak orang lain
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maka untuk melangsungkan akad jual beli haruslah
mendapatkan izin dari pemilik harta tersebut.
b) Ulama Malikiyah membagi syarat yang berhubungan dengan
ma‟qud „alaih kedalam lima macam, yaitu:
(1) Harta (objek) yang diperjualbelikan haruslah suci. Maka
dapat dikatakan tidak sah akad tersebut apabila objek yang
diperjualbelikan tidak suci seperti jual beli khamr (arak),
(2) Harta (objek) yang diperjualbelikan haruslah dapat diambil
manfaatnya secara mutlak. Maka dikatakan tidak sah akad
tersebut apabila objek yang diperjualbelikan tidak memiliki
nilai manfaat seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya,
(3) Harta (objek) yang diperjualbelikan diperbolehkan menurut
syara,
(4) Harta (objek) yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada
saat berlangsungnya akad,
(5) Harta (objek) yang diperjualbelikan tidak samar (dapat
diketahui baik wujud ataupun sifatnya).
c) Ulama Syafi‟iyahmembagi syarat yang berhubungan dengan
ma‟qud „alaih kedalam empat macam, yaitu:
(1) Harta (objek) yang diperjualbelikan haruslah suci,
(2) Harta (objek) yang diperjualbelikan tidak samar (dapat
diketahui baik wujud ataupun sifatnya),
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(3) Harta (objek) yang diperjualbelikan itu dapat diambil
manfaatnya,
(4) Harta (objek) yang diperjualbelikan bukan merupakan harta
milik orang lain.28
d) Ulama Hanabilah membagi syarat yang berhubungan dengan
ma‟qud „alaih kedalam tujuh macam, yaitu:
(1) Adanya keridhaan antara penjual maupun pembeli.
(2) Pihak-pihak yang berakad (aqidain) harus termasuk orang
yang diperbolehkan mebelanjakan hartanya.
(3) Harta (objek) yang diperjualbelikan diperbolehkan menurut
syara.
(4) Harta (objek) yang diperjualbelikan bukan merupakan harta
milik orang lain.
(5) Harta (objek) yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada
saat berlangsungnya akad.
(6) Harta (objek) yang diperjualbelikan tidak samar (dapat
diketahui baik wujud ataupun sifatnya).
(7) Harga dari harta (objek) yang diperjualbelikan sudah
diketahui oleh pihak- pihak yang berakad (penjual dan
pembeli).29

28
29

Ibid., h. 19
Ibid., h. 21
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3) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul, yaitu:
a) Pihak yang mengucapkan Ijab dan qabul telah akil baligh dan
juga berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama mazhab
Hanafiyah).30
b) Ijab dan qabul diungkapkan melalui kata-kata sehingga
menunjukkan adanya jual beli seperti yang lazim terjadi di
masyarakat. Sebagaimana halnya penjual berkata “Aku menjual
pena ini padamu seharga Rp. 20.000,- yang kemudian dijawab
oleh pembeli “saya beli pena ini seharga Rp. 20.000,- jika antara
ijab dan qabul tidak sesuai maka dikatakan akad jual beli
tersebut tidak sah. Menurut pandanganZhahiriyah tidak sah akad
tersebut apabila tidak menggunakan khusus seperti “saya jual”
atau “saya dagangkan” (al-bai‟ atau tijarah). Ulama Malikiyah
berpandangan bahwa sahnya jual beli adalah dengan melihat
adanya keridhaan diantara kedua belah pihak baik melalui
isyarat atau ucapan.
c) Ijab dan qabul dilangsungkan dalam satu majelis atau dapat
dipahami bahwa kedua belah pihak yang melangsungkan akad
jual beli hadir dan membahas topik yang sama (antara ijab dan
qabul tidak terpisah disebabkan oleh sesuatu yang menunjukkan
berpalingnya akad menurut kebiasaan).

30

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, cet 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.115.
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d) Adanya kesepakatan yang berkaitan dengan harta (objek) jual
beli baik berkenaan dengan sifat, macam, jenis, harga, dan
pembayarannya (kontan atau tidaknya). 31
Seiring perkembangan zaman yang kian modern, perwujudan
ijab dan qabul kian mengalami perubahan dengan tidak lagi
diungkapkan melalui ucapan semata, akan tetapi lebih luas dari
pada itu seperti halnya sikap si pembicara mengambil objek yang
kemudian memberikan uangnya kepada pihak kasir sebagaimana
peristiwa lazim yang biasa kita disaksikan di pasar swalayan.
Dalam pandangan fiqh islam, praktik semacam ini dapat disebut
sebagai bai‟ al-mu‟athah (pihak-pihak penjual dan pembeli)
memberikan sesuatu yang menggambarkan adanya keadaan saling
tukar menukar yang dilangsungkan tanpa ijab dan qabul melalui
ucapan (ditunjukkan melalui tindakan) atau terdapat adanya ijab
tanpa qabul, atau mungkin sebaliknya.32
d. Macam-Macam Jual beli
Menurut pandangan jumhur ulama fuqaha jual beli terbagi
menjadi beberapa macam, yakni:
a. Menurut sifatnya
Apabila ditinjau

dari segi sifatnya maka jual beli dapat

dibagi menjadi dua macam yakni jual beli shahih dan jual beli
ghairu shahih. Adapun yang dimaksud dengan jual beli shahih
31

Ramadhan Hafizd Abd al-Rahman, Al-Buyu al-Dharrah (Kairo: Dar al-Salam, 2006), h.
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Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah…., h. 117.
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yaitu jual beli yang tidak menunjukkan adanya kerusakan, baik
pada rukun maupun syarat jual beli.
Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli ghairu shahih
yaitu bentuk jual beli yang sama sekali tidak diperbolehkan
menurut syara. Dapat dipahami bahwa jual beli tersebut tidak
memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya sama sekali atau
terpenuhinya rukun akan tetapi syaratnya tidak terpenuhi. Seperti
halnya jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki
akal sempurna, namun barang yang diperjual belikan tidak jelas.
Tentu didalam hal ini apabila rukun dan syarat jual beli tidak
terpenuhi maka dapat dikatakan jual beli tersebut menjadi jual
beli yang batil, namun apabila rukun jual belinya terpenuhi tetapi
terdapat sifat yang dilarang maka dapat dikatakan jual beli
tersebut menjadi jual beli yang fasid. Selain dari pada itu, terdapat
bentuk jual beli yang digolongkan kedalam ghairu shahih atau
disebut dengan jual beli yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi,
namun jual beli tersebut menjadi terlarang karena sebab-sebab
diluar akad.
b. Menurut shighatnya
Apabila ditinjau dari shighatnya maka jual beli dapat dibagi
menjadi dua macam yakni jual beli mutlaq dan ghairu mutlaq.
Adapun yang dimaksud dari jual beli mutlaq yaitu jual beli yang
dinyatakan dengan shighat yang bebas dari kaitannya dengan
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syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang, dilain sisi
yang dimaksud dengan jual beli ghair mutlaq yaitu jual beli yang
shighatnya atau disandarkan kepada masa yang akan datang. 33
c. Menurut hubungannya dengan objek jual beli
Apabila ditinjau dari objeknya maka jual beli dapat dibagi
menjadi tiga macam yakni:
1) Muqayyadhah yaitu bentuk jual beli yang dilakukan dengan
menukar antara barang dengan barang, seperti jual beli
binatang dengan binatang atau jual beli makanan pokok
dengan pakaian yang mana hal tersebut biasa dikenal dengan
istilah barter.
2) Sharf yaitu bentuk jual beli yang dilakukan dengan menukar
emas dengan emas, perak dengan perak atau menjual salah satu
dari kedua objek tersebut dengan bentuk yang lain (perak
dengan emas atau emas dengan perak), yangdalam jual beli
sharf (uang) atau yang sejenisnya sama disyaratkan hal-hal
sebagaimana berikut:
a) Nilai antara kedua objek yang ditukarkan harus setara
nilainya.
b) Dilangsungkan secara tunai.
c) Dapat diserahterimakan di majelis akad, yang pada hal ini
apabila keduanya belah pihak berpisah secara fisik
33

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan
Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.83-85.
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sebelum uang yang ditukar diterima maka jual beli
tersebut menjadi batal.
3) Muthlaqah, yaitu bentuk pertukaran antara

uang dengan

barang atau jasa.
4) Bai‟ al-Salam atau salafmerupakan tukar menukar antara utang
dengan barang atau tindakan menjual sesuatu barang namun
penyerahannya ditunda dengan persyaratan pembayaran modal
dilakukan diawal. selain itu digunakan pula istilah sebutan
taslif yang secara harfiyah diartikan sebagai pembayaran di
muka. secara terminologi diartikan sebagai bentuk transaksi
terhadap objek yang dijelaskan ciri-ciri, sifat, dan juga
spesifikasinya sebelum objek tersebut diserahkan di kemudian
hari dengan pembayaran yang telah dilakukan di muka.34
d. Menurut harga atau ukurannya
Apabila ditinjau dari harga atau kadarnya maka jual beli
dapat dibagi menjadi empat macam yakni:35
1) Jual beli murabahah atau yang dalam arti bahasa diartikan
sebagai tambahan. Menurut istilah fuqaha, murabahah
diartikan sebagai menjual objek dengan harga semula
ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

34
35

Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 91
Ibid, h.87-89.
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2)

Jual beli tauliyah yang diartikan sebagai bentuk jual beli
objek/barang sesuai dengan harga semula (dalam artian tidak
disertakan penambahan).

3) Jual beli wadi‟ah yang diartikan sebagai bentuk jual beli
objek/barang dengan cara mengurangi harga pembeliannya.
4) Pengertian jual beli musawwamah yang diartikan sebagai
bentuk jual beli yang biasa berlaku, seperti dimana pihakpihak yang melangsungkan akad jual beli saling tawarmenawar sehingga mereka menemui kesepakatan atas harga
dari objek/barang dalam transaksi yang mereka lakukan.
e. Menurut alat pembayaran
Apabila ditinjau dari alat pembayarannya maka jual beli
dapat dibagi menjadi tiga macam yakni:
1) Jual beli yang dilakukan secara tunai yakni dengan
penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara
langsung.
2) Jual beli yang dilakukan dengan pembayaran yang tertunda
(bai muajjal) yaitu pelaksanaan jual beli yang mana
penyerahan objek/barang diberikan secara langsung, namun
pembayarannya dilakukan secara bertahap/dicicil.
3) Jual beli yang dilakukan dengan penyerahan objek/barang
yang tertundam (deferrend delivery), yang mana hal ini
meliputi:
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a) Jual beli salam, yaitu jual beli yang dilakukan dimana
pembeli membayar tunai dimuka kepada penjual atas
barang yang dipesan (biasanya produk pertanian).
b) Jual beli istishna‟, yaitu jual beli yang dilakukan dimana
pembeli membayar tunai atau bertahap kepada penjual
atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur)
dengan kriteri, spesifikasi yang harus diproduksi dan
diserahkan dikemudian hari.
4)

Jual

beli

yang

penyerahan

barangnya

ataupun

pembayarannya sama-sama dilakukan secara tertunda.
f. Menurut dilihat atau tidaknya objek
Apabila ditinjau dari dapat dilihat atau tidaknya objek maka
jual beli dapat dibagi menjadi dua macam yakni:
1) Jual beli yang objek/barangnya dapat dilihat (bai‟ al-hadir),
yaitu

bentuk

jual

beli

dimana

objek/barang

yang

diikutsertakan didalam jual beli dapat dilihat atau secara
formal dapat dilihat.
2) Jual beli yang objek/barangnya tidak dapat dilihat (bai‟ alghaib), yaitu bentuk jual beli dimana objek/barang yang
diikutsertakan didalam jual beli tidak dapat dilihat.
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g. Menurut putus tidaknya akad
Apabila ditinjau dari putus tidaknya akad maka jual beli
dapat dibagi menjadi dua macam yakni:36
1) Jual beli yang putus sekaligus (bai‟ al-bat), yaitu bentuk jual
beli yang tidak terdapat khiyar (pilihan) bagi salah satu pihak
yang melangsungkan akad.
2) Jual beli khiyar, yaitu bentuk jual beli yang mana salah satu
pihak memberikan kesempatan kepada pihak yang lain untuk
memilih antara melanjutkan atau membatalkan kepada pihak
lainnya.
e. Jual Beli yang Dilarang
Adapun jual beli yang dilarang dalam islam sebagaimana yang
diringkas oleh Wahbah Al-Juhaili diantaranya sebagai berikut.
a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)
Para ulama telah bersepakat bahwa jual beli yang dapat
dikatakan shahih yakni apabila jual beli tersebut dilakukan oleh
orang yang telah baligh, dapat memilih, berakal dan mampu
bertasyaruf secara bebas dan baik. Berikut merupakan jual beli
yang dipandang tidak sah sebagaimana berikut:
1) Jual beli yang dilakukan orang gila
Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan
oleh orang gila dipandang tidak sah, hal ini juga berlaku
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sejenisnya seperti jual beli yang dilakukan orang yang mabuk,
sakalor, dan lain-lain.
2) Jual beli yang dilakukan anak kecil
Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan
oleh anak kecil (belum mumayiz) dianggap tidak sah,
terkecuali dalam perkara-perkara yang tergolong ringan atau
sepele. Dalam sudut pandang ulama Syafi‟iyah, jual beli yang
dilakukan oleh anak yang telah mumayiz namun belum baligh
tetap dipandang tidak sah sebab tidak adanya ahliah.37
3) Jual beli yang dilakukan orang buta
Jumhur ulama menganggap jual beli yang dilakukan oleh
orang buta merupakan jual beli yang shahih selama barang
yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Dalam
sudut pandang ulama Syafi‟iyah, jual beli yang dilakukan oleh
orang buta dipandang tidak sah sebab orang tersebut tidak
dapat membedakan antara barang yang baik dan barang yang
buruk.38
4) Jual beli yang dilakukan secara terpaksa
Dalam sudut pandang ulama Hanafiyah, jual beli yang
dilakukan secara terpaksa, seperti jual beli fudhul (jual beli
yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya), yakni dengan
ditangguhkan (mauquf), oleh karena itu keabsahan jual beli
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tersebut ditangguhkan sampai adanya kerelaan (hilang
perasaan terpaksa). Dalam sudut pandang ulama Malikiyah jual
beli semacam ini dianggap tidak lazim baginya ada khiyar,
sedangkan dalam sudut pandang ulama Syafi‟iyah dan
Hanabilah jual beli semacam ini dianggap tidak sah karena
tidak adanya keridhaan ketika berakad.
5) Jual beli fudhul
Adapun yang dimaksud dari jual beli fudhul yakni jual beli
yang dilakukan tanpa seizing dari pemiliknya, yang mana hal
tersebut menurut pandangan ulama dianggap sebagai sikap
mengambil hak orang lain.39
6) Jual beli yang dilakukan orang yang terhalang
Adapun yang dimaksud dari jual beli orang yang terhalang
yakni seperti terhalang karena bangkrut, kebodohan ataupun
sakit yang ia derita. Jual beli orang yang bodoh seperti suka
menghambur-hamburkan hartanya menurut pandangan ulama
Hanafiyah, Malikiyah dan pendapat paling shahih dikalangan
ulama Hanabilah, harus ditangguhkan. Sedangkan menurut
ulama Syafi‟iyah jual beli semacam ini dianggap tidak sah
sebab tidak adanya ahli dan ucapannya tidak bisa dipegang.
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7) Jual beli malja‟
Adapun yang dimaksud dari jual beli malja‟yakni jual beli
yang dilakukan oleh orang yang dalam bahaya, untuk
menghindari adanya kedzaliman maka jual beli semacam ini
dianggap jual beli fasid dalam sudut pandang ulama Hanafiyah
dan batal menurut pandangan ulama Hanabilah.
b. Terlarang Sebab Sighat
Para ulama fiqh sepakat bahwa sah jual beli yang dilakukan
atas dasar keridhaan diantara pihak-pihak yang melangsungkan
akad, serta adanya kesesuaian antara ijab dan qabul (berada
didalam satu tempat/majelis dan tidak terpisah oleh adanya suatu
pemisah.
Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dianggap
menjadi tidak sah. Adapun jual beli yang dipandang tidak sah
atau masih terjadi perdebatan diantara para ulama adalah seperti
berikut:
1) Jual beli mu‟athah
Adapun yang dimaksud dari jual beli mu‟athah yakni jual
beli yang dalam pelaksanaannya telah disepakati oleh pihakpihak yang berakad baik berkenaan dengan harga maupun
barangnya, akan tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Para
jumhur ulama menyatakan bahwa shahih apabila didalam jual
beli tersebut terdapat ijab dari salah satunya dan diperbolehkan
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ijab dan qabul menggunakan isyarat atau perbuatan lain yang
didalamnya menunjukkan keridhaan.40
2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan
Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan
melalui surat atau utusan dipandang sah. Tempat berakad
dalam jual beli ini yakni sampainya surat utusan tersebut (surat
dari aqid pertama kepada aqid kedua). Apabila qabul melebihi
tempat maka akad tersebut dipandang tidak sah, seperti
keadaan dimana surat tersebut tidak sampai kepada pihak yang
dituju.
3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan
Telah disepakati keshahihannya bahwa akad yang
dilakukan dengan isyarat ataupun tulisan khususnya bagi pihak
yang memiliki uzur atau sebab dalam ucapan. Selain itu isyarat
tersebut haruslah dapat menunjukkan apa yang ada didalam
hati aqid. Apabila isyarat tersebut tidak dapat dipahami dan
tulisan tersebut jelek (tidak dapat terbaca) maka akad tersebut
menjadi tidak sah. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli
yang dilakukan dengan surat atau utusan ddianggap sebagai
jual beli yang sah. Tempat berakad dalam jual beli ini yakni
sampainya surat utusan tersebut (surat dari aqid pertama
kepada aqid kedua). Apabila qabul melebihi tempat maka akad
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tersebut dipandang tidak sah, seperti keadaan dimana surat
tersebut tidak sampai kepada pihak yang dituju.
4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad
Para ulama fiqh sepakat terkait jual beli atas barang yang
tidak ada di tempat merupakan jual beli yang tidak sah karena
tidak terpenuhinya syarat in‟iqad (terjadinya akad).
5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul
Para ulama sepakat bahwa jual beli semacam ini
dipandang tidak sah. Akan tetapi, jika lebih baik seperti
meninggikan

harganya

maka

dalam

pandangan

ulama

Hanafiyah membolehkannya, namun dalam pandangan ulama
Syafi‟iyah beranggapan bahwa hal tersebut tetap tidak sah.41
6) Jual beli munjiz
Adapun yang dimaksud dengan jual beli munjiz yakni jual beli
yang didalamnya dikaitkan dengan adanya persyaratan atau
penangguhan pada waktu yang akan datang. Adapun jual beli
semacam ini dalam pandangan ulama Hanafiyah termasuk jual
beli yang fasid dan batal menurut pandangan jumhur ulama.
c. Terlarang Sebab Ma‟qud Alaih (Barang Jualan)
Secara umum ma‟qud alaih diartikan sebagai harta yang
dijadikan sebagai alat tukar oleh orang yang melangsungkan akad
atau yang biasa disebut dengan mabi‟ (barang jualan) dan harga.
Para ulama fiqh sepakat terkait jual beli yang sah harus dilakukan
41
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dengan persyaratan ma‟qud alaih merupakan barang yang memiliki
nilai manfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh
pihak-pihak yang melangsungkan akad, bukan merupakan hak
milik orang lain, serta tidak dilarang oleh syara.
Adapun selain dari pada itu, ada beberapa masalah yang
disepakati oleh sebagian ulama dan juga masih diperselisihkan oleh
ulama yang lain, seperti diantaranya yakni:
1) Jual beli Gharar
Adapun yang dimaksud dengan jual beli gharar adalah
jual beli yang didalamnya terdapat unsur kesamaran. Dalam
hal ini menurut Sayyid Sabiq jual beli gharar diartikan dengan
semua jenis jual beli yang didalamnya terdapat jahalah
(kemiskinan) atau mukhataroh (spekulasi) atau qamaar
(permainan taruhan).42
Termasuk juga kedalam jual beli gharar yakni yang
menyangkut dengan kualitas barang, dimana didalam transaksi
disebutkan kualitas barang nomer satu, sedangkan dalam
kenyataannya barang tersebut bukan barang dengan kualitas
yang disebutkan. Dalam keadaan lain seperti praktik
mengimpor atau mengekspor barang, misalkan barang yang
dikirim tersebut tidak sesuai sehingga tidak diperbolehkan
memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas
42

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah; Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12
(Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1998), h. 74.

45

dasar peraturan yang telah diatur oleh pemerintah, yang
kemudian terjadilah pengiriman barang-barang tiruan yang
disamakan dengan aslinya, sehingga hal ini merupakan bentuk
penipuan didalam jual beli. Hal ini tentu sangatlah berdampak
pada ekonomi masyarakat menjadi rusak dan kemerosotan
moral masyarakat dalam bermuamalah. Jual beli barang yang
mengandung kesamaran merupakan jual beli yang tidak sah.

)ك فىِلْ َم ِاءفَاِنَّوُ غُ ُرْوٌر (رواه امحد
َ الَتَثْتَ ُرْواالث ََّم
Artinya :
“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli
seperti itu termasuk gharar (menipu)”. (HR. Ahmad)
2) Jual beli Majhul
Adapun yang dimaksud dengan jual beli majhul yakni jual
beli yang objeknya tidak jelas, seperti misalnya jual beli
singkong yang masih tertanam (didalam tanah), jual beli buahbuahan yang baru berbunga dan lain sebagainya. Jual beli
semacam ini menurut pandangan jumhur ulama dipandang
sebagai jual beli yang tidak sah, sebab jual beli tersebut dapat
mendatangkan adanya pertentangan dan juga perseisihan
diantara manusia.
3) Jual beli yang dihukumi najis oleh Islam (Al-Qur‟an)
Adapun yang dimaksud dengan jual beli yang dihukumi
najis oleh islam adalah jual beli yang objeknya sudah jelas
dilarang (haram) oleh agama. Seperti jual beli khamr/arak, jual
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beli babi, jual beli bangkai, dan jual beli berhala merupakan
bentuk jual beli yang haram hukumnya. Sebab pelarangan
memperdagangkan objek semacam itu dikarenakan dapat
menimbulkan adanya perbuatan-perbuatan maksiat atau dapat
memudahkan dan mendekatkan manusia kepada kemaksiatan.
Adapun

tujuan

diharamkannya

yakni

untuk

dapat

melambankan perbuatan maksiat dan menjauhkan manusia dari
perbuatan-perbuatan maksiat.43
4) Jual beli ma‟dum
Adapun yang dimaksud dengan jual beli ma‟dum yakni
jual beli yang objeknya belum atau tidak ada. Misalnya jual
beli anak onta yang masih dalam kandungan, jual beli buah
yang masih berada di pohon (belum siap panen), atau jual beli
susu hewan yang masih berada didalam tubuhnya. 44
5) Jual beli ma‟juzi at-Taslim
Adapun yang dimaksud dengan jual beli ma‟juzi at-Taslim
yakni jual beli yang dalam penyerahan barangnya sulit
diserahkan. Misalnya jual beli sepeda motor yang hilang dan
belum ditemukan dalam pencariannya, jual beli ponsel yang
barangnya masih dipinjam orang lain (teman) yang kabur. 45
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6) Jual beli juzaf
Adapun yang dimaksud dengan jual beli juzaf yakni jual
beli objek yang biasa ditakar/dihitung/ditimbang namun dijual
tanpa taksiran yang jelas. Misalnya jual beli setumpuk buahbuahan tanpa mengetahui beratnya, jual beli setumpuk pakaian
tanpa mengetahui jumlah dan kualitas pakaian tersebut.46
7) Jual beli muzabanah
Adapun yang dimaksud dengan jual beli muzabanah yakni
jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti
misalnya jual beli padi yang kering dengan harga padi basah,
sedangkan ukurannya sama sehingga hal ini dapat merugikan
pemilik padi kering.
8) Jual beli muhaqalah
Adapun yang dimaksud dengan jual beli muhaqalah yakni
jual beli tanaman yang masih dikebun, sawah atau lading. Jual
beli semacam ini dilarang oleh ketentuan syara, karena
didalamnya mengandung unsur riba dan untung-untungan.
9) Jual beli mukadharah
Adapun yang dimaksud dengan jual beli mukhadarah
yakni jual beli buah-buahan yang belum tiba waktunya untuk
dipanen, seperti misalnya rambutan yang masih berwarna
hijau, buah mangga yang masih sangat kecil dan lain
sebagainya. Jual beli semacam ini merupakan jual beli yang
46
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dilarang oleh agama karena objek yang diperjualbelikan samar
(belum jelas), dalam pemahaman disini bahwa buah tersebut
bisa saja rontok tertiup angin sebelum tiba waktu panen oleh
pembeli, yang mana hal ini dapat menimbulkan adanya
kekecewaan dari salah satu pihak.
10) Jual beli mulammasah
Adapun yang dimaksud dengan jual beli mulammasah
yakni jual beli yang dilakukan dengan cara sentuh menyentuh,
seperti misalnya seseorang menyentuh kain dengan tangannya
atau dengan kakinya dengan cara dipakai, maka ia berarti telah
dianggap membeli kain tersebut. Jual beli semacam ini
dilarang oleh agama sebab didalamnya mengandung tipuan
dan dapan menimbulkan adanya kerugian dari salah satu
pihak.47
11) Jual beli tallaqi al-ruqban dan hadhir libad
Adapun yang dimaksud dengan jual beli tallaqi al-ruqban
dan hadhir libad yakni jual beli yang dilakukan dengan upaya
menghadang penjual dari desa yang belum mengetahui harga
pasaran objek tersebut.48
12) Jual beli an-Najasy
Adapun yang dimaksud dengan jual beli an-Najasy yakni
jual beli yang dilakukan dengan upaya memuji-muji objek jual
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beli atau menaikkan harga dengan penawaran secara
berlebihan terhadap barang dagangan, tetapi tidak bermaksud
untuk menjual atau membelinya. Upaya tersebut hanya sematamata bertujuan untuk mengelabui pihak lain supaya membeli
objek tersebut dengan harga yang telah dinaikkan.49
13) Jual beli ats-Tsunayya
Adapun yang dimaksud dengan jual beli ats-Tsunayya
yakni jual beli yang dilakukan dengan mengecualikan
sebagiannya. Dalam hal ini misalnya seseorang menjual kebun,
maka tidak diperbolehkan baginya mengecualikan suatu pohon
yang tidak diketahui oleh pihak yang membeli, sebab hal ini
mengandung unsur ketidakjelasan.50
d. Terlarang Sebab Syara‟
Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang diperbolehkan
merupakan jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya, akan
tetapi ada beberapa masalah yang masih diperselisihkan diantara
para ulama, yakni:
1) Jual beli riba
Dalam pandangan ulama Hanafiyah riba fadl dan riba
nasiah

adalah fasid, dalam sudut pandang jumur ulama

menganggap sebagai akad yang batal karena terdapat riba
didalamnya.
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2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
Dalam pandangan ulama Hanafiyah termasuk fasid atau
rusak dan terjadi akad atas nilainya, dalam sudut pandang
jumur ulama menganggap sebagai akad yang batal karena ada
nash yang dijadikan dasar dari hadist Bukhori dan Muslim
bahwa Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamr,
bangkai, anjing dan patung.51
3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang
Jual beli dengan cara mencegat pedagang pada saat
perjalanannya menuju tempat yang dituju, sehingga dalam
keadaan ini orang yang mencegatnya akan mendapatkan suatu
keuntungan. Dalam pandangan ulama Hanafiyah hal semacam
ini termasuk makruh tahrim. Dalam pandangan ulama
Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam hal ini
pembeli boleh khiyar, sedangkan menurut pandangan ulama
Malikiyah berpendapat bahwa hal semacam ini termasuk jual
beli yang fasid.
4) Jual beli pada waktu adzan jum‟at
Kewajiban sholat jum‟at diwajibkan bagi kaum laki-laki,
terkait dengan jual beli yang dilakukan pada waktu adzan
jum‟at dalam pandangan ulama Hanafiyah diperbolehkan
sampai waktu adzan pertama, sedangkan dalam pandangan
ulama lainnya sampai adzan ketika khatib sudah berada
51
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dimimbar. Dalam pandangan ulama Hanafiyah hukumnya
adalah makruh tahrim, sedangkan dalam pandangan ulama
Syafi‟iyah hukumnya adalah shahih haram, serta tidak menjadi
pendapat yang masyur di kalangan ulama Malikiyah dan tidak
sah hukumnya menurut pandangan ulama Hanabilah.
5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
Dalam pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi‟iyah
zahirnya sahih tetapi makruh, sedangkan dalam pandangan
ulama Malikiyah dan Hanabilah dihukumi batal.
6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil merupakan
jual beli yang dilarang sampai anaknya tersebut besar dan
mandiri.
7) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
Apabila seseorang telah melakukan kesepakatan untuk
membeli suatu barang, namun masih dalam bentuk khiyar,
kemudian

datang

orang

lain

dan

memintanya

untuk

membatalkan dan bermaksud membeli dengan harga yang
lebih tinggi dari sebelumnya.
8) Jual beli memakai syarat
Dalam pandangan ulama Hanafiyah jual beli ini dianggap
sah apabila syaratnya baik, seperti, “saya bersedia membeli
baju ini dengan syarat bagian yang rusak harus dijahit terlebih
dahulu.” Dalam pandangan ulama Malikiyah jual beli semacam
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ini

diperbolehkan

pandangan

ulama

apabila

terdapat

Syafi‟iyah

jual

manfaat.
beli

Menurut

semacam

ini

diperbolehkan apabila syarat maslahat dari salah satu pihak
yang melangsungkan akad, sedangkan dalam sudut pandang
ulama Hanabilah jual beli semacam ini tidak diperbolehkan
jika hanya dapat menguntungkan bagi salah satu pihak yang
melangsungkan akad.52
f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli
Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi
jualbeli antara lain:
a.

Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang
dadadengan jalan suka sama suka.

b.

Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki
harta yangdiperoleh dengan cara bathil.

c.

Dapat memberikan nafkah keluarga bagi keluarga dari riski
yang halal.

d.

Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).

e.

Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagian
bagi jiwakarena memperoleh rizki yang cukup menerima
dengan ridha terhadapanugerah Allah SWT.

f.

Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan
antarapenjual dan pembeli.53
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g. Khiyar dalam Jual Beli
Khiyar adalah upaya mencari kebaikan atas dua perkara
yakni melangsungkan atau membatalkan.54 Pengertian khiyar
didalam konteks jual beli menurut hukum Islam yakni
diperbolehkannya untuk menentukan sikap apakah memilih untuk
tetap meneruskan jual beli tersebut atau membatalkannya, karema
adanya sesuatu hal.55
Adapun khiyar terbagi menjadi tiga macam, sebagaimana
berikut:
a. Khiyar Majelis
Khiyar Majelis yakni dalam pelaksanaan akad jual beli
yang apabila telah dilaksanakan, maka pihak penjual dan
pembeli boleh menentukan sikap apakah ingin meneruskan
atau membatalkannya selama kedua belah pihak masi berada
didalam majelis yang sama.
b. Khiyar syarat
Khiyar syarat yakni salah satu diantara dua pihak yang
melakukan akad membeli sesuatu dengan ketentuan/syarat
bahwa ia boleh berkhiyar dalam waktu tertentu sekalipun
lebih.56Apabila ia menghendaki dilakukannya jual beli maka
akan dilaksanakan, namun jika tidak maka akan dibatalkan.
Adapun persyaratan ini boleh dari salah satu pihak atau boleh
54

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah…., h. 100.
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, h. 69.
56
Menurut Mazhab Ahmad Bin Hanbal
55

54

pula dari kedua belah pihak,57 yaitu berarti jual beli
dilangsungkan dan juga dikatakan syah apabila kedua belah
pihak telah berpisah, kecuali manakala diisyaratkan oleh
salah satu dari kedua belah pihak, atau bahkan kedua-duanya
terkait adanya syarat khiyar dalam masa tertentu.58
c. Khiyar Aibi (cacat)
Khiyar Aibi (cacat) yakni bilamana barang yang telah
dibeli tersebut ternyata ditemukan adanya kerusakan atau
cacat yang membuat pembeli menjadi berhak untuk
mengembalikan barang tersebut kepada penjual.59
Dalam jual beli ini menuntut syarat kesempurnaan terkait
benda-benda yang dibeli, seperti halnya seorang berkata “saya
beli kendaraan mobil ini dengan harga sekian, bilamana mobil
ini cacat maka saya berhak mengembalikan”, seperti yang
diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa
seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh
berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan,
lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan
pada penjual. Penyebab khiyar aib adalah adanya cacat pada
barang yang diperjualbelikan (ma‟aqud „alaih) atau harga
(tsaman), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan
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Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah.h. 100-101.
Ibid, h. 102-103.
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Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Cet. 17 (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 277.
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maksud, atau orang yang berakad tidak meneliti kecacatannya
ketika akad berlangsung. 60
2. Etika Bisnis Perspektif Islam
a. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam
Agama selalu “ditantang” untuk selalu eksis didalam
kehidupan. Di satu sisi, agama selalu diharapkan memiliki
signifikansi moral (morality) dan kemanusiaan (humanity) bagi
keberlangsungan hidup umat manusia.61 Islam memberikan
pengajaran tentang arti nilai keseimbangan sosial ekonomi62 dan
sangat memperhatikan kegiatan perekonomian umatnya, hal ini
tergambar dari banyaknya ayat-ayat Alquran, As-Sunnah, maupun
ijtihad para ulama yang berbicara tentang perekonomian. Bahkan
ayat terpanjang yang ada didalam Alquran justru berisi tentang
masalah perekonomian, bukan masalah ibadah mahdhah atau
akidah. Ayat yang terpanjang terdapat didalam surah al-Baqarah
ayat 282, yang menurut pandangan Ibn „Arabi ayat ini
mengandung 52 hukum ekonomi. Alquran merupakan pegangan
hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit,
dan mengandung bisnis

sebagai

sebuah pekerjaan yang

menguntungkan dan menyenangkan, sehingga dalam hal ini
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A. Khumaedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 133.
Maulidi, “Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih”. Diakses
dari : http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2677 pada 10 November 2019.
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Alquran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk
melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka.63
Didalam mu‟âmalah obyek maslahat, merupakan peristiwa
atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak
ada satupun nash (al-Qurân dan al-Sunnah) yang dapat dijadikan
sebagai dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut
madzhab yang ada dalam fiqh, sebagaimana pernyataan Imâm alQarafi al-Thûfî dalam kitabnya Masalihul Mursalah menerangkan
bahwa Masalihul Mursalah itu sebagai dasar untuk menetapkan
hukum dalam bidang mu‟âmalah dan semacamnya,64 sehingga
dalam hal ini dapat dipahami bahwa pada hakikatnya Islamsangat
memperhatikan kegiatan perekonomian umatnya, khususnya
didalam

setiap

kegiatan

mu‟âmalah

yang

harus

dapat

mendatangkan nilai-nilai kemashlahatan.
Hukum Islam tertuang tentang bagaimana pinsip-prinsip
dalam berbisnis. Dalam hal ini yang dimaksud dengan etika bisnis
Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan AlQur‟an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqh.
Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup:
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Syamsul Hilal, “Urgensi Qawa‟id Al-Fiqhiyyah dalam Pengembangan Ekonomi
Islam”. Diakses dari : http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/161 pada 10
November 2019.
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Agus Hermanto, “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi
Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)”. Diakses dari : http://ejournal.radenintan.
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57

1) Prinsip Kesatuan
Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat
filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah
seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi
kehidupannya. Landasan tauhid atau ilahiyah ini bertitik
tolak pada keridhoan Allah, seperti tata cara yang dilakukan
harus sesuai dengan syariah-Nya. Dalam kegiatan bisnis dan
distribusi pula harus diikatkan pada prinsip dan tujuan
ilahiyah.65
2) Prinsip Keadilan
Prinsip

keadilan

menuntut

agar

setiap

orang

diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan
sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat
dipertanggungjawabkan. Keadilan yang dimaksudkan disini
yakni menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan
baik hak dan kepentingannya.66 Dalam beraktivitas didunia
bisnis dan kerja, Islam menuntun setiap orang untuk berbuat
adil, walaupun pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai
dengan firman Allah Surah Al-Ma‟idah Ayat 8 :

65
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Muslich, Etika bisnis Islam, (Yogyakarta : Ekosiana, 2004) h. 30.
Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 46.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu
Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena
Allah, menjadi saksi dengan adil.dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
Berlaku tidak adil.Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa.dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”67
3) Prinsip Kehendak Bebas
Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan
kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan
aktivitas bisnis. Didalam hal ekonomi, manusia diberi
kebebasan untuk mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam,
hal ini didasari karena masalah ekonomi termasuk kepada
aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah
umum “semua boleh kecuali yang dilarang” seperti
ketidakadilan dan riba yang dilarang dalam Islam.
4) Prinsip Tanggung jawab
Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban terbagi
kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi
horizontalnya

kepada

masyarakat

atau

konsumen.

Tanggungjawab dalam praktik bisnis harus ditampilkan
67

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,
2010),h.85.
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secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang
optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.68
Dipandang secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan
kehendak bebas, artinya ia menetapkan batasan mengenai
adat

yang

bebas

dilakukan

oleh

manusia

dengan

bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Hal ini
sesuai dengan dengan firman Allah Ta‟Alla Surah AlMuddatstsir Ayat 38 :

     
Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang
telah diperbuatnya.”69
Berdasarkan ayat diatas sudah jelas bahwa setiap apaapa yang telah diperbuat oleh manusia akan dimintai
pertanggungjawabannya baik itu terhadap Allah maupun
manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan
segala aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu yang artinya
tidak dapat digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi
oleh ketentuan hukum, norma dan juga etika yang tertuang
dalam Al-Qur‟an dan As-sunnah yang harus dipatuhi dan
dijadikan sebagai referensi serta acuan dalam melakukan
kegiatan bisnisnya.
68

Ahmad Nur Zaroni, Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam

Kehidupan ekonomi), Mazahib, Vol.IV, No. 2, Desember 2007, h.181.
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,
2010),h.576.
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5) Prinsip Kebenaran
Didalam bisnis kebenaran digambarkan sebagai niat,
sikap dan prilaku benar yang meliputi proses mencari atau
memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses
upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Didalam prinsip
kebenaran terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan
kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan
adanya sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah,
sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan adanya sikap jujur
dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa melakukan
penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka
etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif
terhadap adanya kemungkinan kerugian bagi salah satu pihak
yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam
bisnis.70
Sebagaimana firman Allah Qur‟an Surat Al-Isra Ayat
35:

        
   
Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu
menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar.Itulah
yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 71
70

Abdul Aziz, A, Etika Bisnis Perspektif Islam…., h. 122.
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,
2010),h.283.
71
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Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Al-Qur‟an telah
memberi penegasan bahwasannya hal mendasar yang
digunakan untuk membangun dan mengembangkan bisnis
yang beretika adalah dengan cara menyempurnakan segala
bentuk transaksi yang berkaitan dengan media takaran dan
timbangan.
b. Fungsi Etika Bisnis Islam
Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh
etika bisnis Islam seperti diantaranya:
a. Etika

bisnis

Islam

berupaya

mencari

cara

untuk

menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan
dalam dunia bisnis,
b. Etika bisnis Islam mempunyai peran untuk senantiasa
memberikan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang
bisnis, terutama bisnis yang Islami yakni dengan cara
memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru
tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan
nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian
terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis
Islam.
c. Etika bisnis Islam berperan memberikan sebuah solusi
terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang kian jauh
dari nilai-nilai etika, dalam artian bahwa bisnis yang beretika
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harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu AlQur‟an dan As-sunnah.72
3. Jual Beli Menurut Hukum Perdata
a. Pengertian Jual Beli
Perkataan jual beli menurut istilah Belanda adalah “koopen
verkopt” yang mengandung pengertian bahwa pihak yang satu
“verkoopt” (menjual) sedangkan “koopt” (membeli).73 Ada
beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai jual beli,
diantaranya pendapat dari Prof. Hilman Hadikusuma S.H, di
dalam sebuah bukunya “Hukum Perjanjian Adat”, beliau
memberikan pengertian jual beli adalah perbuatan tukar menukar
dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan
barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayarannya dari
pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan pembayaran
(uangnya) dan berhak menerima barangnya.74
Prof. R. Subekti mengartikan bahwa jual beli adalah suatu
perjanjian

dimana

pihak

yang

satu

menyanggupi

akan

menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang
lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai
harganya.75
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Perjanjian jual beli adalah perjanjian bahwa penjual
memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang
kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut
harga.
Perjanjian jual beli menurut pasal 1457 Kitab Undangundang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan
mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan
suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga
yang telah dijanjikan.76
Oleh karena itu jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal
balik di mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk
menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang
lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas
sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.
Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang
dan harga. Sesuai asas konsensualisme (kesepakatan) yang
menjiwai hukum perjanjian maka perjanjian jual beli akan ada
saat terjadinya atau tercapainya “kata sepakat) mengenai barang
dan harga. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan
dalam pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi “jual beli dianggap
sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka
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Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung: PT Alumni, 2006), h. 243.
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mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu
belum diserahkan maupun belum dibayar”.77
b. Syarat-syarat Jual Beli
Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam
Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan
syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli
merupakan salah satu jenis dari perjanjian.
Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan supaya terjadinya
persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu:78
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
c. Suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal.
Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif,
karena

mengenai

orang-orangnya

atau

subyeknya

yang

mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan
syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau
obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.
Ada

kesepakatan

atau

juga

dinamakan

perizinan,

dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian
itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal
yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.
77
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Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 159.
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Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut
hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau
akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.79
Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian
harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan
hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu
perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling
sedikit harus ditentukan jenisnya.
Akhirnya oleh Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas,
ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang
sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa
Belanda oorzaak, bahasa Latin causa) ini dimaksudkan tiada lain
pada isi perjanjian. Hukum pada asasnya tidak menghiraukan apa
yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan
seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang
hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang
dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi
perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli
isinya adalah pihak satu menghendaki uang. 80
Adapun yang merupakan kensekuensinya dari tidak terpenuhi
satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:81
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Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1998), h. 17.
Ibid, h. 19.
81
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1. Batal demi hukum (nietig, null, and void). Dalam hal ini,
kapan pun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan
dianggap tidak pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi
syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata Indonesia.
2. Dapat dibatalkan (vernietigerbaar, voidable). Dalam hal ini,
perjanjian tersebut baru dianggap tidak sah, jika perjanjian
tersebut dibatalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini
jika tidak terpenuhinya syarat subjektif dalam Pasal 1320
KUH Perdata Indonesia.
3. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (unenforceable). Dalam
hal ini, merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah
jika perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga
tidak dapat dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih
mempunyai status hukum tertentu.
4. Dikenakan sanksi administratife. Dalam hal ini, ada syarat
dalam perjanjian, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi
tidak mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, melainkan
hanya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah
pihak terkena semacam sanksi administrative.
c. Macam-macam Jual Beli
Ada berapa macam jual beli yang dikenal, yaitu jual beli
dengan percobaan, jual beli dengan contoh, jual beli hak membeli
kembali, jual beli dengan cicilan, dan sewa beli. Ada suatu hukum
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yang mempunyai bentuk khusus yang tidak dapat dikategorikan
sebagai jual beli, tetapi mempunyai hubungan dengan jual beli,
yaitu leasing ini dijelaskan diakhir penjelasan mengenai macammacam jual beli. Jual beli dengan percobaan disebutkan dalam
Pasal 1463 KUH Perdata, yaitu: “jual beli yang dilakukan dengan
percobaan, atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba
terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat
tangguh”.82 Hal ini berarti si pembeli baru membeli jadi atau
tidaknya jual beli tersebut, setelah pembeli melakukan percobaan
atau mencoba barang yang hendak dibeli itu.
Mencoba barang yang dibeli merupakan syarat yang
menunda pembelian. Misalnya jual beli barang-barang elektronik,
sudah menjadi kebiasaan bahwa seseorang ingin membeli barang
elektronik, maka barang tersebut harus dicoba terlebih dahulu.
Kemudian barulah si pembeli dapat menentukan jual beli terjadi
atau tidak. Percobaan yang dilakukan terhadap barang elektronik
itu menunda pelaksanaan jual beli. Jual beli dengan syarat yang
harus dipenuhi terjadi agar persetujuan dapat dilaksanakan,
karena kebiasaan mencoba baranng-barang tertentu. Sehingga jual
beli dengan percobaan dapat terjadi secara diam-diam, disamping
secara tegas dinyatakan.
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Jual beli dengan contoh tidak disebutkan dalam KUH
Perdata tetapi hanya disinggung sepintas lalu dalam Pasal 69
KUH Perdata, yaitu: “tiap-tiap makelar yang oleh pihak-pihak
yang bersangkutan tidak dibebaskan dalam hal ini, ia pun pasti
barang yang dengan perantaraan dia telah dijual. Sedangkan
dalam kenyataanya jual beli dengan contoh ini banyak ditemui
dalam kehidupan sehai-hari. Jadi penjual harus menyerahkan
barang yang menjadi objek jual beli sesuai dengan contoh yang
diberikan atau diperlihatkan. “pihak terhadap siapa perikatan
tidak dipenuhi dapat memilih apakah jika hal itu masih dapat
dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi
perjanjian atau ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai
penggantian biaya kerugian dan bunga”.83
Ketentuan mengenai jual beli dengan hak membeli kembali
dapat ditemukan dalam Pasal 1519-1532 KUH Perdata. Dalam
jual beli dengan hak membeli kembali, para pihak yaitu penjual
dan

pembeli

dapat

memperjanjikan

pembeli

dengan

mengembalikan harga barang dan penggantian biaya-biaya lain
yang telah dikeluarkan oleh pembeli. Jual beli dengan hak
membeli ada jangka waktunya, yaitu paling lama lima tahun.
Walaupun tidak ditemukan pengaturannya dalam KUH Perdata
yang berlaku di Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari

83
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masyarakat, jual beli dengan cicilan ini banyak dipakai sebagai
bentuk jual beli, jual beli seperti ini dikenal dengan penjualan
kredit.
Sewa beli seperti jual beli dengan cicilan, tidak diatur dalam
KUH Perdata di Indonesia. Dalam sewa atau jual beli sewa atau
huurrkoop, si pembeli tidak langsung menjadi pemilik barang,
melainkan hanya sebagai pemakai belaka saja. Milik atas barang
yang disewabelikan itu baru berpindah kepada si pembeli, apabila
seluruh harga telah dibayar lunas. Selama harga barang belum
dibayar lunas, pembeli tidak boleh menjual barang. Sewa beli
termasuk dalam jenis perjanjian jual beli, dan tidak termasuk
dalam jenis perjanjian sewa menyewa, meskipun merupakan
campuran dari kedua jenis perjanjian tersebut. Oleh karena itu
hubungan pembeli dan penjual seperti hubungan sewa menyewa
saja, dimana pembeli berhak memakai dan menikmati barang,
tetapi secara berkala pembeli harus membayar harga barang.
Pembayaran ini bukan sebagai imbalan atas pemakain dan
penikmatan barang, tetapi sebagai cara untuk memperoleh hak
milik.
Mengenai wanprestasi, jika si pembeli tidak memenuhi
kewajibannya untuk melunasi harga barang yang disewabelikan
itu, atau terlambat atau menunggak pembayarannya maka barang
diambil oleh pemiliknya (penjual) dan dengan sendirinya sewa
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beli menjadi batal. Dengan sistem seperti ini, terlihat bahwa
penjual atau pemilik barang berada dipihak yang kuat atau
menguntungkan dan pembeli atau penerima barang berada
dipihak yang lemah.
d. Hak dan Kewajiban Para Pihak
1) Hak Dan Kewajiban pembeli
Menurut Pasal 1513 KUHPerdata, kewajiban pembeli
adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat
sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Pembeli harus
menyelesaikan

pelunasan

harga

bersamaan

dengan

penyerahan barang. Jika pada waktu membuat perjanjian
tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu pembayaran maka
si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana
penyerahan barangnya harus dilakukan (Pasal 1514).84
Kewajiban pembeli juga termuat dalam pasal 7
Undang-undang

Perlindungan

Konsumen

Tahun

1999

tentang perlindungan konsumen. Pembeli sebagai konsumen
mempunyai kewajiban dalam proses jual beli sebagai berikut:
1. Membaca infomasi dan mengikut prosedur atau petunjuk
tentang penggunaan barang dan atau jasa yang dibelinya.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli
barang dan atau jasa tersebut

84

Ketut oka setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 159.
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3. Membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat
sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian sesuai nilai
tukar yang telah disepakati.
4. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar
dan jujur serta tidak diskriminatif.
5. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu
barang atau jasa yang berlaku.
6. Memberikan kesempatan kepada

konsumen untuk

menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu serta
memberi jaminan garansi atas barang-barang yang dibuat
atau diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian
apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan
konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.85
Selain kewajiban yang harus dilakukannya, pembeli
yang dianggap sebagai konsumen juga memiliki hak dalam
proses jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undangundang Perlindungan Konsumen, antara lain:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang atau jasa.
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Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2014), h. 51.
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2. Hak untuk memilih serta mendapatkan barang atau jasa
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan.
3. Hak untuk mendapatkan informasi secara benar, jujur,
dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas
barang atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
secara patut.
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan
jujur serta tidak deskriminatif.
7. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi atau
penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya.86
2) Hak dan Kewajiban penjual
Pengaturan tentang kewajiban penjual ini diatur dalam
Pasal 1472, 1473, dan 1474 KUH Perdata. Menurut Pasal
1474 KUH Perdata pada prinsipnya bagi pihak penjual
terdapat dua kewajiban utama dalam perjanjian jual beli,
diantaranya yaitu:

86

Ibid, h. 38.
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1. Menyerahkan

hak

milik

atas

barang

yang

diperjualbelikan.
Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala
perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk
mengalihkan hak milik atas barang (barang bergerak,
barang tetap maupun barang tak bertubuh atau piutang
atau penagihan atau klaim) yang diperjual belikan itu
dari si penjual kepada pembeli.
2.

Menanggung tentram atas barang tersebut.
Kewajiban ini diatur dalam Pasal 1491 KUH
Perdata. Kewajiban untuk menanggung kenikmatan
tentram merupakan konsekuensinya dari pada jaminan
yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa
barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya
sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari
sesuatu

pihak.

realisasinya

Kewajiban

dalam

tersebut

menemukan

untuk

memberikan

kewajiban

penggantian kerugian jika sampai terjadi si pembeli
dirugikan karena suatu gugatan pihak ke tiga.
Selain itu penjual harus menjamin bahwa barang
yang dijual tidak memiliki cacat tersembunyi dan cacat
yang nyata. Adanya cacat pada barang pada barang dapat
dijadikan

alasan

bagi

pembeli

untuk

melakukan
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penuntutan pembatalan atas dasar salah sangka, dan
alasan

untuk

menuntut

penjual

telah

melakukan

wanprestasi atas dasar tidak melaksanakan prestasi
menurut kepatutan.87
Selain mempunyai kewajiban, penjual juga memiliki
hak dalam proses jual beli antara lain:
i.

Menentukan dan menerima harga pembayaran atas
penjualan barang, yang kemudian harus disepakati
oleh pembeli.

ii.

Penjual juga berhak mendapatkan perlindungan
hukum dari tindakan pembeli yang beritikad tidak
baik, kemudian haknya untuk melakukan pembelaan
diri sepatutnya dalam suatu penyelesaian sengketa
yang dikarenakan barang yang dijualnya, dalam hal
ini tidak terbukti adanya kesalahan penjual dan
sebagainya.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang

Perlindungan

Konsumen

tahun

1999

Tentang

Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam hal ini
termasuk penjual memiliki hak-hak sebagai berikut:

87

Salim, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), (Jakarta: Sinar
Grafika, 2008), h. 55.
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1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang
atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari
tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya
dalam penyelesaian sengketa.
4. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila secara
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan
oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.88
e. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam UU No 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen89
Pasal 8:
(1) Pelaku

usaha

dilarang

memproduksi

dan/atau

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan

dan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.

88

Ahmad Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2014), h. 50.
89
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan
jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan
dalam label atau etiket barang tersebut;
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan
jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket
atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu
sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan
barang dan/atau jasa tersebut;
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,
etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang
dan/atau jasa tersebut;
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka
waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas
barang tertentu;
h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,
sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam
label;
i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang
yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau

77

netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
sampingan, nama dan alamat pelaku
keterangan

lain

untuk

penggunaan

usaha serta

yang

menurut

dan/atau

petunjuk

ketentuan harus dipasang/dibuat;
j. Tidak

mencantumkan

informasi

penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak,
cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi
secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan
pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau
tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan
ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa
tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
Pasal 9
(1) Pelaku

usaha

dilarang

menawarkan,

mempromosikan,

mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar,
dan/atau seolah-olah;
a. Barang tersebut

telah memenuhi

dan/atau memiliki

potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya
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atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna
tertentu;
b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau
memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu,
keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang
mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersebunyi;
g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang
tertentu;
h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang
dan/atau jasa lain;
j.

Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman,
tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek
sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum
pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang untuk diperdagangkan.

79

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1)
dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan
barang dan/atau jasa tersebut.
Pasal 10
Pelaku usaha dalam menawakan barang dan/atau jasa yang ditujukan
untuk

diperdagangkan

dilarang

menawarkan,

mempromosikan,

mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau
menyesatkan mengenai:
a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu
barangdan/atau jasa;
d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
Pasal 11
Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral
atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:
a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah
memenuhi standar menu tertentu;
b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak
mengandung cacat tersembunyi;
c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan
dengan maksud untuk menjual barang lain;
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d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau
jumlah yang cukup dengan maksud menjual yang lain;
e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam
jumlah cukup dengan maksud menjual yang lain;
f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum
melakukan obral.
Pasal 12
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif
khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut
tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan
jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
Pasal 13
(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau
mengiklankan

suatu

barang

dan/atau

jasa

dengan

cara

menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain
secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau
memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau
mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat
kesehatan,

dan

jasa

pelayanan

kesehatan

dengan

cara

menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.
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Pasal 14
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa
yang ditujukan untuk diperdagangkann dengan memberikan hadiah
melalui cara undian, dilarang untuk:
a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang
dijanjikan;
b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang
dijanjikan.
Pasal 15
Pelaku usaha dalam menawakan barang dan/atau jasa dilarang
melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat
menimbulkan gangguan fisik maupun psikis terhadap konsumen.
4

Makanan Cepat Basi
a. Pengertian Makanan Cepat Basi
Makanan adalah bahan yang dimakan atau masuk ke
dalam tubuh sebagaisumber nutrisi dan tenaga. Sebagai sumber
nutrisi dan tenaga, bahan makanan yang biasadi makan seharihari mengandung beberapa unsur atau senyawa nutrisi esensial,
seperti air, protein, lemak, vitamin, enzim, pigmen, dan lainlain.
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Sedangkan basi adalah makanan yang molekul-molekul
nya sudah banyak berubah. Contohnya, molekul senyawa gula
(glukosa) hasil pencernaan karbohidrat dari roti berubah jadi
molekul asam organik, seperti asam piruvat. Saat molekul
penyusunnya berubah, maka kualitas makanan juga ikut
berubah.
Adapun makanan basi adalah makanan yang tidak tahan
lama yang disebabkan oleh faktor suhu, kelembaban,
keberadaan udara, dan kandungan makanan itu sendiri.Yang
sudah berubah rasa menjadi asam karna molekul makanan
sudah berubah.
Berikut contoh makanan cepat basi yang ada di
indomaret:
a. Salad
Salad adalah makanan yang merupakan campuran dari
sayuran hijau segar, buah yang dihidangkan bersama
dengan dressing (sauce) atau hanya terdiri dari buah segar
dan juice. Salad dapat dihidangkan sebagai makanan
pembuka, makanan penyerta, dan makanan pokok.
b. Sostel
Sostel adalah jajanan yang memiliki kepanjangan dari
sosis dan telur yang di balurkan saus dan mayonnaise.
Manfaat sostel sendiri antara lain:
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1. Mendukung metabolisme tubuh
2. Memelihara sel tubuh
3. Meningkatkan energy
c. Roti saybread
Roti saybread adalah roti yang terbuat dari bahan tepung
terigu, gula pasir, mentega, kuning telur, ragi, garam, dan
susu cair. Memiliki varian rasa yaitu sosis, coklat, keju.
5

Sistem Kejar Target Promo
Target penjualan menghitung kesuksesan seorang sales dari
banyaknya barang yang berhasil ia jual atau banyaknya atau
banyaknya rupiah yang berhasil didapatkan. Jika pendapatan yang
sales peroleh bisa memenuhi target penjualan penjualan, maka
sales dianggap berhasil memenuhi target penjualan tersebut.
Target promosi adalah kategori target penjualan yang
selanjutnya, beberapa konsumen akan tertarik membeli produk
kita jika telah terpengaruh secara langsung melalui bentuk
promosi. Bentuk promosi ini tentunya beraneka jenis, bisa melalui
media sosial, iklan, Koran. Jika jumlah engagement yang terjalin
melalui promosi memenuhi target tertentu, maka hal ini dapat
pula disebut sebagai terpenuhinya target penjualan.90

90

http://ciputrauceo.net/blog/2016/6/2/b7t6u316kru6yp2ymf3wflc5ev4xe5 pada tanggal
27 januari 2020.
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B. Tinjauan Pustaka
Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian
yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:
SkripsiRicha Fransisca dari Fakultas Syariah (2017) yang berjudul “Jual

1.

Beli Oli Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Bengkel
Federal di Kec Krui Kabupaten Pesisir Barat)”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwasannya faktor terjadi jual beli tersebut adanya unsur
pemaksaan dan rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Karena setiap ada
konsumen yang mengganti oli, bengkel tersebut langsung mengambil oli
lama milik konsumen tersebut tanpa meminta izin ke pemilik oli bekas
untuk memperjualbelikannya. Waktu yang dibutuhkan pemilik bengkel
untuk mengumpulkan oli bekas yaitu selama 1 bulan lebih, tergantung
banyaknya konsumen yang mengganti oli perharinya. Setelah terkumpul
1 drum oli bekas, pemilik bengkel akan mulai melakukan transaksi
penjualan oli bekas kepada orang yang sudah berlangganan membeli
olinya. Jual Beli Oli Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam Kec Krui
Kabupaten Pesisir Barat tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam
jual beli menurut islam karna rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi.91
2.

Skripsi Cynthia Revani Mahardika dari Fakultas Syariah (2019) yang
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Sisa (Studi
di Warung Asih Kel Jagabaya Kec Way Halim)”. Hasil penelitian adalah

91

Richa Fransisca, “Jual Beli Oli Bekas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada
Bengkel Federal di Kec Krui Kabupaten Pesisir Barat)”. (Skripsi Program Sarjana Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017)
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transaksi

yang

dilakukan

secara

langsung

oleh

penjual

yang

mengumpulkan sisa makanan dari konsumen ke dalam wadah besar
kemudian dijual kembali kepada orang yang membutuhkan, hukum islam
mengenai jual beli makanan sisa disesuaikan dengan bentuk makanan
yang diperjualbelikan. Untuk makanan sisa seperti makanan sisa masih
layak yang diolah kembali dan makanan sisa yang konsumen tidak ingin
memakannya dikarenakan kenyang, atau tidak selera maka hukumnya
mubah, dalam hal ini sah diperjualbelikan. Sedangkan untuk makanan
sisa yang dicampur antara makanan sisa yang masih layak dan makanan
sisa yang sudah tidak layak seperti makanan sisa yang sudah basi, maka
hukumnya tidak sah diperjualbelikan karena objek tersebut digolongkan
najis dan dapat membahayakan kesehatan dan menjadi sumber
penyakit.92
3.

Skripsi Deni Susanto dari Fakultas Syariah (2017) yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat
Hilangnya Barang Perusahaan (Studi Pada Indomaret Fajar Bulan
Lampung Barat)”. Hasil penelitian indomaret fajar bulan menerapkan
pemotongan gaji/upah akibat hilangnya barang perusahaan, dan pada
pelaksanaannya dilapangan pemotongan gaji itu dilakukan bila terjadi
kehilangan barang, maka dilakukan langsung pemotongan pada saat
penerimaan gaji, yaitu gaji pokok langsung dikurangi sebesar kehilangan
yang dibebankan kepada karyawan. Pemotongan gaji karyawan akibat
92

Cyinthia Revani Mahardika “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Sisa
(Studi di Warung Asih Kel Jagabaya Kec Way Halim)”. (Skripsi Program Sarjana Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2019).
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hilangnya barang oleh karyawan indomaret di bolehkan, karena aturan
yang didasarkan pada perjanjian kerja tersebut telah memenuhi rukun dan
syarat aqad perjanjian. Dengan adanya peraturan tersebut juga dapat
menimbulkan kemaslahatan antara kedua belah pihak perusahaan
maupun karyawan, dimana kepercayaan yang diberikan perusahaan pada
karyawan dalam menjalankan minimarket akan sepenuhnya dijaga
karyawan.93

93

Deni Susanto, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat
Hilangnya Barang Perusahaan (Studi pada Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)”. (Skripsi
Program Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2017).
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