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ABSTRAK 

 

 Prinsip jual beli dalam Islam ialah jual beli yang membawa 

keuntungan dan manfaat pada pelakunya yang berdasarkan atas 

ketuhanan, etika,kemanusiaan dan keseimbangan. Keuntungan 

dari pihak penjual adalah apa yang didapatkan berdasarkan 

kuantitas penjualan barang. Ada banyak cara yang dilakukan 

sebagai upaya mempengaruhi pembeli agar membeli barang 

yang dijualnya. Salah satunya ialah dengan melakukan promosi 

diskon dalam sistem pemasaranya. Ada kalanya pembeli yang 

senantiasa memiliki references price menyadari bahwa barang 

yang didiskon harga awalnya dinaikkan terlebih dahulu dan 

barang yang dikenakan diskon adalah barang yang berkualitas 

jelek. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana 

pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem diskon pada Toko 

Bata di Kecamatan Panjang dan bagaimanana pandangan hukum 

Islam tentang jual beli dengan sistem diskon. Tujuan penelitian 

ini adalah supaya masyarakat mengetahui Bagaimana peraktik 

jual beli dengan sistem diskon pada Toko Bata sesuai tidak 

dengan hukum Islam dalam menetapkan ketentuan-

ketentuannya.     

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 

research), penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan 

metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa 

yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat. Dalam hal ini akan langsung mengamati orang-

orang yang terkait dalam jual beli dengan sistem diskon sebagai 

data primer. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

       Hasil dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa jual beli 

dengan sistem diskon ditinjau dari hukum Islam khususnya di 

Toko Bata tidak di bolehkan karena sistem diskon yang 

diterbitkan secara diam-diam dan pembeli tidak mengetahui 

apakah itu didiskonkan langsung apa harganya dinaikkan 

terlebih dahulu baru didiskonkan. Jadi diskon yang terdapat 

pada Toko Bata menjadi diharamkan karna adanya 

pembohongan  dalam memberikan diskon. 
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MOTO 

 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالّ َأن  يَا أَيّ َها اّلِذيَن آَمُنواْ الَ تَْأُكُلَواْ أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
 َتُكوَن ِِتَارًَة َعن تَ رَاٍض ّمْنُكم

 

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. 

[QS. An-Nisaa’ : 29].
1
 

                                                             
 1 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (tanggerang, 

2010), h. 84 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

  Adapun judul skripsi ini adalah TINJAUAN 

HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DENGAN 

SISTEM DISKON (Studi pada Toko Bata Kecamatan 

Panjang Kota Bandar Lampung) 

  Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan 

menghindari kesalah fahaman atau kekaburan dalam 

mengambil arti dan maksud dalam judul skripsi, maka perlu 

dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul 

skripsi: “tinjauan Hukum Islam Dalam Sistem Diskon” 

maka dapat diuraikan definisi istilah yang berkaitan antara 

lain adalah: 

1. Hukum Islam : Menurut Hasbi Ash-Shidieqy Hukum 

Islam adalah : 

ِزْيَعِتَعلَى َحاَجاِث   َهْجُوْىُع َهَحاَوالَِث الفُقَهاَِء لِتَْطبَىِْق الشَّ

 الُوْجـتَِوعِ 
 Artinya: “koleksi daya upaya ahli hukum untuk 

menetapkan syari‟at Islam sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.”
1
 

2. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen 

atau elemen yang dihubungkan bersama untuk 

memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk 

mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan 

untuk menggambarkan suatu setentitas yang 

berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali 

bisa dibuat.
2
 

3. Diskon Menurut Carthy yang dikutip oleh Arif 

Isnaini,diskon merupakan pengurangan dari harga daftar 

yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang juga 

mengorbankan fungsi pemasaran atau menyediakan 

                                                             
 

1
 Hasby Ash-Shidieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta : Bulan 

Bintang, 1995), h.  44 

 
2
 https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem akses tanggal 22 november 

2016 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Elemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Materi
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
https://id.wikipedia.org/wiki/Model_matematika
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
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fungsi tersebut untuk dirinya sendiri. Potongan harga 

dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam perencanaan 

strategi pemasaran.
3
 

 

B. Alasan Memilih Judul 
  Pada dasarnya terdapat dua alasan dalam 

pemilihan suatu judul penelitian, yaitu alasan obyektif dan 

alasan subyektif.  

1. Alasan Obyektif: sering terjadi adanya diskon besar-

besaran  dalam penjualan barang dari 50%,70% dan 

80% sehingga penelitian ini dianggap perlu guna 

menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Islam. 

2. Alasan Subyektif: bahwa judul tersebut sesuai dengan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh di Fakultas Syariah 

IAIN Raden Intan Lampung, selain itu juga guna 

memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari‟ah IAIN 

Raden Intan Lampung. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

  Mengingat semakin pesatnya pertumbuhan 

barang yang dibutuhkan oleh konsumen, semakin 

bertambah banyak, baik dalam jumlah maupun jenisnya. 

Hal ini mendorong untuk berpacu agar dapat memuaskan 

kebutuhan konsumen dengan cara menghasilkan barang 

sesuai dengan keinginan konsumen. tujuan perusahaan toko 

bata untuk meningkatkan hasil penjualan tercapai maka 

perusahaan toko bata mempunyai cara-cara atau metode-

metode yang digunakan sebagai pedoman terutama dalam 

bidang pemasaran. Strategi pemasaran adalah cara yang 

paling tepat dalam upaya meningkatkan penjualan, caranya 

ialah dengan mendiskonkan suatu barang agar konsumen 

berminat dalam produk/barang yang ada di Toko Bata itu 

sendiri.
4
 

                                                             
 

3
 Arif Isnaini , Model dan Strategi Pemasaran, (makasar : NTP 

Press, 2005), 89 

 
4
 http://rieftiyan.blogspot.co.id/2010/03/pengaruh-promosi-dan-

potongan-harga.html 
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 Berdasarkan strategi pemasaran tersebut sistim 

diskon yang terjadi di Toko Bata sangatlah menggiurkan 

yaitu sebelum penjual memasang promosi diskon 50% ia 

telah menganti stiker sebelumnya harga yang sebelumnya 

tertulis Rp l00.000, menjadi Rp.200.000,-sehingga bila 

harga ini di discount 50% maka harganya tetaplah 100.000,-

. Keinginan pembeli yang beranggapan mendapatkan harga 

yang murah, dan dapat membeli barang dengan separoh 

harga benar-benar tertipu. 

  Selain itu juga perlu diperhatikan mengenai objek 

akad yang dikenai sistem diskon. barang yang di diskon 

merupakan barang yang tidak laku atau berkualitas jelek. 

Maka pembeli harus benar-benar teliti sebelum membeli 

barang. 

  Promosi yang dilakukan dalam rangka pemasaran 

telah memberikan peranan yang penting guna 

mempengaruhi konsumen agar mau membeli produk yang 

ditawarkan. Promosi penjualan terdiri dari kumpulan kiat 

insentif yang beragam, kebanyakan berjangka pendek, 

dirancang untuk mendorong pembelian suatu produk/barang 

tertentu secara lebih cepat/atau lebih besar oleh konsumen 

atau pedagang. Sistem promosi yang dikenal luas salah 

satunya adalah dengan menggunakan sistem potongan 

harga.
5
 

  Sistem potongan harga lazimnya disebut dengan 

sistem diskon,dimana pembeli mendapatkan potongan harga 

dari harga aslinya untuk barang tertentu. Hal ini tentu 

sangat menarik minat pembeli untuk mendapatkan barang 

tersebut. Diskon biasanya diberikan berkisar antara 5% 

bahkan hingga 70%.  

  Dalam hal jual beli, tentu sebagai pembeli setiap 

orang harus cermat dalam memilih harga barang yang akan 

dibeli. Membandingkan harga barang dari satu tempat 

                                                             
 

5
Yuniati Asmaniah, “Bauran Promosi dalam Persepektif Islam” 

Skripsi Jurusan Al-Ahwal  Syakhsiyah Fakultas Syari‟ah, Malang, 

Universitas Islam Negeri Malang, 2007. 
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penjualan dengan tempat yang lain tentu lazim dilakukan. 

Termasuk juga apabila terdapat diskon di suatu tempat 

perbelanjaan, tentunya pembeli juga mengetahui harga 

umum barang tersebut yang dijual di pasaran sebelum 

diberlakukan potongan harga atau diskon. Hal ini disebut 

dengan istilah reference price. 

  Berkenaan dengan permasalahan di atas, maka 

peneliti memilih objek penelitan yang dilakukan pada 

pertokoan yang berlokasi di di wilayah panjang kota Bandar 

lampung. Karena pada wilayah tersebut, terdapat pertokoan 

yaitu toko bata yang senantiasa melakukan promosi dengan 

memberikan potongan harga atau diskon pada barang-

barang yang dijualnya. Selain itu latar belakang pemilik 

Toko adalah mayoritas Islam. Maka penting untuk diketahui 

apakah sistem diskon di toko bata tersebut telah sesuai 

dengan prinsip syari‟ah atau tidak. 

 

D. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang masalah di 

atas, maka pokok masalah yang dapat diangkat dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peraktik jual beli dengan sistem diskon pada 

Toko Bata kecamatan panjang? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli 

dengan sistem diskon pada Toko Bata kecamatan 

panjang?  

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah 

tersebut. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan 

dan kegunaan yang akan dicapai, antara lain: 

1. Tujuan Penelitian ini, yaitu: 

a. Untuk mengetahui praktek jual beli dengan sistem 

diskon pada Toko Bata panjang Bandar lampung. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang 

jual beli dengan sistem diskon pada Toko Bata 

panjang Bandar lampung. 
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2. Kegunaan Penelitian ini, yaitu: 

a. Secara Akademis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan Islam dimasa yang akan datang, 

khususnya masalah yang berkaitan dengan sistem 

diskon . 

b. Secara Praktis penelitian ini sebagai sumbangan 

pemikiran dan serta sebagai pembelajaran bagi pihak-

pihak terkait di kecamatan panjang 

 

F. Manfaat Peneltian 

a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan 

di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri 

Lampung, khususnya Fakultas Syari‟ah dan Hukum pada 

program Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) 

b. Secara Praktis penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan sumbangan yang berarti bagi Khazanah 

Ekonomi Islam dan sekaligus dapat memberikan 

penjelasan tentang system diskon tersebut agar orang-

orang dapat mengerti dengan diskon itu sendiri. 

 

G. Metode Penelitian 

  Metode penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif' yaitu penelitian tentang riset yang 

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis.Proses dan makna (perspektif subjek) lebih 

ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. 

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan 

(field research), yaitu penelitian yang dalam hal ini 

dilakukan di lapangan atau pada responden,yakni Toko Bata 

kec. panjang Bandar lampung.
6
 Alasannya, Peneliti 

menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial 

                                                             
 

6
 Psikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/ akses tanggal 18 

februari 2017 

https://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi
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merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi 

ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi. 

Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung di tempat 

kejadian. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali 

sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang 

terjadi saat itu. Hasil-hasil yang diperoleh pada saat itu 

segera disusun saat itu pula. Apa yang diamati pada 

dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan di mana 

tingkah laku berlangsung. 

  Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (library Research) sebagai 

pendukung dalam melakukan penelitian, dengan 

menggunakan berbagai literatur yang ada diperpustakaan 

yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk 

diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

  Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu 

suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-

ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan 

fenomena tertentu 
7
 Dalam penelitian ini akan 

dideskripsikan tentang bagaimana praktik jual beli dengan 

sistem diskon ditinjau dari hukum Islam. 

3. Data dan Sumber Data 

   Sumber dan jenis data yang diperlukan untuk 

dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Data Primer. 

  Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran 

atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai 

sumber informasi yang dicari.
8
 Adapun yang menjadi 

                                                             
 

7
 Kaelan M.S., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, 

(Yogyakarta : Paradigma, 2005),   h.58 

 
8
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta,, Pustaka 

Pelajar, 1999), h. 91. 
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sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

didapat dari tempat yang menjadi obyek penelitian, yaitu : 

dari toko bata , kecamatan panjang, khususnya jual beli 

dengan sistem diskon. 

2. Data Sekunder. 

  Sumber data sekunder merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain).
9
 

4. Populasi dan Sampel 

1. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu 

yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, 

objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat 

berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan 

sebagainya.
10

 Jumlah masyarakat yang melakukan praktik 

jual beli secara diskon yaitu sekitar 10 orang 

2. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan 

cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, 

jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili 

populasi.
11

 Sampel dalam penelitian ini yaitu wakil yang 

dipilih untuk mewakili populasi yang ada yaitu toko bata 

Kecamatan panjang yang melakukan jual beli dengan 

sistem diskon
 12

. Berdasarkan teori Suharsimi Arikunto 

apabila populasi kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi, tetapi jika jumlah populasinya besar, dapat 

diambil antara 10-15% atau 15-20% atau lebih.
13

 Karena 

populasinya kurang dari 100 maka diambil semua, 

sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. 

                                                             
 

9
 Sunardi Nur, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, 

(Jakarta, Bumi Aksara, 2011), h. 76. 

 
10

  Susiadi AS, Op. Cit., h. 81. 

 
11

  Ibid., h. 81. 

 
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta, Rineka    Cipta), h. 134. 

 
13

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta, Rineka Cipta), h. 134. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan 

pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang 

berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan 

tujuan-tujuan empiris.
14

 Dalam penelitian ini data yang 

diperoleh dengan cara melihat di lapangan terhadap 

transaksi jual beli secara diskon yang sedang berlangsung 

pada salah satu tempat/toko yang digunakan saat 

terjadinya transaksi 

2. Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 

pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban 

responden dicatat atau direkam.
15

 Teknik wawancara 

yang digunakan dalam penelitian ini: Teknik wawancara 

berstruktur, yaitu di mana pewawancara menggunakan 

daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan 

wawancara.
16

 Pelaksanaan wawancara dilakukan peneliti 

secara langsung kepada masyarakat, karyawan Toko, 

menejer Toko. 

3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. 

Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, 

surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam 

pekerjaan dan dokumen lainnya.
17

 

6. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a. Edit Data (Editing) 
  Edit data adalah pengecekan atau pengoreksian 

data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data 

yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan 

meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan 

kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di 

                                                             
 

14
  Susiadi AS, Op. Cit., h. 114. 

 
15

  Ibid., h. 107. 

 
16

 Ibid., h. 108. 

 
17

 Ibid., h. 115. 
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lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya 

dapat dilengkapi atau diperbaiki.
18

 

b. Sistematika Data (Sistematizing) 
  Sitematika data yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika  bahasan berdasarkan urutan masalah. 

7. Metode Analisis Data 

  Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu 

Praktik jual beli secara diskon Dalam Hukum Islam yang 

akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya 

adalah analisis ini bertujuan mengetahui adanya kerugian 

dari pihak pembeli dalam perakti jual beli secara diskon. 

Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam. Yaitu agar 

dapat memberikan pemahaman mengenai adanya unsur 

merugikan dalam kedua pihak pembeli dan penjual dalam 

jual beli secara diskon. 

  Metode berpikir dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan induktif, yaitu “metode yang 

mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan 

kadah-kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai 

fenomena yang diselidiki”.
19

 Metode ini digunakan dalam 

membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan 

dengan jual beli secara diskon. 

 

  Selain metode induktf, penulisan ini juga 

menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu 

“pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang 

bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum 

untuk menilai kejadian yang khusus”.
20

 Hasil analisanya 

dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

 

                                                             
 

18
 Ibid., h. 122. 

 
19

 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta, Yayasan Penerbit 

Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36. 

 
20

  Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta, Andi Offest, 

1995), h. 136. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Jual Beli Menurut Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

  Terdapat beberapa pengertian jual beli baik 

secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah 

(terminologi). Jual beli menurut bahasa (etimologi) 

berarti: 

ْيئِ  ْيِئ بِالشَّ  ُمَقابَ َلةُالشَّ
“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”  

 

  Kata lain dari jual beli (al-Bai‟) adalah al-Tijarah 

yang berarti  perdagangan. Hal ini sebagaimana Firman 

Allah SWT:
21 

(٩9يَ ْر ُجْوَن ِِتَا َرًة َلْن تَ بُ ْوَر )َفاطر:  ... 
Artinya: “Mereka itu mengharapkan tijarah 

(perdagangan) yang tidak akan  rugi.” (Q.S. Fathir 

(35) :  29)
22

 

   

Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa 

pendapat:
23

 

a. Menurut Ulama Hanafiah, jual beli adalah: 

 ُمَباَدلَُة َمٍل ِبَاٍل َعَلى َوْجٍو ََمُْصْوصٍ 
 “Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang 

lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).” 

 

 

 

                                                             
  

21
 Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar 

Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 

2015), h. 139. 

 
22

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah 

(Bandung: Diponegoro, 2010), h. 437. 

 
23

 Kumedi Ja‟far, Op.Cit, h. 139-140. 
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b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah: 

 ُمَقا بَ َلُة َماٍل ِبَاٍل ََتِْلْيًكا
 “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk 

kepemilikan.” 

c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah: 

 ُمَباَدلَُة املَاِل بِْاملَاِل ََتِْلْيًكا َوََتَلًُّكا    
 “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk 

saling menjadikan milik.” 
  Menurut Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian 

lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Kata Al-

Bai‟(jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya 

dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing 

mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak 

belakang.
24

 

  Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan 

bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar 

barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan 

hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara‟ 

(hukum Islam).
25

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

 Hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan 

tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-

Syatibi (w.790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh 

berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh 

ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang) 

sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.
26

 

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur‟an, sunnah, dan 

ijma‟. 

 

                                                             
 

24
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12, (Bandung:Alma‟arif, 1997), 

h. 47. 

 
25

 Khumedi Ja‟far, Op.Cit, h. 140. 

 
26

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2007),  h. 114. 
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a. Al-Qur’an 

 Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW. dalam bahasa Arab 

yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara 

metawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis 

dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan 

ditutup dengan surat An-Nas.
27

 Imam As-Syafi‟i, 

sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa 

Al-Qur‟an merupakan sumber hukum Islam yang 

paling pokok.
28

 Terdapat sejumlah ayat al-Qur‟an 

yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam 

surat Al-Baqarah, 2:275 yang berbunyi:
29

 

بىا  َو اَ َحلَّ هللاُ الْبَْيَع َو َحزَّ َم الزِّ
 Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan  mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah 

(2) : 275)
30

 

Ayat di atas secara umum tapi tegas 

memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual 

beli dan keharaman riba. Allah SWT. tegas-tegas 

menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. 

Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-

sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat 

perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama 

dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan 

disamping tanggung jawab risiko kerugian yang 

kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu 

sendiri.
31

 Dalam surat Al-Baqarah 2:198, berbunyi: 

 

 

                                                             
 

27
 Rachmat Syafei, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2010), h. 50. 

 
28

 Ibid 

 
29

  Nasrun Haroen, Op.Cit, h. 113. 

 
30

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah 

(Bandung: Diponegoro, 2010), h. 47. 

 
31

  Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi (Jakarta: 

Paragonatama Jaya, 2013), h. 173-174 
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ْي رَّ بُِّكنْ   لَْيَس َعلَيُْكْن ُجنٌَح اَْى تَْبتَُغْىافَْضالً هِّ
Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu 

mencari karunia dari Tuhan- mu”. (Q.S. Al-

Baqarah (2) : 198)
32

 

 Allah SWT. juga telah menegaskan dalam surat 

An-Nisa‟ ayat 29 yang berbunyi: 

يَا أَيُّهَا الَِّذيَي آَهنُْىا الَ تَأُْكلُُىا أَْهَىالَُكْن بَْينَُكْن بِاْلبَاِطِل االَّ 

نُْكنْ   اَْى تَُكْىَى تَِجاَرةً َعْي تََزاٍض هِّ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! 

Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 

suka di antara kamu”.
33

 

 Isi kandungan ayat di atas menekankan 

keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang 

ditetapkan dan tidak melakukan apa yang 

diistilahkan dengan (الباطل) al-bathil, yakni 

pelanggaran terhadap ketentuan agama atau 

persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga 

menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau 

yang diistilahkan dengan ( )عي تز اض هنكن  „ an 

tarâdhin minkum. Walaupun kerelaan adalah sesuatu 

yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-

tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja 

yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah 

terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum 

untuk menunjukkan kerelaan.
34

 

b. Sunnah 

Sunnah sering disamakan dengan hadis, 

artinya semua perkataan, perbuatan, dan taqrir yang 

disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sunnah 

merupakan sumber hukum kedua setelah Al-

                                                             
 

32
 Departemen Agama RI, Op.Cit, h.31. 

 
33

 Ibid, h. 83. 

 
34

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 2 (Jakarta: Lentera 

Hati, 2002), h. 499. 
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Qur‟an.
35

 Dasar hukum jual beli dalam sunnah 

Rasulullah SAW. di antaranya adalah hadis Rifa‟ah 

dan ibn Rafi‟ bahwa: 

ُسِئَل النبىى صلى اهلل عليو و سلم َأيُّ اْلَكْسِب َأْطَيُب؟ 
ُرْوٍر  )رواه البزاز فَ َقَل : َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه وَُكلُّ بَ ْيٍع َمب ْ

 36واحلاكم(
“Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat 

mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. 

Rasulullah SAW. ketika itu menjawab: Usaha 

tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang 

diberkati” (H.R. Al-Baz-zar dan al-Hakim). 

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi 

kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah 

SWT.  

  Dalam hadis dari Abi Sa‟id al-Khudri 

yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah 

Hibban, Rasulullah SAW. menyatakan: 

َا اْلبَ ْيُع َعْن تَ رَاٍض  37)رواه البيهقى(ِإَّنَّ  
“Jual beli itu didasarkan kepada suka sma suka.” 

Dalam riwayat at-Tarmizi: 

صلى اهلل عليو  ِعْيٍد َرِضَى اهللُ َعْنُو َقَل َرُسْوُل اهللِ َعْن َاِِب سَ 
ْيِقْْيَ و سلم  دِّ ُدْوُق االَِمْْيُ َمَع الْنَِّبي ِّْْيَ َوالصَّ ، اْلتَّا ِجرُالصَّ

َهَداِء  38)رواه الرت مزى(َواْلشُّ  
                                                             
 

35
 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 

2009), h. 156. 

 
36

  Kutubus sittah,  juz III, Beirut : Daar  Al-kutb Al-Ilmiyah, 1998, 

hlm, 4 

 
37

 Al-tarmizi, sunnah Al-tirmidzi, juz 3, maktabah kutub Al-mutun 

(Al-mutun) 5/5 

 
38

 Abi Isa Muhammabad Al- Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, juz III, 

Beirut : daar Al-Fikri, t.th. hlm 515 
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“Dari Abu Sa‟id Radiyallahu Anhu, katanya: 

Rasulullah SAW bersabda: Pedagang yang jujur 

dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) 

dengan para Nabi, para sidiqin, dan para syuhada‟” 

(H.R. Tarmizi).  

c. Ijma 

   Ijma‟ diartikan kesepakatan (al-ittifaq) 

terhadap sesuatu. Secara terminologis, ijma‟ adalah 

kesepakatan semua mujtahid dari ijma‟ umat 

Muhammad SAW. dalam suatu masa setelah beliau 

wafat terahadap hukum syara‟.
39

 Ijma merupakan 

sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur‟an 

dan sunnah. Umat sepakat jual beli dan 

penekunannya sudah berlaku (dibenarkan sejak 

zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.
40

 

لِْيُل َعَلى َمْنِعوِ  بَاَحُة ِاالََّماقَاَم الدَّ َعاَمَلِة َاْْلِ
ُ

 اْْلَْصُلِفى امل
  “Hukum dasar dalam bidang muamalah 

adalah kebolehan (ibahah)  sampai ada dalil 

yang melarangnya”.
41

 

  Itu artinya, mengenai dasar hukum jual beli 

dalam ijma, ulama telah sepakat bahwa jual-beli 

diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak 

akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau 

barang milik orang lain  yang dibutuhkannya itu, 

harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.
42

  

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

  a. Rukun Jual Beli 

          Dalam menetapkan rukun jual beli, 

diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. 

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan 

                                                             
 

39
 Beni Ahmad Saebani, Op.Cit, h. 165. 

 
40

 Sayyid Sabiq, Op.Cit, h. 48. 

 
41

 Beni Ahmad Saebani, Op.Cit, h. 59-60. 

 
42

  M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh 

Muamalat) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118. 
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kabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam 

jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak 

untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu 

berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, 

maka diperlukan indikator (qarinah) yang 

menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. 

Dapat adalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau 

dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi 

(penyerahan barang dan penerimaan uang).
43

 

 Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, 

yaitu: 

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual 

barangnya, atau orang 

yang diberi kuasa untuk menjual harta orang 

lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan 

transaski jual beli (mukallaf). 

b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat 

membelanjakan hartanya (uanganya).
44

 

2. Shighat (ijab dan qabul) 

  Shighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan 

antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk 

melakukan transaksi jual beli, dimana pihak 

pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual 

menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi 

menyerahkan barang lisan maupun tulisan.
45

 

3. Ada barang yang dibeli 

  Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada 

ma‟qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual 

beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian 

jual beli.
46

 

 

                                                             
 

43
 Ibid, h. 76. 

 
44

 Kumedi Ja‟far, Op.Cit, h. 141 

 
45

 Ibid 

 
46

 Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. Jurnal Bisnis dan 

Manajemen Islam, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), h. 249. 
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4. Ada nilai tukar pengganti barang 

  Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu 

yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai 

(store of value), bisa menilai atau menghargakan 

suatu barang (unit of account), dan bisa dijadikan 

alat tukar (medium of exchange).
47

 

b. Syarat Jual Beli 

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai 

dengan rukun jual   

beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Syarat orang yang berakad 

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan 

akad jual beli harus memenuhi syarat:  

a) Baligh dan berakal. Dengan demikian, jual beli 

yang dilakukan anak kecil yang belum berakal 

hukumnya tidak sah. Jumhur ulama  

berpendapat, bahwa orang yang melakukan 

akad jual beli itu harus telah akil baligh dan 

berakal.
48

 Baligh menurut hukum Islam (fiqih), 

dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 

15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang 

bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena 

itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil 

adalah tidak sah namun demikian bagi anak-

anak yang sudah dapat membedakan mana 

yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum 

dewasa (belum mencapai uasia 15 tahun dan 

belum bermimpi atau belum haid), menurut 

sebagian ulama bahwa anak tersebut 

diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual 

beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan 

tidak bernilai.
49

 

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), 

maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi 
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jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu 

tekanan atau paksaan kepada pihak lain, 

sehingga pihak lain pun melakukan transaksi 

jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. 

Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan 

atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.
50

 

c) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang 

yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak 

dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual 

dalam waktu bersamaan.
51

 

d) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa 

para pihak yang mengikatkan diri dalam 

transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang 

boros (mubazir), sebab orang yang boros 

menurut  hukum dikatakan sebagai orang yang 

tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat 

melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum 

meskipun hukum tersebut menyangkut 

kepentingan semata.
52

 

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul 

  Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa 

urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua 

belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad 

berlangsung. Ijab kabul harus diucapkan secara 

jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua 

belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-

menyewa.
53

 Ulama fikih menyatakan bahwa syarat 

ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:  

a) Oang yang mengucapkannya telah akil baligh 

dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal 

(Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan 

perbedaan mereka dalam menentukan syarat-

syarat seperti telah dikemukakan diatas. 
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b) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “Saya 

jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu 

pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga 

sepuluh ribu.” 

c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. 

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan 

akad jual beli hadir dan membicarakan masalah 

yang sama.
54

 

d) Janganlah diselingi dengan kata-kata lain 

antara ijab dan kabul.
55

 

3. Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai 

berikut:  

a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi 

pihak penjual menyatakan kesanggupannya 

untuk mengadakan barang itu. Umpamanya, 

barang itu ada pada sebuah toko atau masih di 

pabrik dan yang lainnya di simpan di gudang. 

Sebab adakalanya tidak semua barang yang 

dijual berada di toko atau belum dikirim dari 

pabrik, mungkin karena tempat sempit atau 

alasan-alasan lainnya. 

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 

diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan 

ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan 

emas itu belum dimiliki penjual. 

d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, 

atau pada waktu yang telah disepakati bersama 

ketika akad berlangsung.
56
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4. Syarat nilai tukar (harga barang) 

 Nilai tukar baranag adalah termasuk unsur yang 

terpenting. Zaman sekarang disebut uang. 

Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih 

membedakan antara as-tsamn dan as-Si‟r. Menurut 

mereka, as-tsamn adalah harga pasar yang berlaku 

ditengah-tengah masyarakat, sedangkan as-Si‟r 

adalah modal kepada konsumen, dengan demikian, 

ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang 

dan harga anatara pedagang dan konsumen (harga 

jual pasar). Harga yang dipermainkan para 

pedagang adalah as-tsamn, bukan harga as-Si‟r.
57

 

Ulama Fikih mengemukakan syarat as-tsamn 

sebagai berikut:  

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus 

jelas jumlahnya. 

b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad 

(transaksi), sekali pun secara hukum seperti 

pembayaran dengan cek atau kartu kredit. 

Apabila barang itu dibayar kemudian 

(berhutang), maka waktu pembayarannya pun 

harus jelas waktunya. 

c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, 

maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan 

barang yang diharamkan syara‟ seperti babi dan 

khamar, karena kedua jenis benda itu tidak 

benilai dalam pandangan syara‟. 

4. Macam-macam Jual Beli 

Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa 

klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain: 

a. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi atau 

setidaknya tiga bentuk, yaitu: 

1. Jual beli yang shahih 

  Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli 

yang shahih  apabila jual beli itu disyariatkan, 
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memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan 

milik orang lain, dan tidak tergantung pada Khiyar 

lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah 

kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat 

jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu 

telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, 

tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga 

dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak 

ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli 

seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua 

belah pihak. 

2. Jual beli yang batal 

  Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang 

batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak 

terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan 

sifatnya tidak disyari‟atkan atau barang yang dijual 

adalah barang-barang yang diharamkan syara‟. 

Jenis-jenis jual beli yang batil antara lain : 

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama 

fiqh sepakat menyatakan jual beli yang seperti 

ini tidak sah atau batil. Misalnya, 

memperjualbelikan buahan yang putiknya pun 

belum muncul di pohon. 

b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan 

oleh pembeli, seperti menjual barang yang 

hilang atau burung piaraan yang  lepas dan 

terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh 

ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori bai 

al-gharar (jual beli tipuan). 

c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, 

yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik 

itu semua terdapat unsur tipuan. 

d) Jual beli benda-benda najis, seperti khamar, 

babi, bangkai, dan darah, karena semuanya itu  

dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak 

mengandung harta. 

e) Jual beli al-„arbun, yaitu jual beli yang 

bentuknya dilakukan melalui perjanjian, 
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pembeli membeli sebuah barang dan uangnya 

seharga barang yang diserahkan kepada penjual, 

dengan syarat apabila pembeli tertarik dan 

setuju maka jual beli sah. Tetapi apabila 

pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, 

maka uang yang telah diberikan kepada penjual, 

menjadi hibah bagi penjual.  

f) Memperjual belikan air sungai, air danau, air 

laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang 

karena air yang tidak dimiliki seseorang 

merupakan hak bersama ummat manusia, tidak 

boleh diperjualbelikan. 

3. Jual beli fasid adalah jual beli yang rusak dan 

apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan 

boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid, antara 

lain: 

a) Jual beli al-majhul, yaitu jual beli yang 

barangnya secara global tidak dapat diketahui, 

dengan syarat kemajhulannya bersifat 

menyeluruh . Akan tetapi, apabila 

kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual 

belinya sah. 

b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. 

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini 

dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau 

tenggang waktu yang disebutkan dalam akad 

jatuh tempo. 

c) Menjual barang ghaib yang tidak dapat 

dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, 

sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh 

pembeli. 

d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. 

e) Barter dengan barang yang diharamkan, 

umpamanya menjadikan barang-barang yang 

diharamkkan sebagai harta, seperti babi, khamr, 

bangkai, dan darah. 

f) Jual beli ajal, misalnya seseorang menjual 

barangnya kepada orang lain yang 
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pembayarannya ditunda selama satu bulan, 

kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, 

pemilik barang pertama membeli barang itu 

dengan harga yang lebih rendah, sehingga 

pertama tetap berhutang kepada penjual. Jual 

beli seperti ini dikatakan fasid karena jual beli 

ini menyerupai dan menjurus kepada riba. 

g) Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk 

tujuan pembuaan khamr. 

h) Jual beli dnegan dua syarat. Misalnya seperti 

ungkapan pedagangyang mengatakan, “Jika 

tunai harganya Rp. 50.000, dan jika berutang 

harganya Rp. 75.000”. 

i) jual beli barang yang sama sekali tidak dapat 

dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli 

tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup. 

j) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang 

belum sempurna matangnya untuk dipanen. 

b. Ulama malikiyah, membagi jual beli dari segi 

terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, 

antara lain: 

1. Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya 

barang, yaitu: 

a) Jual beli yang hadir, artinya barang yang 

dijadikan objek jual beli Nampak pada saat 

transaksi berlangsung; 

b) Jual beli yang barangnya dianggap 

kelihatan seperti jual beli salam. Salam atau 

salaf itu sama artinya dengan pesan. 

Dikatakan jual beli salam karena orang 

yang memesan itu sanggup menyerahkan 

uang modal di majelis akad. 

2. Jual beli dilihat dari segi kepastian akad, yaitu: 

a) Jual beli tanpa Khiyar, 

b) Jual beli Khiyar. 
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5. Jual Beli yang dilarang menurut hukum Islam 

Berkenaan dengan hal ini, Wahbah Al-Juhalili membagi:
58

  

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

dan pembeli, antara lain: 

a) Jual beli orang gila 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang 

yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang 

yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab 

ia dipandang tidak berakal.  

b) Jual beli anak kecil. 

Maksudnya jual beli yang dilakukan anak kecil 

(belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali 

dalam perkara-perkara yang ringan. 

c) Jual beli orang buta 

Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli yang 

dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya 

dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa 

membedakan barang jelek dan yang baik, bahkan 

menurut ulama Syafi‟iyah walaupun diterangkan 

sifatnya tetap dipandang tidak sah. 

d) Jual beli Fudhul 

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin 

pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama 

jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab 

dianggap mengambil hak orang lain (mencuri) 

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

pemboros) 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh 

orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit 

maupun kebodohannya dipandang tidak sah, sebab 

ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya 

dipandang tidak dapat dipegang. 
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f) Jual beli Malja‟ 

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang 

sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian 

menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena 

dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi 

pada umumnya. 

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

yang diperjual belikan), antara lain: 

a) Jual beli Gharar 

Yaitu jual beli barang yang mengandung 

kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah. Hal 

ini sebagaimana sabda Nabi: 

َمَك  َعْن اِْبِن َمْسُعوٍد,, اَنَّ النَِّبَّ ص .م.قَاَل:الََتْشتَ ُرْواالشَّ
 )رواه امحد(  59ِِف اْلَما ِءفَِانَُّو ُغَرٌر 

“Dari Ibnu Mas‟ud, bahwa Nabi saw. bersabda: 

Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, 

karena jual beli ini termasuk gharar (menipu)”.
60

 

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak 

dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara 

dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, 

karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada 

kejelasan yang pasti. 

c) Jual beli Majhul 

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya 

jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli 

buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-

lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama 

tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan 

di antara manusia. 
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d) Jual beli sperma binatang 

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) 

binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantang 

dengan sapi betina agar mendapat 

 keturunan yang baik adalah haram. Hal ini 

sebagaimana sabda Nabi: 

َعْن اِْبِن ُعَمَر ر . ع.قَاَل نَ َهى َرُسْوُل اهلِل ص . م.َعْن 
 61)رواه البخارى(َعْسِب اْلَفُحِل 

 “Dari Ibnu Umar RA berkata : Rasulullah SAW 

telah melarang menjual sperma (mani) 

binatang”.
62

 

e) Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-

qur‟an) 

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang 

sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, 

babi, bangkai, dan berhala adalah haram. Hal ini 

sebagaimana sabda Nabi: 

ص .م.َقَل ِانَّ اهلَل َوَرُسْولَوُ  َعْن َجابٍِر ر.ع.اَنَّ َرُسْوَل اهللِ 
ْيَتِة َوْاْلِْنزِْيِرَوْااَلْصَناِم 

َ
)رواه البجاري َحرََّم بَ ْيَع اْْلَْمِر َوامل

 63ومسلم(
“Dari Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda: 

Sesungguhnya Allah SWT dan Rasulnya telah 

mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan 

berhala”.
64

 

f) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam 

perut induknya. Jual beli yang demikian adalah 
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haram, sebab barangnya belum ada dan belum 

tampak jelas, hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

 ْيِع َحَبَل احْلَبَ َلةِ َعْن اِْبِن ُعَمَرَقَل: نَ َهى َرُسْوُل اهلِل ص .م.َعْن ب َ 
                      )رواه البخارى ومسلم والرتمزى( 65  

 “Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata : Nabi SAW, 

melarang menjual binatang yang sekarang sedang 
dikandung”.

66
 

g) Jual beli Muzabanah 
Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang 

kering, misalnya jual beli padi kering dengan 

bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya 

sama, sehingga akan merugikan pemilik padi 

kering, oleh karena itu jual beli ini dilarang. 

h) Jual beli Muhaqallah 

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di 

ladang atau di sawah. 

Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena 

mengandung unsur riba di dalamnya (untung-

untungan). 

i) Jual beli Mukhadarah 

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas 

untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih 

hijau, mangga yang masih kecil (kruntil) dan lain 

sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh 

agama, sebab barang tersebut masih samar (belum 

jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh 

(rontok) tertiup angin sebelum dipanen oleh 

pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah 

satu pihak. 
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j) Jual beli Mulasammah 

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya 

seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan 

atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap 

telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang 

oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-

akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan 

kerugian pada salah satu pihak. 

k) Jual beli Munabadzah 

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya 

seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa 

yang ada padamu, nanti kulemparkan pula 

kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi 

lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual 

beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena 

mengandung tipuan dan dapat merugikan salah 

satu pihak. 

3. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul) 

a) Jual beli Mu‟athah 

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak 

(penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang 

maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, 

jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena 

tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. 

b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul 

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak 

sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul 

dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, 

karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga 

atau menurunkan kualitas barang. 

c) Jual beli Munjiz 

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu 

syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang 

akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak 

sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat 

dan rukun jual beli. 
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d) Jual beli Najasyi 

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara 

menambah atau melebihi harga temannya, dengan 

maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau 

membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini 

dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan 

keterpaksaan (bukan kehendak sendiri). Hal ini 

sebagaimana sabda Nabi: 

 67)رواه البخارى ومسلم(نَ َهى َرُسْوُل اهلِل ص . م. َعِنالنََّجِش 
“Rasulullah SAW telah melarang melakukan jual 

beli dengan Najasyi”. 
e) Menjual di atas penjualan orang lain 

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang 

lain dengan cara 

menurunkan harga, sehingga orang itu mau 

membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: 

kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, 

nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang 

lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini 

dilarang agama karena dapat menimbulkan 

perselisihan (persaingan) tidak sehat di antar 

penjual (pedagang), hal ini sebagaimana sabda 

Nabi: 

َقَل َرُسْوُل اهلِل ص . م.َوالَيَِبْيُع الرَُّجُل َعَلى بَ ْيِع َاِخْيِو 
 68)رواه البخارى ومسلم(

“Rasulullah SAW bersabda : seseorang tidak boleh 

menjual tas penjualan orang lain”. 

f) Jual beli di bawah harga pasar 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan 

dengan cara menemui orang-orang (petani) desa 
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sebelum mereka masuk pasar dengan harga 

semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, 

kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. 

Jual beli seperti ini dipandang kurang baik 

(dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik 

barang (petani) atau orang-orang desa.
69

 

g) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain 

Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran 

orang itu nanti aku 

akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual 

beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab 

dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan 

dapat mendatangkan perselisihan di antara 

pedagang (penjual).
70

 

6. Unsur kelalaian dan Khiyar Dalam Jual Beli 

a. Unsur kelallaian dalam jual beli 

         Dalam jual beli boleh saja terjadi kelalaian, 

baik ketika akad berlangsung maupun disaaat penyerahan 

barang- barang oleh penjual dan penyerahan harga (uang) 

oleh pembeli. untuk setiap kelalaian itu ada resiko  yang 

arus di tanggung oleh pihak yang lalai. Apabila barang itu 

bukan milik penjual, maka itu harus membayar ganti rugi 

terhadap harga yang telah ia terima. Apabila kelalaian itu 

berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, 

sehingga tidak sesuai dengan perjanjian atau  dilakukan 

dengan unsur kesengajaan, Pihak penjual arus membayar 

ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu 

menjadi kerusakan atau barang yang dibawa tidak sesuai 

dengan contoh yang disepakati, maka barang tersebut arus 

diganti rugi dalam akad dalam istilah fiqhi mu‟amalah 

disebut adh-dhaman.
71
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b. Khiyar dalam jual beli 

  Dalam jual beli, menurut agama Islam 

dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli 

atau akan membatalkannya.
72

 Secara etimologi khiyar 

berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara 

umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua 

hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi.
73

 

  Secara terminologis dalam ilmu fikih, khiyar 

berarti hak yang dimiliki dua orang yang melakukan 

perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang 

disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau 

membatalkannya. Hikmah disyariatkannya hak pilih 

adalah membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan 

dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Oleh sebab 

itu syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja, 

atau ketika salah satu pihak yang terlibat menegaskannya 

sebagai persyaratan.
74

 Karena terjadinya oleh sesuatu hal, 

khiyar dibagi menjadi tiga macam: 

1. Khiyar majelis, artinya antara penjual dan pembeli 

boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau 

membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam 

satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan 

dalam berbagai jual beli. Bila keduanya telah berpisah 

dari tempat akad tersebut, maka khiyar majelis tidak 

berlaku lagi, batal. 

2. Khiyar syarat, yaitu penjualan yang di dalamnya 

disyariatkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh 

pembeli, seperti seseorang berkata “saya jual rumah ini 

dengan harga Rp100.000.000,00 dengan syarat khiyar 

selama tiga hari. 

3. Khiyar aib‟, artinya dalam jual beli ini disyaratkan 

kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti 
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seseorang berkata, “saya beli mobil itu seharga 

sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, 

seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu 

Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli 

budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di 

dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, 

lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu 

dikembalikan pada penjual.
75

 

 
B.  Tinjauan Tentang Sistem Diskon  

      1.   Pengertian Diskon 

 Pengertian Diskon Menurut Carthy yang dikutip 

oleh Arif Isnaini, definisi diskon merupakan 

pengurangan dari harga daftar yang diberikan oleh 

penjual kepada pembeli yang juga mengorbankan fungsi 

pemasaran atau menyediakan fungsi tersebut untuk 

dirinya sendiri. Potongan harga dapat menjadi alatyang 

bermanfaat dalam perencanaan strategi pemasaran.
76

 Menurut Sigit yang dikutip oleh Arif Isnaini 

menyebutkan potongan merupakan pengurangan 

terhadap harga yang telah ditetapkan. Hal tersebut 

dikarenakan pembeli memenuhi syarat yang telah 

ditetapkan.
77

 

 Soemarso juga menjelaskan bahwa potongan 

penjualan atau potongan tunai (cash discount) adalah 

potongan harga yang diberikan apabila pembayaran 

dilakukan lebih cepat dari jangka waktu kredit. 

Dijelaskan lagi olehSimamora bahwa potongan 

penjualan tersebut adalah potonga tunai (cash discount) 

yang ditawarkan kepada para pelanggan yang membeli 

barang-barang dagangan secara kredit.
78
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 Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka 

dapat diperoleh pengertian bahwa diskon adalah 

potongan harga yang diberikan kepada pembeli dengan 

harga yang telah ditetapkan yang biasanya merupakan 

strategi dalam promosi. Sistem diskon sering digunakan 

oleh penjual dalam meningkatkan penjualannya karena 

dengan adanya diskon atau potongan harga sangat 

menarik minat pembeli untuk mendapatkan barang yang 

dibutuhkan. 
79

 

 Diskon atau potongan harga merupakan sesuatu 

yang umum digunakan yang dapat berguna sebagai daya 

tarik bagi pembeli untuk membeli dalam jumlah besar. 

Manfaat yang diperoleh bagi penjual adalah penjualan 

dalam jumlah banyak akan mengurangi biaya produksi 

tiap unitnya. Manfaat bagi pembeli adalah akan 

mengurangi biaya pesan dan pembayaran harga satuan 

lebih rendah dari biasanya, tetapi kerugian yang dapat 

timbul adalah membengkaknya biaya penyimpanan 

karena pemesanan yang lebih besar akan meningkatkan 

inventory. 

 Penawaran diskon mempunyai efek yang positif 

terhadap persepsi konsumen dalam konteks hubungan 

antara nilai produk dengan penawaran. Pada teori 

transaction utility disebutkan bahwa dua tipe nilai dapat 

dihasilkan melalui diskon harga. Pertama, diskon dapat 

menghasilkan acquisition utility atau nilai standar 

ekonomi dengan cara menurunkan jumlah uang yang 

harus dibayarkan dan konsumen tetap mendapatkan 

keuntungan yang sama dari produk tersebut. Yang kedua 

diskon dapat menimbulkan transaction utility yang 

dimana konsumen akan membandingkan harga yang 

telah didiskon dengan reference price yang ia miliki 

sebelumnya.
80

 

                                                             
 

79
 Henry Simamora, Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis 

(Jakarta: Salemba Empat, 2000), 154 

 
80

Dessi Kusumawardani, Meminimasi Total Biaya Persediaan 

Produk Sprite 295 Ml Dengan Mempertimbangkan Adanya All Unit Diskon, 



 35 

 Sistem diskon dilakukan dengan cara memotong 

beberapa persen dari harga asli, sehingga harga yang 

ditawarkan berkurang dari harga asli penawaran produk. 

Besar diskon biasanya dinyatakan dalam bentuk 

prosentase(%).
81

 

      2.   Tujuan pemberian  Diskon 

 Tujuan pemberian potongan harga atau diskon 

yang dilakukan penjual terhadap produk yang dijualnya 

menurut Karande dan Kumar adalah untuk mengurangi 

produk yang tersimpan danmeningkatkan penjualan pada 

kategori produk tertentu. 

 Tujuan diadakannya diskon atau potongan 

menurut Nitisemito yang dikutip oleh Arif Isnaini 

adalah:
82

 

a) Mendorong pembeli untuk membeli dalam jumlah 

yang besar sehingga volume penjualan diharapkan 

akan bisa naik. pemberian potongan harga akan 

berdampak terhadap konsumen, terutama dalam pola 

pembelian konsumen yang akhirnya juga berdampak 

terhadap volume penjualan yang diperoleh 

perusahaan. 

b) Pembelian dapat dipusatkan perhatiannya pada 

penjual tersebut, sehingga hal ini dapat menambah 

atau mempertahankan langganan penjual yang 

bersangkutan  

c) Merupakan sales service yang dapat menarik 

terjadinya transaksi pembelian. 
83

 

      3.   Macam-Macam Diskon 

 MenurutPilip Kotler dalam buku Manajemen 

Pemasaran ada beberapa macam bentuk dari diskon, 

yaitu:
84
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a. Diskon tunai. 

 Diskon tunai adalah pengurangan harga untuk 

pembeli yang segera membayar tagihannya atau 

membayar tagihan tepat pada waktunya. Diskon tunai 

biasanya ditetapkan sebagai suatu persentase harga yang 

tidak perlu dibayar. Bila mana faktur dibayar dalam 

beberapa hari tertentu, dan jumlah penuh harus dibayar  

 Jika pembayaran melampaui dalam periode 

diskon. Contoh yang umum adalah “2/10, net 30,” yang 

berarti bahwa pembayaran akan jatuh tempo dalam 30 

hari, tetapi pembeli dapat mengurangi 2% jika 

membayar tagihan dalam 10 hari. Diskon tersebut harus 

diberikan untuk semua pembeli yang memenuhi 

persyaratan tersebut. Diskon seperti itu biasa digunakan 

dalam banyak hal industri dan bertujuan meningkatkan  

likuiditas penjual dan mengurangi biaya tagihan dan 

biaya hutang tak tertagih. 

b. Diskon Kuantitas ( quantity discount).  
 Merupakan pengurangan harga bagi pembeli 

yang membeli dalam jumlah besar. Contohnya adalah, 

“$10 per unit untuk kurang dari 100 unit; $9 per unit 

untuk 100 unit atau lebih.” Menurut undang-undang di 

Amerika Serikat, diskon kuantitas harus ditawarkan 

sama untuk semua pelanggan dan tidak melebihi 

penghematan biaya yang diperoleh penjual karena 

menjual dalam jumlah besar. Penghematan ini meliputi 

pengurangan biaya penjualan, persediaan,dan 

pengangkutan. Diskon ini dapat diberikan atas dasar 

tidak kumulatif (berdasarkan tiap pesanan yang 

dilakukan) atau atas dasar kumulatif (berdasarkan jumlah 

unit yang dipesan untik suatu periode). Diskon 

memberikan insentif bagi pelanggan untuk membeli 

lebih banyak dari seorang penjual dan tidak membeli 

dari banyak sumber. 
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c. Diskon Fungsional ( Functional Discount). 

 Diskon fungsional juga disebut diskon 

perdagangan(Trade Discount), ditawarkan oleh produsen 

pada para anggota saluran perdagangan jika mereka 

melakukan fungsi-fungsi tertentu seperti menjual, 

menyimpan, dan melakukan pencatatan. Produsen boleh 

memberikan diskon fungsional yang berbeda bagi 

saluran perdagangan yang berbeda karena fungsi-fungsi 

mereka yang berbeda, tetapi produsen harus memberi 

diskon dalam tiap saluran perdagangan. 

d. Diskon Musiman ( Seasonal Discount). 

Diskon musiman merupakan pengurangan harga 

untuk pembeli yang membeli barang atau jasa di luar 

musimnya. Diskon musiman memungkinkan penjual 

mempertahankan produksi yang lebih stabil selama 

setahun. Produsen ski akan menawarkan diskon 

musiman untuk pengecer pada musim semi dan musim 

panas untuk memdorong dilakukannya pemesanan lebih 

awal. Hotel, motel, dan perusahaan penerbangan juga 

menawarkan diskon musiman pada periode-periode yang 

lambat penjualannya. 

e. Potongan (Allowance). 

Potongan merupakan pengurangan dari daftar 

harga. Misalnya, potongan tukar tambah (trade-in 

allowance) dan potongan promosi (propotional 

allowance). Potongan tukar tambah adalah pengurangan 

harga yang diberikan untuk menyerahkan barang lama 

ketika membeli yang baru. Potongan tukar tambah paling 

umum terjadi dalam industri mobil dan juga terdapat 

pada jenis barang tahan lama lain. Potongan promosi 

merupakan pengurangan pembayaran atau harga untuk 

memberi imbalan pada penyalur karena berperan serta 

dalam pengiklanan dan program pendukung penjualan. 

       4. Faktor Terjadinya Diskon. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan 

perusahaan memberikan potongan harga kepada produk 

yang dijualnya. Menurut Bukhari Alma ada beberapa hal 
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yang menyebabkan dilakukan pemberian potongan harga 

kepada konsumen, yaitu:
85

 

a) Konsumen membayar lebih cepat dari waktu yang 

telah ditentukan. 

b) Pembelian dalam jumlah besar. 

c) Adanya perbedaan timbangan. 

Sedangkan menurut Djasmin Saladinada beberapa 

alasan perusahaan memprakarsai pemotongan harga, 

yaitu :
86

 

a) Kelebihan kapasitas. 

b) Merosotnya bagian pasar akibat makin ketatnya 

persaingan. 

c) Untuk mengunggulkan pasar melalui biaya yang 

lebih rendah. 

Menurut Anne Ahira, dalam penerapannya strategi 

diskon tidak dilakukan secara serampangan atau pada 

sembarang kondisi. Langkah atau kebijakan ini 

menyangkut beberapa kondisi, diantaranya: 

a. Produk Melimpah 

 Strategi diskon diterapkan ketika jumlah produk 

yang ada cukup melimpah atau jauh melebihi jumlah 

permintaan yang ada. Untuk itu diperlukan langkah agar 

stok produk yang besar tidak macet atau justru malah 

menumpuk dan memenuhi gudang. Apalagi hukum 

ekonomi menyebutkan bahwa besarnya supply yang 

tidak dibarengi peningkatan demand akan mendorong 

terjadinya penurunan harga. 

b. Rendahnya Permintaan Pasar 

 Kondisi ini bisa berupa rendahnya tingkat 

konsumsi masyarakat akibat rendahnya pendapatan 

ataupun terjadinya krisis ekonomi sehingga 

menyebabkan esunya sektor riil. Seperti halnya dengan 

hukum ekonomi, rendahnya demand atau permintaan 
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pasar terhadap suatu produk akan mendorong terjadinya 

penurunan harga.Pada kondisi semacam ini penurunan 

harga merupakan konsekuensi logis dari kondisi pasar 

yang ada. Sehingga pengertian diskon sebagai langkah 

menurunkan harga merupakan keharusan yang dilakukan 

pengusaha agar tetap bertahan, bukan suatu strategi 

bisnis. Ketika diskon diberikan melalui trik promosi 

yang memikat sehingga berhasil mengkondisikan pasar 

sekaligus merangsang masyarakat untuk membeli, itu 

baru bisa disebut strategi bisnis yang cukup jitu.
87

 

c. Persaingan Harga 

  Suatu bisnis tentu tidak terlepas dari 

masalah persaingan. Berkumpulnya sejumlah usaha 

sejenis di suatu wilayah akan mendorong meningkatnya 

persaingan yang terjadi. Indikator yang paling mudah 

untuk memenangkan pertarungan adalah dengan 

menerapkan harga yang lebih rendah dibanding pesaing 

lain. Apabila ada satu usaha yang memulai dengan 

menurunkan harga produk, maka akan memancing 

pengusaha lainnya untuk berlaku sama, yaitu dengan 

menurunkan harga atau memberikan diskon yang lebih 

besar. 

       5.   Contoh Diskon di Toko Bata 

 Diskon dagang merupakan potongan dari daftar 

harga yang berlaku menjadi harga yang benar-benar 

dibebankan kepada pelanggan. Besarnya diskon yang 

diberikan dapat bervariasi menurut faktor-faktor tertentu 

seperti kuantitas barang yang dibeli. Diskon dagang 

sering kali ditetapkan dalam suatu seri. Contoh: Suatu 

perusahaan menggambarkan daftar diskon dagangnya 

dalam suatu katalog sebagai berikut:  
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Penjualan Diskon 
Jumlah Faktur 

Bersi 

$5000 20%X5000=1000 5000-1000=4000 

 

$4000 10%X4000=400 4000-400= 3600 
 

$3600 5%X3600=180 3600-180 = 3420 

 

Tabel 1. Contoh Sistem Diskon 
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BAB III 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Sejarah  Toko Bata 

 PT. Sepatu Bata di Kecamatan panjang  merupakan suatu 

perusahaan industri manufaktur yang bergerak di bidang per-

sepatu-an. Di tahun 2005, tepatnya pada tanggal 15 Oktober, 

Bata di Kecamatan panjang  telah berusia 12 tahun. Toko Bata 

di Kecamatan panjang ini didirikan oleh Muhammad Imran 

Malik. Mungkin masyarakat belum mengetahui bahwa 

banyaknya Toko Bata di Indonesia kususnya Toko Bata di 

kecamatan panjang. Toko Bata di Kecamatan panjang Toko 

Bata yang bercabang dari Toko Bata yang berlokasi di Jl. RA. 

Kartini Kav. 28 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Toko Bata di 

Kecamatan panjang  bergerak di bidang usaha memproduksi 

sepatu kulit, sepatu dari kain, sepatu santai dan olahraga, sandal 

serta sepatu khusus untuk industri, impor dan distribusi sepatu 

serta aktif melakukan ekspor sepatu. Merek-merek utama yang 

dimiliki Bata, diantaranya terdiri dari Bata, North Star, Power, 

Bubblegummers, Marie Claire, dan Weinbrenner.  

Toko Bata ini memiliki beberapa departemen produksi 

yang tergantung dari jenis produk yang dihasilkan dan masing-

masing departemennya memiliki gedung atau pabrik yang 

berbeda-beda tapi tetap dalam satu lingkungan yang sama. 

Dimana departemen tersebut, yaitu rubber departement, sandals 

/ ladies summer shoes departement, men summer shoes 

departement, dan kanvas departement. Setiap departemen 

melakukan kegiatan manufaktur proses produksi mulai dari 

bahan baku sampai menjadi bahan jadi. Dan pada observasi dan 

pengamatan kali ini, pengamat lebih memfokuskan pada proses 

yang terjadi pada men summer shoes department atau biasa 

disebut dengan departemen 440/441.  

Pada Men Summer Shoes Departement ini terbagi atas 

dua proses pengolahan dan produksi, yaitu proses produksi 

untuk sepatu tipe men dressed dan moccasin. Tetapi pada 

umumnya kedua tipe sepatu ini memiliki langkah proses 

pengolahan dan produksi yang sejenis, dimana proses tersebut 
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terdiri dari tiga langkah utama, yaitu Manipulating, Sewing, dan 

Assembling. 

Kini Toko Bata di Kecamatan panjang memperkerjakan 

kurang lebih 50 karyawan tetap di pabrik Bata karna yang 

lainnya mengantungkan hidupnya pada perusahaan ini dengan 

mengusahakan Toko pengecer khusus, distributor dalam 

mendistribusikan produk-produk Bata. Adalah falsafah 

perusahaan untuk selalu menempatkan tenaga-tenaga Indonesia 

dalam struktur manajemennya. Dalam setiap kesempatan 

tenaga-tenaga ahli ini melakukan perjalanan ke luar negeri untuk 

mengkuti kursus-kursus dan pertemuan-pertemuan untuk 

mewakili Perusahaan.
88

 

 

B. Letak geografis Toko Bata   

 Muhammad Imran Malik, ketua Sepatu Bata Kecamatan 

panjang mengatakan Luas Toko Bata di kecamatan panjang ini 

adalah sekitar 240 meter persegi,  dengan posisi yang sangat 

strategis di dekat pasar panjang kota Bandar lampung. 

Pengembangan Toko ini dirancang oleh Bata Store Concept 

Development di Singapura, dengan mengkombinasi panel-panel 

kayu dan besi di area penjualan. 

 Desain interior dari Toko Bata Kecamatan panjang ini 

membagi  keseluruhan ruang penjualan menjadi tiga bagian 

terpisah, dengan  memberikan karakter unik untuk masing-

masing kategori produk yang berbeda. Bagian pertama di sisi 

kanan toko didedikasikan untuk  pria dengan menyediakan 

berbagai macam pilihan alas kaki. Sandal dan sepatu yang 

pajang disesuaikan untuk  kebutuhan penggunaan alas kaki 

tersebut; seperti sepatu untuk bekerja, ke pesta, santai ataupun 

beraktivitas outdoor.  

 Bagian tengah menampilkan  sandal dan sepatu untuk 

wanita. Berbagai koleksi untuk wanita tersedia dalam bagian ini, 

dari sandal untuk harian di rumah sampai sepatu heels. Bagian 

di sebelah kiri dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 

untuk sepatu anak-anak dan sandal. Tema warna warni dan lucu 
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dipasang di panel furnitur bersama-sama dengan koleksi sepatu 

untuk anak-anak yang beragam. 

 Seiring dengan datangnya musim Kembali ke Sekolah 

dan Lebaran, Toko ini dipenuhi dengan alas kaki yang 

berkualitas, gaya dan nilai buy koleksi alas kaki. Dengan staf 

penjualan yang terlatih, Bata yakin untuk memberikan layanan 

terbaik untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Keberadaan Bata 

di kecamatan panjang kota Bandar lampung akan memastikan 

bahwa pelanggan di sekitarnya sekali lagi akan dapat manfaat 

dari berbagai saham dan layanan pelanggan yang sangat baik. 

Toko Bata telah hadir di daerah kecamatan panjang kota Bandar 

lampung sejak tahun 2005. 

 

C. Kepuasan dasar pelanggan  

 Untuk mengetahui kepuasan dasar pelanggan wawancara 

dilakukkan kepada pemilik Toko Bata atau manajer  Toko Bata 

di kecamatan panjang Bandar lampung  dalam wawancara di 

jelaskan bahwa Kepuasan konsumen ini sangat tergantung pada 

persepsi dan harapan konsumen itu sendiri. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen ketika 

melakukan pembelian suatu barang atau jasa adalah kebutuhan 

dan keinginan yang dirasakan oleh konsumen tersebut pada saat 

melakukan pembelian suatu barang atau jasa, pengalaman masa 

lalu ketika mengkonsumsi barang atau jasa tersebut serta 

pengalaman teman-teman yang telah mengkonsumsi barang atau 

jasa tersebut dan periklanan. 

 Dalam lingkungan yang kompetitif, indikator yang dapat 

menunjukkan kepuasan konsumen adalah apakah konsumen 

tersebut akan membeli kembali dan menggunakan produk 

tersebut diwaktu yang akan datang. Dalam hal ini Hubungan 

antara kepuasan pelanggan dan pelanggan yang loyal adalah 

tidak proporsional. contohnya adalah kepuasan pelanggan yang 

diranking dengan skala 1-5, yaitu : 

  1.   Kepuasan pelanggan pada tingkat sangat rendah 

(tingkat 1), kemungkinan besar pelanggan akan berpindah 

meninggalkan perusahaan dan menjelek-jelekkannya. 
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  2.     Kepuasan pelanggan pada tingkat 2 sampai dengan 

tingkat 4, pelanggan merasa agak puas,tetapi masih mungkin 

untuk berpindah ketika suatu penawaran lebih baik muncul. 

  3.  Kepuasan pelanggan pada tingkat 5, pelanggan sangat 

mungkin membeli kembali dan bahkan menyebarluaskan kabar 

baik tentang perusahaan.Kesenangan atau kepuasan yang tinggi 

menciptakan suatu ikatan emosional dengan merek atau 

perusahaan tersebut dan tidak hanya terpaku pada pilihan yang 

masuk akal saja.
89

 

  Wawancara kemudian dilakukan kepada pelanggan-

pelanggan yang pernah membeli atau sering membeli di Toko 

Bata dari 1-10 orang yang saya wawancara kesimpulan 

darisemuanya kepuasan dasar pelanggan adalah keadaan 

emosional, reaksi pasca pembelian mereka dapat berupa 

kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, kegembiraan atau 

kesenangan. Tidak mengherankan bahwa perusahaan telah 

menjadi terobsesi dengan kepuasan pelanggan, mengingat 

hubungannya yang langsung dengan kesetiaan pelanggan, 

pangsa pasar dan keuntungan. 90 
 

D. Produk-produk Toko Bata 

 Produk-produk yang diperjual belikan di Toko Bata 

Kecamatan panjang tidak hanya sepatu melainkan bermacam-

macam barang, merek yang di perjual belikan di Toko Bata 

Kecamatan panjang yaitu :  

1. Bubblegummer adalah merek terkemuka di amerika latin 

dan telah berekspansi ke seluruh asia dan eropa. Merek 

ini ditujukan bagi anak sampai umur 10 tahun dengan 

karakter lucu dan warnanya yang menarik. 

2. Power, merek ini ditujukan untuk olah raga antara lain 
bola basket, sepakbola ataupun olah raga lainnya. 
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3. Marie Claire merupakan merek dagang yang ditujukan 

bagi wanita yang mementingkan fashion sebagai gaya 

hidupnya. 

4. North Start, dikhususkan untuk produk sepatu canvas 

yang casual untuk penggunaan diwaktu santai. 

5. Weinbrenner, khusus produk sepatu kulit ataupun sendal 

gunung, dan sepatu boot yang ditujukan untuk pria. 

6. Weinbrenner, khusus produk sepatu kulit ataupun sendal 

gunung, dan sepatu boot yang ditujukan untuk pria. 

7. B First, Ditujukan bagi anak-anak sekolah, yang 

menjadikan “collection of  School Shoes” sebagai motto 

penjualannya.
91

 

 

E. Struktur Toko Bata  

 
1) President Director 

 Jabatan ini memiliki fungsi sebagai posisi yang 

menentukan jalannya perusahaan yang ditinjau dari segala 

aspek, baik itu menentukan jalannya produksi, pemasaran dan 
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manajemen perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini, 

Presiden Direktur dibantu oleh direktur-direktur lain dari 

departemendepartemen yang ada di dalam perusahaan tersebut. 

2) Production 

Bagian Production merupakan bagian yang merealisasikan 

seluruh planning dan konsep yang ingin dihasilkan menjadi 

suatu produk jadi yang akan dikeluarkan ke pasaran. Bagian ini 

yang bertanggung jawab atas jalannya proses produksi yang 

harus dihasilkannya dengan memenuhi target estimatenya. 

3) Purchasing 

 Bagian ini memiliki fungsi dimana melakukan 

pembelian dan pemesanan. Pembelian dan pemesanan yang 

dilakukan bagian Purchasing antara lain dalam hal pembelian 

material. Bagian Purchasing yang melakukan pemesanan 

material yang dibutuhkan untuk keperluan produksi. Dan 

tentunya pembelian dan pemesanan yang dilakukan sesuai 

dengan yang dibutuhkan. 

4) Product Development Support  

sebagai bagian yang berfungsi untuk merancang atau 

mengembangkan produk yang sudah ada, agar produk produk 

tersebut tidak monoton dan dapat mengikuti permintaan yang 

diinginkan 

pasar. Bagian ini membuat mulai dari konsep sampai dengan 

prototype produk yang dikembangkan. Setelah itu baru diajukan 

untuk menjadi produk yang akan diproduksi. 

5) Marketing 

 Marketing merupakan bagian yang menjalankan tugas 

pemasaran produk – produk yang telah dihasilkan terhadap 

konsumen. Bagian Marketing juga membuat suatu Production 

Estimate yang diberikan ke bagian Produksi. Dimana di 

dalamnya berisi mengenai berapa banyak jumlah produk yang 

diestimasikan untuk diproduksi. 

6) Financial 

 Departemen Financial memiliki fungsi sebagai 

accounting perusahaan ini. Kemudian bagian Financial 
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berfungsi sebagai pemegang pengendalian data, baik dalam hal 

penjualan maupun pembelian.
92

 

7) Human Resources 

 Bagian ini merupakan divisi yang berkaitan dengan 

segala hal mengenai sumber daya manusia didalam pabrik. Baik 

itu dalam hal perekrutan pegawai baru, training pegawai, 

kesejahteraan pegawai sampai dengan pemberhentian masa 

kerja pegawai. 

8) Merchandising 

 Bagian Merchandising memiliki tugas untuk menyerap 

trend pasar untuk diterapkan ke produksi. Bagian ini juga 

bertugas untuk membuat Sales Report, dimana laporan ini 

digunakan sebagai dasar pembuatan planning ke depan. Dan 

juga sebagai penyeleksi produk-produk yang akan di jual untuk 

waktu yang akan dating. 

9) Costing 

 Bagian costing memiliki fungsi untuk merincikan jumlah 

pengeluaran biaya yang dikeluarkan untuk keperluan dalam 

menghasilkan produk, sebagai contoh biaya-biaya material yang 

harus dikeluarkan. Dan hal itu semuanya tertuang dalam Costing 

Ticket. 

 

F. Praktik Jual Beli dengaan sistem Diskon di Toko Bata 

Kecamatan Panjang                                                         

 Data penelitian ini peroleh dari observasi, dokumentasi 

dan wawancara yang merupakan data penunjang dalam 

penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan 

dengan penelitian, peneliti memilih informan yang berkaitan 

langsung dengan transaksi menggunakan sistem diskon yaitu 

pemilik toko dan karyawan. 

 Sistem diskon merupakan salah satu media promosi yang 

seringkali dilakukan oleh para pedagang. Sistem yang dilakukan 

oleh Toko Bata ini dilakukan agar barang yang diperjual belikan 

menarik minat pembeli dengan cara mengurangi harga asli yang 

pengurangannya ditentukan dalam prosentase. Beberapa 
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ketentuan diskon yang didapat peneliti dari hasil wawancara 

diantaranya: 

 Tanti pegawai Toko Bata mengatakan: 

 “Ada beberapa barang yang banyak produksinya, ada 

juga barang yang lagi banyak peminatnya, jadi kami coba 

handak menarik minat pembeli dengan diskon ini, dan juga ada 

beberapa barang yang lama. Barang barang lama kami diskon 

dengan cara harganya kami naikan terlebih dahulu baru kami 

diskonkan , jadi wajar ja barang-barang yang sudah tidak ada 

lagi lebih baik kami diskon, dan kami tidak meneliti satu persatu 

cacat apa tidak, kan pembeli Cuma melihat saja apa yang dia 

suka, karena barangnya kami tidak wadahkan, jadi  pilih saja. 

namun cacat ya pasti ada aja yang mau.”
93

 

Sementara itu berdasarkan pernyataan Muhammad Imran Malik 

ketua Toko Bata di kecamatan panjang mengenai trik menjual:  

 “Sebenernya hanya beberapa barang diskon disini, 

barang yang didiskon harga aslinya 250rib, kita pasang harga 

500.000 dan kita diskon 50% , jadi kembali ke harga 

sebelumnya, hanya barang yang kami produksi sorangan yang 

memang kami jual murah sebelumnya dan jual barang-barang 

yang dipasaran lagi naik sebelumnya. Kemudian dijelaskan 

lagi:“Barang-barang yang itu tidak asal kami naikkan, tapi 

memang harga pasaran lagi naik pas tu, biasanya gara-gara 

peminat lagi banyak, jadi kami sebagai penjual maka kami 

simpan kenaikan harga pasar itu, tetapi karena kami ingin 

memberikan keringanan pada pelanggan maka kami turunakan 

harganya dengan memberikan diskon.”
94

 

 Terlihat bahwa transaksi jual beli yang tidak 

memperhatikan barang yang dijual terdapat cacat didalamnya 

kurang memenuhi prinsip mu'amalah, yang mana setiap proses 

jual beli harus ada kejelasan dan barang yang diperjual belikan. 

Tetapi dalam hal ini didalam Islam apabila barang yg diperjual 

belikan tidak sesuai dengan ketentuannya tetapi pembeli dan 

penjual suka sama suka di bolehkan dalam hal ini, karena tidak 
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saling merugikan walaupun barang yang diperjual belikan ada 

yang rusak atau harga tidak sesuai dengan barangnya. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Diskon di Toko Bata 

Kecamatan Panjang 

 Dalam suatu transaksi perdagangan selalu melibatkan 

dua pihak yaitu pihak pembeli sebagai pihak penerima barang 

dan penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang. Sebelum 

transaksi terjadi kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan 

mengenai harga dari barang-barang yang diperjualbelikan 

beserta syarat-syarat lainnya, termasuk di dalamnya mengenai 

potongan harga pada barang yang akan dibeli. Potongan harga 

merupakan salah satu cara yang digunakan penjual untuk 

menarik minat pembeli dalam melakukan transaksi pembelian 

dalam hal ini biasa disebut dengan strategi pemasaran (promosi). 

 Konsep potongan harga atau diskon yang diteliti dalam 

pembahasan ini diantaranya menyangkut ketentuan berlakunya 

diskon, tujuan diskon, sistem pemberian dan besarnya diskon, 

dan kriteria serta kualitas produk yang mendapatkan diskon. 

Diskon diberikan kepada pembeli diantaranya dengan sistem 

pembelian secara eceran.  

 Pada Toko Bata Kecamatan panjang, diskon diberikan 

pada barang-barang yang dijual secara eceran hampir setiap hari 

dan juga ketika memasuki musim-musim tertentu misalnya saat 

akan lebaran. Sehingga dapat diketahui bahwa sistem diskon 

merupakan strategi penjual dalam pemasaran produknya dan 

juga merupakan sesuatu yang umum digunakan yang dapat 

berguna sebagai perangsang bagi pembeli untuk membeli dalam 

jumlah besar. Manfaat yang diperoleh bagi penjual adalah 

penjualan dalam jumlah banyak akan mengurangi biaya 

produksi tiap unitnya. Manfaat bagi pembeli adalah akan 

mengurangi biaya pesanan dan pembayaran harga satuan lebih 

rendah dari biasanya. 

 Kemudian Toko Bata menyebutkan bahwa diskon yang 

mereka lakukan pada hari-hari tertentu agar masyarakat lebih 

tertarik dan mengenal produk mereka. Toko ini menawarkan 

diskon sebagai bentuk dari promosi. Promosi dengan sistem 
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diskon diberlakukan berkaitan dengan strategi pemasaran oleh 

perusahaan agar konsumen lebih mengenal produk mereka. 

 Kemudian mengenai tujuan pemberian diskon yang 

dilakukan Toko Bata kecamatan panjang ada beberapa tujuan 

yang terdapat di dalamnya diantaranya: 

 1. Meningkatkan Volume 

 Seperti yang dilakukan dengan menghabiskan stok lama, 

mengurangi stok yang ada di gudang atau untuk memenuhi stok 

yang ada di tingkat pengecer dan menjualnya dengan 

memberikan diskon sehingga dapat meningkatkan volume 

penjualan. Volume penjualan adalah jumlah unit yang terjual 

dari suatu produk dan ditetapkan pada suatu periode tertentu 

 2. Menambah Pelanggan Baru 

 Dengan memberikan diskon maka memungkinkan calon 

pembeli mengajak calon pembeli lainnya agar dapat mengklaim 

diskon yang ditawarkan. 

  3. Diminati Perantara  

 Produk membutuhkan dukungan dari perantara. Yang 

dimaksud perantara disini adalah pedagang grosir, distributor, 

agen, pengecer atau makelar. Dengan memberikan diskon maka 

para perantara perdagangan akan selalu membeli barang pada 

toko yang memberikan harga lebih murah. 

 Kemudian mengenai produk yang mendapat diskon 

berdasarkan keterangan pemilik Toko ialah semua produk yang 

dibeli dengan jumlah besar. Semua barang pada Toko 

menyediakan produk dalam jumlah besar untuk disalurkan 

kepada agen lain. Sehingga para agen yang membeli dalam 

jumlah ini akan mendapatkan diskon pada semua barang yang 

dibeli dalam jumlah besar. 

 Mengenai sistem pemberian diskon dan besarnya diskon 

yang dberikan toko bata memberikan diskon pada beberapa 

barangnya yang merupakan produksi sendiri maupun produksi 

pabrik dan mengikuti perkembangan harga pasar sehingga harga 

menjadi naik tetapi kemudian diturunkan dengan memberikan 

diskon. Jadi sebelum Toko Bata memberikan diskon ia 

mengubah kebijakan harga barang produksinya baru setelah itu 

diberikan diskon. Kemudian dijelaskan lagi oleh pemilik toko 

bahwa barang yang didiskon tidak serta merta harganya 
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dinaikkan, tetapi mengikuti perkembangan pasar, sehingga agar 

menarik minat pembeli Toko memberikan diskon untuk 

pembelian barang tersebut. Sistem diskon perpektif Toko Bata 

ini bertentangan dengan perspektif umum dimana harga asli 

yang dikenai pemotongan harga, bukan harga yang telah 

dinaikan sebelumnya. 

 

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan 

Sistem Diskon di Toko Bata Kecamatan Panjang 

 Islam tidak mengharamkan seseorang untuk jual beli 

dengan cara apapun kecuali cara yang dilarang oleh allah, 

bahkan Transaksi yang dilakukan oleh Toko-Toko terdapat 

unsur tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal 

yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (unknown to one 

party). Dan Tadlis yang dilakukan Toko ini merupakan penipuan 

dalam harga yang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan 

harga pasar dengan meninggikan harga kemudian diberikian 

diskon. Dalam hal ini Toko Bata memanfaatkan ketidaktahuan 

pembeli akan harga pasar. Pembeli yang datang ke Toko 

membeli barang dengan anggapan barang telah didiskon namun 

tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan harga 

normal atau tidak mendapatkan potongan harga. 

 Pada penelitian tentang sistem diskon, bahwasannya 

yang membuat mereka melakukan jual beli dengan cara diskon 

adalah agar konsumen di luar sana berminat dalam membeli 

barang di Toko Bata tersebut. Kemudian Toko Bata 

menyebutkan bahwa diskon yang mereka lakukan agar 

masyarakat lebih tertarik dan mengenal produk mereka. Toko ini 

menawarkan diskon sebagai bentuk dari promosi. Promosi 

dengan sistem diskon diberlakukan berkaitan dengan strategi 

pemasaran oleh perusahaan agar konsumen lebih mengenal 

produk mereka. 

 Beberapa ulama memiliki beberapa pendapat yang 

berbeda-beda, sebagian memperbolehkan diskon dengan 

batasan-batasan tertentu, sementara yang lain melarang diskon. 

Ustadz Syafii Antonio berpendapat bahwa kalau seandainya 

membershipnya langsung dikaitkan dengan jumlah tertentu dan 

dikaitkan dengan diskon. Dan disini sebagian banyak ulama 
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mengkritisinya karena disitu ada disebut dengan ketidakpastian. 

Misal saya keluar uang 200 ribu harapannya saya dapat diskon 

tapi belum tentu saya akan belanja dalam masa satu tahun 

membership ini. Berarti disitu ada semacam sedikit seperti 

spekulasi, kalau saya beli akan saya dapat keuntungan itu kalau 

saya tidak melakukan transaksi saya tidak mendapat apa-apa. 

Sebagian ulama mengkritisi fenomena ini, tetapi kalau 

seandainya membershipnya itu gratis, mungkin itu boleh. 

 Setiap transaksi dalam Islam mesti didasarkan pada 

prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus 

mempunyai informasi yang sama (complete information) 

sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu/dicurangi karena 

ada sesuatu yang “unknown to one party”. Selain masuk 

kedalam kategori tadlis, perbuatan yang dilakukan Toko bata 

juga termasuk ke dalam kategori Najasy. 

 Salah satu bentuk dari Najasy adalah, meninggikan harga 

barang untuk menunjukkan bahwa barang tersebut "berkelas" 

sehingga apabila diberikan diskon pembeli tertarik membelinya 

karena menganggap ia mendapatkan untung dengan membeli 

barang dibawah harga, padahal tidak demikian realitanya. Islam 

telah mengatur segala aspek agar semua pihak terhindar dari 

kerugian dunia akhirat. Praktek jual beli dengan sistem diskon 

telah dibenarkan dalam islam dengan mematuhi syarat dan 

rukun tertentu dan terhindar dari segala hal yang telah dilarang. 

Namun keabsahannya tergantung pada kedua belah pihak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan 

skripsi ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil 

kesimpulan yaitu: 

1. Praktek sistem diskon yang dilakukan pada Toko Bata 

Kecamatan Panjang   dengan cara menaikkan harga aslinya 

yg semulanya Rp.250.000 menjadi Rp.500.000 setelah itu 

didiskon tanpa sepengetauan calon pembeli. Sistem diskon 

yang dilakukan dimaksudkan untuk menarik perhatian dan 

minat calon pembeli, sistem diskon seperti ini mengandung 

unsur penipuan  

2. Tinjauan hukum Islam tentang peraktek sistem diskon di 

Toko Bata Kecamatan panjang adalah: haram (tidak 

dibolehkan), karena ada unsur penipuan.  

 

B. Saran 

1. Bagi para pemilik Toko Bata hendaknya senantiasa 

menggunkan sistem diskon yang sesuai dengan konsep jual 

beli dalam Islam tanpa adanya tindakan pembohongan dalam 

hal barang maupun harga agar senantiasa mendapatkan 

kebaikan baik secara dunia maupun akhirat.  

2. Bagi pembeli diharapkan lebih mencermati dan teliti saat 

akan membeli barang yang didiskon agar terhindar dari 

keborosan dan mendapatkan barang yang benar-benar 

dibutuhkan. 
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