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ABSTRAK 

 

Jual beli dalam Islam dapat dinyatakan sah apabila terpenuhnya rukun dan 

syarat. Di antaranya adalah wujud dari objek transaksi dapat diketahui dengan jelas, 

dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Di mana akad jual beli dimaksud mesti 

dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur pemaksaan dari 

siapapun. Pada era globalisasi, sedikit sekali manusia yang mau membuat pakaian 

sendiri. Mereka cenderung lebih memilih untuk membeli pakaian yang sudah jadi, 

namun tidak sedikit manusia yang membuat pakaian sendiri kepada penjahit. Mereka 

beralasan karena kenyamanan atau fashion. Dari alasan tersebut, bahwa manusia 

membutuhkan penjahit yang dapat memenuhi kehendaknya.  

Pada saat penjahit menjahitkan bahan yang telah diberikan oleh pemesan, ada 

hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan 

atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta 

tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan 

dan memanfaatkan kain sisa tersebut untuk diperjualbelikan.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana praktik jual beli kain sisa 

jahitan di Delia Busana Bandar Lampung dan tinjauan hukum Islam tentang jual beli 

kain sisa jahitan di Delia Busana Bandar lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui praktik jual beli kain sisa jahitan di Delia Busana Bandar Lampung dan 

untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli kain sisa jahitan di Delia 

Busana Bandar Lampung. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan di Delia Busana Bandar Lampung. Untuk mendapatkan data yang valid 

digunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yaitu wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan 

metode kualitatif dengan metode berfikir menggunakan induktif.Berdasarkan hasil 

penelitian, Praktik jual beli kain sisa jahitan yang dilakukan oleh penjahit adalah 

dengan mengumpulkan kain sisa jahitan milik pemesan kedalam karung. Yang 

dikumpulkan selama 1-2 bulan, sesuai dengan banyaknya pemesan perharinya. 

Setelah terkumpul kedalam karung, kemudian barulah penjahit akan mulai melakukan 

transaksi penjualan kain sisa jahitan kepada orang yang sudah berlangganan membeli 

kain sisa jahitan. Pandangan hukum Islam tentang jual beli kain sisa jahitan adalah 

mubah, karena telah menjadi kebiasaan („urf) yang berlaku di masyarakat yang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. 
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MOTTO 

َعْن َعْبِد اهلِل ْبَن َعْمٍرو , َأنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهللُ َعَليِه َوسَلم قاَل : الَ َيِحلُّ َسَلٌف َوبَ ْيٌع 
 1. َوالَ َشْر طَاَن فى بَ ْيٍع . َوالَ رِْبُح ماَلْم ُيْضَمُن . َوالَ بَ ْيُع ما لَْيَس ِعْنَد كَ 

Artinya : Rasulullah Saw. bersabda, “Tidak dihalalkan meminjam dan menjual dan tidak 

halal dua syarat dalam satu transaksi jual-beli, tidak halal keuntungan barang yang belum 

dijamin, tidak halal menjual barang yang tidak engkau miliki”
2
 (Sunan Tirmizi Juz 3, No. 

Hadits 1234) 

 

 

  

                                                             
1
 Abu Isa Muhamad bin Isa bin Saurah Attirmizi, Jami‟ As Shahih Sunan At-Tirmizi Juz 3, 

Kitab Jual Beli (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1990), h. 536. 
2 Muhamad bin Ismail Al-Amir Al Yamani Ash-Shan‟ani, Bulughul Maram Min Adiatil 

Ahkam , Juz 3, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1998), h. 29 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait tujuan 

skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 

pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam tentang 

Akad Jual beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar 

Lampung)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul 

tersebut sebagai berikut: 

Hukum Islam merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus 

ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan al-Qur‟an 

dan as-sunnah serta ijma sahabat.
3
 Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik 

pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni 

bidang Mu‟amalah. 

                                                             
 

3
 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 51. 
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Jual Beli ialah tukar menukar suatu barang dengan barang dengan 

barang lain yang keduanya ditransaksikan dengan adanya serah terima yang 

dapat dibenarkan padanya.
4
 

Kain sisa Jahitan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kain sisa 

jahitan disebut perca. Perca adalah sobekan (potongan) kecil kain sisa dari 

jahitan.
5
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

maksud judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam tentang Akad Jual 

Beli Kain Sisa Jahitan di Delia Busana Bandar Lampung”. 

B.  Alasan Memilih Judul 

Alasan pemilihan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad 

Jual Beli Kain Sisa Jahitan” adalah sebagai berikut: 

1. Mengingat perkembangan dunia fashion yang tidak sedikit manusia 

membuat pakaian sendiri kepada penjahit, dan adanya kebiasaan penjahit 

yang tidak mengembalikan kain sisa jahitan kepada pemesan serta penjahit 

yang memanfaatkan kain sisa tersebut untuk diperjualbelikan. Dalam hal 

ini mereka belum mengetahui sepenuhnya tentang akad transaksi tersebut 

sehingga peneliti berminat untuk mengangkat hal tersebut.  

2. Ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini merupakan salah satu 

disiplin ilmu yang di pelajari di bangku kuliah khususnya jurusan 

                                                             
4
 Rahmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73. 

5
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: 

Gramedia, 2011), h. 1053. 
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mu‟amalah fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta menarik 

karena belum ada yang membahas dan hal ini merupakan suatu tantangan 

yang baru bagi peneliti. 

C. Latar Belakang 

Islam merupakan agama yang kaffa, yang mengatur segala aspek 

kehidupan untuk kelangsungan hidup manusia, baik aspek dunia maupun 

aspek akhirat. Dalam Islam kehidupan di dunia dan akhirat haruslah 

seimbang, sebagaimana firman Allah Swt.: (Q.S. al-Qasas (28): 77) 

ََۡبت غَ ٱَّ  ات ٰىك  آَء  ة َ ٱَلَذارَ ٱَّلَلهَٱف ٍو  ز  ََۡۡلٓخ  ي  َه  ٍب ك  ًَ ص  س  َتٌ  َل  ٍ اَ ٱّ  ًۡ   …َلذُّ
Artinya: “Dan carilah pada apa saja yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagiamu dari (kenikamatan) duniawi …
6
 

 Dalam mencapai keseimbangan tersebut, Islam tidak hanya mengatur 

ibadah yang bersifat mahdhah, seperti shalat, puasa, dan haji. Tetapi juga 

mengatur segala aspek yang berhubungan dengan manusia lainnya, seperti 

dalam hal bidang ekonomi.  

 Bidang ekonomi merupakan salah satu tonggak kehidupan manusia 

yang secara manusiawi haru dicukupi. Bidang ekonomi juga merupakan lahan 

kajian yang masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini tidak dipungkiri 

karena seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu, budaya, peradaban, dan 

                                                             
 

6
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponogoro, 2010), h. 

395. 
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kebiasaan hidup manusia maka menjadi suatu keniscayaan jika hal itu 

menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks bermunculan. 

 Ekonomi dalam istilah Fiqh Mu‟amalah dikenal dengan istilah 

mu‟amalah. Manusia dalam menjalankan kehidupan, mereka tidak akan lepas 

dari kegiatan mu‟amalah, di mana mereka akan saling berinteraksi dengan 

sesame manusia lainnya baik interaksi tersebut menimbulkan akibat hukum 

maupun tidak yang mana hal ini sesuai dengan pengertian mu‟amalah itu 

sendiri yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling 

beramal.
7
 

Bermu‟amalah sangat erat kaitannya dengan hal berbisnis atau 

berniaga. Kegiatan mu‟amalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan, 

tergantung rukun dan syarat yang nantinya dapat membuat kegiatan tersebut 

menjadi sah atau batal. Selain itu, di dalam syariat Islam terdapat ketentuan 

halal dan haram, yaitu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang.
8
 

Salah satu kegiatan mu‟amalah yang diperbolehkan adalah jual beli. 

al-Ba‟I (jual beli) menurut terminologis adalah menukar barang dengan 

barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang 

satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
9
  

                                                             
7
 Rahmat Syafei, Op.Cit., h. 14.  

8
 Ismail Muhammad Syah, Dkk, Filsafat Hukum Islam, Cetakan ketiga, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1999), h. 166. 
9
 Hendi Suhendi, Fiqh Mu‟amalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67. 
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Dalam pelaksanaan jual beli, hal yang paling penting diperhatikan 

ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, 

dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segalasifat yang dapat merusak 

jual beli seperti, penipuan, perampokan, riba, dan lain-lain. Salah satu aturan 

hukum jual beli yang terdapat dalam al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 275 dan 

surat an-Nisa‟ ayat 29: 

َلَ…  أ ح  عَ ٱَّلَلهَٱّ  ٍۡ ََۡلب  َزم  ح  َٱّ 
ا   ْٰ ب   …َلزِّ

Artinya: “… dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba …”.
10

 Berdasarkan dalil di atas, bahwa secara syari‟at jual beli itu memang 

diperbolehkan. Secara syari‟at, maksudnya adalah melakukannya sesuai 

dengan rukun dan syarat transaksi jual beli. Begitu pula dalam akad jual beli 

yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan apa yang 

dilarang dalam Islam.   

Pada era globalisasi, sedikit sekali manusia yang mau membuat 

pakaian sendiri. Mereka cenderung lebih memilih untuk membeli pakaian 

yang sudah jadi, namun tidak sedikit manusia yang membuat pakaian sendiri 

kepada penjahit. Mereka beralasan karena kenyamanan atau fashion. Dari 

alasan tersebut, bahwa manusia membutuhkan penjahit yang dapat memenuhi 

kehendaknya.  

                                                             
 

10
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponogoro, 2010), h. 

47. 
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Delia Busana merupakan tempat membuat pakaian atau penjahit 

pakaian. Delia Busana ini juga salah satu tempat yang mengimpementasikan 

kegiatan jual beli, yang akan menjadi lokasi penelitian penulis. Pakaian yang 

biasa dibuat oleh Delia Busana diantaranya: kebaya, jas, baju pengantin, 

celana, rok, seragam sekolah dan lain-lain. 

Delia Busana biasanya membuat pakaian pemesan yang memesan baju 

dengan model yang diinginkan dan kain yang di bawa sendiri oleh pemesan 

kemudian penjahit membuatkannya. Dalam proses penjahitan tidak ada 

perjanjian apapun selain perjanjian waktu penyelesaian baju dan model yang 

diinginkan oleh pemesan. Padahal masih ada hal lain yang dianggap remeh 

oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain.
11

 

Jika kekurangan kain penjahit Delia Busana meminta tambahan kain 

kepada pemesan, namun penjahit Delia Busana tidak mengembalikan kain 

sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Dalam pemanfaatan kain 

tersebut penjahit Delia Busana memanfaatkan untuk diperjualbelikan. 

Sebelum penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan, seharusnya kain sisa jahitan 

itu harus dikembalikan walaupun hanya sedikit, karena kain sisa jahitan itu 

merupakan milik pemesan.
12

  Sebagimana dalam firman Allah Swt.: (Q.S. al-

syu‟ara ayat 183)  

َ َل  سهْا ََّ  ََلٌَاسَ ٱت ۡبخ  ا َفً  ْۡ َت ۡعث  َل   ّ ُهۡنَ ََۡۡل ۡرضَ ٱأ ۡشٍ آء  ٌي  ذ  ۡفس   ٣٨١هه

                                                             
11

 Observasi, tanggal 7 Mei 2017. 
12

 Ibid.  
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Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

jangan lah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”.
٣١

  

Keuntungan yang di dapat dari menjual kain sisa jahitan sebesar Rp 

15.000,00 per karung. Sebelum penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan, 

seharusnya kain sisa jahitan itu harus tetap dikembalikan walaupun hanya 

sedikit, karena kain sisa jahitan itu merupakan milik dari pemesan.  

Dan dalam Hadits Bukhari Muslim: 

َحَدْيُث َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر, َأنَّ َرُسْوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم, قَاَل: َمِن 
ُعُو َحَّتَّ َيْستَ ْوفَِيوُ  14ابْ َتاَع َطَعاًما َفالَيَبِي ْ  

Artinya: “Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 

Barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia men 

jual kembali hingga menerimana (memilikinya dengan sempurna).” 

Berdasarkan uraian di atas sangat relevan apabila penulis meneliti 

tentang pelaksanaan akad jual beli kain sisa jahitan. Dalam hal ini 

pelaksanaan yang terjadi masih sangat banyak dimasyarakat. Sehingga penulis 

mengangkat judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam tentang Akad Jual 

Beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)”. 

D. Rumusan Masalah  

                                                             
13

 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 374. 
14

 Muhammad Fu‟ad Abdul Baqi, Al-Lu‟ lu Wal Marjan, penerjemah Salim Bahreisy, 

(Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), h 676َ. . 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik jual beli kain sisa jahitan di Delia Busana Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli kain sisa jahitan di 

Delia Busana Bandar lampung? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui praktik jual beli kain sisa jahitan di Delia Busana 

Bandar Lampung.  

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli kain sisa 

jahitan di Delia Busana Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan 

pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan 

Mu‟amalah tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli kain sisa 

jahitan di Delia Busana Bandar Lampung. 

b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada fakultas 

Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  
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Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) 

yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari 

lokasi atau lapangan.
15

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif yaitu pengertian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis, 

dan interprestasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk 

memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang 

dimintai.
16

 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti 

suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan 

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

serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.
17

 

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan tentang kain sisa jahitan yang 

diperjualbelikan di Delia Busana Bandar Lampung. 

3. Data dan Sumber Data 

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan 

hukum Islam yang terkait dengan pelaksaan jual beli kain sisa jahitan, 

                                                             
15

 Kartini Kartono, Penelitian Metodelogi Riset Sosial, Cet. Ke VII, (Bandung: Mandar Maju, 

1996), h. 81. 
16

 Susanto Leo, Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis dan Disetasi, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 

100.  
17

 Kartini Kartono, Loc.Cit., h. 32. 
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serta faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena itu 

sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden atau objek yang diteliti.
18

 Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan 

informasi langsung kepada peneliti, yaitu di Delia Busana Bandar 

Lampung. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari 

penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya 

adalah data asli.
19

 

 

 

 

 

4. Populasi dan Sampel 

                                                             
18

 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57. 
19

 Ibid. 
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Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
20

 Dalam hal ini yang 

akan dijadikan populasi adalah Delia Busana yang melakukan transaksi 

jual beli kain sisa jahitan di Bandar Lampung. Sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti.
21

 Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan meode purposive 

sample, yaitu sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil 

subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan 

atas adanya tujuan tertentu.
22

 Dalam menggunakan metode ini harus 

adanya kriteria tertentu untuk dijadikan sampel, dan kriteria yang akan 

dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penjual Delia Busana Bandar Lampung 

2. Karyawan Delia Busana Bandar Lampung  

3. Konsumen yang menjahit di Delia Busana Bandar Lampung pada 

bulan agustus 

Berdasarkan kriteria tersebut dalam penelitian ini diambil sampel 

dari pelaku yang ada yang dijadikan sampel, yakni diambil terdiri dari 1 

pemilik Delia Busana, 5 karyawan Delia Busana, 7 konsumen penjahit 

Delia Busana Bandar Lampung. 

5. Metode Pengumpulan Data 

                                                             
20

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010), h. 173. 
21

 Ibid., h. 174. 
22
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Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan 

beberapa metode, yaitu: 

a. Observasi  

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan 

pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan 

kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
23

 Observasi 

yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan 

terhadap pelaksanaan jual bli kain sisa jahitan. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpulan data 

primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan 

(lokasi).
24

 Metode ini akan ditujukan kepada penjual atau pemilik yang 

menjual kain sisa jahitan dan pemesan jahitan di Delia Busana Bandar 

Lampung. 

 

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau 

variabel yang merupakan catatan, transkip, buku-buku, majalah, 

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

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 105. 
24

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

Bakti, 2004), h. 86. 
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laporan notulen rapat, agenda, dan lainnya.
25

 Dokumentasi ini 

dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai adanya. 

6. Metode Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul kemudia diolah. Pengolahan data 

umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Data (Editing) yaitu data yang diperoleh, diperiksa untuk 

mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta 

apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. 

b. Sistematika Data (sistemstizing) yaitu melakukan penyusunan pokok 

bahasan secara sistematis atau berurutan sehingga memudahkan 

pembahasan. 

7. Analisis Data  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan ataulisan dari 

orang-orang yang berprilaku yang dapat dimengerti. Setelah analisis data 

selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu 

penjelasan dan penginterprestasikan secara logis, sistematis.  

Dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu 

cara berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari 

berbagai kasus yang bersifat individual.  

                                                             
25

 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. 188. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam  

1. Pengertian Jual beli  

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik menurut bahasa 

(etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Perdagangan atau jual 

beli menurut bahasa berarti al-ba‟i, al-tijarah, dan al-mubadalah.
26

 Hal ini 

sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Fathir (35) ayat 29: 

َ ًٍ  تّٗ َل  ع   ّ اَ ز ّٗ ِهۡنَس  ۡقٌ ٰ س  َواَر  ا َه  ف قْه أً   ّ ة َ ْٰ ْا َٱلَصل  أ ق اهه  ّ َٱّلَل َ ب  ت ٰ َك  ى  ٌَ ۡتلْه ٌي  إ َىَٱلَذ 

َ ر  َلَيَت بْه ةّٗ ز  َت ج ٰ ْى   ٩٢ٌَ ۡزجه

Artinya: “sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah 

dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami 

anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 

mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi” 
27

 

 

Jual beli menurut Bahasa atau lughat adalah: 

28ِبَشْيٍئ َعَلى َوْجِو اْلُمَعا َوَضةِ  اْلبَ ْيُع لَُغًة ُىَو ُمَقا بَ َلُة َشْيئٍ 
 

 Artinya: “Jual beli menurut bahasa yaitu tukar-menukar benda dengan 

benda dengan adanya timbal balik.”  

Menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa pendapat para ulama 

sebagai berikut:  

                                                             
26

 Hendi Suhendi, Fiqh Mu‟amalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67. 
27 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 

437. 

 
28

 Abi Abdillah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi‟i, Tausyaikh „Ala Fathul Qorib 

Al Mujib, Cet. Ke-1 (Jeddah: Alharomain, 2005), h.130. 
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a. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, 

yaitu definisi dalam arti umum dan khusus.  

1) Definisi dalam arti umum, yaitu: 

ْلَعِة بِالن َّْقِد َأْو  َوُىَو بَ ْيُع اْلَعْْيِ بِالن َّْقَدْيِن الذََّىِب َواْلِفضَِّة َوََنْوَِىا َأْو ُمَباَدلَُة السِّ
29ِو ََمُْصْوصٍ ََنِْو ِىا َعَلى َوجْ   

Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang 

(emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang 

dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.” 

2) Definisi dalam arti khusus, yaitu: 

30بِاْلَماِل َعَلى َوْخِو ََمُْصْوصٍ  َوُىَو ُمَبا َد لَِة اْلَمالِ 
 

Artinya: “Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta 

menurut cara khusus.” 

b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, 

yaitu dalam arti umum dan arti khusus. 

1) Definisi dalam arti umum, yaitu: 

ةِ ف َ  31ُهَو َعْقُد ُمَعا َوَضِة َعَلى َغْْيِ َمَنا ِفَع َوالَ ُمتْ َعِة َلذَّ
 

Artinya: “Jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbal balik) atas 

selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.” 

                                                             
 

29
 Abdurrahman Al-Jazairy, Khitabul Fiqh „Alal Madzahib al-Arba‟ah, Juz II, (Beirut: Darul 

Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134. 
 

30
 Ibid., h. 135. 

 
31
َSyamsudin Muhammad ar-Ramli, Nihayah Al-Muhtaj, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), 

h.204. 
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Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar 

sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah 

akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat 

ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia 

berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau 

hasilnya.
32

 

2) Definisi dalam arti khusus, yaitu: 

ِة َأْو َمَكا َيَسِة َأَحُد ِعَو  فَ ُهَو َعْقُد ُمَعا َو َضِة َعَلى َغْْيِ َمَنا ِفَع َوالَ ُمت َْعِة َلذَّ
ُر اْلَعْْيِ فِْيوِ  33َضْيِة َغي ُْر َذَىٍب َوالَ ِفضٍَّة، ُمَعْيٌَّ َغي ْ  

Artinya: “Jual beli adalah akad mu‟awadhah (timbal balik) atas 

selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, 

bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan 

perak, objeknya jelas bukan utang.” 

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu 

yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai 

daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya 

dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak 

merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun 

tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui 

terlebih dahulu.
34

 

                                                             
 

32
 Hendi Suhendi, Op.Cit., h. 69. 

 
33

 Syamsudin Muhammad ar-Ramli, Op.Cit., h. 372. 
 34

 Hendi Suhendi, Op.Cit., h. 70. 
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c. Imam Syafi‟I memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, 

praktik jual beli di perbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan 

(kerelaan) dua orang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang 

diperbolehkan.
35

 

d. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah: 

36ُمَباَدلَُة ادلَاِل بِْادلَاِل ََتِْلْيًكا َوََتَلًُّكا  
 “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan 

milik.” 

e. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah 

tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara 

yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu‟athaa (tanpa ijab 

qabul).
37

 

f. 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.
38

 

                                                             
35

 Imam Syafi‟I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al Umm, penerjemah: 

Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1. 
36

 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz III, (Bandung: Alma‟arif, 1987), h. 559.  
37

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillathuhu, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-

Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.  
 38

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12, (Bandung:Alma‟arif, 1997), h. 47. 
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Berdasarkan pendapat para Ulama di atas, dapat dipahami 

bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda 

atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua 

belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain 

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan Syara‟ dan disepakat. 

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.
39

 Jual beli 

disyariatkan berdasarkan al-Qur‟an, sunnah, dan ijma‟. 

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.
40

 Imam as-Syafi‟i, sebagaimana para 

ulama lainnya menetapkan bahwa al-Qur‟an merupakan sumber 

                                                             
 39

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),  h. 114. 

 
40

 Rachmat Syafei, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 50. 
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hukum Islam yang paling pokok.
41

 Terdapat sejumlah ayat al-Qur‟an 

yang berbicara tentang jual beli, diantaranya yaitu: 

1) Q.S. al-Baqarah (2) ayat 275: 

…ََ
ا   ْٰ ب  َٱلزِّ َزم  ح   ّ َ ع  ٍۡ ٱۡلب  َلَٱّلَلَه أ ح   ّ …  

Artinya: “… Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba …”42 

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.
43

  

2) Q.S. al-Baqarah (2) ayat 198: 

ۡنَ  يََربِّكه َهِّ ٌ اٌحَأ ىَت ۡبت غهْا َف ۡضَلّٗ ۡنَجه كه ٍۡ ل  َع  س  ٍۡ  ... ل 
Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki 

dari hasil perniagaan) dari Tuhanmu ..."44 

3) Q.S. an-Nisaa‟ (4) ayat 29: 

                                                             
 

41
 Ibid 

42
 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 47. 

 43
 Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173-

174. 
44 Departemen Agama RI, Loc.Cit., h. 31. 
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ا َأ َ ْٓ له َت ۡأكه ا ََل  ٌْه اه  َء  ٌي  ُِّ اَٱلَذ   ٌ ٓأ ةًٌَ ٰ ز  َت ج ٰ َإ ََلَٓأ ىَت كهْى  ل  ط  ٌ كهنَب ٲۡلب ٰ ٍۡ ل كهنَب  ٰ ْ ۡه

اَ ٍوّٗ ح  ۡنَر  َب كه اى  ك  َإ َىَٱّلَلَ  ۡن  كه فهس  ا َأً  ْٓ ه َت ۡقتهل َل   ّ َ ۡن  ٌكه اٖضَهِّ يَت ز   ٩٢َع 
Artinya: “Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sma suka di antara kamu, 

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

Maha Penyayang kepadamu.”
45

 

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 ( َهٌكنَ َاض َتز )عي „an 

tarâdhin minkum. Walaupun kerelaan adalahَ 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.
46

 

b. As-Sunnah  

Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya semua 

perkataan, perbuatan, dan taqrir yang disandarkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah 

                                                             
45

 Ibid., h. 83.   

 
46

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499. 
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al-Qur‟an.
47

 Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. di 

antaranya adalah:  

1) Hadis Riwayat Al-Bazzar 

َعْن رِفَاَعِة اْبُن رَاِفٍع َرِضَى اهلُل َعْنُو اَنَّ النَِّبَّ َصَلى اهللُ َعَلْيِو َو َسلََّم ُسِئلَّ: 
َايُّ اْلَكْسِب اَلطَّيُِّب ؟ قَاَل : َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه َو ُكلُّ بَ ْيٍع َمب ُْرْوٍر. )رواه البزّار 

48(َوصّححو احلاكم  
Artinya: Dari Rifa‟ah bin Rafi‟ ra. bahwasanya Nabi Saw. pernah 

di Tanya, “Pekerjaan apakah yang baik?” Beliau menjawab, 

“Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual 
beli yang baik.” (H.R. Al Bazzar dan dianggap shahih menurut 

Hakim).  

2) Hadis Riwayat Bukhari 

ثَ َنا إِبْ رَاِىْيُم ْبُن ُمْوَسى َأْخبَ رَنَا ِعْيَسى َعْن ثُ ْوٍر َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن َعِن  َحدَّ
اْلِمْقَداِم َرِضَى اهللُ َعْنُو َعْن َرُسْوِل اهلِل َصَلى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: َماَأَكَل 

َعَمِل يَِدِه َوِإنَّ َنِبُ اهلِل َداُوَد َعَلْيِو  َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخي ْرًا ِمْن أْن يَْأُكَل ِمنْ 
49السَّاَلُم َكاَن يَْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه . )رواه البخاري ومسلم(   

Artinya : Diceritakan Ibrahim bin Musa, mengabarkan „Isa, dari 

Tsaur, dari Kholidi bin Ma‟dan, dari Miqdam r.a. bahwa 

Rasulullah Saw. berkata : “Tidak ada makanan yang dimakan 

seseorang, sekali-kali tidak ada yang lebih baik daripada makanan-

makanan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah 

Daud a.s. makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri.” (H.R. 

Bukhari Muslim) 
 

c. Ijma’  

                                                             
 47

  Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 156. 
48

 Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, penerjemah 

Achmad sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303. 
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 Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, Shahih Bukhori, Jilid II, No. 

Hadits 1944, hlm. 788 
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 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‟.
50

 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.
51

 Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu 

kaidah fiqh yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi‟i yang berbunyi: 

. لِْيُل َعَلى التَّْحرْيِْ بَاَحُة َحَّتَّ َيُدلَّ الدَّ  5٩ََاْْلَْصُل ِِف َاْْلَْشَياِء اْْلِ
 

Artinya : “Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, 

sehingga ada dalil yang mengharamkannya.” 

Dasar kaidah yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi‟i merujuk 

pada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 29: 

اَ ٍعّٗ و  َٱۡۡل ۡرض َج  َل كهنََهاَفً  ل ق  َٱلَذ يَخ   ْ  َ…ُه
Artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di 

bumi untukmu …”
53

 

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 
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lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang 

dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.
54

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli  

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka 

pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara‟.
55

 

Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan syara‟. 

a. Rukun Jual Beli  

Rukun dalam jual beli antara lain:
56

 

1) Penjual dan pembeli 

2) Uang dan benda yang di beli 

3) Lafaz ijab dan Kabul  

b. Syarat Jual Beli  

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu snediri. 

Terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut sangat berpengaruh terhadap 

sah atau tidaknya jual beli. Adapun syarat jual beli antara lain: 

1) Penjual dan pembeli, syaratnya yaitu:
57

 

a) Berakal   
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Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang 

terbaik bagi dirinya, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila 

atau bodoh tidak sah jual belinya. 

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan) 

Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya dalam 

melakukan transaksi atas dasar suka sama suka. 

c) Tidak mubazir (pemboros) 

Para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli 

bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab harta orang 

yang mubazir itu di tangan walinya. Sebagaimana firman 

Allah Swt. Q.S. An-Nisa (5): 

ُهۡنَ قْه ٱۡرسه  ّ َ ا وّٗ َق ٍ ٰ ۡن َل كه َٱّلَله ل  ع  َج  َٱلَتً  نه ل كه ٰ ْ َأ ۡه فِ  آء  َٱلسُّ ا  َتهۡؤتْه َل   ّ
اَ ّفّٗ ََهۡعزه َلّٗ ْۡ هۡنَق  ا َلِ  لْه قْه  ّ ٱۡكسهُْهۡنَ  ّ  5َف ٍِ اَ

Artinya: “Dan janganglah kamu serahkan kepada orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaan) kamu yang di jadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang 

baik.”
58

 

 

 

 

d) Baliq  

Baliq menurut hukum Islam (fiqh), dikatakan baliq (dewasa) 

berumur 15 tahun ke atas. Anak kecil tidak sah jual belinya. 
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Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai 

umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka 

diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena 

kalua tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan 

kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan 

menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada 

pemeluknya.  

2) Uang dan benda yang dibeli, syaratnya yaitu:
59

 

a) Suci 

Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang 

untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang 

belum disamak.  

Sabda Rasulullah Saw.:  

َع َرُسْوَل اهلِل َصلَّ اهللُ َعَلْيِو  ُهَما اَنَُّو َسَِ َوَعْن َجابِرِْبِن َعْبِداهلِل َرِضَى اهلِل َعن ْ
َوَسلََّم يَ ُقْوُل: َعاَم اْلَفْتِح, َوُىَو ِبَكََّة "ِانَّ اهلَل َحرََّم بَ ْيَع اخْلَْمِر, َواْلَمْيَتِة, 

يَاَرُسْوَل اهلِل اَرَاَْيَت ُشُحْوَم اْلَمْيَتِة, فَِان ََّها َواخْلِْنزِْيِر, َوْااَلْصَناِم" َفِقْيَل: 
ُفُن, َوُتْد َىُن ِِبَا ْاجلُُلْوُد َوَيْسَتْصِبُح ِِبَا النَّاُس؟ فَ َقاَل"  ُتْطَلى ِِبَا السُّ

 الَ, َىَوَحرَاٌم" ُُثَّ قَاَل َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعْنَد َذاِلَك" قَاَتلَ 
اهللُ اْليَ ُهْوَد ِانَّ اهلَل تَ َعاىل َلمَّاَحرََّم َعَلْيِهْم ُشُحْو َمَها ََجَُلْوُه ُُثَّ بَاُعْوُه 

60فَاََكُلْواََثََنُو, ُمت ََّفٌق َعَلْيِو.  
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Artinya: Dari Jabir bin Abdillah ra. bahwasanya ia mendengar 

Rasulullah Saw. bersabda di Makkah pada tahun penaklukan 

kota Makkah, “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan 

menjual belikan arak, bangkai, babi dan patung.” Beliau di 

Tanya, “Wahai Rasulullah bagaimanakah tentang lemak 

bangkai, karena lemak dapat digunakan mengecat perahu, 

meminyaki kulit, dan orang-orang menggunakannya untuk 

menyalakan lampu?” Beliau bersabda, “ Tidak, itu haram.” 

Setelah Rasulullah Saw. bersabda, “Semoga Allah melaknat 

orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya Allah Ta‟ala telah 

mengharamkan atas mereka jual-beli lemak bangkai dengan 

ara mereka memprosesnya lemak itu, kemudian mereka jual 

dan memakan hasilnya.” (H.R Bukhari dan Muslim). 

b) Ada manfaatnya  

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. 

Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk 

dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang 

terlarang dalam Kitab Suci. Sebagiamana firman Allah Swtَ .

Q.S. Al-Isra (27): 

اَ رّٗ فْه َك  ۦَ  بِّ َل ز  يه
ط ٰ ٍۡ َٱلَش اى  ك   ّ َ ٍي   ط  َٱلَشٍ ٰ ى  ٰ ْ َإ ۡخ ا  ْٓ اًه َك  ب ذِّر ٌي  إ َىَٱۡلوه

٩7َ 
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu 

adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada 

Tuhannya.”
61

 

c) Barang itu dapat diserahkan  

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan 

kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang 

rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, 
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barang yang sedang di jamikan, sebab semua itu mengandung 

tipu daya (kecohan).  
d) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan 

yang di wakilinya, atau yang mengusahakan. 

e) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli Zat, 

bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara 

keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. 

3) Lafaz ijab dan Kabul  

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan 

memenuhi beberapa syarat: 

a) Keadaan ijab dan Kabul berhubungan. Artinya salah satu dari 

keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum 

berselang lama. 

b) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz 

keduanya berlainan. 

c) Keduanya tidak disangkutan dengan urusan yang lain, seperti 

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

d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau 

setahun adalah tidak sah.
62

 

4. Unsur kelalaian dan Khiyar Dalam Jual Beli 

a. Unsur Kelalaian Dalam Jual Beli 
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Dalam jual beli boleh saja terjadi kelalaian, baik ketika akad 

berlangsung maupun disaat penyerahan barang-barang oleh penjual 

dan penyerahan harga (uang) oleh pembeli, untuk setiap kelalaian itu 

ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. Apabila 

barang itu bukan milik penjual, maka ia 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 harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan 

barang itu terjadi kerusakan (sengaja atau tidak), atau barang yang 

akan dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang 

tersebut harus diganti. Ganti rugi akad dalam fiqh mu‟amalah disebut 

adh-dhaman.
63

 

b. Khiyar Dalam Jual Beli  

  Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, 

apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya.
64

 

Secara etimologi khiyar berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. 

Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal 

(atau lebih) untuk dijadikan orientasi.
65
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  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.
66

 Karena terjadinya 

oleh sesuatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga macam:
67

 

1) Khiyar majelis, artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih 

akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama 

keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. Khiyar majelis 

diperbolehkan dalam segala macam jual beli.  

sabda Rasulullah Saw.: 

ُهَما اَنَّ النَِّبَّ َصلَّى  ِه َرِضى اهللُ َعن ْ َوَعْن َعْمرِْوِبن ُشَعْيٍب َعْن اَبِْيِو َعْن َجدِّ
ُْبَتاُع بِْاخلَِياِر َحَّتَّ يَ تَ َفرَّقَا, ِاالَّ اَْن َتُكْوَن 

اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: اْلَباِئُع َوادل
  68َفارَِقُو َخْشَيَة اَْن َيْستَ ْقِبَلوُ َصْفَقَة ِخَياٍر, َواَلَيَِلُّ لَُو اَْن ي ُ 

Artinya: Dari Amr bin Syu‟aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra. 

bahwasanya Nabi Saw. bersabda, “Penjual dan pembeli berhak 

khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali jual beli telah 

ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tdak َdiperbolehkan 

berpisah karena takut jual beli dibatalkan. 
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2) Khiyar syarat, artinya khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad 

oleh keduanya atau oleh salah seorang, seperti kata si penjual, 

“saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 

dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari.” 

3) Khiyar aib‟, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan 

benda-benda yang dibeli, seperti 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.
69

 

 

 

5. 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 tidaknya menjad 

tiga bentuk, yaitu:
70

 

1) Jual beli yang shahih 
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 Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih  apabila 

jual beli itu disyariatkan, 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 bathil 

 Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang bathil 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 bathil antara lain : 

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat 

menyatakan jual beli yang seperti ini tidak sah atau bathil. 

Misalnya, memperjualbelikan buahan yang putiknya pun 

belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, 

sekalipun di perut ibunya telah ada. 
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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 khamr, 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, 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. Hal ini sebagaimana hadits 

Rasulullah Saw.: 

ِه قَاَل: نَ َهى النَِّبُّ َصَلى اهللُ  َعْن َعْمٍر وْبِن ُشَعْيٍب َعْن اَبِْيِو َعْن َجدِّ
71َعَلْيِو َوَسَلَم َعْن بَ ْيِع اْلُعْربَاِن.  
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Artinya: Dari Amr bin Syu‟aib dari ayahnya dari datuknya, ia 

berkata, Nabi Saw. melarang jual beli dengan persot.  

f) Memperjualbelikan 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 yang fasid 

Jual beli yang 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. 
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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 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 

pembuatan khamr. 

h) Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan 

pedagang yang 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: 
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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 artinya pesan. Dikatakan jual beli salam karena 

orang yang memesan itu sanggup menyerahkan modal uang di 

majelis akad. 

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

a) Jual beli tanpa Khiyar 

b) Jual beli Khiyar 

6. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam 

Berkenaan dengan hal ini, Wahbah Al-Juhalili membagi atas beberapa 

bagian sebagai berikut:
72

 

a. Jual beli yang dilarang karena ahliah ahli akad (penjual dan pembeli), 

antara lain: 

1) 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. 

2) Jual beli anak kecil 

                                                             
72
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149-158. 
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Maksudnya jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) 

dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. 

3) 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. 

4) Jual beli fudhul 

Yaitu Bai‟ al fudhul atau disebut dengan bai‟ al fudhuly adalah 

melakukan sesuatu atau melakukan akad jual beli yang bukan 

dalam wilayah kekuasaannya. Jual beli dapat dikatakan sah apabila 

yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan 

jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri bukan milik orang 

lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu. Akad jual beli 

tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu 

tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu 

akad. Misalkan ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam 

jual beli. Dalam hal ini pihak  wakil harus mendapat persetujuan 

(surat kuasa) dari orang yang diwakilnya.
73

 Menurut ulama 

Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin 
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pemilik. Dalam menjual akad fudhuly ini adalah sah namun 

bersifat mauquf  (bergantung) kepada kerelaan pihak yang 

berwenang (pemilik atau walinya).mereka berpendapat bahwa bai‟ 

al fudhul hukumnya sah, dengan bersifat mauquf. Adapun menurut 

ulama hanabilah dan Syafi‟iyah, jual beli fudhul tidak sah 

sekalipun mendapat izin dari orang yang mewakilinya itu. Mereka 

berpendapat merujuk pada hadits Nabi SAW:  

َحدَّ ثَ َنا َعْمُرو ْبُن ُشَعْيٍب قَاَل : َحدَّ َثِِن أِِب, َعْن أبِيِو , حَّتَّ َذ كَر َعْبَد 
اهلِل ْىَن َعْمٍرو , َأنَّ َرُسول اهلِل صلى اهللُ َعَليِو َوسَلم قاَل : الَ َيَِلُّ َسَلٌف 

َمُن . َوالَ بَ ْيُع ما لَْيَس َوبَ ْيٌع . َوالَ َشْر طَاَن ِف بَ ْيٍع . َوالَ رِْبُح ماََلْ ُيضْ 
74ِعْنَد كَ   

Artinya : Dari Amr bin Syu‟aib, dari ayahnya dari kakeknya ra. berkata, 

Rasulullah Saw. bersabda, “Tidak dihalalkan meminjam dan menjual dan 

tidak halal dua syarat dalam satu transaksi jual-beli, tidak halal 

keuntungan barang yang belum dijamin, tidak halal menjual barang yang 

tidak engkau miliki. 

5) 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. 

6) Jual beli malja‟ 
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Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam 

bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak 

sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada 

umumnya. 

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual 

belikan), antara lain: 

1) Jual beli gharar 

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang 

demikian tidak sah. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw.: 

َوَعِن اْبِن َمْسُعْوٍد قَاَل: قَاَل َرُسْول اهلُِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم الَ َتْشتَ ُروا 
  75السََّمَك ِِف اْلَماِء فَِانَُّو َغَرٌر،،َرَواُه َاْْحَُدَوَاَشارَِاىَل اَن الّصَواَب َوقْ ُفُو.

Artinya: Ibnu Mas‟ud ra. berkata, Rasulullah Saw. bersabda, 

“Janganlah membeli ikan dalam air, karena itu gharar.” (H.R. 

Ahmad).  

2) 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. 

3) Jual beli majhul 
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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. Dalam kitab Al-Lu‟ lu‟ Wal Marjan, jual beli 

seperti ini dikategorikan tidak sah  karena menjual buah sebelum 

tampak baiknya, sesuai dengan hadits Rasulullah Saw.: 

حديث َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر رضى اهلل عنهما, َأنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليو 
ْبَتاَع. وسلم نَ َهى َعْن بَ ْيِع الثِّ 

ُ
َماِر َحَّتَّ يَ ْبَدو َصاَلُحَها, نَ َهى اْلَباِئَع َوادل

76)رواه البخارى ومسلم(  
Artinya: Abdullah bin Umar r.a berkata: Nabi Saw. melarang 

menjual buah di pohon sehingga terlihat baiknya, Nabi Saw. 

melarang yang jual dan yang membeli. (H.R. Bukhari, Muslim)  

4) 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 

hadits Rasulullah Saw.: 

يْ رََة َرِضَى اهللُ َعْنُو اَنَّ النَِّبَّ َصلَّ اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم نَ َهى َعْن بَ ْيِع َوَعْن َاِِبْ ُىرَ  
77اْلَمَضاِمْْيِ َواْلَمالَ ِقْيِح.)َرَواُه اْلبَ زَُّر(  

                                                             
76
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Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. bahwasannya, “Nabi Saw. 

melarang menjual anak hewan yang masi dalam kandungan dan 

bibit (air sperma binatang jantan). (H.R. Al-Bazzar). 

5) 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: 

َع َرُسْوَل اهلِل َصلَّ اهللُ َعَلْيِو  ُهَما اَنَُّو َسَِ َوَعْن َجابِرِْبِن َعْبِد اهلِل َرِضَى اهللُ َعن ْ
َوَسلََّم يَ ُقْوُل: َعاَم اْلَفْتِح, َوُىَو ِبَكََّة "ِانَّ اهلَل َحرََّم بَ ْيَع اخْلَْمِر, َواْلَمْيَتِة, 

يَاَرُسْوَل اهلِل اَرَاَْيَت ُشُحْوَم اْلَمْيَتِة, فَِان ََّها ُتْطَلى  َواخْلِْنزِْيِر, َوْااَلْصَناِم" َفِقْيَل:
ُفُن, َوُتْد َىُن ِِبَا ْاجلُُلْوُد َوَيْسَتْصِبُح ِِبَا النَّاُس؟ فَ َقاَل" الَ, َىَوَحرَاٌم"  ِِبَا السُّ

َل اهللُ اْليَ ُهْوَد ِانَّ ُُثَّ قَاَل َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعْنَد َذاِلَك" قَاتَ 
اهلَل تَ َعاىل َلمَّاَحرََّم َعَلْيِهْم ُشُحْو َمَها ََجَُلْوُه ُُثَّ بَاُعْوُه فَاَ َكُلْواََثََنُو, ُمت ََّفٌق 

  78َعَلْيِو.
Artinya: Dari Jabir bin Abdillah ra. bahwasanya ia mendengar 

Rasulullah Saw. bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota 

Makkah, “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual 

belikan arak, bangkai, babi dan patung.” Beliau di Tanya, “Wahai 

Rasulullah bagaimanakah tentang lemak bangkai, karena lemak 

dapat digunakan mengecat perahu, meminyaki kulit, dan orang-
orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau 

bersabda, “ Tidak, itu haram.” Setelah Rasulullah Saw. bersabda, 

“Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena 

sesungguhnya Allah Ta‟ala telah mengharamkan atas mereka jual-

beli lemak bangkai dengan ara mereka memprosesnya lemak itu, 

kemudian mereka jual dan memakan hasilnya.” (H.R Bukhari dan 

Muslim). 
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6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. 

Jual beli yang demikian adalah haram, sebab barangnya belum ada 

dan belum tampak jelas, hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

حديث َعبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر رضى اهلل عنهما, َأنَّ َرُسو َل اهلِل صلى اهلل عليو 
ًعا يَ تَبَاَيَ ُعُو أَْىُل ْاجلَاِىِليَِّة, َكاَن  وسلم ََنى َعْن بَ ْيِع َحَبِل ْاحلَبَ َلِة, وََكاَن بَ ي ْ

79ُج الََِّّت ِف َبْطِنَها.الرَُّجُل يَ ْبَتاُع ْاجلَُزوَر إىَل َأْن تُ ْنَتَج النَّاَقُة, ُُثَّ تُ ْنتَ   
Artinya: Abdullah bin Umar ra. berkata Rasulullah Saw. melarang 

menjual anaknya binatang yang masih dalam kandungan, yaitu 
penjualan yang berlaku di masa Jahiliyah, seorang membeli onta 

binatang yang telah lahir itu. (Bukhari, Muslim) 

 

7) Jual beli muzabanah 

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yanَ g 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. Sebagaimana sabda 

Nabi: 

َثِِن َم    ا لِ    ٌك َع    ْن نَ    اِفٍع َع    ْن َعْب    ِد اهلِل بْ    ِن ُعَم    َر  َح    دَّ ثَ نَ    ا ِإَْسَاِعْي    ُل َح    دَّ
ُهَم       ا،  َأنَّ َرُس      ْوُل اهلِل اهلِل َص       َلى اهللُ َعَلْي      ِو َوَس       لََّم نَ َه       ى  َرِض      َ  اهللُ َعن ْ

ِب بِ       اْلَكْرِم  َع       ِن اْلُمزَابَ نَ       ِة بَ ْي       ُع التََّم       ِر بِ       التَّْمِر َك       ْيالً، َو بَ ْي       ُع ال       زَّ بِْي       
 ٨3َكيالً. )رواه البخاري و مسلم(
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Artinya : Diceritakan Ismail diceritakan Malik dari Nafi‟ dari 

Abdullah Bin Umar r.a. berkata : “Rasulullah Saw. melarang 

penjualan muzabanah, yiatu menjual buah di pohon dengan tamar 

yang jelas berat timbangannya, dan menjual kismis dengan anggur 

yang masih di pohon.” (H.R. Bukhari Muslim) 

 

8) Jual beli muhaqallah 

Adalahَ  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). Hal ini 

sebagaimana hadits Rasulullah Saw.: 

حديث َأِِب َسِعيٍد اخْلُْدرِىِّ رضى اهلل عنو, َأنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليو 
ُزَا بَ َنُة اْشِتَاُء الثََّمِر بِالتَّْمِر ِِف 

َحاقَ َلِة: َوادل
ُ
زَا بَ َنِة َوادل

ُ
وسلم, نَ َهى َعِن ادل

  81.ُرُءوِس النَّْجلِ 
Artinya: Abu Saied Alkhudri r.a berkata: Rasulullah Saw. 

melarang muzabanah yaitu menjual buah kurma ruthab yang masih 

di atas pohon dengan tamar, juga muhaqalah mengerjakan dengan 

hasil yang tertentu sepertiga, seperempat dan sebagainya. (Bukhari, 

Muslim) 

 

9) 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 
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dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah 

satu pihak. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw.: 

حديث َجابٍِر رضى اهلل عنو, قَاَل: نَ َهى النَِّبٌ صلى اهلل عليو وسلم َعْن 
ْرَىِم ِإالَّ بَ ْيِع الثََّمِر َحَّتَّ َيِطيِ  يَناِر َوالدِّ َب, َوالَ يُ َباُع َشْىءٌ ِمْنُو ِإالَّ بِالدِّ

82(اْلَعرَايَا. )رواه البخاري ومسلم  
Artinya: Jabir r.a berkata: Nabi Saw. melarang menjual buah di 

atas pohon sehingga bail, dan tidak boleh dijual sesuatu pun dari 

buah itu kecuali denga uang kontan (dinar atau dirham), kecuali al-

araayaa (yaitu menjual kurma ruthab yang masih dipohon dengan 

kurma tamar, dan ini di izinkan bagi orang yang berhajat (miskin) 
tidak mempunyai kebun kurma jika kurang dari lima wasaq). (H.R. 

Bukhari Muslim). 

 

10) 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. 

 

 

11) 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 
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lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini 

juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat 

merugikan salah satu pihak. Sebagaimana hadist Rasulullah Saw.:  

َحديث َأِِب ُىرَيْ رََة رضى اهلل عنو, قَاَل: يُ ن َْهى َعْن ِصَياَمْْيِ َوبَ يْ َعتَ ْْيِ: اْلِفْطِر 
َنا َبَدِة. )رواه البخاري ومسلم(

ُ
اَلَمَسِة َوادل

ُ
83َوالنَّْحِر, َوادل  

Artinya: Abu Hurairah ra. Berkata “Nabi Saw. melarang dua 

macam puasa dan dua macam jual beli. Puasa hari raya idul fitri 

dan idul adha, dan jual beli dengan hanya menyentuh dan 

melempar. (H.R. Bukhari, Muslim). 

 

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

1) 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. 

2) 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. 

3) Jual beli munjiz 
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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. 

4) Jual beli najasy 

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: 

قَاَل: نَ َهى َرُسْوُل اهلِل َصلَّ اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعِن النَّْجِش َوَعْنُو َرِضَى اهللُ َعْنُو 
84ُمت ََّفَق َعَلْيِو.  

Artinya: Ibnu Umar ra. berkata, “Rasulullah Saw. melarang 

berjual beli dengan memuji barang dagangan secara berlebihan 

(najasy).” 

5) 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 
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karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di 

antara penjual (pedagang). 

6) Jual beli di bawah harga pasar 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara 

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

dengan harga semurahَ murahnya sebelum tahu harga pasar, 

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

ini dipandangَ kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan 

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

sebagaimana sabda Nabi: 

حديث أََنِس ْبِن َماِلِك رضى اهلل عنو, قَاَل: َُنِيَنا َأْن يَِبيَع َحاِضٌر لَِباٍد. 
  85)رواه البخاري ومسلم(

artinya: Anas bin Malik ra. berkata “Kami di larang (oleh Nabi 

Saw.) seorang penduduk menjualkan barangnya orang baru datang 

dari dusun. (H.R. Bukhari, Muslim) 

 

 

7) 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 
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persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di 

antara pedagang (penjual). Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

حديث َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر رضى اهلل عنهما, َأنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليو 
86وسلم, قَاَل: اَل يَبِْيُع بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْيِع َأِخيِو. )رواه البخاري ومسلم(  

Artinya: Abdullah bin Umar ra. berkata Rasulullah Saw. bersabda 

“Tidak boleh menjual untuk merusak penjualan kawannya.” (H.R. 

Bukhari, Muslim). 

7. Hikmah Jual Beli  

Hikmah jual beli yang disyariatkan adalah sebagai berikut:
87

 

a. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan 

Ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah 

dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan di 

dunia dan akhirat. Karena dengan keuntungan yang kita dapat, kita 

dapat membahagiakan diri di dunia, dan menyisihkan keuntungan 

demi kebahagiaan di akhirat. 

b. Dengan usaha niaga yang dilakukan, maka dapat di capai keuntungan 

dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi hajat sehari-

hari. 

c. Memenuhi nafkah keluarga 

Memenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh manusia. 

d. Memenuhi hajat masyarakat 

Melakukan usaha perdagangan (jual beli) tidak hanya melaksanakan 

kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, namun juga 

membantu hajat masyarakat. Hal ini disebabkan manusia tidak 

sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. 

e. Sarana untuk beribadah  

Dengan melakukan transaksi jual beli, kita dapat memperoleh 

keuntungan yang kita dapatkan dari usaha. Dari keuntungan tersebut, 

kita dapat mempergunakannya untuk zakat, shadaqah, ibadah haji, 

infaq, dan sebagainya. Menyisihkan harta untuk zakat dan shadaqah 
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adalah salah satu kewajiban seorang muslim untuk membersihkan 

hartanya. Selain itu, di antara harta tersebut ada haka tau bagian untuk 

orang yang membutuhkan (fakir miskin). 

f. Menolak kemungkaran 

Hikmah jual beli yang terakhir ini adalah menolak kemungkaran, 

karena dengan transaksi jual beli yang sah, maka kita secara otomatis 

memperoleh harta yang halal dan terhindar dari adanya perampokan, 

permusuhan, dan pencurian dalam memenuhi kebutuhan dapat 

dihindarkan. 

 

B. Akad Menurut Hukum Islam  

1. Pengertian Akad  

Akad berasal dari bahasa Arab ( ََ العقذ ) yang artinya perikatan, 

perjanjian, dan permufakatan.
88

 Pertalian ijab qabul (pernyataan 

melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan 

kehendak syari‟at yang berpegaruh pada obyek perikatan. 

Menurut Bahasa „Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:
89

 

a. Mengikat (َالَزب ظه), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat 

salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian 

keduanya menjadi sebagai sepotong benda. 

b. Sambungan (ٌَة ق ذ   yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu ,(ع 

dan mengikatnya. 

c. Janji ( ِهذَه  :Sebagaimana firman Allah Q.S. al-Imran ayat 76 ,(ا ل ع 

َ تَق ٍي  َٱۡلوه بُّ ٌهح  ٱتَق ٰىَف ئ َىَٱّلَلَ   ّ ۦٍ َ ذ  ِۡ ف ٰىَب ع  ّۡ ۡيَأ  َه 
 76َب ل ٰى 
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Artinya: “sebenarnya siapa yang menempati janji (yang dibuat)nya dan 

bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertakwa”.
90

 

Firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1: 

اَ َإ ََلَه  ن  ع ٰ ًۡ تهَٱۡۡل  ِ ٍو  لَۡتَل كهنَب  َأهح  د   قْه ا َب ٲۡلعه فْه ّۡ ا َأ  ْٓ ٌه اه  َء  ٌي  ُِّ اَٱلَذ  أٌ 
ٓ ٰ ٌ

َ لًِّ ح  َهه ز  ٍۡ كهۡنَغ  ٍۡ ل  اٌَهز ٌذهٌَهۡتل ٰىَع  َه  َإ َىَٱّلَل ٌَ ۡحكهنه ٌمٌۗ زه تهۡنَحه
أً   ّ َ ذ  ٍۡ ٱلَص

٣َ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu 

dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki”.
91

 

Istilah ahdu dalam al-Qur‟an mengacu pada pertanyaan seorang 

mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, 

perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, 

baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang 

dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat: 

76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.
92

 

Akad  menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan 

sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu 

yang disyari‟atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan 
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dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi 

dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.
93

 

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi 

tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, 

seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, 

seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti 

keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) 

dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang 

disyari‟atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.
94

 Istilah “perjanjian” dalam 

hukum Indonesia di sebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal 

dari kata al-„aqd,yang berarti mengikat, menyambung atau 

menghubungkan (ar-rabt). 

Menurut pasal 262 Mursid al-Hairan, akad merupakan, “pertemuan 

ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang 

menimbulkan akibat hukum dari objek akad. Menurut Prof. Dr. Syamsul 

Anwar akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan 

kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada 

objeknya.”
95
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Adapun menurut Mustafa az-Zarqa‟, dalam padangan syara‟ suatu 

akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau 

beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. 

Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya 

tersembunyi dalam hati. Karna itu, untuk menyatakan keinginan masing-

masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut ijab dan 

qabul. Pelaku (pihak) pertama di sebut mu‟jib dan pelaku (pihak) kedua di 

sebut qaabil.
96

 

2. Rukun dan Syarat  

a. Rukun Akad 

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang 

sengaja di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan 

masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam 

yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut: 

1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak 

terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, 

seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama 

fiqh memberikan persyratan atau criteria yag harus dipenuhi oleh 

aqid,
97

 antara lain: 
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a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan kepatusan untuk 

melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah 

jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini 

ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan ucapan 

orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disni artinya 

mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang 

berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan 

menguntungkan. 

b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan 

seseorang yang mendapatkan legalitas syar‟i untuk melakukan 

transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut 

memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu 

objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk 

mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan 

akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu 

mengekspresikan pilihannya secara bebas. 

2) Mau‟quh‟alaih ialah benda-benda yang diakadkan. 

3) Maudhu‟ al‟aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan 

akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. 

4) Siqhat al‟ aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan 

yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran 

kehendaknya dalam mengadakan akad,  sedangkan qabul 
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perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang 

diucapkan setelah ijab. 

b. Syarat Akad 

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara‟ 

yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi 

dalam berbagai macam aqad yaitu:
 98 

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak 

sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan 

(mahjur) karena boros atau lainnya.  

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya. 

3) Akad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang 

mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang 

memiliki barang. 

4) Aqad tidak dilarang oleh syara‟. 

5) Akad dapat memberikan faedah. 

6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. 

Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul 

maka batal. 

3. Akibat atau Dampak Akad 

Menurut para ulama fiqih, setiap akad mempunyai akibat hukum, 

yaitu: tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti 
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pemindahan hak dalam akad jual beli, dan akad ini bersifat mengikat bagi 

pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-

hal yang dibenarkan syara‟, seperti terdapat cacat pada obyek akad atau 

akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.
99

 

Selain itu, setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum 

dan khusus. Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam 

pelaksanaan suatu akad aatua maksud utama dilaksanakannya suatu akad. 

Dan dampak umum yaitu segala sesuatu yang mengiringi setiap atau 

sebagian besar akad baik dari segi hukum maupun hasil.
100

 

Dengan demikian maka jelaslahbahwa akibat atau dampak dari suatu 

akad yaitu dampak yang hendak dicapai, atau juga dikatakan maksud 

utama dari pelaksanaan akad yang hendak dicapai dari hasil akad tersebut 

dan akibat hukum dari pelaksanaan akad tersebut, seperti pembeli 

memperoleh barang Karena melakukan akad.  

4. Macam-macam Akad 

Akad banyak macamnya dan berlainan namanya serta hukumya, 

lantaran berlainan obyeknya. Masyarakat atau agama telah memberikan 

nama-nama itu untuk membedakan yang satu dan yang lainnya. Para 

Ulama mengemukakan bahwa akad itu bia di bagi dari berbagai segi 
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keabsahan menurut syara‟, maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad 

shahih dan akad tidak shahih.
101

 

Menurut syara‟ dapat dibagi menjadi:
102

 

a. Akad Sahih yaitu akad yang memenuhi rukun syarat. Hukum dari 

rukun syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang 

ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. 

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sahih ini menjadi dua 

macam yaitu: 

1) Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang 

dilangsungkan sesuai dengan rukun syaratnya dan tidak ada 

penghalang untuk melaksanakannya. 

2) Akad Mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap 

bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk 

melangsungkan dan melaksanakan akad itu. 

Dilihat dari segi mengikuti atau tidaknya, para ulama fiqih membagi 

menjadi dua macam: 

1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, 

sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa 

seizin pihak lain. 
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2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang 

melakukan akad, seperti dalam akad al-wakalah (perwakilan), al-

„ariyah (pinjam-meminjam), al-wadi‟ah (barang titipan). 

b. Akad yang tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada 

rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku 

dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama hanafiyah 

membagi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad 

yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau 

terdapat larangan dari syara‟. Sedangkan akad fasad adalah akad pada 

dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diadakan tidak jelas.  

Selain itu, akad juga dapat dilihat berdasarkan maksud dan tujuan akad, 

yaitu: 

a. Kepemilikan 

b. Menghilangkan kepemilikan 

c. Kemutlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada 

wakilnya. 

d. Perikatan, yaitu larangan kepada seorang untuk beraktivitas seperti 

orang gila. 

e. Penjagaan.
103
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Kemudian jika ditinjau dari perwujudan akad, maka dapat dibagi menjadi 

dua keadaan, yaitu: 

a. Dalam keadaan muwadha‟ah (taljiah), yaitu kesepakatan dua orang 

secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal 

ini ada tiga bentuk, yaitu: 

1) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad. 

2) Mu‟awadlah terhadap benda yang digunakan untuk akad. 

3) Mu‟wadlah pada pelaku (isim musta‟ar). 

b. Hazl, ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, 

mengolok-olok (istihza) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum 

dari akad tersebut.
104

 

5. Prinsip-prinsip Akad 

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang 

berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip Kebebasan Berkontrak 

b. Prinsip Perjanjian itu Mengikat  

c. Prinsip Kesepakatan Bersama 

d. Prinsip Ibadah  

e. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi 

f. Prinsip Kejujuran (Amanah) 
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6. Berakhirnya Akad 

Akad akan berakhir apabila:
105

 

a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang 

waktu. 

b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak 

mengikat. 

c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akat bisa dianggap berakhir 

jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah 

satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya khiyar 

syarat, khiar aib, atau khiyar rukyah, (c) akad itu tidak dilaksanakan 

oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara 

sempurna. 

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para 

Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir 

dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad 

yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang 

melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Singkat Berdirinya Delia Busana 

Delia Busana berdiri pada lima belas tahun yang lalu, tepatnya pada 

tahun 2002. Delia busana didirikan berdasarkan keinginan dari 

penanggung jawab dan pengelola Delia Busana itu sendiri, tanpa campur 

tangan dari orangtua dan saudara mereka. Pada awal pendiriannya Delia 

Busana hanya sebatas tempat penjahit biasa. Saat itu, pemilik Delia 

Busana, yaitu Ibu Aliyah mengatakan bahwa sebelum membuat tempat 

menjahit sendiri, beliau pernah bekerja di Butik Dessy. Pemberian nama 

“Delia Busana” merupakan ide dari Ibu Aliyah itu sendiri. Nama Delia 

diambil dari nama anak pertamanya, yaitu Delia Iramadhani dikarenakan 

nama itu belum ada yang memakai dan dapat dikatakan unik. Lambat laun 

tempat menjahit yang dahulu sepi sekarang menjadi ramai dan banyak 

langganannya.
106

 

Awal pendiriannya, Delia Busana hanyalah toko biasa yang menerima 

jahitan dari warga sekitar Teluk Betung. Pada mulanya, Delia Busana 

dikelola sendiri oleh pemiliknya, yaitu Ibu Aliyah. Namun seiring dengan 

banyaknya konsumen yang memesan jahitan, sehingga mereka 
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mempergunakan jasa karyawan untuk membantu kelancaran menjahit. 

Saat ini Delia Busana memiliki lima karyawan dengan pembagian tugas 

dan kerja masing-masing.
107

 

Delia Busana ini merupakan jasa utama yang ditawarkan penjahit 

kepada pemesan, penjahit ini didukung oleh tenaga Sumber Daya Manusia 

yang sudah berpengalaman dibidang jahit menjahit busana untuk melayani 

dan memuaskan pemesan baik busana wanita dan laki-laki seperti kebaya, 

baju kerja, seragam sekolah dan lain-lain. 

Saat ini Delia Busana mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dari 

yang hanya penjahit biasa kini sudah memiliki karyawan, pemesan yang 

semakin bertambah dan cukup terkenal di berbagai tempat.
108

 Delia 

Busana ini menerima jasa pesanan menjahit pakaian pria dan wanita yang 

berupa jas dan safari. Harga yang ditawarkan untuk setiap jahitan 

bervariatif tergantung dari tingkat kesulitan, seperti harga untuk menjahit 

jas pria berkisar dari harga Rp 250.000, harga jasa untuk menjahit baju 

kebaya berkisar dari harga Rp 250.000 – Rp 300.000 tergantung model 

yang diinginkan pemesan.
109

 

2. Lokasi Delia Busana Bandar Lampung 

Delia Busana berada di Jalan Dr. Susilo No. 36, RT/RW 015/005 

Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar 
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Lampung. Jika di lihat dari letak geografisnya, Delia Busana terletak di 

sebelah Utara Kota Bandar Lampung. Delia Busana terletak di tengah-

tengah pusat perkotaan dan berada di tepi jalan raya. Delia Busana secara 

geografis berbatasan dengan: 

 Sebelah barat: Kita Motor 

 Sebelah Timur: Inspektorat Pemerintah Provinsi Lampung  

 Sebelah utara: Jalan Raya 

 Sebelah selatan: kediaman Sdr. Wawan  

Delia Busana didirikan di atas tanah seluas 600m dan mempunyai 

luas bangunan sekitar 30m X 20m. Bangunan tersebut dijadikan dibagi 

menjadi dua tempat, yaitu yang pertama digunakan sebagai tempat 

menjahit, dan yang kedua digunakan sebagai tempat tinggal.
110

 

Keberadaan Delia Busana bagi sebagian pemesan yang berprofesi 

sebagai pegawai sangat membantu Karena terletak di tepi jalan dan dekat 

daerah perkantoran. Oleh Karena itu, letak Delia Busana sangat strategis 

dan merupakan salah satu Butik yang berkembang pesat di Bandar 

Lampung. 
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3. Stuktur Organisasi dan Pembagian kerja di Delia Busana Bandar 

Lampung 

a. Struktur Organisasi Delia Busana Bandar Lampung 

Penanggung Jawab dan 

pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1) Penanggung jawab dan Pengelola Delia Busana adalah Ibu Aliyah, 

selaku pemilik dan bertanggung atas kelancaran dan memantau 

perkembangan Delia Busana. 

2) Karyawan yang bertugas sesuai dengan bagian atau kerjanya. 

Karyawan  

Bag. Menjahit 

kebaya 

Bag. Menjahit 

pakaian laki-laki 

Bag. Menjahit 

pakaian wanita  

Bag. Menjahit 

pakaian wanita  

Bag. Sum dan 

pasang kancing  
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Jumlah karyawan yang bekerja di Delia Busana adalah sebanyak 

lima orang. Kelima karyawan tersebut adalah Rosida, Akmal, Atika, 

Kamaludin, dan Nur Hayati. Kelima karyawan ini merupakan 

masyarakat yang tinggal di sekitar Delia Busana. Karyawan Delia 

Busana bekerja sejak pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. 

Dengan intensitas pekerjaan yang dilakukan lebih dari 10 jam, kelima 

karyawan tersebut mendapat upah setiap bulannya sebesar Rp 

1.000.000,00. Upah yang diberikan tersebut di luar uang makan. 

Pengelola Delia Busana juga mengemukakan bahwa mereka 

mempunyai pendapatan atau omset bersih sekitar Rp 5.000.000,00 

atau sekita lima juta rupiah perbulan.
111

 

b. Pembagian Kerja di Delia Busana Bandar Lampung 

Berdasarkan penjelasan tentang nama karyawan dan upah yang 

diberikan, berikut adalah daftar pembagian kerja dan hal-hal yang 

harus dikerjakan oleh masing-masing karyawan.  

Pembagian adalah sebagai berikut:  

No. Nama Pekerjaan yang dilakukan 

1 Rosida Menjahit kebaya
112

  

2 Akmal Menjahit pakaian pria
113
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3 Atika Menjahit pakaian wanita
114

 

4 Kamaludin Menjahit pakaian
115

   

5 Nur Hayati Sum dan pasang kancing
116

  

 

B. Pelaksanaan transaksi Jual beli Kain Sisa Jahitan di Delia Busana 

Bandar Lampung 

1. Teknis Transaksi 

Hasil penelitian yang terkait dengan teknis penjualan kain sisa 

jahitan di Delia Busana Bandar Lampung. Sebagaimana yang 

diungkapkan pemilik Delia Busana yang menjelaskan bahwa: 

“Dalam proses penjahitan, apabila ada pemesan yang memesan 

untuk dibuatkan pakaian maka hal yang saya tanyakan adalah model yang 

diinginkan pemesan, kemudian hal yang selanjutnya adalah saya 

memberitahukan biaya yang harus dibayarkan dalam jasa menjahit 

pakaian tersebut, dan apabila pemesan yang memesan pakaian tersebut 

telah sepakat dengan harga yang ditawarkan maka hal selanjutnya 

pemesan harus membayar uang muka atau DP sebesar 30% dari biaya 
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jahitan berdasarkan kesepakatan untuk dilakukannya proses penjahitan 

pakaian tersebut.”
117

 

Harga yang ditawarkan untuk setiap jahitan bervariatif dilihat dari 

tingkat kesulitan, seperti harga untuk menjahit jas pria berkisar dari harga 

Rp 250.000, harga jasa untuk menjahit baju kebaya berkisar dari harga Rp 

250.000 – Rp 300.000 sesuai dengan model yang diinginkan pemesan. 

Kemudian pemilik Delia Busana menambahkan bahwa: “Pada saat 

proses pengerjaan yang diutamakan adalah sistem kepercayaan. Dalam hal 

ini saya tidak memberitahukan kelebihan kain sisa jahitan yang jumlahnya 

memang sedikit, karena saya rasa tidak dipergunakan lagi oleh pemesan, 

dan pemesan tidak pernah menanyakan kelebihan kain sisa miliknya. 

Dalam mengumpulkan kain sisa jahitan yaitu selama 1-2 bulan lebih, 

sesuai dengan banyaknya konsumen yang memesan jahitan perharinya. 

Jika satu hari ada 15 orang pesanan jahitan maka kami bisa 

mengumpulkan sebanyak 7.5 meter perharinya.
118

  

Kain sisa jahitan dikumpulkan oleh pemilik Delia Busana, setelah 

kain sisa jahitan terkumpul 5 karung penuh, pemilik Delia Busana akan 

mulai melakukan transaksi penjualan kain sisa jahitan kepada orang yang 

sudah berlangganan membeli kain sisa jahitan dengan harga 1 karung kain 

sisa jahitan Rp. 15.000 oleh pengepul dan harga 5 karung Rp. 75.000.” 
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Harga tersebut cukup fantastis mengingat bahwa objek yang 

diperjualbelikan tidak memerlukan modal sedikitpun.  

Bisnis sampingan ini sudah dimulai sejak awal Delia Busana 

dibuka, tujuannya adalah untuk mengurangi penumpukan kain sisa jahitan 

yang ada di toko karena menjual kain sisa jahitan bukan untuk 

mendapatkan keuntungan saja. Tetapi memanfaatkan barang yang tidak 

terpakai yang bisa dijadikan suatu barang yang bernilai itulah hal yang 

terpenting.
119

 

Atikah sebagai karyawan Delia Busana mengatakan pemesan yang 

menjahit di Delia Busana tidak pernah menanyakan kain sisa jahitan dan 

pemilik yang tidak memberitahukan adanya kelebihan kain sisa jahitan 

tersebut. Ini disebabkan karena adanya adat kebiasaan dari kedua belah 

pihak.
120

 

Adapun menurut Rosida, seorang karyawan menjelaskan bahwa: 

“Dalam pemesanan pakaian (kebaya), pemilik Delia Busana tidak 

memberitahukan ada atau tidaknya kain sisa jahitan, tetapi ada pemesan 

yang menanyakan apabila ada kelebihan kain sisa jahitan, pemesan 

meminta dibuatkan untuk selendang kebaya. 

2. Pendapat pemesan tentang jual beli kain sisa jahitan di Delia Busana 

Bandar Lampung 
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Peneliti akan memaparkan pendapat dari pelanggan yang memesan 

jahitan di Delia Busana tentang praktek jual beli kain sisa jahitan di Delia 

Busana, sesuai dengan jumlah narasumber yang telah diwawancarai oleh 

peneliti yaitu sejumlah 7 orang. Penjelasannya sebagai berikut : 

Ibu Woro Kusuma mengatakan bahwa telah berlangganan di Delia 

Busana sejak tahun 2004. Hal ini dikarenakan pelayanan yang diberikan 

oleh pemilik dan karyawan sangat ramah kepada pelanggan. Alasan 

memilih Delia Busana adalah pertama, keluarga sudah belangganan sejak 

lama. Kedua, dalam hal menjahit Delia Busana sangat rapih dan hasil yang 

memuaskan. Ketiga, harga lebih murah dengan penjahit lainnya. Ibu woro 

mengetahui adanya kelebihan kain sisa jahitan dan menurutnya hal ini 

sudah biasa karna kain sisa jahitan tidak dibutuhkan olehnya dan Ibu woro 

juga merelakan kain sisa tersebut.
121

 

Ibu Mariana telah berlangganan sejak 2016. Alasan memilih Delia 

Busana karena Delia Busana cukup terkenal dan pelayanan yang diberikan 

oleh pemilik dan karyawan sangat baik kepada pelanggan. Pakaian yang 

biasa dijahit oleh Delia Busana adalah pakaian resmi untuk ke kantor. Ibu 

Mariana mengatakan tidak mengetahui mengenai kelebihan kain sisa 
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jahitan dan Ibu Mariana membiarkan pihak penjahit mengambil kain sisa 

jahitan miliknya.
122

 

Ibu Sulistiana mengatakan bahwa ia telah berlangganan sejak 2013. 

Alasan memilih Delia Busana karena direkomendasikan dari teman. 

Pakaian yang ia buat di Delia Busana berupa Baju Kebaya. Ibu Sulistiana 

mengetahui bahwa masih ada sisa kain dari jahitan yang di pesan, Ibu 

Sulistinapun meminta kembali kain sisa jahitan miliknya untuk digunakan 

sebagai kain lap dirumahnya.
123

 

Ibu Evi Iwan mengatakan telah berlangganan sejak tahun 2010. 

Alasan memilih Delia Busana sebagai tempat menjahit langganan karena 

jahitan di Delia Busana sesuai dengan yang di ingikan. Pakaian yang 

biasanya di pesan adalah kebaya dan gaun. Senada dengan apa yang di 

katakan Ibu Woro, Ibu Evi mengetahui kelebihan kain sisa jahitan dan 

menyerahkan sepenuhnya kain sisa kepada Delia Busana, karena baginya 

ia tidak memerlukan lagi kain sisa jahitan tersebut.
124

 

Bapak Mulyadi mengatakan telah berlangganan sejak 2013. Alasan 

menjahit di Delia Busana karena kenal dengan suaminya Ibu Aliyah yaitu 

Bapak Into Sampurnadi. Bapak Mulyadi tidak mengetahui mengenai 
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kelebihan kain sisa jahitan tersebut dan Bapak Mulyadi merelakan kain 

sisa miliknya.
125

 

Ibu Marwiyah mengatakan telah berlangganan sejak 2012 atau 

tepatnya 5 tahun yang lalu. Alasan Ibu Marwiyah berlangganan menjahit 

di Delia Busana adalah kepuasaan atau sesuai dengan yang di inginkan 

dan di Delia Busana penjahit ataupun di pemilik sangat baik. Ibu 

Marwiyah mengetahui adanya kelebihan kain sisa jahitan miliknya dan 

meminta kembali kain sisa jahitan tersebut.
126

 

Ibu Leni Marlina sudah berlangganan sejak 2 tahun silam. 

Mengatakan bahwa tidak mengetahui kain dari jahitan miliknya memiliki 

sisa dan Ibu Leni pun mengikhlaskan kain sisa tersebut untuk Delia 

Busana.
127

 

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa 5 dari 7 interview mengatakan mengikhlaskan kain sisa jahitan 

miliknya  dan 2 dari 7 interview lainnya meminta kembali kain sisa jahitan 

tersebut.  
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BAB IV  

ANALISIS  

 

A. Praktik Jual Beli Kain Sisa Jahitan di Delia Busana Bandar Lampung 

Melihat dari ketentuan syarat tentang jual beli dalam Islam bahwa 

harus berakal, baligh, kehendak sendiri, dan keadaan tidak mubazir. Seperti 

yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad 

disyariatkan berakal dan dapat membedakan (memilih), akad orang bodoh, 

anak kecil, dan orang mabuk itu tidak sah. Dan sebagai pihak penjual maupun 

pembeli dinilai tidak ada paksaan untuk membeli atau menjual sesuatu karena 

hal ini berdasarkan saling ridho atau suka sama suka. Untuk itu dalam hal 

subjek yang berakad pada jual beli  kain sisa jahitan di Delia Busana sudah 

memenuhi syarat-syarat tersebut. 

Dari segi objeknya yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli 

dalam Islam, haruslah Suci atau bersih barangnya, Harus dapat 

dimanfaatkan, Barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad, 

Berkuasa menyerahkan barang itu, dan barang itu dapat diketahui. Dalam 

jual beli kain sisa jahitan yang dijadikan objek adalah kain sisa jahitan yang 

sudah tidak digunakan yang diperoleh penjahit Delia Busana dari pemesan 

yang tidak meminta kembali kain sisa jahitannya setelah menjahit di Delia 

Busana tersebut. Kain sisa jahitan merupakan barang yang suci karena bukan 

arak, bangkai, babi, anjing atau berhala yang dihukumi najis oleh al-Qur‟an. 
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Sedangkan syarat barang hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad dan 

berkuasa menyerahkan barang itu terpenuhi, namun pada praktik jual beli 

kain sisa jahitan di Delia Busana, kepemilikan kain sisa oleh penjahit Delia 

Busana masih diragukan karena pada proses kepemilikannya tidak terjadi 

akad, dimana pemesan yang tidak meminta kembali kain sisa jahitan maka 

penjahit Delia Busana tidak memberikan kain sisa jahitan tersebut. Hal ini 

berarti tidak ada akad serahterima kepemilikan kain sisa jahitan antara 

pemesan dengan penjahit Delia Busana. Sehingga menurut peneliti, penjahit 

Delia Busana tidak berkuasa untuk menyerahkan kain sisa jahitan tersebut ke 

pihak lain dalam hal ini pengepul. 

Pelaksanaan jual beli kain sisa jahitan di Delia Busana apabila dilihat 

dari sighat (Lafadz akad ijab kabul) telah memenuhi syarat yaitu tidak ada 

yang membatasi (memisahkan), tidak diselingi kata-kata lain, tidak dibatasi 

dengan waktu dan Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang 

saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Dimana 

harga tersebut telah ditentukan oleh pembeli kain sisa jahitan yaitu Rp. 

15.000,- per karung dan 75.000,- per 5 karungnya, dan harga tersebut telah 

disepakati oleh penjual dan pembeli. Barang yang diperjual belikan sudah 

tidak dibatasi, dihadirkan di tempat dapat dilihat, dengan mengetahui secara 

rinci jenis, berat dan banyaknya sehingga ketika melakukan lafadz ijab kabul 

barang dapat langsung diserah terimakan.  
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B. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Kain Sisa Jahitan di Delia 

Busana Bandar Lampung  

Penjualan kain sisa jahitan pada dasarnya tidak dibahas secara rinci 

dalam Islam, tidak ada dalil al-Qur‟an dan hadits yang menyebutkan hukum 

dari penjualan kain sisa jahitan. Masalah hukum boleh atau tidaknya 

sebenarnya hukum setiap kegiatan mu‟amalah adalah boleh, sesuai dengan 

kaidah fiqh yang berbunyi: 

لِْيُل َعَلى التَّ  ْحِرْْيِ َاْْلَ ْصُل ِِف َاْْلَْشَياِء اْْلِ بَاَحُة َحَّتَّ َيُدلَّ الدَّ  
Artinya: Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, 

sehingga ada dalil yang mengharamkannya. 

Dari kaidah fiqh di atas, sebenarnya hukum jual beli pada umunya 

tidak ada masalah, Karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. 

Akan tetapi, dalam transaksi mu‟amalah ada ketentuan rukun dan syarat yang 

harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. 

Hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh 

atau tidaknya melangsungkan jual beli. Memang dalam hukum Islam pada 

dasarnya memandang positif bahwa jual beli adalah diperbolehkan dalam 

Islam. 

Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan 

akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu 

akad. Jual beli seperti ini disebut jual beli al fudhul (lihat pada bab II hal 35 
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tentang jual beli yang dilarang sebab ahliyah point 4 tentang jual beli al-

fudhul). 

Bai‟ al fudhul atau disebut dengan bai‟ al fudhuly adalah melakukan 

sesuatu atau melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah 

kekuasaannya. Seperti misalkan menjual atau membeli barang orang lain, 

tanpa izin dari pemiliknya. Jual beli dapat dikatakan sah apabila yang berakad 

tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, 

barang itu milik sendiri bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait 

dengan barang itu. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang 

melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk 

melakukan suatu akad. Misalkan ada orang lain yang bertindak sebagai wakil 

dalam jual beli. Dalam hal ini pihak wakil harus mendapat persetujuan (surat 

kuasa) dari orang yang diwakilnya. 

Terkait penelitian tentang jual beli kain sisa jahitan, bahwasanya yang 

membuat penjahit Delia Busana melakukan penjualan kain sisa jahitan adalah 

untuk mengurangi penumpukan kain sisa ditoko dan mendapatkan omset 

tambahan dari penjualan tersebut. 

Namun persoalan yang muncul dari jual beli kain sisa jahitan terdapat 

rukun dan syarat jual beli yang harus terpenuhi salah satunya, barang yang 

diperjualbelikan harus dimiliki secara penuh oleh penjual. 

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ini ditangguhkan 

sampai ada izin pemilik. Dalam akad jual beli fudhuly ini adalah bersifat 
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mauquf (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau 

walinya). Jual beli fudhuly hukumnya sah, dengan bersifat mauquf. Dengan 

kata lain jika penjahit meminta izin kepada pemesan terlebih dahulu sebelum 

menjualnya, maka jual beli tersebut bersifat sah. 

Sedangkan menurut ulama hanabilah dan Syafi‟iyah, jual beli fudhul 

tidak sah. Barang atau benda yang diperjualbelikan disini dilihat dari aspek 

kepemilikan dan belum jelas apakah sipemilik barang memberi izin atau tidak. 

Didalam jual beli ini kejelasan dari barang bersifat samar. 

Praktik jual beli kain sisa jahitan yang tidak dikembalikan penjahit 

kepada pemesan merupakan kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat. 

Adat kebiasaan suatu masyarakat di bangun atas dasar nilai-nilai yang di 

anggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, 

disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. 

Dari analisis di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa jual beli kain 

sisa jahitan di Delia Busana dinyatakan sah, karena berlandaskan dengan adat 

kebiasaan (Urf) yang ada di masyarakat yang tidak bertentangan dengan 

hukum Islam.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti 

dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain 

Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)”, maka peneliti 

mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik jual beli kain sisa jahitan yang dilakukan oleh penjahit adalah 

dengan mengumpulkan kain sisa jahitan milik pemesan kedalam karung. 

Dikumpulkan selama 1-2 bulan, sesuai dengan banyaknya pemesan 

perharinya. Setelah terkumpul kedalam karung, kemudian barulah penjahit 

mulai melakukan transaksi penjualan kain sisa jahitan kepada orang yang 

sudah berlangganan membeli kain sisa jahitan.  

2. Pandangan hukum Islam tentang jual beli kain sisa jahitan adalah mubah, 

karena telah menjadi kebiasaan („urf) yang berlaku di masyarakat yang 

tidak bertentangan dengan hukum Islam.  

 

B. SARAN 

Berdasarkan analisis data di lapangan dan telah disimpulkan bahwa 

Akad jual beli kain sisa jahitan di Delia Busana Bandar Lampung hukumnya 

diperbolehkan, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain: 



 86 
 

1. Untuk para penjahit sebaiknya mengembalikan kain sisa jahitan kepada 

pemesan walaupun nantinya akan diikhlaskan oleh pemesan kepada 

penjahit. Baik kain sisa berukuran kecil maupun kain sisa berukuran besar. 

2. Untuk para pemesan sebaiknya menanyakan kelebihan kain sisa jahitan 

dari bahan yang telah dibawa. 

3. Untuk para pemesan dan penjahit sebaiknya ada perjanjian (akad) 

khususnya mengenai kain sisa jahitan agar tidak ada yang dirugikan atau 

dikecewakan.  
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