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ABSTRAK
Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli,
jual beli adalah saling menukar harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.
Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang di bolehkan dalam Islam baik di
sebutkan dalam Al-Qur’an, Al-Hadist, maupun Ijma ulama. Barter merupakan
kegiatan tukar menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang, barter masih di
dapati pada 3 kios burung di Kecamatan Panjang Bandar Lampung, praktik jual
beli dengan sistim barter yang berlaku di sana pada praktiknya seringkali tidak di
jelaskan secara spesifik tentang kondisi burung yang akan ditukar. Permasalahan
dalam skripsi ini adalah Bagaimana praktik Jual Beli Burung Beda Jenis Dengan
Sistim Barter yang terdapat di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung ?
Bagaimana menurut Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Jual Beli Burung
Beda Jenis Dengan Sistim Barter yang terdapat di Kecamatan Panjang, Bandar
Lampung ?. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui praktik terhadap jual beli
burung dengan sistem barter dan pandangan hukum Islam tentang praktik
terhadap jual beli burung dengan sistem barter. Penelitian ini termasuk jenis
penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di kios burung yang berada di
Kecamatan Panjang, Dalam teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan
adalah, teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, Setelah data terkumpul
kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif
dengan metode berfikir menggunakan induktif. Berdasarkan hasil penelitian,
praktiknya seringkali tidak di jelaskan secara spesifik tentang kondisi burung yang
akan ditukar. Pelaksanaan jual beli burung dengan sistim barter di Kecamatan
Panjang dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke kios burung. Pembeli
melihat kondisi dan mendengar langsung suara kiacau burung. Dalam pertemuan
antara penjual dan pembeli, terjadi barter burung yang di mana penjual sengaja
tidak berlaku jujur dengan tidak menjelaskan kondisi fisik burung yang
sebenarnya sehingga di dalam penetapan harga yang sudah ditetapkan tidak sesuai
dengan kondisi burung. Dalam pandangan hukum Islam cara penjual bersikap
tidak jujur yang dilakukan oleh penjual burung tidak sesuai dengan hukum Islam
karena adanya unsur taghrir (tipuan) dan ghubn (penyamaran), Khususnya
berkenaan dengan transparansi kondisi burung yang sebenarnya di mana penjual
tidak memberikan informasi mengenai keadaan fisik burung yang sebenarnya,
dengan tujuan pembeli dapat mematok harga burung penjual sama besarannya
dengan burung milik pembeli yang akan di tukarkan ke penjual, karena ekonomi
Islam lebih mengutamakan manfaat (benefit) dalam berusaha, dan bukan hanya
keuntungan (profit) semata.
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MOTTO

ٰٓ َّ ٰيٰٓاَيُّهَا الَّ ِذي َْه ٰا َمىُ ْىا ََل تَأْ ُكلُ ْٰٓىا اَ ْم َىالَ ُك ْم بَ ْيىَ ُك ْم ِبا ْلبَا ِط ِل ِا
اض ِّم ْى ُك ْم ۗ َو ََل
ٍ َل اَ ْن تَ ُك ْى َن ِت َجا َرةً َع ْه تَ َز
ّ ٰ تَ ْقتُلُ ْٰٓىا اَ ْوفُ َس ُك ْم ۗ ِا َّن
﴾۹۲﴿ ان ِب ُك ْم َر ِح ْي ًما
َ ّللاَ َك
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-Nissa
: 29)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Untuk lebih memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan
yang dimaksud dan guna menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda
atau bahkan kesalah pahaman pembaca maka perlu dijelaskan terlebih dahulu
mengenai penjelasan judul dengan memberikan arti terhadap beberapa
penggalan istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul
dari skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Burung
Beda Jenis Dengan Sistim Barter” Studi kasus di Kecamatan Panjang, Bandar
Lampung.
Adapun beberapa istilah yang terkandung di dalam judul dan akan
diuraikan secara sistematis sebagai berikut :
1.

Tinjauan Hukum Islam
a. Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan diartikan
sebagai hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki,
mempelajari, dan sebagainya). 1

1

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring” (On-

line), tersedia di: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan (14 April 2019).

2

b. Hukum Islam
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah
dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui
dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.2
Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam adalah suatu
pandangan atau pendapat yang didasari dengan seperangkat peraturan
berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku
setiap manusia yang beragama Islam.
2.

Praktik Jual Beli Burung Beda Jenis Dengan Sistim Barter
a. Praktik
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia praktik diartikan sebagai
pelaksanaan secara nyata apa yg disebut dalam teori, pelaksanaan
pekerjaan, perbuatan menerapkan teori (keyakinan).3
b. Jual Beli Burung
Ba‟I ialah transaksi jual-beli atau proses pemindahan hak milik
(barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang
sebagai alat tukarnya.4 Dalam Kamus Besar Bahasa indonesia Burung
atau unggas adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang
(vertebrata) yang memiliki bulu dan sayap. Jual beli burung ialah

2

Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid I (Jakarta: Kencana, 2009), h.6.

3

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “KBBI Daring” (On-

line), tersedia di: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan (14 April 2019).
4

Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013), h. 26.
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pertukaran hak serta kewajiban antara burung dengan burung atau
uang dengan burung sebagai objek pertukaran di dalam Jual beli.
c. Beda Jenis
Dalam Kamus Besar Bahasa indonesia Beda diartikan sesuatu yang
menjadikan berlainan (tidak sama) antara benda yang satu dan benda
yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Jenis dapat diartikan
sebagai bentuk pengklasifikasian sesuatu yang mempunyai ciri (sifat,
keturunan, dan sebagainya) yang khusus.
d. Barter
Barter merupakan kegiatan tukar menukar tidak disertai perantara
uang atau alat bayar lainnya. Karena pada dasarnya manusia tidak
dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Maka dari itu
manusia melakukan sistim barter, guna memperoleh barang yang
mereka butuhkan.5
Jual beli burung beda jenis dengan sistim barter adalah bentuk jual
beli dengan burung berbeda jenis sebagai objek di dalamnya, yang
menggunakan sistim barter atau tukar menukar antara burung dengan
burung, jual beli ini masih terdapat di 3 kios burung tepatnya di 2
Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.

5

Dunia pendidikan, “pengertian barter”, https://duniapendidikan.co.id/barter-adalahpengertian-sejarah/ (17 mei 2019, 16:50)
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B. Alasan Memilih Judul
Adapun penulis memilih judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli
Burung Beda Jenis Dengan Sistim Barter" Study kasus di Kecamatan
Panjang, Bandar Lampung. dengan mempertimbangkan alasan subjektif dan
alasan objektif sebagai berikut :
1.

Secara Subjektif
Judul dan tema yang dibahas dalam skripsi ini sangatlah berkaitan
dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni dan dalam hal ini penulis meras
perlu untuk mengadalan penelitian terkait praktik jual beli burung beda
jenis dengan sistem barter di karenakan permasalahan yang akan diteliti
belum pernah dibahas sebelumnya, serta didukung dengan adanya datadata yang di butuhkan sehingga diharapkan penelitian ini dapat
terselesaikan tepat pada waktunya.

2.

Secara Objektif
Melihat perkembangan yang pesat di dunia burung kicau, timbul
keinginan untuk memiliki jenis-jenis burung tertentu di kalangan
penghobi burung kicau, sehingga dalam pemenuhan keinginan tersebut
seringkali pembeli dan penjual menggunakan sistem barter. Karena,
sistem barter dirasa efektif di dalam pemenuhan keinginan pembeli untuk
memiliki burung yang pembeli sukai tanpa harus mengeluarkan uang,
pembeli hanya perlu menukarkan burung yang dimilikinya. Tanpa di
sadari hal ini berpengaruh pada transparansi penjual dan pembeli, untuk
mendapatkan burung yang disukai seringkali penjual maupun pembeli

5

bersifat tidak jujur dengan tidak menjelaskan secara spesifik kondisi
burung yang akan di tukarkan, hal ini di rasa tidak sesuai karena nantinya
akan berpengaruh dalam penetapan harga yang telah ditetapkan.
Sehingga hal ini menarik untuk dibahas lebih lanjut dari keseluruhan
aspek yang terkait.
C. Latar Belakang Masalah
Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan setiap manusia. Di
Indonesia memiliki berbagai macam bentuk jual beli, dimulai dari jual beli
menggunakan kartu atau biasa disebut dengan credit card, lalu jual beli
menggunakan uang yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di
Indonesia, hingga jual beli yang sangat tradisional yaitu jual beli yang
berbentuk barter (barang dengan barang). Barter merupakan kegiatan tukar
menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang. Barter bisa disebut sebagai
salah satu bentuk awal perdagangan. Pada masa itu barter menjadi pilihan
populer dalam transaksi perdagangan, karena sistem ini tidak membutuhkan
uang untuk memperoleh barang yang di inginkannya. Namun dalam
perkembangan zaman teknologi semakin canggih, barter mulai ditinggalkan
masyarakat karena sistem barter ini di nilai tidak efektif dalam tarnsaksi
perdagangan.6 Tetapi pada kenyataannya di era moderen ini sistem barter
masih ada di kecamatan Panjang, Bandar Lampung.

6

https://duniapendidikan.co.id/barter-adalah/ di akses 4 April 2020
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Praktik jual beli yang terdapat di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung
memperjualbelikan burung kicau berbagai macam jenis tak jarang
menggunakan sistim barter, namun pada praktiknya tidak dijelaskan secara
spesifik tentang kondisi burung yang akan ditukar, seringkali penjual atau
pembeli sengaja tidak menjelaskan secara spesifik kondisi burung agar
mengira bahwa burung tersebut memiliki nilai jual yang tinggi sehingga layak
ditukar dengan burung yang memiliki nilai jual yang sama, namun pada
kenyataannya di dapati cacat fisik atau ketidak sesuaian dengan apa yang
penjual atau pembeli katakan di awal tentang burung tersebut, sehingga
penjual atau pembeli burung merasa di rugikan, dari hal ini dapat kita lihat
bahwa ada upaya untuk bersifat tidak jujur. Seperti contoh pembeli
membarter burung Kacer bakalan seharga Rp.250.00,. dengan burung Ciblek
milik penjual yang sama harganya karena penjual mengaku burung Ciblek
tersebut adalah burung Ciblek kristal khas jawa dengan harga pasaran
Rp.250.000,. namun ternyata burung Ciblek yang di tukarkan oleh penjual
adalah burung Ciblek lokal Sumatra yang memiliki nilai jual rendah yakni
seharga Rp.150.000,. untuk burung yang sudah rajin bunyi atau sudah lama di
pelihara, karena warna burung Ciblek lokal Sumatra yang sudah lama
dipelihara dan diberi makan voer warna bulu akan memudar berwarna abuabu keputihan tidak lagi berwarna kuning, keadaan ini lah yang di manfatkan
penjual untu mengelabui pembeli, karena warna bulu burung Ciblek kristal
khas Jawa yang abu-abu keputihan hampir sama dengan warna Ciblek lokal
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Sumatra yang sudah lama di pelihara. hal ini yang membuat penulis tertarik
untuk meneliti masalah ini lebih lanjut.
Kemajuan sistem perekonomian dunia mengakibatkan beragamnya
bentuk transaksi-transaksi jual beli yang dilakukan saat ini, tentu dalam hal
ini perkembangan sistem perekonomian yang begitu pesat harus pula diiringi
dengan landasan hukum yang mendasari suatu praktik dalam bermuamalah.
Islam tidak hanya memperhatikan ibadah (hablum minallah), tapi juga
memperhatikan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur hubungan
manusia dengan sesamanya (hablum minannâs), yang meliputi berbagai
aspek ajaran mulai dari persoalan hak atau hukum (the right) sampai kepada
urusan perekonomian, yaitu lembaga keuangan. Dalam bidang muamalah,
khususnya masalah perekonomian, Islam juga sangat memperhatikan unsur
etika dalam pelaksanaannya. 7
Jual beli adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang,
antara benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau
memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang
diperbolehkan.8 Secara linguistik, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan
sesuatu. Kata al-bai‟ (jual) dan al-syira (beli) dipergunakan biasanya dalam
pengertian yang sama, tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang. 9

7

Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam
TransaksiBisnisModern”(Online),tersediadi:http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/articl
e/view/247/390(21 April 2019).
8
9

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 68.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: al-Ma-arif, 1996), h. 44
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Pada praktik jual beli burung beda jenis ini pun tidak mengenal adanya
sistem cicilan atau kredit, tetapi pada saat melakukan transaksi diselesaikan
dengan pertukaran barang dengan barang yang telah disetujui bersama pada
saat itu dan ditempat itu.10
Di dalam al-Qur’an dan Hadis yang merupakan sumber hukum Islam
banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam.11
Adapun yang dijadikan dasar hukum untuk mendasari kegiatan jual beli dapat
kita temukan di dalam al-Qur’an Surah Al Baqarah ayat 275.

َّ  َٔأَ َح َّم....
.... َّللاُ ْانبَ ٍْ َع َٔ َح َّس َو انسِّ بَب
Artinya : ....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba....12
an-Nisa ayat 29

:

ٰٓ َّ ٌِٰٰٓبٌََُّٓب انَّ ِرٌ ٍَْ ٰا َيُُ ْٕا ََل تَأْ ُكهُ ْٰٕٓا اَ ْي َٕانَ ُك ْى بَ ٍَُْ ُك ْى ِب ْبنبَب ِط ِم ا
اض ِّي ُْ ُك ْى ۗ َٔ ََل
ٍ َل اَ ٌْ تَ ُك ْٕ ٌَ تِ َجب َزةً َع ٍْ تَ َس
ّ ٰ ٌَّ ِتَ ْقتُهُ ْٰٕٓا اَ َْفُ َس ُك ْى ۗ ا
﴾۹۲﴿ بٌ بِ ُك ْى َز ِح ٍْ ًًب
َ َّللاَ َك
Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

10

Eka Nuraini Rachmawati, Ab mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif
dan
Praktiknya
di
Pasar
Modal
Syariah”(On-line),
tersedia
di:
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214 (21 April 2019).
Fikih

11

Shobirin.Jual
Beli
dalam
Pandangan
Islam.
Bogor:
stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372. (14 April 2019).
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Q.S. Al Baqarah (2) : 275

http://journal.

9

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu.13
Adapun hadis yang menerangkan tentang jual beli di antaranya :

َّ صهَّى
َّ ً
ب
ِ  أَيُّ ا ْن َك ْس: َّللاُ َعهَ ٍْ ِّ َٔ َسهَّ َى ُسئِ َم
َ ً
َّ َِّللاُ َع ُُّْ { أَ ٌَّ انَُّب
ِ َع ٍْ ِزفَب َعتَ ْب ٍِ َزافِ ٍع َز
َ ض
ْ َأ
ص َّح َحُّ ا ْن َحب ِك ُى
َ َٔ ُٔز } َز َٔاُِ ا ْنبَ َّصا ُز
ٍ  َٔ ُك ُّم بٍَ ٍْع َي ْبس، ِِ  َع ًَ ُم ان َّسج ُِم بٍَِ ِد: طٍَبُ ؟ قَب َل
dari Rifa‟ah ibn Rafi “Nabi saw. ditanya tentang pencaharian yang paling
baik, beliau menjawab : seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual
beli yang mabrur”. (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan)14
Antara yang terjadi di lokasi dengan tuntutan ajaran Islam terdapat
ketidaksamaan, maka hal ini terlihat menarik untuk diteliti lebih lanjut oleh
penulis dalam memecahkan masalah tersebut melalui penulisan karya ilmiah
berbentuk skripsi dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik
Jual Beli Burung Beda Jenis Dengan Sistim Barter” yang berstudi kasus di
Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.
D. Fokus Penelitian
Dari penjelasan latar belakang diatas, maka penelitian ini lebih
mengarahkan pada persoalan penentuan hukum yang terkait pelaksanaan jual
beli burung beda jenis dengan sistim barter, karena ada kepentingan dari
masalah pada jual beli burung beda jenis, seperti pemberian harga

13

Q.S. An-Nisa’ (4) : 29

14

Ustadz Aris Munandar, jual beli mabrur, https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-

mabrur-fikih-perdagangan-1890.html (21 April 2019).
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berdasarkan kualitas suara, lamanya waktu pemeliharaan, dan relevansi sistim
barter pada jual beli burung saat ini, dari hal tersebut penelitian akan di
fokuskan pada “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Burung Beda Jenis
Dengan Sistim Barter” yang berstudi kasus di Kecamatan Panjang, Bandar
Lampung.

E. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dijabarkan dan dijawab dalam penelitian ini,
yaitu:
1. Bagaimana praktik Jual Beli Burung Beda Jenis Dengan Sistim Barter
yang terdapat di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung ?
2. Bagaimana menurut Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Jual Beli
Burung Beda Jenis Dengan Sistim Barter yang terdapat di Kecamatan
Panjang, Bandar Lampung ?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni
sebagai rangka untuk :
a.

Untuk mengetahui dan memahami praktik Jual Beli Burung Beda
Jenis Dengan Sistim Barter yang terdapat di Kecamatan Panjang,
Bandar Lampung.
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b.

Untuk mengetahui dan memahami secara tinjauan Hukum Islam
tentang praktik Jual Beli Burung Beda Jenis Dengan Sistim Barter
yang terdapat di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.

G. Signifikasi Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain :
1. Hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat
baik yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli burung beda jenis dengan
sistim barter, serta mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual
beli menggunakan sistim barter yang sesuai hukum Islam.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi
masyarakat baik yang melakukan atau tidak, dan di maksut sebagai suatu
syarat syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung

H. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif,
karena metode kualitatif ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara
mendalam terhadap suatu masalah dan cenderung menggunakan analisis,
metode ini merupakan penelitian yang sesuai dengan data lapangan. Selain itu
landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang
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latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Adapun
dalam memecahkan masalah penelitian yaitu :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan
(field research) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan
penelitian di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung dan penelitian ini
dilakukan diranah yang sebenarnya.15 Penelitian di lapangan dilakukan
dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian
yaitu yang berkenaan terhadap jual beli burung beda jenis dengan sistim
barter yang terjadi di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.
Menurut Soerjono Soekamto kualitatif adalah suatu cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh
informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti
dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.16 Dalam penelitian ini penulis
ingin meggambarkan peristiwa yang ada dilapangan melalui interaksi
langsung terkait jual beli burung beda jenis dengan sistim barter yang
terjadi di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.
3. Sumber Data

15

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial Cetakan Ketujuh (Bandung:

Mandar Maju, 1996), h. 32.
16

Soerjono Soekamto, Filsafat Ilmu Pengetahuan (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1989), h. 43.
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Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data
yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :
a.

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek
penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada
subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data penelitian
ini diperoleh dari responden langsung di Kecamatan Panjang, Bandar
Lampung.

b.

Data Sekunder, yaitu kesaksian atau data yang tidak berkaitan
langsung dengan sumbernya yang asli. Data sekunder dalam
penelitian ini diperoleh dari membaca buku-buku dan skripsi lain yang
berhubungan dengan pelaksanaan jual-beli secara real terutama terkait
jual beli burung beda jenis dengan sistim barter.17

4. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Penulis melakukan penelitian kepada semua elemen baik yang ada di
wilayah penelitian hingga pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah
yang terjadi diwilayah penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini
adalah pihak penjual, pembeli di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung
yang secara keseluruhan berjumlah 15 orang.

17

Ibid. h. 28.
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b. Sampel
Dalam penelitian ini penulis mengambil seluruh populasi berjumlah 15
orang yang dijadikan sampel, oeleh karena itu penelitian ini merupakan
penelitian populasi.

5. Teknik Pengumpulan Data
Seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang
tepat dan mungkin dilaksanakan (feasible) guna mencapai tujuan
penelitiannya. Karena itu, seorang peneliti perlu mengenal berbagai
metode ilmiah dan karakteristiknya. Pengumpulan data tidak lain dari
suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian.
Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode
ilmiah. Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
a.

Wawancara
Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua
teknik-teknik penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari
interaksi verbal antara peneliti dan responden. Karena, cara yang
paling baik untuk menentukan mengapa seseorang bertingkah laku,
dengan menanyakan secara langsung. Tipe wawancara yang
digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan
daftar pertanyaan, yang dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data
yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang

15

penulis teliti.18 Data yang saya dapat merupakan hasil wawancara saya
kepada para informan di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.
b.

Dokumentasi
Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui penghimpunan
data yang tertulis dan tercetak. Menurut Suharsimi Arikunto
menyatakan bahwa dokumentasi adalah mencari data mengenai halhal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya. 19

c.

Observasi
Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang
fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan
pencatatan.20 Dalam hal ini peneliti dapat mengetahui secara langsung
terhadap peristiwa yang ada di lapangan dengan melihat interaksi jual
beli burung beda jenis dengan sistim barter yang terjadi di Kecamatan
Panjang, Bandar Lampung, guna memperoleh data yang real
berdasarkan pengamatan secara langsung.

6. Teknik Pengolahan Data
Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah
pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

18

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya), h. 144.

19

Ibid. h. 137.

20

Ibid. h. 54.
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a.

Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan
masalah;

b.

Rekonstruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara
teratur,

berurutan,

logis

sehingga

mudah

dipahami

dan

diinterpretasikan;
c.

Sistematisasi data (Sistematizing) yaitu menempatkan data menurut
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.21

7. Teknik Menganalisa Data
Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka
selanjutnya diadakan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan cara
analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat
pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap
tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa
hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya
adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada
suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam
memperoleh pengetahuan.22

21

Ibid. h. 119.

22

Ibid. h. 91.

17

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli
Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu
sama lain, agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam
segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Salah satunya dengan jalan jual
beli, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.
Jual beli menurut bahasa berarti al-Bai‟, al-tijarah dan almubadalah yang
berarti menjual, mengganti dan menukar barang dengan barang atau barang
dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atau
dasar saling merelakan, sedangkan secara etimologi jual beli adalah transaksi
tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat
terlaksana dengan akad, baik beryupa ucapan maupun perbuatan.23 Pengertian jual
beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.
Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa
saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan
uang.

23

Suhendi. H, Fiqh Muamalah Cet.8, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), h.67.
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Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli dapat dilihat. Menurut Hanafiah
sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki
dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.
a. Arti khusus yaitu :
Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan
perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau
semacam menurut cara yang khusus. 24
b. Arti umum yaitu :
Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut yang
khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. 25
Dapat disimpulkan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan
pembeli yang objeknya bukan manfaat yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan
seksual.
Menurut syafi’iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut :
Jual beli menurut syara adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar
harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh
kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.26

24
25

Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah, Amzah, Jakarta, 2010, h., 175

Ibid, h. 176
26
Ibid , h. 170
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Menurut ulama Hanafiah Jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti
umum :
a. Dalam arti khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang
(emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan
uang atau semacam menutut cara yang khusus
b. Dalam arti umum Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta
menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. 27
Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut :
Pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar-menukar harta dengan harta
tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu
selamanya, bukan riba dan bukan hutang.
Menurut Hasbi ash-shiddiqie adalah :
Akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta
penukaran milik secara tetap.
Jual beli secara etimologi dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan
sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli (al-bai) adalah asy-syira‟, almubadah, dan at-tijarah. Berkenaan dengan kata at-tijarah, dalam QS. an-Nisa
ayat 29 :

27

h.175

Hasbi Ash-Siddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah,Cet.8, (Bulan Bintang, Jakarta, 1987),
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ٰٓ َّ ٌِٰٰٓبٌََُّٓب انَّ ِرٌ ٍَْ ٰا َيُُ ْٕا ََل تَأْ ُكهُ ْٰٕٓا اَ ْي َٕانَ ُك ْى بَ ٍَُْ ُك ْى ِبب ْنبَب ِط ِم ا
اض ِّي ُْ ُك ْى ۗ َٔ ََل
ٍ َل اَ ٌْ تَ ُك ْٕ ٌَ تِ َجب َزةً َع ٍْ تَ َس
ّ ٰ ٌَّ ِتَ ْقتُهُ ْٰٕٓا اَ َْفُ َس ُك ْى ۗ ا
﴾۹۲﴿ بٌ ِب ُك ْى َز ِح ٍْ ًًب
َ َّللاَ َك
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suku sama suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang
kepadamu.”28
Adapun hadis yang menerangkan tentang jual beli di antaranya :

َّ صهَّى
َّ ً
ب
ِ  أَيُّ ْان َك ْس: َّللاُ َعهَ ٍْ ِّ َٔ َسهَّ َى ُسئِ َم
َ ً
َّ َِّللاُ َع ُُّْ { أَ ٌَّ انَُّب
ِ َع ٍْ ِزفَب َعتَ ْب ٍِ َزافِ ٍع َز
َ ض
ْ َأ
ص َّح َحُّ ْان َحب ِك ُى
َ َٔ ُٔز } َز َٔاُِ ْانبَ َّصا ُز
ٍ  َٔ ُك ُّم بٍَْعٍ َي ْبس، ِِ  َع ًَ ُم ان َّسج ُِم بٍَِ ِد: طٍَبُ ؟ قَب َل
dari Rifa‟ah ibn Rafi “Nabi saw. ditanya tentang pencaharian yang paling baik,
beliau menjawab : seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang
mabrur”. (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan).29
Dari Ayat dan Hadis diatas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban
untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan, dan di akadnya baik diperkataan
maupun diperbuatan, pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan
ada kerelaan diantara kedua belah pihak.walaupun kerelaan termasuk sesuatu

28

Q.S. An-Nisa’ (4) : 29
Ustadz Aris Munandar, jual beli mabrur, https://pengusahamuslim.com/3707-jual-belimabrur-fikih-perdagangan-1890.html (21 April 2019).
29
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yang tersembunyi dilubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat
terlihat.30
Berikut merupakan beberapa pendapat mengenai definisi jual beli:
Menurut Hasbi ash-shiddiqie jual beli yaitu akad yang tegak atas dasar
penukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran secara tetap.31
Menurut R. Subekti jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu
menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang. sedangkan pihak
lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harta.32
Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu
perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara
sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak
lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan
syara.
Ijma ulama menyepakati bahwa al-bai῾ boleh dilakukan, kesepakan ulama ini
didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan
dari manusia lainnya. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak
zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh

30

Eka nuraini ragmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad jual beli dalam perspektif
fiqih dan praktiknya dipasar modal indonesia‟, Universitas of malaya, Vol. XIII, No. 4, 2015,
h.786.
31
Hasbi Ash-Siddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah,Cet.8, (Bulan Bintang, Jakarta, 1987),
h.97
32
R. Subekti, Pengantar Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak,Cet.5,
(Sinar Grafika, Jakarta, 2008), h.48.
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masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyari’atkannya jual beli
dalam Islam yaitu:
a. al-Qur’an
Islam telah mensyari’atkan jual beli dengan dalil yang berasal dari bermacam
sumber, misalnya al-Qur’an. Pada dasarnya hukum jual beli adalah halal dan riba
hukumnya haram, namun hukum jual beli sendiri bisa disesuaikan dengan kondisi.
Hukum jual beli tidak hanya halal, bisa haram, mubah, ataupun makruh
tergantung pada pemenuhan rukun, syarat, maupun hal lainnya. Selain itu dalam
melakukan jual beli, barang yang diperjual belikan dapat menjadikan barang yang
diperjual belikan menjadi sunnah dan wajib. Barang yang diperjual belikan
hukumnya sunnah yaitu seperti menjual minyak wangi.
Jual beli hukumnya haram jika tidak memenuhi rukun dan syarat yang
diperbolehkan oleh Islam, juga tidak mengandung unsur penipuan.Serta jual beli
yang hukumnya makruh apabila barang yang diperjual belikan itu hukumnya
makruh seperti rokok. Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian
keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya sebaimana firman
Allah dalam al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 29 Allah Swt berfirman:

ٰٓ َّ ٌٰٰٓبٌََُّٓب انَّ ِرٌ ٍَْ ٰا َيُُ ْٕا ََل تَأْ ُكهُ ْٰٕٓا اَ ْي َٕانَ ُك ْى بَ ٍَُْ ُك ْى ِبب ْنبَب ِط ِم ِا
اض ِّي ُْ ُك ْى ۗ َٔ ََل
ٍ َل اَ ٌْ تَ ُك ْٕ ٌَ ِت َجب َزةً َع ٍْ تَ َس
ّ ٰ ٌَّ تَ ْقتُهُ ْٰٕٓا اَ َْفُ َس ُك ْى ۗ ِا
﴾۹۲﴿ بٌ ِب ُك ْى َز ِح ٍْ ًًب
َ َّللاَ َك
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
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berlaku dengan suku sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.33
Ayat ini memberikan penegasan bahwa Allah melarang manusia dari
memakan harta sesama mereka secara batil, seperti dengan cara menipu,
menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan
harganya, dan beberapa perbuatan lain yang dilaranng adalah termasuk kepada
diantaranya melakukan riba. Serta sebagai pemukanya adalah riba.34

Berdasarkan ayat di atas dapat di simpulkan bahwa 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 koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan.
b. Hadis
Hadis yang menerangkan tentang jual beli ada banyak sekali, sekedar
gambaran berikut ini diketengahkan hadits berkenaan hal itu yakni :

َّ َٔ ، ِأٌ ٌَأ ُك َم ِي ٍْ َع ًَ ِم ٌَ ِد
ْ ٍْ َيب أ َك َم أَ َح ٌد طَ َعبيب ً قَظُّ َخٍْساً ِي
ً َّللا َدا ُٔ َد – صهى َّللا
َّ إٌ ََب
ِِ بٌ ٌَأ ُك ُم ِي ٍْ َع ًَ ِم ٌَ ِد
َ عهٍّ ٔسهى – َك
Artinya : tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak, yang
lebih baik daripada memakan makanan hasil usaha tangannya sendiri.

33
34

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.499.
Beni Muhammad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pusataka Setia, 2009), h. 156.
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Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s., makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri.
(HR Bukhari dan Muslim)
Berdasarkan uraian hadis di atas bahwa manusia yang baik memakan suatu
makanan berdasarkan hasil usaha tangannya sendiri. Hasil usaha disini yakni
sesuatu yang kita hasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja
yang halal serta tidak mendzolimi hak orang lain agar kita juga dapat
mendapatkan hasil.
c. Ijma
Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa
jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual beli tersebut telah
terpenuhi rukun dan syarat yang diperlakukan untuk berjual beli dipenuhi.

بء ْا ِإل بَب َحت َحتَّى ٌَ ُد َّل ْان َّدنِ ٍْ ُم َعهَى انتَّحْ ِسٌ ِْى
ِ ٍَاَألَصْ ُم فِى ْاألَ ْش
Artinya : “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya”.

ُّ ث َٔ َيُْ ُع ان
ظ ْه ِى َٔ ُي َسا َعبةُ َيصْ هَ َح ِت انطَّ َسفٍَ ٍِْ َٔ َز ْف ُع
ِ َاألَصْ ُم ُْ َٕ ا ْن َع ْد ُل فِ ًْ ُك ِّم ا ْن ًُ َعب َيال
انض ََّس ِز َع ُُْٓ ًَب
Artinya : “asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim
serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan
kemudharatan”.
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Kaidah 1 dan 2 yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau
hujjah dalam menetapkan hukum berkenaan dengan jual beli. Dari dasar hukum
sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah.35
Artinya jual beli itu diperbolehkan asal di dalam jual beli tersebut
memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat
yang disesuaikan dengan hukum Islam.
Agama Islam melindungi hak manusia dan memberi jalan keluar untuk
setiap manusia didalam upaya memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah
atur, sehingga dalam Islam pokok-poko didalam perdagangan adalah kesepakatan
antara keduabelah pihak.
2. Rukun dan Syarat Jual Beli
Rukun dan syarat dalam praktik jual beli merupakan hal yang teramat penting.
Sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak akan sah hukumnya.
Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara
lain.
a. Rukun jual beli :
Rukun menurut Hamid Hakim adalah sebagai berikut :
Rukun adalah suatu unsur yang menyebabkan sahnya suatu pekerjaan dan ia
merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri.36

35

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah) (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2003), h. 116.
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Jual beli sah apabila rukun nya terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat
dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah :
1) Akad (Ijab kabul). Ijab adalah peryataan yang disampaikan pertama oleh
satu pihak yang disampaikan mencerminkan kerelaan, baik dinyatakan si
penjual, maupun si pembeli, sedangkan Qabul adalah pernyataan atau
jawaban atas pernyataan salah satu pihak. Dari pengertian ijab dan qabul
yang dikemukakan oleh jumhur ulama dapat dilihat bahwa mengidentifikasi
ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu memberi
pernyataan, melainkan dari mereka pemilik objek.
2) Orang yang berakad (penjual dan pembeli). Penjual dan pembeli atau
disebut juga, aqid adalah orang yang melakukan akad.
3) Ma‟qud Alaih (Objek akad). Ma‟qud Alaih atau objek akad jual beli adalah
barang yang dijual dan harga/uang. Jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi
rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai
dengan ketentuan syara.37
Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak memenuhi rukun
dalam jual beli tersebut. Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi
untuk sahnya suatu pekerjaan.

36

Abdul Hamid hakim, Mabadi‟ Awaliyah,(Sa‟adiyah putra, Padang Panjang, 1971), h.

85.
37

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam” Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam,
Vol. 3 No.2 (Desember 2015), h.249.
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Menurut Jumhur ulama, terdapat tiga rukun dalam melakukan jual beli yaitu:
a. Ada orang yang berakad atau al-aqidian yang berarti penjual dan pembeli.
b. Ada sighat yang berarti lafaz ijab dan qabul.
c. Ada barang yang diperjual belikan.38
Semua barang dan sejenisnya boleh diperjual belikan meskipun najis,
selama barang tersebut penggunaannya tidak untuk dimakan dan memenuhi
syarat sebagai berikut :
a. Dapat diambil manfaatnya Menjual belikan binatang serangga, dan binatang
buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan.
b. Milik orang yang melakukan akad
Menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri
atau untuk tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah, karena
dia tidak memiliki hak atas barang yang di jualnya.39
c. Dapat diserah terimakan
Barang yang diakadkan harus dapat diserahterimakan secara cepat atau
lambat, tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat
ditangkap lagi, menjual burung yang terbang di udara, atau barang yang

38

39

h.39.

Ibid, h. 250.
Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996),
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sulit dihasilkannya. 40 Transaksi barang seperti ini diharamkan karena
mengandung gharar atau gharar berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga
risiko hak milik.41
Barang yang diperjual belikan merupakan hak milik penuh, seseorang
bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dan ridha
dari pemilik barang. Karena yang menjadi tolak ukur di dalam muamalah
adalah ridha pemiliknya.
d. Dapat diketahui
Barang yang sedang dijual belikan harus diketahui jumlah, ukuran, jenis,
Serta harganya harus diketahui sifat, jumlah, maupun masanya.
Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi
syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat ijab dan qabul.42 Syarat
tersebut adalah :
1) Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal
2) Qabul sesuai dengan ijab. Antara ijab dengan qabul yang dibenarkan
syara‟ yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.43

40

Ibnu Mas’ud, Fiqh Mazhab Syafi‟I Eisi Lengkap, (CV. Pustaka Setia, Bandung,
2001), h.31.
41
Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam
Transaksi Bisnis Modern”, Jurnal Al-„Adalah, Vol. 12. No.1 Tahun 2015, h. 658. (on-line),
tersedia di http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247. (26 Oktober 2019),
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
42
Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah, (Kencana, Jakarta, 2012), h.74.
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3) Ucapan ijab dan qabul haruslah bersambung. Artinya, setelah si penjual
mengucapkan ijab, kemudian si pembeli mengucap qabul.
4) Ijab dan qabul tidak disangkut-pautkan dengan yang lain. Misalkan
penjual berkata “jika sembuh dari sakit, saya jual barang ini dengan
harga sekian”.
5) Ijab dan qabul tidak boleh memakai jangka waktu. Contoh : “saya jual
barang ini kepada anda dengan harga sekian dalam jangka waktu sekian”.
6) Ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majlis.
Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka dapat dikatakan segala
sesuatu pekerjaan baik itu jual beli dan lainnya harus memenuhi
rukunnya.
Apabila tidak terpenuhi rukunnya maka dapat dikatakan batal karena
tidak sesuai dengan ketentuan syara‟.Begitu juga dalam hal jual beli
harus terpenuhi rukun-rukunnya.
Syarat Jual Beli :
Berdasarkan ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masingmasing mempunyai persyaratan tersendiri, sebagai berikut:

43

Eka Nuraini Rachmawati . “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di
Pasar Modal Indonesia.” Jurnal Al-Adalah, Vol.12. No.4 Tahun 2015. h. 786. (on-line), tersedia di
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214 (26 Oktober 2019), dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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1. Al-Muta‟aqidain (penjual dan pembeli). Para ulama sepakat bahwa orang yang
melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
a. Baligh
Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada
usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang
dihadapi. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang
gila hukumnya tidak sah.
Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, jika akad
yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.44
Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli
harus baligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum baligh, maka
jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.45
b. Tidak pemboros
Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya
tidak sah. Sebab bagi orang yang pemboros itu suka menghamburhamburkan hartanya. Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam
Firman-Nya dalam (QS. al-Isra ayat : 27).

﴾۹۲﴿ بٌ ان َّشٍ ْٰط ٍُ ِن َسب ِّّٖ َكفُ ْٕزًا
َ اٌ ان َّش ٍٰ ِطٍ ٍِْ ۗ َٔ َك
َ َٕ ِا ٌَّ ْان ًُبَ ِّر ِزٌ ٍَْ َكبَُ ْٰٕٓا ِا ْخ

44

Nasrun Haroen, Fiqih Mu‟amalah, (Gaya Media Pratama, Jakarta 2000), h. 115
45
Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah, Amzah, Jakarta, 2010, h.188
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Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudarasaudara
syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. alIsra: 27)46
c) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)
Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan
pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Sebagai mana
firman Allah (QS. an-Nisa ayat 29) :

ٰٓ َّ ٌٰٰٓبٌََُّٓب انَّ ِرٌ ٍَْ ٰا َيُُ ْٕا ََل تَأْ ُكهُ ْٰٕٓا اَ ْي َٕانَ ُك ْى بَ ٍَُْ ُك ْى ِبب ْنبَب ِط ِم ِا
اض ِّي ُْ ُك ْى ۗ َٔ ََل
ٍ َل اَ ٌْ تَ ُك ْٕ ٌَ ِت َجب َزةً َع ٍْ تَ َس
ّ ٰ ٌَّ تَ ْقتُهُ ْٰٕٓا اَ َْفُ َس ُك ْى ۗ ِا
﴾۹۲﴿ بٌ ِب ُك ْى َز ِح ٍْ ًًب
َ َّللاَ َك
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”. (QS. an-nisa : 29)47
Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli
harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan. Selain
memiliki rukun untuk menjadikan jual beli menjadi sesuatu yang sah, jual
beli juga memiliki syarat-syarat untuk melakukannya, dimana syarat-syarat

46
47

QS. al-Isra: 27
QS. an-nisa : 29
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tersebut haruslah sesuai dengan syari‟at Islam. Secara bahasa syarat adalah
“ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.48
Adapun syarat jual beli menurut ulama Hanafiyyah terdapat empat
syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, syarat-syarat tersebut
yaitu:
1) Yang berkenaan dengan aqid, yaitu harus berakal dan mumayyis, dan
aqid harus berbilang.
2) Syarat dalam akad, yaitu adanya persesuaian antara ijab dan qabul
dan berlangsung dalam majlis akad.
3) Tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.
4) Yang berkenaan dengan objek jual beli, yaitu barangnya ada,
bernilai, milik sendiri dan dapat diserahkan.
c. Syarat pelaksanaan akad nafaz
Syarat nafaz dibedakan menjadi dua yaitu:
1) Benda dimiliki, aqid atau berkuasa untuk akad.
2) Benda tidak dimiliki orang lain.
d. Syarat sah
Syarat sah dibedakan menjadi dua yaitu :
1) Syarat sah bersifat umum adalah syarat dimana jual beli tersebut tidak
mengandung dari enam unsur yang merusaknya, yaitu ketidak jelasan,

48

Suhendi. H, Fiqh Muamalah Cet.8, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), h. 76.
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paksaan, pembatasan waktu, tipu daya, aniaya dan persyaratan yang
merugikan pihak lain.
2) Syarat sah bersifat khusus adalah yang hanya ada pada barang-barang
tertentu, yaitu barang harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui,
serah terima benda harus dilakukan sebelum berpisah, terpenuhi syarat
penerimaan dan harus seimbang dalam ukuran timbangan.
e. Syarat Luzum
Syarat luzum adalah syarat yang menyatakan bahwa jual beli haruslah bebas
dari khiyar yang memberikan pilihan kepada masingmasing pihak antara
yang membatalkan atau yang meneruskan jual beli. Fuquha Malikiyah
merumuskan tiga macam syarat jual beli berkaitan dengan sighat dan syarat
yang berkaitan dengan objek jual beli yaitu:
1) Syarat yang berkaitan dengan aqid dan mumayyiz, keduanya merupakan
pemilik barang atau yang dijadikan wakil, dalam keadaan suka rela dan
dalam keadaan sadar.
2) Syarat yang berkaitan dengan sighat, dilaksanakan dalam satu majlis,
antara ijab dan qabul tidak terputus.
3) Syarat yang berkaitan dengan objeknya, tidak dilarang oleh syara‟, suci,
bermanfaat, diketahui oleh aqid , dan dapat diserah terimakan.
Selain pandangan dari ulama Hanafiyah yang menjelaskan tentang syarat
jual beli, ulama Syafi‟iyah juga memiliki pandangan tersendiri mengenai
syarat jual beli. Menurut ulama Syafi‟iyah, syarat jual beli yaitu :
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1. Syarat yang berkaitan dengan aqid, dimana syarat ini mencakup dewasa
atau sadar, tidak dipaksa, Islam, dan pembeli bukan musuh.
2. Syarat yang berkaitan dengan sighat, dimana syarat ini mencakup aqid
harus berhadap-hadapan, sighat disertai dengan niat ataupun maksud,
pengucapan ijab dan qabul harus sempurna, ijab qabul tidak terpisah,
tidak berubah lafaz, persesuaian antara ijab dan qabul, tidak dikaitkan
dengan sesuatu, dan tidak dikaitkan dengan waktu.
3. Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, dimana syarat ini mencakup
harus suci, dapat diserah terimakan, dapat dimanfaatkan secara syara‟,
hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, barangnya
jelas dan diketahui oleh keduanya.
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat
yang diiberlakukan untuk penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli
tersebut yaitu :
a. Berakal, agar tidak terkecoh
Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Sebagaimana yang
dijelaskan (Q.S an-nisaa ayat : 5) berikut :

ّ ٰ َٔ ََل تُ ْؤتُٕا ان ُّسفََٓ ۤب َء اَ ْي َٕانَ ُك ُى انَّ ِت ًْ َج َع َم
َّللاُ نَ ُك ْى ِق ٍٰ ًًب َّٔازْ ُشقُ ُْْٕ ْى ِف ٍَْٓب َٔا ْكس ُُْْٕ ْى َٔقُ ْٕنُ ْٕا
﴾۵﴿ نَُٓ ْى قَ ْٕ ًَل َّي ْعس ُْٔفًب
Artiinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang
belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam
kekuasaanmu)

yang

dijadikan

Allah

sebagai

pokok

kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil
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harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang
baik”. (QS. an-nisa : 5)49
b. Dua pihak yang melakukan akad
Dalam hal ini dua pihak tersebut adalah pihak penjual dan pembeli yang
memenuhi syarat akad jual beli.Tanpa adanya kedua belah pihak tidak
sah hukumnya dalam jual beli.
c. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
Pada dasarnya jual beli itu hendaknya dilakukan dengan ridha serta atas
kemauan sendiri atau tidak dalam paksaan. Karena kerelaan adalah hasil
dari ke ridhaan yang sifatnya tersembunyi dan tergantung pada aqinah
diantara ijab dan qabul, serta suka sama suka dalam ucapan dan
penerimaan.
d. Tidak mubazir (pemboros)
Orang yang pemboros apabila melakukan jual beli maka jual belinya
tidak sah. Sebab orang yang pemborosan itu suka menghamburhamburkan hartanya. Hal tersebut dinyatakan dalam (QS. al-Isra ayat : 27
) yang berbunyi :

﴾۹۲﴿ بٌ ان َّشٍ ْٰط ٍُ ِن َسب ِّّٖ َكفُ ْٕزًا
َ اٌ ان َّش ٍٰ ِطٍ ٍِْ ۗ َٔ َك
َ َٕ ِا ٌَّ ا ْن ًُبَ ِّر ِزٌ ٍَْ َكبَُ ْٰٕٓا ِا ْخ
Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudarasaudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar
kepada Tuhannya”. (QS. al-Isra ayat : 27)50

49

QS. an-Nisa ayat : 5
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e. Baligh (dewasa)
Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah
mengerti tetapi belum baligh. Menurut pendapat sebagaian ulama,
mereka dapat diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil karena
kalau tidak diperbolehkan akan menjadi kesulitan dan kesukaran.
Sedangkan agama Islam tidak akan menetapkan peraturan yang
mendatangkan kesulitan kepada pemiliknya.51
f. Mukallaf dan rasyid
Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktik jual beli,
yakni dia adalah seorang mukallaf dan rasyid yang berarti memiliki
kemampuan dalam mengatur uang sehingga dirinya tidak akan dirugikan
dalam transaksi yang dilakukannya.
3. Macam-macam Jual Beli
Menurut Imam Hanafi, Di tinjau dari segi sifatnya, terbagi kepada dua
bagian yaitu jual beli shahih dan jual beli ghair shahih.
a. Pengertian jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan,
baik pada rukun dan maupun syaratnya.
b. Pengertian ghair shahih adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama
sekali oleh syara‟, dari definisi tersebut dapat dipahami jual beli yang
syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya

50

51

h.279.

QS. Al Isra ayat : 27
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Cet.27, (PT Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994),
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terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli
yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal yang sempurna, tetapi
barang yang dijual masih belum jelas. Apabila rukun dan syaratnya
tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang batil.
Akan tetapi, apabila rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang
maka jual belinya disebut jual beli fasid.52 Di samping itu, terdapat jual
beli yang digolongkan kepada ghair shahih yaitu jual beli yang rukun
dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab di
luar akad. Jual beli semacam ini termasuk jual beli yang makruh.53
Berdasarkan segi hubungannya dengan objek jual beli ada tiga macam jual
beli yaitu :
a. Muqayadhah adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli
binatang dengan binatang, disebut dengan barter.
b. Sharf adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak,
atau menjual salah satu dari keduanya dengan lain (emas dengan perak
atau perak dengan dengan emas).
c. Jual beli salam adalah penjualan tempo dengan pembayaran tunai. Sayid
Sabiq memberikan pengertian salam yaitu jual beli sesuatu yang
disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran)
dipercepat (tunai). Dari definisi tersebut di atas bahwa salam adalah
jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan

52
53

Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah, Amzah, Jakarta, 2010, h. 201.
Ibid. h. 203.
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sifatnya atau ukurannya,sedangkan pembayarannya dilakukan dengan
tunai.54
Berdasarkan harga atau ukurannya Jual beli dibagi menjadi empat macam,
yaitu :
a. Jual beli murabahah dalam arti bahasa berasal dari kata yang akar
katanya

tambahan.

Menurut

istilah

fuqaha,

dalam

pengertian

murabahah adalah menjual barang dengan harga awal ditambah
keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
b. Jual beli tauliyah menurut istilah syara‟ adalah jual beli barang sesuai
dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
c. Pengertian jual beli wadiah adalah jual beli barang dengan mengurangi
harga pembelian.
d. Pengertian jual beli musawamah adalah jual beli yang biasa berlaku di
mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar
sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang
mereka melakukan.55
Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli dapat dibagi menjadi dua bagianyaitu:
a. Jual beli shahih
Jual beli sahih yaitu apabila jual beli itu seperti yang disyari‟atkan,
memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang
lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Adapun hal-hal yang

54
55

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 12, (Offset, Bandung,.1988), h.32.
Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah, Amzah, Jakarta, 2010, h. 206.
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menggugurkan kebolehan atau sahnya jual beli pada umumnya adalah
sebagai berikut:
1). Menyakiti si penjual
2). Menyempitkan gerakan pasar
3). Merusak ketentuan umum.56
b. Jual beli fasid
adalah apabila rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang
dalam transaksi jual belinya.57
4. Jual Beli yang Dilarang
Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum, dan
mengklasifikasikannya menjadi:
a. Jual beli Sah (halal)
Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.
Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan
akad.
b. Jual beli fasid (rusak)
Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada
asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, Jual beli fasid
adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas
sifat akad tersebut. Seperti jual beli majhul (barang tidak dispesifikasi
secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa

56
57

Ibid., h. 202.
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 12, (Offset, Bandung,.1988), h. 211.
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menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang
dimiliki
c. Jual beli batal (haram)
Jual beli batal (haram) adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.
Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia
karena melakukan perintah syara dengan meninggalkan syarat dan rukun
yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu dan
rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak
disyaratkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila
atau barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan
seperti bangkai, darah, babi dan khamr.58
Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan
hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan
rukunnya. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
a. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.59
b. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang belum jelas, karena dapat merugikan
salah satu pihak, seperti:
1) Jual beli buah-buahan yang belum tanpak hasilnya. Contohnya, menjual
putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak.

58

Syafe’i Rachmat, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),h. 93.

59

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 78.
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2) Jual beli barang yang belum tanpak. Misalnya, menjual ikan
dikolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam , dan menjual
anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
c. Jual Beli yang bersyarat, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli
berkata: “Baik, mobilmu akan saya beli dengan syarat rumahmu harus
dijual kepadaku.”
d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib,
dan buku-buku bacaan porno. Karena akan menimbulkan maksiat.
e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang
mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti jual beli anak
binatang yang belum bisa makan atau minum sendiri.
f. Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanaman yang masih di ladang. Jual
beli ini tidak di perbolehkan karena (tidak jelas).
g. Jual beli mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau,
mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini
masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin
kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya. 60
h. Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh- menyentuh. Misal
seseorang menyentuh barang dagangannya lalu harus membeli barang
yang telah di pegang tersebut.

60

Ibid, h. 79
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i. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli yang secara lempar- melempar.
seperti seseorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu,
nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku” setelah terjadi lemparmelempar terjadilah jual beli mengapa hal ini dilarang dalam agama ini
karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
j. Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan menyamai
harga buah yang kering, yang berakibat pada kerugian penjual.61
Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah
memenuhi syarat dan rukunnya, namun terdapat sebab yang menjadi pembatas
kebolehan proses jual beli. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini
sebagai berikut:
a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
b. Talaqqi rukban, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan diluar
kota/pasar, untuk menjualnya kembali di pasar dengan harga pasaran.
c. Ihtikar, yaitu menimbun barang jualan, dengan tujuan menjualnya saat
barang langka yang berakibat naiknya harga jual barang. Jual beli seperti
ini dilarang karena akan menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak
memperoleh barang keperluannya saat harganya masih standar.
d. Jual beli barang rampasan atau curian.
e. Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah yakni lebih mementingkan
transaksi jualbelinya daripada ibadah .

61

Ibid, h. 79-80.
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f. Jual beli „inah, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada
orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian si penjual
membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.
g. Jual beli najasy yaitu jual beli dimana penjual menyuruh seseorang untuk
menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli
datang, padahal dia tidak akan membelinya.
h. Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa
khiyar.62
i. Jual beli secara tadlis (penipuan) Adalah bentuk tidak jujur didalam
melakukan transaksi jualbeli.

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli
Para ulama setelah mengkaji ketentuan yang ada dalam al-Qur’an dan asSunnah tentang muamalah, menyimpulkan bahwa :
a. Prinsip pokok dalam persoalan muamalah adalah cara mewujudkan
kemaslahatan bagi pelakunya, dengan melihat dan memperhitungkan
berbagai situasi dan kondisi yang ada di sekitar manusia itu sendiri.63
b. Bahwa berbagi jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai
ditemukan dalil yang melarangnya, inti artinya selama tidak ada dalil
melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu diperbolehkan,

62
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Ibid, h. 82-83.
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inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat
manusia.
Objek hubungan antara manusia atau muamalah memiliki cakupan yang
luas, sehingga al-Qur’an dan as-Sunnah secara menyeluruh lebih sering
menerangkan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan memiliki
penjelasan bersifat umum. Hal ini menunjukan bahwa Islam memberikan jalan
bagi manusia untuk melakukan berbagai inovasi, dengan syarat bahwa bentuk
muamalah dengan hasil inovasi ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh
Islam.
Allah mensyari’atkan jual beli bukan sekedar mencari keuntungan, namun
keuntungan yang diperoleh tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk
mendekatkan diri kepada Allah Swt. Karena manusia mempunyai kebutuhan
berupa sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus
dan tak pernah terhenti-henti selama manusia masih hidup.
Setiap orang tidak dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu
manusia pastilah berhubungan antara satu dengan lainnya, oleh karenanya jual
beli adalah jalan yang terbaik untuk upaya pemenuhan hajatnya, yakni dengan
jalan menukar apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang
berguna bagi dirinya maupun orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.64
Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja
tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia
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Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: al-Ma-arif, 1996),h. 46.
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sebagi makhluk sosial sudah merupakan fitrah yangditetapkan Allah bagi
mereka, suatu hal yang paling mendesak dalam memenuhi kebutuhan seorang
manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain, dalam kaitan
dengan ini, Islam datang dengan dasardasar dan prinsip-prinsip yang mengatur
secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia
dalam kehidupan sosial mereka.65
Adapun hikmah lain disyari‟atkannya jual beli (muamalah) adalah ketika
uang, harta dan barang perniagaan terbesar di tangan semua orang dan pada sisi
lain orang yang membutuhkannya sangat terikat dengan si pemilik barang
sedang dia tidak mungkin memberikannya tanpa adanya ganti maka dengan jual
beli tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut. Sekiranya jual beli
tidak diperbolehkan, niscaya akan mendorong timbulnya tindak perampasan,
perampokan, pencurian, penipuan dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu Allah
menghalalkan jual beli demi mewujudkan kemaslahatan tersebut dan
memadamkan gejolak yang timbul.66
Hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli diantaranya yaitu:
1. Merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu
diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memeperoleh
sesuatu yang diinginkannya.
2. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan
jalan suka sama suka.

65
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3. menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta dengan cara
yang batil.
4. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
5. Dapat memenuhi hajat orang banyak (masyarakat).
6. Dapat memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa
karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap
anugrah Allah SWT.
7. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antar penjual
dan pembeli.67

B. Tinjauan Pustaka
Agus Salim “Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan Di
Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit.” Mengkaji tentang transaksi barter,
Objek yang diteliti pada penelitian Agus Salim yaitu barang bekas dengan mainan
di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit sedangkan objek peneliti adalah
pertukaran dua komoditan yang berlainan jenis (beras dengan sayur) di Desa
Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. 68
Umi Riyanti “ Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi
Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten
Pulang Pisau) Mengkaji tentang transaksi barter, Penelitian yang dilakukan oleh
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Agus Salim (2010) “Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan Di
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peneliti menggunakan penelitrian kualitatif deskriptif. Objek peneliti adalah
transaksi dua komoditas (beras dengan sayur) yang berlainan jenis di Desa
Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. 69
Avi Nela Vitrina “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter “
(Studi di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo) Mengkaji
Tentang transaksi barter, Penelitan ini menggunakan jenis penelitin Diskriptif
Analitis, Objek transaksi pada penelitian adalah transaksi dua komoditas seperti
(beras dengan sayur), (sayur dengan kopi), (beras dengan gula) di Desa Benowo
Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.70
Perbedaan mendasar Penelitian ini dengan ke tiga Penelitian di atas
terletak pada objek Jual beli itu sendiri, meskipun sistim Jual beli yang di lakukan
sama-sama menggunakan sistim barter namun objek peneleitian Skripsi adalah
burung, berbeda dengan objek penelitian di atas dimana objek penelitian di
antaranya lebih kepada bahan pokok berupa beras, gula, sayuran, dan mainan
bekas.
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