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ABSTRAK 

 

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan melepaskan 

hak milik secara sukarela antara kedua belah pihak dengan syarat kerelaan. Jual 

beli adalah kegiatan perdagangan yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. 

Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang memenuhi ketetapan hukum 

yaitu harus sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah dibenarkan 

oleh syara’. Jual beli pun tidak boleh merugikan salah satu pihak. Selain itu, juga 

perlu diperhatikan hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam 

penelitian ini terdapat jual beli yang menjual kacamata anti radiasi, dimana 

transaksi jual beli tersebut terdapat adanya ketidakjelasan dalam melakukan 

transaksi jual beli yaitu penjual kurang memperhatikan hak-hak konsumen, seperti 

hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan hak untuk memperoleh barang 

dan jasa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hak konsumen 

dalam transaksi jual beli kacamata anti radiasi yang terjadi di optik seganti dan 

optik cakrawala Bandar Lampung? Dan bagaimana pandangan hukum Islam 

dalam bertransaksi jual beli kacamata anti radiasi? Adapun tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hak konsumen dalam transaksi jual beli 

kacamata anti radiasi di optik seganti dan optik cakrawala dan untuk mengetahui 

pandangan hukum Islam dalam bertransaksi jual beli kacamata anti radiasi. Jenis 

penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Sumber data yang didapat dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini juga 

bisa disebut penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, untuk 

memperoleh data penulis melakukan wawancara dan dokumentasi kepada pihak 

penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang penulis 

dapatkan adalah optik seganti dalam melakukan transaksi jual beli kacamata anti 

radiasi tidak memberikan layanan informasi yang menjadi hak konsumem 

sehingga hak-hak konsumen belum terpenuhi dan pada optik cakrawala hak-hak 

konsumen  sudah terpenuhi karena layanan informasi yang jelas terpenuhi.  Dalam 

pandangan hukum Islam, transaksi jual beli kacamata yang terjadi di optik seganti 

belum memenuhi syarat sah jual beli dikarenakan adanya unsur ketidakjelasan 

dimana penjual tidak menjelaskan perbedaan antara kacamata radiasi dengan 

kacamata anti radiasi, karena salah satu syarat sah jual beli adalah barang yang 

dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan 

baik kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan praktik transaksi jual beli 

kacamata anti radiasi yang terjadi di optik cakrawala sudah memenuhi rukun dan 

syarat sah jual beli karena dalam proses transaksi penjual telah memberikan 

informasi yang jelas. Sehingga pembeli tidak salah dalam memilih, dan kacamata 

yang diterima oleh konsumen pun sesuai dengan yang dipesan. 
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MOTTO 

 

 

                        

                         

 

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

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”. (An-Nisa : 29). 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan 

yang dimaksud dengan 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. Judul 

skripsi ini adalah “Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli 

Kacamata Anti Radiasi menurut Hukum Islam”. 

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk 

ditegaskan adalah sebagai berikut: 

1. Hak 

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan 

penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.
1
 

2. Konsumen 

Konsumen merupakan pihak yang mengkonsumsi dan memanfaatkan 

hasil produksi atau barang dagangan.
2
 

3. Transaksi 

Transaksi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk 

menciptakan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki 

baik itu agar bertambah maupun berkurang.
3
 

                                                 
1
http://rinny-agustina.blogspot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html?m=1. 

2
H.Zainul Bahri, Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik, (Bandung: Angkasa, 

1993), h. 148. 

http://rinny-agustina.blogspot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html?m=1


 

 

2 

4. Jual Beli 

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang 

dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada 

yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang 

dibenarkan syara’.
4
 

5. Kacamata Anti Radiasi 

Kacamata Anti Radiasi adalah sejenis kacamata dengan lensa yang 

berfungsi melindungi mata dari bahaya radiasi.
5
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah perlunya hak konsumen 

dalam bertransaksi jual beli agar konsumen mendapatkan hak nya dalam 

bertransaksi sesuai dengan hukum Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan-alasan penulis terkait dalam memilih dan menentukan 

judul tersebut adalah: 

1. Secara Objektif 

a. Konsumen memerlukan hak-hak guna menunjang dalam 

bertransaksi jual beli kacamata anti radiasi. 

                                                                                                                                      
3
Wiyono Slamet, Transaksi dan Akad dalam Operasi Bank Syariah, (Jakarta: Grasindo, 

2005), h. 25. 
4
Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian 

dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 140. 
5
Adit Firman, Teknologi (On-line), tersedia di: http://bixbux.com/kacamata-anti-radiasi 

(14 September 2017), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

http://bixbux.com/kacamata-anti-radiasi%20(14
http://bixbux.com/kacamata-anti-radiasi%20(14
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b. Mengingat bahwa banyak penjual yang kurang memperhatikan 

hak-hak konsumen dalam bertransaksi jual beli sehingga perlu 

ditinjau lebih dalam. 

2. Secara Subjektif 

a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, 

serta dengan tersedianya literatur yang menunjang maka sangat 

memungkinkan untuk dilakukan penelitian. 

b. Berdasarkan data fakultas, belum ada yang membahas pokok 

permasalahan ini, sehingga memungkinkan untuk mengangkatnya 

sebagai judul skripsi. 

C. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung dengan 

kemajuan teknologi komunikasi telah memperluas ruang gerak arus 

transaksi barang dan atau jasa. Kondisi tersebut di satu sisi mempunyai 

manfaat bagi konsumen karena segala kebutuhan konsumen dapat 

terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka 

jenis kualitas barang dan jasa sesuai keinginan dan kemampuan 

konsumen.
6
 Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang 

secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan 

dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain 

untuk memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak 

                                                 
6
Muhammad Abdul Manan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogjakarta: Dana Bhakti 

Wakaf, 1993), h. 27. 
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dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.
7
 Hak-hak konsumen 

merupakan salah satu aspek penting yang senantiasa harus diperhatikan 

dalam menyikapi dinamika perkembangan dalam suatu transaksi jual beli. 

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang 

dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada 

yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang 

dibenarkan syara’ (hukum Islam).
8
 Transaksi jual beli merupakan 

perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak 

atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan 

sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan 

syaratnya. Selain itu, juga perlu diperhatikan hak-hak konsumen dalam 

melakukan transaksi jual beli. 

Jual beli kacamata merupakan suatu hal yang sudah sering 

dilakukan oleh umat Islam khususnya bagi seorang yang membutuhkan 

kacamata sebagai alat bantu penglihatan. Jadi dapat diartikan kacamata 

adalah alat bantu untuk melihat yang dilengkapi dengan bantuan lensa tipis 

untuk mata guna mempertajam penglihatan (ada yang berangka minus, 

plus ataupun silinder) yang digunakan dimata dengan diselipkan 

dibelakang telinga. Selain itu ada juga kacamata radiasi dan anti radiasi 

yang mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeda namun bentuknya 

hampir sama jika dilihat sekilas. Kacamata lensa non radiasi merupakan 

                                                 
7
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandar lampung: PT. Citra Aditya 

Bhakti, 2010), h. 23. 
8
Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, …,h. 104. 



 

 

5 

kacamata yang memiliki kemampuan untuk menghambat pancaran dan 

menahan gelombang elektromagnetik seperti komputer, televisi, maupun 

handphone ketika berhadapan langsung dengan layar elektromagnetik.  

Dengan penggunaan kacamata anti radiasi saat kita melakukan aktifitas di 

depan layar maka dapat mencegah pancaran sinar UV langsung ke mata 

dan tidak membuat mata mudah lelah. 

Bersamaan dengan berkembangnya model kacamata pada masa era 

modern, ragam bentuk kacamata radiasi atau anti radiasi saat ini semakin 

menarik. Seperti halnya dengan salah satu penjual kacamata yang 

berlokasi di Untung Suropati ini, ia menjual berbagai macam kacamata 

radiasi dan anti radiasi. Sistem transaksi yang dilakukan adalah jual beli 

dengan mendatangi lokasi optik tersebut. Proses jual beli berlangsung pada 

saat sudah terjadi akad antara penjual dan pembeli. Pembeli menginginkan 

kacamata non radiasi agar terhindar dari sinar UV. Karena pembeli minim 

pengetahuan dan belum dapat membedakan antara kacamata radiasi dan 

kacamata anti radiasi sehingga pembeli mempercayakan seluruhnya 

kepada penjual untuk memberikan kacamata yang diinginkannya. Ketika 

sudah menentukan barang yang akan dibeli maka pemesanan akan 

diproses dan langsung dapat dibawa pulang, lain hal nya dengan 

pemesanan kacamata minus yang membutuhkan waktu beberapa hari 

untuk mendapatkan barang pesanannya. Namun, penjual tidak 

memberitahu akan adanya garansi yang dapat digunakan untuk 

mengembalikan barang yang sudah dibeli, akibatnya pembeli mengetahui 
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bahwa kacamata yang sudah dibelinya tersebut adalah bukan kacamata 

anti radiasi tidak dari penjual. Pada pembeli yang salah membeli atau tidak 

sesuai dengan barang yang diinginkannya maka pihak optik tidak 

memberikan adanya garansi yang diperlukan oleh pembeli jika barang 

yang dibeli mengalami kesalahan atau kerusakan. 

Sedangkan pada optik cakrawala, mekanisme penjualan sesuai 

dengan ketentuan yang dibenarkan, artinya tidak ada masalah seperti pada 

optik sebelumnya. Terjadinya akad sama seperti akad pada umumnya 

dansistem transaksi yang dilakukan pada optik ini berbeda karena ketika 

pembeli ingin membeli kacamata yang diinginkannya, penjual secara 

spontan menjelaskan semua barang yang dimaksud oleh pembeli. Hak-hak 

konsumen juga sangat diperhatikan pada optik ini, konsumen 

mendapatkan haknya ketika membeli kacamata dan berkesempatan 

mengetahui kegunaan dan fungsi kacamata anti radiasi yang akan 

dibelinya.  

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun tertarik untuk 

mengangkat fenomena yang terjadi untuk diangkat menjadi sebuah topik 

penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul proposal “Hak 

Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Kacamata Anti Radiasi menurut 

Hukum Islam”. (Studi di Optik Seganti Kecamatan Labuhan Ratu 

Kabupaten Bandar Lampung dan Optik Cakrawala Tanjung Senang 

Bandar Lampung). 
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D. Fokus Penelitian 

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka penelitian lebih mengarah 

pada persoalan hak konsumen dalam bertransaksi jual beli dan penentuan 

hukum Islam (studi di Optik Seganti Labuhan Dalam dan Optik Cakrawala 

Tanjung Senang Bandar Lampung). 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana hak konsumen dalam transaksi jual beli kacamata anti 

radiasi di optik seganti dan optik cakrawala? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam bertransaksi jual beli 

kacamata anti radiasi di optik seganti dan optik cakrawala? 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui hak konsumen dalam transaksi jual beli 

kacamata anti radiasi di optik seganti dan optik cakrawala. 

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam bertransaksi jual 

beli kacamata anti radiasi di optik seganti dan optik cakrawala. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hak 

konsumen ini yang terus dibutuhkan di masyarakat, serta 
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diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai hak 

konsumen dalam jual beli. 

b. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk 

dipraktikkan oleh masyarakat, khususnya bagi optik seganti dan 

optik cakrawala. 

G. Signifikasi Penelitian 

1. Signifikasi secara teoritis, hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat 

bagi seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam pelaksaan praktik 

jual beli kacamata anti radiasi, serta mampu memberikan pemahaman 

sesuai dengan hukum Islam. 

2. Signifikasi secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai pedoman hukum supaya tidak terjadi penyimpangan-

penyimpangan peraturan yang berlaku di dalam hukum Islam maupun 

hukum positif yang berkenaan dengan kemaslahatan umum. Penelitian 

ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti dalam 

transaksi secara baik dan benar sesuai syariat Islam, khususnya 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan 

secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan 
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menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan 

pengertian atas isu tertentu.
9
 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field 

Research). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di 

lapangan kehidupan, oleh karena itu data yang dianggap sebagai data 

primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.
10

 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin tentang sesuatu 

yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.
11

 Dalam penelitian 

ini akan dijelaskan mengenai hak konsumen dan pandangan hukum 

Islam dalam transaksi jual beli kacamata anti radiasi. 

 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan 

atau objek yang diteliti.
12

 Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari 

pemilik optik dan pembeli kacamata anti radiasi pada optik seganti 

dan optik cakrawala. 

b. Data Sekunder  

                                                 
9
J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, 

(Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3. 
10

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 

h. 3. 
11

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghaliya Indonesia, 2009), h. 54. 
12

Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 

57. 
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Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari 

perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang 

berbentuk tulisan.
13

 Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

3. Populasi 

Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau objek 

penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik 

optik seganti, pemilik optik cakrawala, karyawan dan pembeli. 

Yang berjumlah 18 orang. Penelitian ini tidak menggunakan 

sampel karena seluruh jumlah populasi dijadikan sebagai objek 

penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa 

sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
14

 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data primer dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian.
15

 Observasi 

                                                 
13

Kaelan, M. S, Metode Penelitian Kualitatif, Bidang Filsafat, (Yogjakarta: Paradigma, 

2005), h. 68. 
14

Burhan Ashofha, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 79. 
15

Muhammad Bapundu Tika,Metodologi Riset Bisnis,…,h. 7. 
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yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan 

terhadap pelaksanaan transaksi jual beli kacamata anti radiasi. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang 

bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan 

(lokasi).
16

 Dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara 

dengan responden, yaitu 2 pemilik optik sebagai penjual, 2 

karyawan optik seganti dan 2 karyawan optik cakrawala,  5 

pembeli di optik seganti dan 7 pembeli optik cakrawala 

berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukan pada objek dalam penelitian ini berupa buku, analisis 

yang mendukung dengan penelitian.
17

 Dokumentasi diperoleh dari 

pemilik optik. 

5. Teknik Pengolahan Data 

1. Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemeriksaan data (editing) adalah pengecekan atau pengoreksian 

data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang 

masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
18

 Tujuannya yaitu 

                                                 
16

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), h. 86. 
17

Ronnie Kountur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, (Jakarta: 2014), 

h. 41-43. 
18

Susiadi, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115. 
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untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada 

pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga 

kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki. 

2. Sistematika Data (Sistemtizing) 

Bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan 

pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda 

menurut kategori-kategori dan urutan masalah.
19

 

6. Analisa Data 

Setelah data dihimpun, selanjutnya data di analisa secara kualitatif, 

yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang telah di 

wawancara.
20

 Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan 

disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginter 

prestasian secara logis dan sistematis. Dari hasil tersebut kemudian 

ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan 

yang di angkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir 

induktif. Cara berfikir induktif adalah metode analisa data dengan cara 

bermula dari data yang bersifat khusus tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum. 

 

 

                                                 
19

Abdul Kadir Muhammad,Hukum dan Penelitian Hukum,…,h. 9. 
20

Lexy C. Moelong,Metode Penelitian Kualitatif, …, h. 7. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Hak dalam Persperktif Hukum Muamalah 

a) Pengertian Hak 

Dalam bahasa Arab lafal “hak” berasal dari kata haqqa-yahiqqu-

haqqah yang sinonimnya adalah shahha wa tsabata wa shadaqa (sah, 

tetap atau pasti dan benar).
1
 Menurut pengertian umum hak adalah 

suatu ketentuan yang digunakan oleh syara‟ untuk menetapkan suatu 

kekuasaan atau suatu beban hukum.
2
 Firman Allah dalam Surat Yasin 

ayat 7 yang berbunyi: 

               

Artinya: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan 

Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak 

beriman.
3
 

 

Secara terminologis hak adalah suatu kekhususan yang 

padanya ditetapkan syara‟ suatu kekuasaan.
4
 Kekhususan terdapat 

pemilik suatu barang menurut syara‟ untuk bertindak secara bebas 

yang bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang 

                                                             
1
Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), h.19.. 

2
Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.32. 

3
Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro), h. 

4
Djamil Fathurrahman, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep,  Cet-1, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 195. 
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syar‟i. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut 

syara‟ maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, 

baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri ataupun 

dengan perantara orang lain.
5
 

Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk 

didapatkan oleh individu sebagai anggota warga Negara sejak masih 

berada dalam kandungan
6
. Hak pada umumnya di dapat dengan cara 

diperjuangkan melalui petanggungjawaban atas kewajiban. Kewajiban 

adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau 

kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga 

negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban 

pada umumnya mengarah pada suatu keharusan atau kewajiban bagi 

individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara 

guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan 

kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang 

terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan 

seimbang.
7
 

Adapun pengertian hak menurut istilah para fuquha 

dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:
8
 

                                                             
5
Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, …, h. 33. 

6
http://kuantetnet.blogspot.com/2016/12/makalah-hak-dan-kewajiban-warga-

negara.html?m=1.  
7
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak. 

8
Wahbah Zuhaili, Al-Fiqih Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4, Dar Al-Fikr, (Jakarta: 

Damaskus, 1986), h.8. 

http://kuantetnet.blogspot.com/2016/12/makalah-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html?m=1
http://kuantetnet.blogspot.com/2016/12/makalah-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html?m=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak
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1. Menurut sebagian ulama mutaakhkhirin hak adalah hukum yang 

tetap (pasti) menurut syara‟. Wahbab Zuhaili mengomentari 

definisi ini dengan mengatakan bahwa definisi tersebut tidak 

lengkap, karena pengertian hak itu bukan yang dimiliki, hak milik, 

sifat-sifat syar‟I, seperti hak perwalian, hadhanah dan khiyar, 

manfaat-manfaat benda tetap, seperti hak untuk lewat, hak untuk 

mengalirkan air, hak untuk membuang air kelebihan, dan akibat-

akibat hukum dari suatu akad, seperti hak menerima barang bagi 

pembeli dan menerima uang pembayaran bagi penjual atau pelaku 

usaha. 

2. Menurut Syaikh Ali AL-Khafif hak adalah suatu kemaslahatan 

yang dimiliki menurut syara‟. Definisi ini juga kurang tepat karena 

mengemukakan tentang tujuan dari hak, bukan tentang zat dan 

hakikatnya. Hakikat hak itu adalah hubungan khusus antara 

pemilik hak dan kemaslahatan yang diperoleh dari hak tersebut. 

3. Menurut Musthafa Az-Zarqa hak adalah suatu ikhtishash (fasilitas) 

yang ditetapka oleh syara‟ sebagai kekuasaan atau beban/perintah. 

Definisi ini merupakan definisi yang baik dan lengkap, karena 

mencakup berbagai jenis hak keagamaan (diniyah), seperti hak 

Allah untuk hambanya yang berupa shalat, puasa, zakat, dan 

lainnya, hak-hak keperdataan (madaniyah) seperti hak 

kepemilikan, hak-hak adabiyah seperti hak ketaatan kepada orang 
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tua dari anaknya, suami dari istrinya, serta hak-hak bukan 

kebendaan seperti hak perwalian atas diri seseorang. 

 Dalam definisi tersebut juga dikemukakan bahwa hak itu 

merupakan sulthah (kekuasaan) atau taklif (beban/perintah). 

Kekuasaan adakalanya kekuasaan terhadap orang, seperti hak 

hadhanah (pemeliharaan anak) dan hak perwakilan atas diri orang, 

dan adakalanya kekuasaan atas sesuatu barang tertentu, seperti hak 

milik atas tanah, rumah atau barang-barang lainnya. Sedangkan 

taklif atau beban adalah suatu kewajiban yang berhubungan dengan 

mal (harta) seperti melunasi hutang, atau berhubungan dengan 

mewujudkan tujuan tertentu, seperti pelaksanaan pekerjaan oleh 

seorang tenaga kerja. Dalam definisi tersebut juga dikemukakan 

bahwa hak itu ditetapkan oleh syara‟. Hal ini dikarenakan dalam 

pandangan Islam, hak itu adalah anugerah atau pemberian dari 

Allah yang disandarkan kepada sumber hukum syara‟. Dengan 

demikian, sumber hak itu adalah dari Allah, karena tidak ada 

pembuat hukum selain Allah.
9
 

4. Menurut Yusuf Musa hak adalah kemaslahatan yang tetap bagi 

individu, atau masyarakat atau kedua-duanya yang ditetapkan oleh 

pembuat hukum yang Maha Bijaksana. Definisi tersebut tidak 

berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum 

perdata yang mengatakan bahwa hak adalah suatu kemaslahatan 

                                                             
9
Ibid, h.9. 
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yang bersifat material atau moral yang dilindungi oleh hukum. Dari 

kedua definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam hukum 

Islam sumber hak itu adalah syara‟, yakni Allah SWT. Sedangkan 

dalam hukum perdata sumber hak itu adalah undang-undang. 

b) Rukun Hak 

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa rukun hak itu ada dua, yaitu 

pemilik hak (orang yang berhak) dan objek hak, baik sesuatu yang 

bersifat materi mapun hutang. Yang menjadi pemilik hak dalam 

pandangan syariat Islam adalah Allah SWT, baik yang menyangkut 

hak-hak keagamaan, hak-hak pribadi, atau hak-hak secara hukum, 

seperti perserikatan, yayasan yang dalam istilah fiqih disebut dengan 

asy-syakhshiyyah al-i‟tibariyyah. Seorang manusia, menurut ketetapan 

syara‟ telah memiliki hak-hak pribadi sejak ia masih berupa janin dan 

hak-hak itu dapat dimanfaatkannya dengan penuh apabila janin lahir ke 

dunia dengan selamat. Hak-hak pribadi yang diberikan Allah ini akan 

habis dengan wafatnya pemilik hak.
10

 

c) Pembagian Hak 

Para ulama fiqih membagi hak dari beberapa segi, yaitu:
11

 

1) Dari segi pemilik hak 

Dari segi ini hak terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

(a) Hak Allah, yaitu seluruh bentuk yang bisa mendekatkan diri 

kepada Allah, mengagungkan-Nya, dan menyebarluaskan 

                                                             
10

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 3. 
11

Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 110. 
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syiar-syiar agama-Nya, seperti berbagai macam ibadah, jihad, 

amar makruf nahi mungkar. 

(b) Hak manusia, yang pada hakikatnya untuk memelihara 

kemaslahatan setiap pribadi manusia. Dalam hak-hak manusia, 

seseorang boleh memaafkan, menggugurkan, atau 

mengubahnya, serta dapat diwariskan kepada ahli waris, 

misalnya pewarisan hak qiyash (balasan setimpal atau 

perbuatan pembunuhan) kepada ahli waris. 

(c) Hak berserikat (gabungan) antara hak Allah dengan hak 

manusia, tetapi ada kalanya hak Allah lebih dominan di 

dalamnya, lebih dominan, seperti hak qishash. Dalam masalah 

‘iddah terdapat dua hak, yaitu hak Allah berupa pemeliharaan 

nasab (keturunan) janin dari ayahnya yang tidak tercampur 

dengan nasab dengan suami kedua. Disamping itu, dalam 

‘iddah itupun terdapat hak manusia, yaitu pemeliharaan 

terhadap nasab anaknya. 

2) Dari segi objek hak 

Dari segi objek hak, ulama membagi hak menjadi: 

(a) Hak Maliyah (hak yang terkait dengan harta) 

Yaitu hak yang berkaitan dengan kehartabendaan dan 

manfaatnya, seperti hak penjual terhadap harga barang yang 

dijual, dan hak pembeli terhadap barang yang dibeli, hak 
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irtifaq, hak syuf’ah, dan hak nafkah suami terhadap istrinya 

atau hak dari ayah terhadap anaknya. 

(b) Hak Ghair Maliyah (hak yang bukan harta) 

Yaitu hak yang tidak berkaitan dengan kehartabendaan, seperti 

hak qishash, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak wanita 

dalam talak karena suaminya tidak memberikan nafkah, hak 

suami untuk menalak istrinya karena istrinya mandul, hak 

hadhanah (mengasuh anak), hak perwalian terdahap seseorang 

dan hak-hak politik seseorang. 

(c) Hak Syakhshi (Perorangan atau Pribadi) 

Yaitu hak yang ditetapkan syara‟ bagi perorangan, objek hak 

ini berupa kewajiban terhadap orang lain seperti hak penjual 

untuk menerima harga barang yang dijualnya dan hak pembeli 

untuk menerima barang yang telah dibelinya, hak istri atau 

anak untuk menerima nafkah dari suami atau bapaknya. Dan 

adakalanya menolak (tidak melakukan) suatu pekerjaan, seperti 

hak orang yang menitipkan barang dari orang yang dititipi 

untuk tidak menggunakan barang titipan. 

(d) Hak ‘Aini (hak materi atau kebendaan) 

Yaitu hak seseorang yang ditetapkan syara‟ terhadap zat 

tertentu, sehingga dia memiliki kekuasaan penuh untuk 

menggunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak 
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memiliki suatu benda, hak irtifaq, dan hak terhadap benda yang 

dijadikan sebagai jaminan hutang. 

(e) Hak Mujarrad (hak semata-mata) 

Yaitu hak murni yang tidak terpengaruh oleh tanazul 

(pelepasan), baik dengan jalan perdamaian atau pembebasan, 

melainkan objek hak tersebut pada mukallaf (pemberi hutang). 

Misalnya dalam persoalan hutang, jika pemberi hutang 

menggugurkan hutangnya itu, dalam pengertian tidak menuntut 

pengembalian hutang itu kepada orang yang berhutang.
12

 

(f) Hak Ghair Mujarrad (hak yang bukan semata-mata) 

Yaitu suatu hak yang dapat terpengaruh dengan adanya tanazul 

(pelepasan) dari pemiliknya. Misalnya dalam hak qishash, 

apabila ahli waris terbunuh memaafkan pembunuh, maka 

pembunuh yang tadinya berhak dibunuh menjadi tidak berhak 

dibunuh. Ini artinya yang tadinya nyawanya halal dibunuh 

menjadi haram karena telah dimaafkan oleh ahli waris 

terbunuh. 

3) Dari segi kewenangan pengadilan terhadap hak itu 

(a) Hak Diyani (hak keagamaan) 

Yaitu hak-hak yang tidak boleh dicampuri atau diintervensi 

oleh kekuasaan pengadilan. Misalnya dalam persoalan hutang 

yang tidak boleh dibuktikan pemberi hutang karena tidak cukup 

                                                             
12

Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, …, h. 30. 
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alat-alat bukti di depan pengadilan. Sekalipun tidak dapat 

dibuktikan di depan pengadilan, maka tanggung jawab orang 

yang berhutang di hadapan Allah akan tetap ada dan dituntut 

pertanggungjawabannya. 

(b) Hak Qadha’I (hak pengadilan) 

Yaitu seluruh hak yang tunduk di bawah kekuasaan pengadilan, 

dan pemilik hak itu mampu untuk membuktikan haknya di 

depan hakim. 

 

d) Hak-Hak Konsumen 

Hak konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan 

bisnis yang sehat dalam suatu transaksi jual beli. Dalam bisnis yang 

sehat terdapat suatu hak keseimbangan hukum antara konsumen 

dengan pelaku usaha. Tidak adanya hak konsumen yang seimbang 

menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.
13

 Karena 

posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum.
14

 

Hak konsumen ini harus mendapat perhatian yang lebih.
15

 Hak 

konsumen juga merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan 

teknologi dan industri. Kemajuan  teknologi dan industri tersebut 

ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat 

                                                             
13

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 

di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 19. 
14
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tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat modern dalam 

memproduksi barang–barang kebutuhan konsumen secara sederhana, 

dan hubungan antara konsumen dan masyarakat tradisional relatif 

masih sederhana, dimana konsumen dan pelaku usaha dapat bertatap 

muka secara langsung.
16

 

Istilah “perlindungan konsumen‟ berkaitan dengan perlindungan 

hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek 

hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan 

sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-hak nya yang bersifat 

abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya 

identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak 

konsumen.
17

 Dalam mewujudkan produk yang baik seorang pelaku 

usaha berkewajiban mencantumkan semua keterangan yang berkaitan 

dengan produk tersebut, hal ini bertujuan agar konsumen mengetahui 

seluruh kandungan dan keterangan yang ada di suatu produk yang 

hendak mereka pakai dan konsumsi, ketika konsumen mengetahui 

keterangan suatu produk maka konsumen harus diberikan hak untuk 

memilih produk manakah yang layak untuk dia pakai atau konsumsi 
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demi memelihara keselamatan dirinya.
18

 Menurut Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa hak konsumen adalah
19

 : 

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan atau jasa. 

2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang 

dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan. 

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan atau jasa. 

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau 

jasa yang digunakan. 

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungn dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau 

penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 
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Secara umum dikenal ada 4 (empat) dasar hak konsumen, yaitu
20

 : 

1) Hak untuk mendapatkan keamanan (the right of safety) 

2) Hak untuk mendapatkan informasi (the right be informed) 

3) Hak untuk memilih (the right to choose) 

4) Hak untuk didengar (the right to be heard) 

 Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam 

perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung 

dalam The International Organization of Consumer Union (IOCU) 

menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan 

konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, tidak semua organisasi 

konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas 

untuk menerima semua atau sebagian. Langkah untuk meningkatkan 

martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk 

memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai 

landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Adapun 

empat hak dasar konsumen yang ditambahkan oleh Organisasi 

Konsumen Sedunia (International Organization of Consumer Union-

IOCU) yaitu
21

 : 

1) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup 

2) Hak untuk memperoleh ganti rugi 
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21

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Prinsip-Prinsip Pelindungan Hukum Bagi Konsumen di 
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3) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen 

4) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat 

Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai 

dengan kedudukannya sebagai konsumen dan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini diharapkan untuk 

membuka perkembangan pemikiran tentang hak-hak konsumen yang 

baru di masa yang akan datang. Dengan tujuan utama untuk 

memberikan perlindungan terhadap seluruh konsumen yang terkadang 

keadaan mereka jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan pelaku 

usaha.
22

 

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum 

perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu 

kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak 

konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana 

ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat. Dengan demikian, 

hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan 

sebagai: 
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Keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam 

usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.
23

 

2. Hukum Islam tentang Jual Beli 

1) Pengertian Jual Beli 

Menurut etimologi, jual beli diartikan: “pertukaran sesuatu dengan 

sesuatu (yang lain).
24

 Jual beli disebut ba’i, dalam bahasa arab adalah 

suatu transaksi yang dilakukan oleh penjual dengan pihak pembeli 

terhadap barang dengan harga yang telah disepakati.
25

 Transaksi 

berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat rasa suka sama 

suka yang menjadi kriteria utama dan sah nya suatu transaksi. Namun 

suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam 

dari manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu indikasi yang jelas untuk menunjukkan adanya 

perasaan dalam tentang suka sama suka itu.
26

 

Jual beli adalah suatu (akad) perjanjian tukar menukar barang atau 

barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu 

kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan 

yang dibenarkan syara‟ (hukum Islam).
27

Akad merupakan suatu 

perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan 
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keadaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki 

akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.
28

Secara terminologi 

fiqih jual beli disebut dengan al-ba’i yang berarti menjual, 

menggantikan, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
29

Lafal 

al-ba’i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian 

lawannya, yakni kata asy-syira’ (beli). Dengan demikian kata al-bai’  

berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.
30

 

Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut 

dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan 

membeli.
31

 Salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut 

syara‟ adalah ukud atau akad yaitu perikatan atau kesempatan 

kepemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar 

barang, hibah dan lain sebagainya.
32

 Kegiatan jual beli juga tidak lepas 

dari rukun dan syarat yang menjadi komponen pendukung terjadinya 

suatu proses jual beli.  

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat 

dalam mendefinisikannya, antara lain: 
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a. Menurut ulama Hanafiyah: “pertukaran harta (benda) dengan harta 

berdasarkan cara khusus yang dibolehkan)”
33

. 

b. Menurut Ibnu Qudamah: “pertukaran harta dengan harta, untuk 

saling menjadikan milik”
34

 

c. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah: “pertukaran harta dengan 

harta (yang lain) untuk kepemilikan”
35

. 

d. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli 

yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.
36

 Jual beli 

dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang 

bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti 

khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan pula 

kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan pula 

emas dan perak. 

Jadi inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau 

barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah 

pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain 

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan dan disepakati secara syara‟ sesuai dengan ketetapan 

hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-

hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat 
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dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak 

syara‟.
37

 

2) Dasar Hukum Jual Beli 

Islam mengemukakan prinsip pedoman dan serangkaian aturan bagi 

semua aspek kehidupan manusia.
38

 Islam memiliki pedoman dalam 

mengarahkan umatnya untuk melakukan jual beli.Pedoman atau dasar 

hukum tersebut dijelaskan dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi SAW. 

1. Al-Qur‟an 

Dalam Al-Qur‟an surat An-nisa‟ ayat 29 dijelaskan: 

                        

                   

         

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”.
39

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dalam melakukan 

perniagaan di dasarkan suka sama suka agar tidak ada yang 

dirugikan, salah satu perniagaan yang dapat mendatangkan 
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kerugian baik penjual maupun pembeli adalah dengan jual beli 

yang mengandung gharar. 

Bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta 

antara kedua belah pihak atas dasar saling suka sama suka dan rela 

satu sama lain dan barang yang diperjual belikan harus bermanfaat 

bagi manusia sehingga bangkai, minuman keras dan darah bukan 

termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan karena benda-benda 

itu tidak ada manfaatnya.
40

 Dan Allah SWT melarang manusia 

memakan harta sesama mereka secara batil, seperti cara menipu, 

menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok 

untuk menaikkan harganya, dan beberapa perbuatan lain yang 

dilarang adalah termasuk diantaranya melakukan riba atau 

memakan hak orang lain. Allah SWT memperbolehkan kepada 

manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi 

kebutuhan hidupnya.Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu 

harus sesuai dengan syara‟ atau ketentuan yang telah Allah SWT 

berikan. 

2. Hadist  

Berkaitan dengan jual beli, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh 

salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban 
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beliau ketika itu adalah jual beli. Peristiwa ini sebagaimana 

dijelaskan dalam hadis: 

اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم  َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع َرِضَي اهللُ َعْنُو أَنَّ النَِِّبُّ َصلَّى
ُرْوٍر   ُسِئَل اْلَكْسِبأَْفَضُل ؟ قَاَل: َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه وَُكلُّ بَ ْيٍع َمب ْ

حُو اْْلاِكم ( ) رواه اْلبَ زَّاُر، َوَصحَّ  
Artinya: “Dari Rifa‟ah. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW 

pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya 

Rasulullah)? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan 

seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli 

itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan 

shahihnya hadis ini).
41

 

 Dari hadist diatas bahwa Rasulullah sangat melarang sikap perilaku 

curang  dalam melakukan aktivitas jual beli seperti jual beli dengan 

penipuan yang dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi 

jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan 

suka karena haknya dikurangi atau dilanggar, jual beli yang 

mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang yang tidak 

diketahui hasilnya atau tidak bisa diserahterimakan dikarenakan 

tidak diketahui hakikat dan kadarnya seperti jual beli burung yang 

masih terbang diangkasa, jual beli hewan yang masih dalam 

kandungan induknya. Dan Allah melarang menjual barang yang 

haram dan najis, sekaligus melaknat orang-orang yang melakukan 

jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang 
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memabukkan (khamar), babi, lemak, bangkai, berhala, dan 

sebagainya.
42

 

Hadist dari Rasulullah SAW yaitu: 

َرُسْوُل اهلِل ة َرِضَى اهلُل َعْن َاَن الَنِبَ َصَلى اهلُل َعْنُو َقَل: نَ َهى رَ ي ْ  رَ ىُ  ِبْ َوَعْن اَ 
 بَ ْيِع ا َحَصا ِة َوَعْن بَ ْيِع اْلَغَرِر. )َرَواُه ُمْسِلٌم(َعْن َصلَّى اهلِل َعَلْيِو َوَسَلمَ 

 

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah Saw melarang 

jual beli dengan cara lemparan batu dan jual beli 

ghararyang belum jelas harga barang, waktu dan 

tempatnya”. ( H.R. Muslim).
43

 

 

 

3. Ijma‟ 

Para ulama fiqh dari zaman dahulu sampai sekarang telah 

sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh dilakukan, apabila dalam jual 

beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlakukan 

untuk jual beli yang terpenuhi.
44

 Agama Islam melindungi hak 

manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya untuk memberikan 

jalan keluar masing-masing manusia untuk memilki harta orang lain 

dengan jalan yang sudah ditentukan oleh hukum Islam.
45

 

3) Rukun dan Syarat Jual Beli 

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa 

hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat.
46

 Transaksi jual beli 
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merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya 

peralihan hak atas sesuatu dari pihak penjual kepada pihak pembeli, 

maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi 

rukun dan syaratnya.
47

 

 

 

a. Rukun Jual Beli 

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama’ “arkan”, artinya asas 

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

dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu 

pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.
48

 Rukun 

jual beli ada tiga, yaitu akad jual beli (ijab qabul), orang-orang 

yang berakad (penjual-pembeli), dan ma’qud alaih (objek akad)
49

 

yaitu: 

1. Penjual (Bai’), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya 

atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. 

Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli 

(mukallaf). 

2. Pembeli (Mustari), yaitu orang yang cakap yang dapat 

membelanjakan hartanya (uangnya). 
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3. Ijab dan Qabul (Sighat), yaitu persetujuan antara pihak penjual 

dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana 

pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual 

menyerahkan barang (serah terima, baik transaksi 

menyerahkan barang lisan maupun tulis) dan diucapkan oleh 

penjual dan pembeli secara langsung. 

4. Benda atau Barang Jualan (ma’qud alaih), yaitu sesuatu yang 

diperbolehkan oleh syara‟ untuk dijual berupa barang yang 

dijelaskan secara spesifik diketahui sifatnya dan teridentifikasi 

oleh pembeli.
50

 

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat 

ulama Hanafiyah dan jumhur ulama.Rukun jual beli menurut ulama 

Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan 

qabul (ungkapan menjual dari penjual).Menurut mereka yang menjadi 

rukun jual beli itu hanyalah kerelaan (rida atau tara’dhi) kedua belah 

pihak untuk melakukan transaksi jual beli.Akan tetapi, karena unsur 

kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga 

tidak kelihatan.Maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan 

itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua 

belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh 
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tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan 

barang dan barang.
51

 

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli 

itu ada empat, yaitu:
52

 

a. Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan 

pembeli). 

b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul) 

c. Ada barang yang dibeli 

d. Ada nilai tukar pengganti barang 

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang 

dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, 

bukan rukun jual beli.
53

 

Menurut ulama yang mewajibkan lafad, lafadijabdan  qabulitu 

diwajibkan memenuhi beberapa syarat
54

 : 

1. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya, salah satu dari 

keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum 

berselang lama. 

2. Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafad 

keduanya berlainan. 
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3. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti 

katanya, “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”. 

4. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau 

setahun, itu tidak sah. 

b. Syarat Jual Beli 

Jual beli mempunyai syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual 

beli itu dikatakan sah oleh syara‟.
55

 Adapun syarat-syarat jual beli 

sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah 

sebagai berikut:
56

 

1. Syarat orang yang berakad 

Para ulama fiqih telah sepakat menyatakan bahwa orang yang 

melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat: 

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

yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. 

Adapun anak kecil yang sudah mumayiz, menurut ulama 

Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa 

keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan 

sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu 

membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan  

hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau 

menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh 

dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang 
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telah mumayiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, 

seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka 

transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Dalam 

kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz itu benar-benar 

mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. 

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, 

seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai 

penjual, sekaligus pembeli. 

 

2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul 

Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum.
57

 

Adanya ijab-qabul dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya 

rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan 

transaksi.
58

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur ulama 

dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak.Kerelaan kedua 

belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan,
59

 

dan untuk melakukan transaksi syarat mutlak 

keabsahannya.
60

Menurut para ulama fiqih, ijab dan qabul perlu 

diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat 

mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa 

menyewa, akad nikah.Terhadap transaksi yang bersifat mengikat 
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salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, wakaf, tidak perlu qabul, 

karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. 

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab 

dan qabul itu adalah sebagai berikut:
61

 

a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut 

jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah; 

sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang 

yang telah melakukan akad yang disebutkan di atas. 

b. Qabul sesuai dengan Ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya 

jual buku ini seharga Rp.15.000,-“. Lalu pembeli menjawab: 

“Saya beli dengan harga Rp.15.000,-“. Apabila antara 

ijabdengan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah. 

c. Ijabdan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua 

belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan 

topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu 

pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli 

mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah 

jual beli, kemudian ia mengucapkan qabul, maka menurut 

kesepakatan ulama fiqih, jual beli ini tidak sah; sekalipun 

mereka berpendirian bahwa ijabtidak harus dijawab langsung 

dengan qabul. 
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3. Syarat barang yang dijualbelikan 

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan 

adalah
62

 : 

a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi hak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 

Misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang 

barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan 

pedagang digudang atau masih di pabrik, tetapi secara 

meyakinkan barang itu dihadirkan sesuai dengan persetujuan 

pembeli dengan penjual. Barang yang di gudang dan dalam 

proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada. 

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab 

itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual 

beli, karena dalam pandangan syara‟ benda-benda seperti itu 

tidak bermanfaat bagi muslim. 

c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang 

tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut 

atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki 

penjual. 

d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang 

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. 
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4. Syarat-syarat nilai tukar barang 

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari 

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

dengan masalah tukar ini, para ulama fiqih membedakan ats-

tsamandenganas-si’r.Menurut mereka, ats-tsaman adalah harga 

pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, 

sedangkan as’si’r adalah modal barang yang seharusnya diterima 

para pedagang sebelum dijual ke konsumen.Dengan demikian, harga 

barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara 

pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). 

Oleh karena itu, harga yang boleh dipermainkan para pedagang 

adalah ats-tsaman sebagai berikut: 

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas 

jumlahnya. 

2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekaligus secara hukum, 

seperti pembayaran secara cek atau kredit. Apabila harga barang 

itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya 

harus jelas. 

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan 

barang (al-muqa’yadah). Maka barang yang dijalankan nilai 

tukar bukan barang yang diharamkan syara‟, seperti babi dan 

khamar, karena kedua jenis ini tidak bernilai dalam syara‟. 
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Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di 

atas para ulama fiqih juga mengemukakan beberapa syarat lain, 

yaitu
63

: 

a. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu 

jual beli baru dianggap sah apabila: 

1) Jual beli tidak terhindar dari cacat, seperti kriteria barang 

yang dijual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas 

maupun kuantitasnya. Jumlah harga tidak jelas, jual beli itu 

mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta 

adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. 

2) Apabila benda yang diperjualbelikan itu benda bergerak, 

maka benda itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga 

barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, 

boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya 

diselesaikan sesuai dengan urf setempat. 

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru 

boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan 

untuk melakukan jual beli. Misalnya barang itu milik sendiri 

(barang yang dijual itu bukan milik orang lain yang terkait 

dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan 

apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kuasa untuk 

melakukan akad. Misalnya bertindak mewakili orang lain dalam 
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jual beli. Dalam hal ini pihak wakil harus mendapatkan 

persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang 

yang diwakilinya setuju maka barulah hukum jual beli itu 

dianggap sah. 

c. Syarat yang terkait dengan kekuasaan hukum akad jual beli. 

Para ulama sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru 

bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala 

macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan 

jual beli). 

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang 

dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. 

Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat 

dan terhindar dari hal-hal yang dilarang.Rukun dan syarat yang 

harus diikuti itu merujuk kepada petunjuk Nabi dalam 

hadistnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda 

pendapat di kalangan ulama, namun secara substansil mereka 

tidak berbeda. Bila sebagian ulama menempatkannya sebagai 

rukun, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. 

Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena 

keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan 

halalnya suatu transaksi jual-beli.
64
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Adapun syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan 

objek transaksi (barang atau uang) adalah sebagai berikut
65

 : 

a. Barang yang diperjualbelikan mestilah bersih materinya. 

b. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang 

bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak 

diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila 

barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat 

merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat 

dijadikan objek transaksi. 

Yang menjadi dasar dari persyaratan manfaat ini adalah 

hadis Nabi yang melarang memperjualbelikan patung 

tersebut di atas, karena dalam pandangan Islam patung 

tersebut termasuk sesuatu yang tidak berguna. 

c. Baik barang atau uang yang telah dijadikan objek transaksi 

itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan 

transaksi. Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual 

barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain, 

kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya. 

Persyaratan ini sesuai dengan arti tarnsaksi itu sendiri yaitu 

pengalihan pemilikan; baru itu akan terjadi bila yang 

dialihkan itu telah menjadi miliknya. 
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d. Barang dan/atau uang yang telah menjadi miliknya itu 

haruslah telah berada di tangan nya atau dalam 

kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi 

transaksi, dan tidak mesti berada dalam majelis akad, 

umpamanya tersimpan di gudang penyimpanan yang 

berjauhan letaknya.  

e. Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestilah 

sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas 

maupun jumlahnya; bila dalam bentuk sesuatu yang 

ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar 

jelas takarannya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu 

yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan 

dalam air. Alasan larangan terhadap sesuatu yang tidak 

jelas itu dijelaskan Nabi sendiri yaitu adanya unsur 

penipuan padanya. Yang demikian berlawanan dengan asas 

suka sama suka. 

Kelima persyaratan yang berkenaan dengan objek transaksi 

tersebut di atas bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya mesti 

dipenuhi untuk sah nya suatu transaksi.Kelimanya telah sejalan 

dengan prinsip taradhin yang merupakan syarat utama dalam suatu 

transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan 
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pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan merasa tidak suka. 

Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak hak.
66

 

4) Macam-Macam Jual Beli 

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi 

empat macam, diantaranya adalah sebagai berikut
67

: 

a. Jual beli salam 

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli 

dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian 

barangnya diantar belakangan. 

b. Jual beli muqayadhah 

Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang 

dengan barang (barter), seperti menukar baju dengan sepatu. 

c. Jual beli muthlaq 

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah 

disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang. 

d. Jual beli penukar dengan alat penukar 

Jual beli penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang 

biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, 

seperti uang perak dengan uang emas. 
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Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek)
68

, jual beli terbagi menjadi 

tiga bagian yaitu: dengan lisan, dengan perantara, dan dengan 

perbuatan. 

a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang 

dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan 

isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam 

menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah 

maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan 

pernyataan. 

b. Akad jual beli yang dilakukan dengan perantara adalah 

penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau 

surat-menyurat sama hal nya dengan ijab qabul dengan ucapan, 

misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual 

dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi 

melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut 

syara‟. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama 

dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antar 

penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, 

sedangkan dalam jual beli via pos atau giro antara penjual dan 

pembeli tidak berada dalam satu majelis akad. 

c. Akad jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling 

memberikan) atau dikenal dengan istilah mu’athah yaitu 
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mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti 

seseorang mengambil rokok yang sudah bertulisakan label 

harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang 

pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian 

dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, 

menurut sebagian Syafi‟iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul 

sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi‟iyah lainnya, seperti 

Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-

hari dengan cara yang demikian, yakni dengan ijab qabul terlebih 

dahulu. 

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada 

yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal dan ada pula 

yang terlarang tetapi sah
69

. 

5) Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam 

Prinsip perdagangan dalam jual beli sudah diatur yaitu kesepakatan 

kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli yaitu nilai tukar harta 

dengan harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang 

ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan.
70

 Sebagaimana yang telah 

diatur dalam prinsip jual beli dalam Islam, yaitu: 

1. Prinsip Suka Sama Suka 
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Yaitu prinsip yang menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas 

perdagangan dalam jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, 

penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang 

dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam 

transaksi jual beli. 

2. Prinsip Takaran dan Timbangan yang Benar 

Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan 

standar benar-benar harus diutamakan agar tidak terjadinya 

kecurangan. 

3. Prinsip Iktikad Baik 

Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan 

ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik 

dalam transaksi jual beli karena hal ini dianggap hakikat jual beli. 

 

6) Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 

1. Jual beli yang dilarang karena tidak ahliah atau ahli akad (penjual 

dan pembeli), antara lain
71

: 

 

a. Jual beli orang gila 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila 

tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga 

dianggap tidak dah, sebab ia dipandang tidak berakal. 
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b. Jual beli anak kecil 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum 

mumazzis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara 

yang ringan. 

c. Jual beli orang buta 

Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang 

buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia 

dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang 

baik, bahkan menurut ulama Syafi‟iyah walaupun diterangkan 

sifatnya tetap dipandang tidak sah. 

d. Jual beli Fudhul 

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh 

karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian 

dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang 

lain (mencuri). 

e. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros) 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang 

yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohannya 

dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya 

kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. 

f. Jual beli Malja’ 
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Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam 

bahaya.Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama 

tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang 

terjadi pada umumnya. 

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang 

diperjual belikan)
72

, antara lain: 

a. Jual beli Gharar 

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.Jual beli 

yang demikian tidak sah.Menurut Ibnu Jazi Al-Maliki, gharar 

yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam
73

, antara lain: 

1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang 

masih dalam kandungan induknya. 

2) Tidak diketahui harga dan barang 

3) Tidak diketahui sifat barang atau harga 

4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga 

5) Tidak diketahui masa yang akan datang 

6) Menghargakan dua kali pada satu barang 

7) Menjual barang yang diharapkan selamat 

8) Jual beli husna’, misalnya pembeli memegang tongkat, jika 

tongkat jatuh wajib membeli. 

9) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar 

melempari, seperti seseorang yang melempar bajunya, 
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kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual 

beli. Jual beli seperti ini termasuk jual beli rusak, oleh karena 

itu hukumnya tidak sah.
74

 

10) Jual beli mulamasah, apabila mengusap baju atau kain, maka 

wajib membelinya. 

b. Jual beli yang tidak dapat diserahkan 

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, 

seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air 

dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada 

kejelasan yang pasti. 

c. Jual beli Majhul 

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong 

yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk 

bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut Jumhur Ulama 

tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara 

manusia. 

 

 

d. Jual beli sperma binatang 

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti 

mengawinkan seekor sapi jantan dan betina agar mendapat 

keturunan yang baik adalah haram. Jual beli barang yang 
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dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur‟an).Maksudnya jual beli 

barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, 

babi, dan berhala adalah haram.Jual beli anak binatang yang masih 

berada dalam perut induknya, jual beli yang demikian itu adalah 

haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas. 

e. Jual beli Muzabanah 

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, 

misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, 

sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi 

kering. 

f. Jual beli Muhaqallah 

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang, atau kebun 

atau di sawah.Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena 

mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan). 

g. Jual beli Mukhdharah 

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, 

misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil 

(kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh 

agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam 

artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum 

dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah 

satu pihak. 

h. Jual beli Mulamassah 
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Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang 

menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka 

ia berarti dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini 

dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan 

kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. 

i. Jual beli Munabadzah 

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seorang berkata: 

lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan 

pula apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka 

terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, 

karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak. 

 

3. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul), antara lain
75

: 

a. Jual beli Mu’athah 

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan 

pembeli) berkenaan dengan barang dan harganya tetapi tidak 

memakai ijab qabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, 

karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. 

b. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul 

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab 

dari pihak penjual dengan qabul dari pihak pembeli, maka 
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dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan 

harga atau menurunkan kualitas barang. 

c. Jual beli Munjiz 

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau 

ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini 

dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat 

dan rukun jual beli. 

d. Jual beli Najasyi 

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau 

melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang 

agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini 

dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan 

(bukan kehendak sendiri), menjual di atas penjualan orang lain 

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan harga 

menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya.  

e. Jual beli di bawah harga pasar 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara 

menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar 

dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, 

kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti 

ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan 

pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa. 

f. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain 
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Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti 

aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti 

ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan 

tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara 

pedagang (penjual). 

3. Kacamata Anti Radiasi 

1. Pengertian Kacamata dan Kacamata Anti Radiasi 

Kacamata adalah  bingkai yang menopang dua buah lensa kaca 

atau plastik yang dapat dipakai seseorang di depan mata untuk 

memperbaiki masalah penglihatan seperti rabun jauh dan rabun 

dekat.
76

Ada beberapa alasan orang menggunakan kacamata, yang 

pertama adalah karena adanya cacat mata yang mengharuskan 

seseorang menggunakan kacamata, baik itu cacat mata miopi, 

hipermetropi, presbiopi, dan astigmatisma. Kedua adalah karena 

fashion atau gaya, sekarang banyak orang yang menggunakan kacamata 

hanya sekedar untukfashion saja. Ketiga adalah untuk melindungi mata 

dari sinar matahari dan melindungi mata dari bahaya fisik.Dan yang 

terakhir adalah untuk hiburan seperti yang digunakan untuk menonton 

film tiga dimensi. 
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Kacamata anti radiasi adalah sebuah kacamata dengan jenis lensa 

yang mampu menangkal sinar radiasi yang dipancarkan oleh layar.
77

 

Kacamata anti radiasi memiliki jenis lensa khusus yang mampu untuk 

mengurai silau, meningkatkan kontras, dan memaksimalkan apa yang 

dilihat melalui lensa tersebut. Kacamata anti radiasi memiliki dua fitur 

utama pada lensa yakni lapisan pertama merupakan lapisan anti 

reflektif dan tint.Lapisan anti reflektif merupakan lapisan lensa anti 

pantul yang bisa mengurangi silau dari layar gadget maupun dari 

barang elektronik lainnya, yakni televisi. Pengurangan silau ini 

merupakan cara ampuh yang pertama kali harus disingkirkan untuk 

mengurangi ketegangan mata. Kualitas kacamata anti radiasi sangat 

dipengaruhi oleh lapisan anti silau ini pada lensa.Sedangkan fitur 

lapisan tint adalah unsur putih pada warna yang membuat suatu warna 

semakin muda atau pucat.Kacamata anti radiasi memiliki fitur tint ini 

untuk meningkatkan kontras pada spectrum cahaya. 

2. Kegunaan Kacamata Non Radiasi 

Kacamata anti radiasi dibuat untuk megurangi gejala „sindrom 

penglihatan barang elektronik‟.Sindrom ini membuat mata mengalami 

ketegangan saat melihat barang elektronik terlalu lama.Gejala yang 

muncul berupa penglihatan kabur, mata merah atau kering, penglihatan 
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ganda, pusing, dan sakit kepala. Berikut kegunaan kacamata anti 

radiasi:
78

 

1. Kacamata anti radiasi mengadopsi teknologi pelapisan ion vakum 

dan dapat menghalangi  radiasi elektromagnetik, sehingga disebut 

tidak memiliki efek samping pada mata. 

2. Lensa mengandung bahan anti radiasi yang dapat menyerap 

gelombang mikro frekuensi rendah dan menghilangkan gejala 

seperti sakit kepala, mata lelah dan mata kering. 

3. Kacamata anti radiasi memiliki kegunaan penetrasi dan 

penyerapan, sesuai dengan lampu dan cahaya ketika digunakan. 

4. Kegunaan kacamata anti radiasi dapat mencegah mata dari sinar 

berbahaya, sepeti sinar biru maupun sinar ultraviolet. 

3. Peraturan tentang Jual Beli Kacamata 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan di dalam Pasal 13 

menyatakan bahwa: “perusahaan eceran atau toko kacamata atau grosir 

barang-barang kacamata yang tidak mempunyai izin penyelenggaraan 

optikal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 hanya berstatus toko 

kacamata, dan dilarang melakukan upaya kesehatan berupa 

pemeriksaan refraksi dan pelayanan kacamata koreksi baik berdasarkan 

resep yang diterima ataupun hasil pemeriksaan sendiri”. 
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B. Tinjauan Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa 

penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul perlindungan 

konsumen dan jual beli, adalah: 

1. Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Nur Rohman, pada tahun 2010, 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan 

Konsumen Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Tahu dan 

Tempe Tanpa Izin Dinas Kesehatan”. Adapun rumusan masalahnya 

adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perlindungan 

konsumen terhadap produk industri rumah tangga tahu dan tempe 

tanpa izin dari Dinas Kesehatan, di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten 

Pringsewu.Tujuandilakukannya penelitian ini yaitu untuk 

menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

perlindungan konsumen atas produk industri rumah tangga yang 

tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan.Hasil Penelitianyang 

dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan kesimpulan 

bahwa menurut hukum Islam, pengolahan produk industri rumah 

tangga tahu dan tempe tanpa izin dari Dinas Kesehatan adalah tidak 

diperbolehkan, dikarenakan industri yang tidak memiliki izin lisensi 

izin Dinas Kesehatan tidak akan mampu memberikan gambaran 

tentang kelayakan produk tersebut dan apakah produk tersebut dapat 
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menjamin keamanan bagi para konsumen yang mengkonsumsinya 

baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. 

2. Skripsi yang dibuat oleh Eka Agung Maylana, pada tahun 2014, 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

yang berjudul : “Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Perspektif Hukum 

Islam”. Adapun rumusan masalahnya adalah apakah ada unsur 

paksaan atau penipuan dalam jual beli pupuk paketan di Desa Uman 

Agung dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual 

beli pupuk paketan di Desa Uman Agung.Tujuan dilakukannya 

penelitian ini yaitu mengetahui ada tidaknya unsur paksaan dan 

penipuan terhadap jual beli pupuk paketan di Desa Uman Agung dan 

untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli 

pupuk paketan di Desa Uman Agung.Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh penulis, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa praktik 

yang terjadi di Desa Uman Agung Kecamatan Bandar Mataram 

Kabupaten Lampung Tengah bahwa penjual hanya lebih 

mementingkan keuntungan tanpa melihat kebutuhan serta 

kemampuan petani dalam membeli pupuk. Disini pembeli merasa 

dirugikan karena harus membeli pupuk yang tidak mereka butuhkan. 

Sedangkan pandangan hukum Islam, jual beli pupuk secara paketan 

ini tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam, karena 

mengandung unsur paksaan yang akan mengakibatkan adanya 

ketidakrelaan dalam bertransaksi. 
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3. Skripsi yang dibuat oleh Nita Yuliana, pada tahun 2014, Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang 

berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Penjualan Benih 

Ikan Nila”. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana sistem 

penjualan benih ikan nila pada desa Sukapura, Kecamatan Sumber 

Jaya, Kabupaten Lampung Barat dan bagaimana tinjauan hukum 

Islam tentang sistem penjualan benih ikan nila pada desa Sukapura, 

Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. Tujuan 

dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana 

sistem penjualan benih ikan nila pada desa Sukapura, Kecamatan 

Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui 

tinjauan hukum Islam terhadap sistem penjualan benih ikan nila di 

desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung 

Barat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis 

memberikan kesimpulan bahwa sistem jual beli benih ikan nila di 

desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat 

menggunakan sistem sampling yang dihitung hanya untuk 

mengetahui berapa jumlah per ekor benih ikan nila. Sedangkan 

menurut tinjauan hukum Islam bahwa sistem penjualan penjualan 

benih ikan nila di desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, 

Kabupaten Lampung Barat belum diketahui secara pasti berapa 

jumlah ikan nila per ekornya setelah hitungan gelas pertama. Akan 

tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap penjual ataupun 
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pembeli, karena antara kedua pihak tersebut sama-sama rela. Hal ini 

dilakukan karena gelas sampling yang dihitung per ekor benih ikan 

nila hanya untuk mengetahui harga per ekor benih ikan nila, maka 

per gelas seterusnya menggunakan sistem takaran (gelas). 
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