
BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN MAKELAR  

 

A. Pengertian Jual Beli Dan Dasar Hukum Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli  

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar 

(pertukaran). Dan kata Al Bai‟ ( jual ) san Asy Syiraa ( Beli ) dipergunakan 

biasanya dalam pengertian yang sama.
1
 Jual beli adalah saling tukar 

menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang 

ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima 

imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang 

didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Jual beli menurut istilah 

atau etimologi  

Artinya: Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
3
 

 

Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah sebagaimana di jelaskan 

berikut ini :  

 

Pengertian jual beli menurut bahasa  adalah tukar menukar secara mutlak.
5
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            Menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli 

yang bersifat umum dan jual bel yang bersifat khusus. 

a. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu 

yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar-menukar yaitu salah 

satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan 

oleh pihak lain. 

b. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang 

bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya 

tarik, penukaran bukan mas dan bukan pula perak, kebendaan dapat 

direalisir dan ada seketika ( tidak ditangguhkan ), tidak merupakan 

utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang 

yang sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih 

dahulu.
6
 

Dari beberapa definsi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli 

ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai 

nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima 

benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian atau 

ketentuan yang telah dibenarkan Syara‟ dan disepakati. 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur‟an, 

Sunnah dan Ijma‟ para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli 

hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara‟.Jual beli sudah 

dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman 

                                                                                            
5
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itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat 

ini. Adapun salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan oleh allah adalah 

jual beli adapaun dasar hukum jual beli ditegaskan dalam firman Allah Swt:  

1. Al-Qur‟an 

a. Q. S. Al-Baqarah (2): 275 

               

 

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
7
 

 

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian 

dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan 

terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut 

(Innam al-bai’u matsalu al-riba) padahal sebenarnya mereka mengetahui 

bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba. Kemudian di 

dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman: 

b. Surat An-Nisa Ayat 29 : 

                        

        

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 diantara kamu. 
8
 

 

                                  
7
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Ayat ini memberikan penjelasan bahwa dikehidupan konsekuensi 

iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka 

untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua 

cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan 

Allah. yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, 

berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan 

harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.
9
  

c. Surat al- Baqarah (4): 282  

                            

                         

Artinya: dan persaksikanlah apa bila kamu berjual beli; dan jangan lah 

penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan 

(yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu., dan bertetawalah kepada Allah; Allah 

mengajarimu; dan Allah maha mengetahui sesuatu.
10

 

 

Dari beberapa ayat diatas menjelaskan 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. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya 

dan selalu ingat kepadanya. Hadis yang menerangkan tentang jual beli 

yaitu: 

                                  
9
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2. Hadits 

              

    :        

 )    ( 

Artinya:“Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya nabi 

Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling 

baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan 

tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (HR. Al-

Bazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim)
12

 

 

Adapun Hadits lain yang berkenaan dengan jual beli adalah: 

 

   

   

    

 )       ( 

 

Artinya:”mawartakan Ibrahim bin Musa, bercerita Isa, dari Tsauri, dari 

Kholid Bin Ma‟dan, dari Miqdan r.a dari Rasullalah saw, sabdanya: 

tidak ada makanan yang di makan seseorang, sekali-kali tidak, 

yang lebih baik dari pada makanan hasil usaha tangannya sendiri. 

Sesungguhnya Nabi Allah daud a.s., makan dari hasil usaha tangan 

beliau sendiri (HR. Bukhari).
14
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13
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14

 Abi abdilah Muhamad Bin Isma‟il, sahih Bukhari, jilid III, Syirkah Al maktabah 
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Berdasarkan uraian hadits di atas dapat disimpulkan bahwa apabila 

kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus 

jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. 

Sesungguhnya  Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka 

Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang 

diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), 

bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.  

3. Landasan Ijma‟ 

Ijma‟ adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat Islam 

pada suatu masa setelah wafatnya rasulullah SAW atau hukum syar‟i 

mengenai suatu kejadian atau kasus.  

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-Qura‟an dan berdasarkan 

sabda Rasulallah di atas, maka uman sepakat bahwa jual beli dan 

penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulallah hingga 

saat ini.
15

 Sedangkan Ulama Fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual 

beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi tertentu menurut 

Imam Asy-Syatibi, pakar fikih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi 

wajib. Apabila seseorang melakukan ikhtikar dan mengakibatkan 

melonjaknya harga yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya 

pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya 

sesuai dengan harga belum terjadinya pelonjakan harga.
16
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 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid 12, diterjemahkan oleh A. Marzuki, Pustaka Al- 

Ma‟arif, Bandung, 1990, hlm 48 
16

 Abu Ishaq Asy-Syatibi, Al Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah, Jilid II, Dar al-ma‟rifah, 

1975, hlm. 56 
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Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu menjadi praktek 

ikhtiar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari 

pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka 

pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai 

dengan harga pasar sebelum terjadi perlonjakan harga barang itu. Para 

pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan 

harga dipasar. 

Hukum dalam jual beli dapat menjadi haram, mubah, Sunnah, dan 

wajib, atas dasar ketentuan sebagai berikut: 

a. Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan suatu yang 

diharamkan oleh syara‟. 

b. Jual beli hukumnya sunnah apa bila seorang bersumpah untuk menjual 

barang yang tidak membahayakan, maka yang melaksanakan yang 

demikian itu sunnah. 

c. Jual beli hukumnya makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan 

adzan shalat Juma‟at. 

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat dipahami bahwa jual 

beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan 

dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling 

menjatuhkan. Dalam usaha jual beli atau perdagangan tersebut seperti 

halnya transaksi jual beli barang dan pedagangan yang dalam hal ini tidak 

dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena 

terjadinya likuidasi terhadap suatu bank yang berhubungan pada pihak 
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penjual dan pemebeli mengenai uang yang harus diterima pada waktu 

yang ditentukan.  

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang 

dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk 

memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga 

dalam Islam prinsif perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua 

belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan 

oleh perinsip muamalah adalah sebagai berikut. 

a. Prinsip Kerelaan; 

b. Prinsip bermanfaat; 

c. Prinsip tolong menolong; 

d. Prinsip tidak terlarang.
17

 

Dari ayat-ayat al-Qur‟an dan hadits-hadits yang dikemukakan dapat 

dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. 

Apabila pelakuannya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara 

dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin. 

Para ulama dan seluruh uamat Islam telah sepakat tentang 

dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia 

pada umumnya. Dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari tidak semua 

orang memiliki apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkannya kadang-

kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia 

saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan 

                                  
17

 Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm. 144 
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demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa 

yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. 

B. Syarat dan Rukun Jual Beli 

Di dalam Islam telah ditetapkan rukun dan syarat jual beli, agar 

dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah dipenuhi rukun dan 

syarat tersebut. Secara bahasa, syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) 

yang harus diindahkan dan dilakukan,” sedangkan rukun adalah “yang harus 

dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.  Adapun rukun dan syarat dalam jual 

beli adalah : 

1. Syarat Sah Jual Beli 

1. Penjual dan Pembeli (aqidain)  

Yang dimaksud dengan aqidain adalah orang yang mengadakan 

aqad (transaksi). Di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. 

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan 

aqad (transaksi) antara lain:
18

 

a) Berakal, jual beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sadar dan 

sehat, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, mabuk atau pingsan 

tidak sah dan haram. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa (4) 

ayat 5, yaitu: 





Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang bodah, 

harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan 
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 Surahwardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. hlm. 130 
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Allah untukmu sebagai penegak. Berikanlah rizki dan sandangilah 

mereka dari harta-harta tersebut dan berkatalah kepada mereka 

dengan perkataan yang baik.
19

 

 

b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), padaa dasarnya jual 

beli itu hendaknya dilakukan atas kemauan sendiri (adanya kerelaan) 

atau tidak ada paksaan dari masing-masing pihak. Karena kerelaan 

itu adalah perkara yang tersembunyi dan tergantung pada qarinah 

diantara ijab dan qabul, seperti suka sama suka daalam ucapan, 

penyerahan dann penerimaan. Sesuai dengan Firman Allah dalam 

surah an-Nisa‟ (4) ayat: 29 yang berbunyi:  

 

 ...... 

Artinya:  Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah kalian memakan 

harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali 

dengan perdagangan yang kalian saling ridha.
20

  

 

c) Keadaannya tidak mubazir (pemboros), orang yang pemboros 

apabila melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah. Sebab 

orang yang pemborosan itu suka menghambur-hamburkan hartanya. 

Hal tersebut dinyatakan oleh Allah SWT dalam firmannya surah Al-

Isra‟ ayat 27 yang berbunyi: 

 

                                  
19

 Dapatemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV. Penerbit Diponegoro, 

Bandung, 2000, hlm 69 
20

 Ibid, hlm. 49 
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Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 
setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

21
 

 

d) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang 

sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat 

sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang yang 

kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi 

kesulitan dan kesukaran sedang agama Islam sekalikali tidak akan 

mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada 

pemeluknya. 

2. Uang/harga dan barang (ma’qud ‘alaih) 

Adapun syarat-syarat jual beli ditinjau dari ma’qud ‘alaih yaitu : 

1)  Suci Barangnya 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang 

najis, seperti tulang bangkai dan kulitnya walaupun telah disamak, 

karena barang tersebut tidak dapat suci dengan disamak, termasuk 

khamer, babi dan anjing. Tetapi sebagian ulama malikiyah 

membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu, 

menjaga rumah dan perkebunan.  

Menurut madzhab Hanafi dan Zahiri dikutip dalam bukunya M. Ali 

Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam, semua barang yang 

mempunyai nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu 

mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran-kotoran dan sampah-

sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan 
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 Dapatemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV. Penerbit Diponegoro, 

Bandung, 2001, hlm 27 
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penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan 

sebagai pupuk tanaman. Demikian pula diperbolehkan menjual setiap 

barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan 

diminum seperti minyak najis untuk keperluan penerangan dan untuk 

cat pelapis serta digunakan mencelup wenter. Semua barang tersebut 

dan sejenisnya boleh diperjual belikan meskipun najis selama 

penggunaannya tidak untuk dimakan.
22

 

2) Dapat diambil manfaatnya 

Menjualbelikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-

binatang lainnya yang buas adalah tidak sah kecuali untuk 

dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, kucing, ular dan 

binatang lainnya yang berguna untuk berburu, atau dapat 

dimanfaatkan maka diperbolehkan. 

3) Milik orang yang melakukan akad 

Menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya 

sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak 

sah.
23

 Karena jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad 

tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. 

4) Dapat diserah terimakan 

Barang yang diakadkan harus dapat diserahterimakan secara cepat 

atau lambat, tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari 

                                  
22

 M. Ali Hasan, Op.cit  hal 155 
23

 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, 

hlm. 39 
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dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang yang sulit 

dihasilkannya.
24

 

5) Dapat diketahui 

Barang yang sedang dijualbelikan harus diketahui banyak, berat, 

atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah 

maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah 

satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena 

mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang 

yang dijual cukup degan penyaksian barang sekalipun tidak 

diketahui jumlahnya. Untuk barang zimmah (dapat dihitung, 

ditakar), maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh 

pihak berakad.  

Barang-barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majlis, 

transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang 

menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat 

dan kualitasnya. Jika  ternyata pada saat penyerahan barang itu cocok 

dengan apa yang telah diterangkan penjual, maka jadilah transaksi itu. 

Akan tetapi jika menyalahi keterangan penjual, maka khiyar berlaku 

bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi.  

Demikian juga boleh memperjualbelikan barang yang tidak ada di 

tempat seperti jual beli yang tidak diketahui secara terperinci. Caranya 

kedua belah pihak melakukan akad perihal barang yang ada tetapi tidak 

diketahui kecuali dengan perkiraan oleh para ahli yang biasanya jarang 
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 Ibnu Mas‟ud, Fiqh Madzhab Syafi’i Edisi Lengkap, Bandung : CV. Pustaka Setia, hlm.  
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meleset. Sekiranya nanti terjadi ketidak pastian biasanya pula bukanlah 

hal yang berat. Karena bisa saling memaafkan dan kecilnya kekeliruan. 

Diperbolehkan pula jula beli yang diketahui kriterianya saja, seperti 

barang yang tertutup dalam kaleng, tabung oksigen, minyak tanah 

melalui kran pompa yang tidak terbuka, kecuali waktu penggunaannya. 

3. Ijab dan qabul (sighat/aqad) 

Sighat atau ijab-qabul artinya ikatan berupa kata-kata penjual dan 

pembeli. Umpamanya: “Saya jual padamu …” atau “Saya serahkan ini 

… untuk kamu miliki”. Kemudian si pembeli mengucapkan, “Saya 

terima” atau “ya, saya beli”.
25

 Dalam Fiqih al-Sunnah dijelaskan ijab 

adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak 

sedangkan qabul yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara orang 

yang mengijab dan menjual serta mengqabul si pembeli atau 

sebaliknya, dimana yang mengijabkan adalah si pembeli dan yang 

mengqabul adalah si penjual. 

2. Rukun Jual Beli 

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila 

telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu 

akad (ijab dan kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), 

dan ma’kud alaih (objek akad).  

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum 

dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab dan kabul 
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 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam), UII 

Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 103 
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menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan 

dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, 

boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan 

qabul.  

Mengenai rukun dan syarat jual beli para ulama berbeda pendapat. 

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-

syaratnya. Adapun rukun jual beli itu ada tiga macam : 

a) Penjual dan pembeli (aqidain) 

b) Uang /harga dan barang (ma‟qud „alaih) 

c) Ijab dan qabul (sighot/aqad)
26

 

Menurut Mazhab Hanafi yang dikutip dalam bukunya M. Ali 

Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam, rukun jual beli hanya ijab dan 

kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan 

antara kedua belah pihak untuk berjual beli.
27

 Namun karena unsur 

kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan 

indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari dua belah 

pihak. 

Sedangkan menurut jumhur Ulama, rukun jual beli itu ada empat, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), 

2. Sighat ( lafaz ijab dan kabul) 

3. Ada barang yang dibeli, 
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4. Ada nilai tukar pengganti barang. 

2 syarat jual-beli Menurut Jumhur Ulama, yang dikutip dalam 

bukunya M. Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam,
28

 bahwa syarat 

jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah 

sebagai berikut: 

a. Syarat Orang yang berakad 

Ulam fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli 

harus memenuhi syarat: 

1. Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang 

belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah 

mumayyiz (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya 

membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan 

sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya 

apabila akad tersebut membawa kerugian baginya, seperti 

meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau 

menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum. 

2. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. 

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan 

penjual dalam waktu yang bersamaan. 

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul 

Ulama fiqh sepakat mengatakan, bahwa urusan utama dalam jual 

beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada 

saat akad berlangsung.  Ijab kabul harus diungkapkan secara jelas 

                                  
28

 Ibid hlm. 141 



 

 

25 

dalam transkasi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad 

jual beli dan sewa menyewa. 

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka 

pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. 

Ulama fiqh mengatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah 

sebagai berikut: 

a) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal (Jumhur 

Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab hanafi), sesuai dengan 

perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat. 

b) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “saya jual sepeda ini dengan 

harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab:”saya beli dengan harga 

sepuluh ribu”.
29

 

c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu maajelis. Maksudnya kedua 

belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan 

masalah yang sama. 

c. Syarat yang diperjual  belikan 

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

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 

Umpamanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih dipabrik 

dan yang lainnya disimpan digudang. Sebab adakalanya tidak  semua 

barang yang akan dijual berada di toko atau belum dikirim dari 

pabrik. Mungkin tempat sempit atau alasan-alasan lainnya. 
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b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, 

bangkai, khamar dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi 

objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi 

manusia dalam pandangan syara‟. 

c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, 

tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan dilaut, 

emas dalam tanah, karena ikan dan emas tersebut belum dimiliki 

penjual. 

d) Dapat diserahkan pada saaat akad berlangsung, atau pada waktu 

yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung. 

d. Syarat nilai tukar ( harga barang)  

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman 

sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqih 

membedakan antara as- tsamn dan as-si’r. 

Menurut as-tsamn adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah 

masyarakat, sedangkan As-si’r adalah modal barang yang seharusnya 

diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan 

demikian ada dua harga yaitu, harga sesama pedagang dan harga antara 

pedagang dan konsumen (harga jual pasar).
30

 

Dari sekian syarat dan rukun jual beli, baik dari segi orang yang 

menjalankan akad (aqidain), maupun barang yang dijadikan obyek 

akad, harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana 

ketentuan yang digariskan oleh syari‟at Islam. Demikian pula 
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sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli 

tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. 

Adapun menurut Abdurrahman Aljaziri, mendefinisikan rukun jual 

beli sebagai berikut:
31

 

1) Al- ‘aqidani, yaitu dua pihak yang berakad yakni penjual dan 

pembeli.  

2) Mauqud ‘alaih, yaitu suatu yang dijadikan akad yang terdiri dari 

harga dan barang yang diperjual belikan. 

3) Sighat, yaitu ijab dan qabul.  

Jual beli yang sah apa bila telah memenuhi unsur-unsur yang 

menyebabkan sahnya jual beli yang terpenuhi. Adapun rukun yang 

dimaksud dapaat dilihat dari pendapat ulama dibawah ini adalah: 

1) Akad (ijab kabul) 

Ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh salah satu 

pihak yang disampaikan menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan si 

penjual, maupun si pembeli, sedangkan kabul adalah pernyataan 

yang disebutkan kedua dari pembicara salah satu pihak yang 

melakukan akad. Dari penegrtian ijab dan qabul yang dikemukakan 

oleh jumhur ulama dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan kabul 

bukan dilihat dari siapa dahulu yang menyatakan, melainkan dari 

siapa yang memiliki dan siapa yang akan memeiliki.  
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2) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

Penjual atau pembeli atau disebut juga „aqid adalah orang yang 

melakukan akad. 

3) Ma’qud ‘Alaihi (Objek akad) 

Ma’qud ‘Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual 

dan harga/uang. Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan 

syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan 

ketentuan syara‟.
32

 

C. Macam-macam Jual Beli 

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi 

hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan 

jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku 

jual beli.  

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat 

dikemukakan Imam Taqiyuddin dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi, 

Fiqih muamalah, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: 

1) Jual beli benda yang kelihatan,  

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji,  

3) Jual beli benda yang tidak ada. 

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad 

jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan 
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pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyaraakat banyak dan boleh dilakukan, 

seperti membeli beras dipasar.  

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual 

beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, jual beli salam 

adalah bentuk jual beli yang tidak  tunai (kontan), salam pada awalnya berarti 

mememinjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, 

maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang barangnya ditangguhkan 

hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika 

akad.
33

 

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat 

tambahannya seperti berikut: 

1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin 

dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang 

maupun diukur. 

2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan 

memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, 

sebutkan jenis kapas, nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, 

sebutkan jenis kainnya.  Pada intinya sebutkan semua identitsnya yang 

dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas 

barang tersebut. 

3. Barang yang akan diserahkan hendaknyabarang-barang yang bisa 

didapatkan di pasar.  

4. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.  
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Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat ialah jual beli 

yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih 

gelap sehingga dikawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau 

barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu 

pihak. Sementara itu merugikan dan menghancurkan harta benda 

seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad 

Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wartel serta yang 

lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut 

merupakan perbuatan ghoror. 

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi tiga bagian 

yaitu, dengan lisan, dengan perentara/ utusan dan dengan perbuatan.
34

 

1. Jual beli dengan lisan  

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang 

dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat 

karena isyarat pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal 

yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, 

bukan pembicaraan dan pernyataan 

2. Jual beli dengan Perantara/ utusan 

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau 

syarat-syarat sama halnya dengan ijab dan kabul dengan ucapan misalnya 

Via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak 

berhadapan dalam majelis akad tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli 

seperti ini di bolehkan oleh Syara‟. Dalam pemahaman sebagian ulama, 
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bentuk ini hampir sama dengan jual beli Salam, hanya saja jual beli salam 

antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam majelis akaad, 

sedangkan dalam jual beli Via Pos dan Giro anatara penjual dan pembeli 

tidak dalam satu majelis. 

3. Jual beli dengan Perbuatan  

Jual beli dengan perbuatan ( saling memberikan) atau dikenal 

dengan istilah mu’athak yaitu mengambil dan memeberikan barang tanpa 

ijab dan kabul, seperti seseorang yang mengambil rokok yang bertuliskan 

label harganya, dibanrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang 

pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan 

tanpa sight ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian 

Syafi‟iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli.  

Selain pembelian diatas, jual beli juga ada yang di bolehkan dan ada 

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

yang terlarang tetapi sah. 

Terdapat beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama tetapi 

sah hukumnya, sedangkan orang yang melakukannya mendapat dosa dari 

jual beli tersebut, antara lain sebagai berikut: 

a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk 

membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, 

sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang 

setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang 

berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Rasulullah 

SAW bersabda, Riwayat Bukhari dan Muslim. 
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b. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti seseorang 

yang berkata. “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli 

dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan 

menyakitkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Riwayat Bukhari 

dan Muslim: 

    
35

Artinya: “Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya.” 

c. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi 

harga temannya dengan maksud memencing-mancing orang agar orang 

itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasulullah 

SAW bersabda, Riwayat Bukhari dan Muslim 

  
  

Artimya:“Rasulullah SAW. Telah melarang melakukan jual beli dengan 

najasyi”. 
37

 

 

d. Menjual diatas penjualan orang lain. Umpamanya seseorang berkata:” 

kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau 

beli dengan harga yang lebih murah dari itu”. 
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Rasulullah SAW, bersabda,  Riwayat Bukhari dan Muslim: 

 

     

Artinya: Rasulullah SAW. Bersabda; seseorang tidak boleh menjual atas 

penjualan orang lain.”.
39

 

D. Unsur- Unsur Gharar Dalam Jual Beli 

1. Pengertian Gharar 

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk 

merugikan pihak lain.
40

 Para ulama fiqh  mengemukakan beberapa definisi 

gharar : 

a. Imam Al-Qarafi mengemukakan, yang dikutip dalam bukunya M.Ali 

Hasan, berbagai macamTransaksi dalam Islam gharar merupakan suatu 

akad yang tidak diketahui dengann tegas, apakah efek akad terlaksana 

atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di dlam air. 

b. Ibnu Qayyim Al- Jauziyah mengatakan, yang dikutip dalam bukunya 

M.Ali Hasan, berbagai macam  Transaksi dalam Islam bahwa gharar 

adalah objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada 

atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.
41

 

2. Bentuk-Bentuk Jual Beli Gharar 

Menurut ulama fikih jual beli gharar yang dilarang adalah : 
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a. Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada 

waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada. 

b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. 

Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke 

pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada 

pembeli lain. 

c. Tidak ada kepastian tentang jenis pebayaran  atau jenis benda yang 

dijual. Wabah Zulaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut 

adalah bentuk gharar yang terbesar laranganya. 

d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. 

e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. 

f. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih 

yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi 

mana yang dipilih waktu terjadi akad. 

g. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang 

berbeda dalam satu transaksi. 

h. Kondisi objek akad,tidak dapat dijamin kesesuaianya dengan yang 

ditentukan dalam transaksi.
42

 

E. Keberadaan Makelar dalam Bisnis 

a. Pengertian Makelar 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia makelar adalah perantara 
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perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan 

barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar 

mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.
43

 

Sedangkan makelar dalam bahasa Arab disebut samsarah yang 

berartiperantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli 

untuk memudahkan jual-beli.
44

 Lebih lanjut Samsarah adalah kosakata 

bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti 

sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang 

berbeda dengan kompensasi berupa upah (ujroh) dalam menyelesaikan 

suatu transaksi. Secara umum samsarah adalah perantara perdagangan 

(orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau perantara 

antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.
45

 Menurut 

Sayyid Sabiq perantara (simsar) adalah orang yang menjadi perantara 

antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual-beli. 

Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih 

mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun 

berbentuk barang.
46

 

Menurut Hamzah Yakub samsarah (makelar) adalah pedagang 

perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan 

mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain makelar 
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(simsar) adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan 

jual-beli.
47

 Jadi pengertian diatas dapat disederhanakan, samsarah adalah 

perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa 

mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya 

tansaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya 

akad kerja sama. 

Sedangkan Simsar adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk 

orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun 

membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang 

mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patnernya sehingga simsar 

tersebut mendapatkan komisi dari orang yang menjadi patnernya.
48

 

Al-simsar (jamak dari al-samsarah) adalah perantara antara penjual 

dan pembeli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah 

antarapenjual dan pembeli, yang juga dikenal sebagai al-dallah. Al-

simsarahdari bahasa Arab, yang berarti juga tiga dallah yang baik yaitu 

orang yang mahir. Pedagang sudah dikatakan al-samsarah pada masa 

sebelum Islam tetapi Rasul menyebut mereka al-tujjar.
49

 

           Terkait dengan masalah ini ada pelarangan hadist yang berkenaan 

dengan samsarah  
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 Artinya :dari Ibnu „Abbas radliallahu „anhuma; Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam melarang menyongsong (mencegat) kafilah dagang (sebelum 

mereka tahu harga di pasar) dan melarang pula orang kota menjual 

kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu „Abbas radliallahu 

„anhuma: “Apa arti sabda Beliau ” dan janganlah orang kota menjual 

kepada orang desa “. Dia menjawab: “Janganlah seseorang jadi 

perantara bagi orang kota (HR. Al-Bukhari)
 51

 

Adapun pengertian makelar menurut KUHD pasal 76 (Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang) yang menjelaskan makelar  adalah 

komisioner perdagangan yang menjualkan barang atau mencarikan 

barang. Jelas disini bahwa menurut pasal 76 KUHD seorang komisioner 

itu harus menjalankan perdagangan. Dengan demikian orang yang juga 

dengan nama sendiri mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak 

ketiga yang sebenernya untuk kepentingan orang lain, dengan ini seorang 

makelar  bertindak  atas nama pemberi kuasa maka ia tidak lagi di 

pandang sebagai komisioner. 

Dalam persolan ini, kedua belah pihak mendapat manfaat. Bagi 

makelar (komisioner) atau biro jasa mendapat lapangan pekerjaan dan 

uang jasa dari hasil pekerjaannya.  

Macam-Macam perantara : 

                                  
50

 Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibni Al-Mughirah 

Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja‟fi,  Shahih  al-Bukhari   Kitab al-Buyu‟,  Bairut : Darul Al-Fikr, 

1419H/2005M, hlm. 52 
51

 Ibid, hlm. 53 



 

 

38 

1. Agen Dagang, Adalah orang yang mempunyai perusahaan untuk 

memberikan komisioner pada pembuatan persetujuan tertentu, 

misalnya persetujuan jula-beli antara pihak ketiga dengan seorang 

pricial dengan siapa ia mempunyai hubungan tetap.  

2. Sales marketing, adalah menawarkan sesuatu produk kepada 

konsumen, sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan untuk menjadikan 

seseorang sebagai customer atau pelanggan. Jadi arti sales di sini 

adalah penjualan. 

3. Biro jasa, adalah menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh 

perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen 

dengan tujuan utamanya adalah mencari keuntungan atau laba, atau 

mempertemukan pembeli dan penjual yang saling berinteraksi secara 

langsung ataupun tidak.    

b. Fungsi Makelar  

    Makelar mempunyai fungsi penunjukan jalan dan sebab antara 

penjual dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses 

penjualan barang suatu perushaan atau milik perseorangan. 
52

 

      Di dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kita meminta bantuan 

orang lain  untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat kita kerjakan 

sendiri misalnya melakukan transaksi jual beli seperti  tanah, rumah dan 

kendaraan,  baik karena tidak adanya waktu  untuk itu atau tidak memiliki 
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keahlian untuk memasarkan barangnya, orang yang kita minta bantuan itu 

di sebut makelar. 

     Makelar mempunyai fungsi sebagai seseorang yang menjalankan 

mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk menjualkan atau 

mencarikan barang yang dibutuhkan oleh para pemakai jasa makelar, 

dengan menerima upah atas usahanya atau provesi pesanan ( order ).  

           Selain dari pada itu fungsi makelar juga berfungsi mengadakan 

perjanjian- perjanjian atas pesanan atas biaya orang lain, tetapi perbuatan-

perbuatan ini dilakukan juga oleh seorang pesuruh dan dengan sendiri 

juga oleh seseorang makelar. 

      Dalam setiap melakukan pekerjaan seseorang memerlukan bantuan 

dan pertolongan  orang lain dengan dasar upah dalam bekerja dengan 

demikian bahwa para makelar sangatlah besar bermanfaat dan 

pengaruhnya dalam bertransaksi terhadap suatu barang yang bernilai 

dengan memasarkan barang hak milik orang lain pada orang lain, dengan 

kata lain bahwa makelar adalah salah satu profesi yang menguntungkan 

dalam proses penjualan barang tertentu milik orang lain. 
53

 

c. Kewajiban atau kewenangan dan haknya  

Dalam bisnis perantara atau makelar berkewajiban sebagai berikut :  

1. Membantu klien dalam menetapkan nilai harga jual paling 

memungkin. 

2. Melakukan pencarian pembelian  
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3. Melakukan pemaparan atau memasarkan bisnis kepada pembeli 

4. Melalukan penyaringan pembeli untuk kemampuan penyelesaian 

pembelian 

5. Membantu menjaga kerasahasian penjualan 

Adapun kewenangan makelar diantaranya bertindak melakukan 

persetujuan negoisasi atas dasar perintah atau mandat dari sesesorang 

yang menggunakan jasanya, dan makelar berwenang dalam menentukan 

pembeli, makelar juga memiliki hak atas upah atau komisi atas usahanya  

dari pengguna jasa dan hak retensi atau menahan barang yang di 

transaksikan kepada siapa barang dijual.  

d. Sistem Pembayaran Jasa Makelar  

Bentuk konpensasi komisi, dimana pembayaran komisi untuk 

mediator bisnis bergantung pada keberhasilan menemukan pembeli 

memuaskan atas barang dijual, negoisasi sukses suatu kontrak pembelian 

antara penjual dan pembeli memuaskan, atau penyelesaian transaksi dan 

pertukaran uang antara penjual dan pembeli.  

Komisi upah keberhasilan berkisar antara 2,5% s/d 15% bergantung 

pada ukuran transaksi dan juga jenis bisnis atau komisi yang di dapat 

sesuai pada kesepakatan yang dibuat oleh pengguna jasa dan makelar 

berapa pembayaran jasa yang akan dibayarkan oleh pengguna jasa untuk 

seorang makelar atas jasanya.
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