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ABSTRAK 

  Dalam islam, jual beli  merupakan sebuah kegiatan 

muamalah yang paling sering dilakukan, salah satunya adalah 

dengan melakukan jual beli barter. Jual beli barter merupakan 

sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara pertukaran  

barang yang satu dengan barang yang lain. Jadi dalam barter 

terjadi proses jual beli, namun dalam pembayaranya tidak hanya 

menggunakan barang tetapi juga  dengan adanya penambahan 

uang ketika transaksi berlangsung. Transaksi  Jual Beli Barter 

Motor Dengan Penambahan Uang masih terjadi di Pekon Negri 

Agung  Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 

Mereka melakukan transaksi barter motor untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari termaksu d dalam hal urusan berdagang 

dan berkebun.  

 Adapun masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu 

bagaimana praktik jual beli barter motor dengan penambahan 

uang yang dilakukan masyarakat di Pekon Negri Agung 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus? dan 

bagaimana tinjauan hukum islam tentang jual beli barter motor 

dengan  penambahan uang yang terjadi di Pekon Negri Agung 

Kecamatan Talang padang Kabupaten Tanggamus? Tujuan 

penelitian ini adalah  untuk mengetahui praktik jual beli barter 

motor di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang dan  

untuk mengetahui mengetahui tinjauan hukum islam tentang jual 

beli barter motor dengan penambahan uang di Pekon Negri 

Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk 

mendiskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, yakni upaya-

upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan 

menginterprestasikan mengenai  jual beli barter motor dengan 

penambahan uang.  Pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi 
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dilokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan teknik editing dan sistematisasi data. 

 Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli barter 

motor dengan penambahan uang yang terjadi di pekon negri 

Agung  yaitu pembeli akan mencari penjual atau penyedia 

barang yang akan di tukarkan. Jika sudah bertemu mereka 

langsung melihat kondisi  motor yang akan di barterkan, setelah 

itu terjadilah tawar menawar antara pembeli dan penukar motor 

dan jika keduanya sudah sepakat maka terjadilah barter motor 

dengan penambahan uang sejumlah Rp. 1.000.000. Penambahan 

sejuamlah uang yang di berikan oleh pembeli kepada penjual 

merupaka permintaan dari penjual, karena pejual berdalih 

penambahan uang tersebut harus sesuai dengan kondisi motor 

yang akan di barterkan. Jika sudah di sepakati oleh kedua belah 

pihak maka motor yang akan di barterkan bisa   dimilliki oleh 

pembeli. Pelaksanaan jual beli barter motor dengan penambahan 

uang yang terjadi di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang 

Padang Kabupaten Tanggamus, menurut Hukum Islam  di 

perbolehkan dalam islam,selagi tidak ada suatu dalil yang 

melarangnya walaupun ada penambahan uang di awal transaksi.  
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MOTTO 

 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ يْ َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن 
ِِتَارًَة َعْن تَ رَاٍض ِمْنُكْم َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّو َكاَن ِبُكْم َرِحيًما 

(92) 
 

Artinya:  Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah kalian 

memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang 

batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. 

Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya 

Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian. (An-Nisa:29) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut 

tentang skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan 

pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam 

bertindak, apalagi dalam suatu penelitan ilmiah. Hal ini 

menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. 

Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti 

beberapa istilah yang terkandung dalam beberapa skripsi.  

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah berjudul: 

“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Barter Motor 

Dengan Penambahan Uang (Studi Kasus Di Pekon Negri 

Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus)”. Untuk menghindari salah penafsiran terhadap 

judul yang diajukan tersebut, maka akan di uraikan secara 

singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul, yaitu: 

1. Hukum Islam 

 Hukum Islam menurut ulama usul fiqih adalah “ 
seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT 

dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf 

yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal 

bagi yang beragama Islam”.1 Maksud dari Hukum Islam 

disini adalah Hukum Bisnis Islam  (Fiqih Muamalah), 

dimana Hukum Bisnis Islam Adalah Serangkaian 

aktivitas bisnis  dalam berbagai bentuknya (yang tidak di 

batasi), namun di batasi dalam cara perolehan dan 

pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam 

arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada 

                                                             
1
  Amir Syarifuddin, Usul Fiqh, Jilid I, Cetak I, Jakarta :Logos 

Wacana Ilmu, 1997, hlm. 5. 
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ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Quran Dan 

Al-Hadits ). 

2. Jual Beli Barter 

Jual beli adalah suatu perjanjian atau tukar 

menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain 

atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan 

yang dibenarkan syara’ (Hukum Islam).
2
 Sedangkan 

dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta 

tertentu dengan harta yang lain berdasarkan keridhoan 

antara keduanya. Atau dengan pengertian lain 

memindahkan hak milik dengan berdasarkan persetujuan 

dan hitungan materi.
3
 

3. Barter adalah pertukaran barang dengan barang yang 

dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur riba.
4
 

4. Motor  

Motor adalah kendaraan beroda dua yangditenagai oleh 

tenaga mesin. 

5. Penambahan Uang 

Proses, cara, perbuatan menambahakan alat tukar atau 

standar pengukuran nilai (kesatuan hitungan) yang sah 

dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa kertas, 

emas, perak, atau logam yang di cetak dengan bentuk 

yang tertentu.
5
 

                                                             
2
 Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum 

Keluarga dan Bisnis, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban 

IAIN Raden Intan Lampung, hlm. 140. 
3
  Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12, Cetakan 10, Bandung: Al- 

Ma’rif, 1996, hlm. 120. 
4
 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum 

Perikatan Islam di Indonesia, Cetak I, Jakarta: Prenada Media, hlm. 100. 
5
 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mokroekonomi, Edisi Ketiga, 

Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 332. 
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Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul peneltian 

ini adalah suatu kajian Hukum Bisnis Islam (fiqh Muamalah) 

tentang jual beli barter dimana barang di tukar dengan 

barang dalam hal ini yaitu motor ditukar dengan motor 

dengan penambahan uang, disitu pihak  pertama atau pihak 

kedua akan diambil uang jika ingin mendapatkan barang 

yang diinginkannya. Dalam hal ini aturan-aturan yang 

ditetapkan oleh Allah SWT yang ditujukkan untuk mengatur 

perbuatan manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi 

dalam pergaulan sosial masyarakat, khususnya tentang 

sebuah peristiwa yang berkaitan dengan praktik jual beli 

barter motor dengan penambahan uang yang terjadi di Pekon 

Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan 

penetapkan judul di atas adalah sebagai berikut: 

1. Alasan objektif; mengingat persoalan mengenai 

muamalah selalu mengalami perkembangan seiring 

perkembangan zaman dan kemajuan pengetahuan 

manusia, terutama dengan masalah transaksi jual beli 

barter motor dengan penambahan uang. 

2. Alasan subjektif; penelitian tentang jual beli barter motor 

dengan penambahan uang merupakan permasalahan yang 

berkaitan dengan Program Studi Fakultas Syari’ah 

UniversitasRaden Intan Lampung Yaitu Program Studi 

Mu’amalah, sehingga sangat mendukung proses 

penelitian yang dilakukan. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai mahluk 

sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri 
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tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Manusia adalah 

mahkuk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang 

lain, masing-masing berhajat kepada orang lain, saling 

tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam urusan 

kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa 

menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain, 

baik bersifat pribadi maupun kemaslahatan umat. 

Islam adalah agama yang bersifat syumuliah ( 

sempurna). Dikatakan bersifat syumuliyyah karena Islam 

merupakan agama yang penyempurna dari agama-agama 

sebelumnya dan syari’atnya mengatur seluruh aspek 

kehidupan manusia, baik rituall (ibadah) maupun sosial. 

Ibadah merupakan sarana pengikat secara kontinu tugas 

manusia sebagai halifah-Nya di muka bumi ini. Adapun 

muamalah diturunkan untuk menjadi aturan manusia dalam 

kehidipan sosial.
6
 

Islam juga bersifat harakiyyah, maksudnya islam 

dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sesuai 

dengan dinamika dan perkembangan zaman. Kedinamisan 

ini tampak jelas terutama dalam bidang mu’amalah. Selain 

cakupannya yang luas dan fleksibel, mua’malah tidak 

membeda-bedakan antara muslim dan non muslim. 

Dalam kegiatan bermu’amalah, manusia telah 

diberikan keleluasaan untuk menjalankannya. Akan tetapi, 

keleluasaan itu bukan berarti semua cara dilakukan. Untuk 

menjamin keselarasan dan keharmonisan antar sesama 

dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya. 

Mu’amalah sebagai sistem sosial kemasyarakatan 

Islam, dapat dipahami dari tujuan syari’ah dalam rangka 

terpeliharanya lima hal yang bersifat mutlak bagi manusia 

yaitu: 1) Agama; 2) Jiwa; 3) Akal; 4) Keturunan; 5) Harta 

benda. Dengan demikian mu’amalah bagi muslim dapat 

                                                             
6
  Muhammad Syafi’iAntoni, Bank Syariah dari Teori dan Praktih, 

Jakarta: Gema Jnsani, 2001, hlm. 2. 
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diartikan sebagai pergaulan hidup dan interaksi manusia 

yang mengupayakan terciptanya kehidupan yang sejahtera 

dan damai.  Dalam kehidupan keseharian,  disamping 

dituntut untuk selalu melakukan ibadah sebagai aspek 

kehidupan spiritual, seorang muslim juga dituntut untuk 

selalu melakukan hubungan sosial kemasyarakatan dengan 

lingkungannya sebagai aspek kehidupan materil. Dan 

keduanya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang 

muslim.
7
 

Selain itu, Islam juga menetapkan berbagai aturan 

kepada pemeluknya untuk mengadakan komunikasi dan 

interaksi sesama manusia. Diantara aturan tersebut adalah 

interaksi jual beli dengan berbagai bentuk dan macamnya.  

Jual beli merupakan akad yang umum yang 

digunakan di masyarakat, karna dalam setiap pemenuhan 

kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad 

ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, 

terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dengan sendirinya, tapi membutuhkan hubungan 

dengan orang lain sehingga kemungkinan besar akan 

terbentuk akad jual beli.
8
 

Jual beli dalam bahasa Arab “al-bai” yang berarti 

menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu 

yang lain. Adapun jual beli secara istilah menurut Abu Luis 

Ma’luf mengemukakan jual beli adalah menyerahkan 

barang (yang telah diberi harga) dan mengambil atau 

menerima hanya atas barang (yang diberi harga) dan 

menyerahkan uang atau barang itu, yang demikian itu 

adalah timbal balik.
9
 

                                                             
7
 Hassan Saleh, Kajian Fiqh dan Fiqih Kontemporer, Jekarta: Raja 

Grafindo P ersada, 2008, hlm. 291. 
8
 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Ilmu Fiqh, Jakarta: Pustaka Belajar, 

2001, hlm.2. 
9
 Abu Luis Ma’luf, Al-Munjid, Darul Masyariq, tt, hlm. 57. 
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Seiring dengan berjalannya waktu dan 

perkembangan zaman kearah yang lebih modern, transaksi 

jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk 

maupun caranya. Tetapi ada sebagaian orang yang 

memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan jual beli 

dengan sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang 

yang terjadi di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang 

Padang Kabupaten Tanggamus. 

Bermu’amalah dengan menggunakan sistem barter 

tidak asing lagi dimasyarakat dan merupakan sistem  

bermu’amalah yang sudah ada sejak lama. Namun masih 

banyak kekeliruan dalam transaksinya, sementara dalam 

perjanjian harus ada asas-asas yang dibenarkan, seperti asas 

kerelaan, asas kebebasan, asas persamaan, asas keadilan, 

asas kejujuran, asas kemanfaatan, dan asas tertulis.  

Dalam penelitian jual beli barter motor dengan 

penambahan uang  yang terjadi di Pekon Negri Agung 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus 

merupakan suatu transaksi yang memudahkan masyarakat 

untuk mendapatkan berbagai jenis barang yang diinginkan 

bagi masing-masing pihak yang telah disepakati bersama. 

Namun dalam kenyataannya transaksi ini walaupun banyak 

di gemari dan disepakati bersama, jika dilihat dari segi 

nominal harga barang yang di tukar, salah satu pihak ada 

yang di rugikan.  

Jika kita lihat dari transaksinya pihak pertama 

(penukar) menjual motor pada pihak kedua (pembeli) dan 

pihak kedua membeli motor tersebut. Dalam transaksi barter 

yang terjadi di Pekon Negri Agung ini pihak pertama 

(penukar) memberikan suatu syarat yaitu penambahan uang 

jika ingin melakukan transaksi barter. Dengan adanya syarat 

tersebut akhirnya pihak kedua memberi uang tambahan 

kepada pihak pertama, dan dengan kesepakatan bersama. 

Walaupun pada dasarnya dengan kesepakatan bersama, 

terlihat ada unsur keterpaksaan karena jika pihak kedua 
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(pembeli) tidak menambahkan uang maka pembeli tidaks 

akan mendapatkan motor yang diinginkan. 

 :َوَعْنأَبِيُهرَيْ رََةرضياللهعنهَقالَ 
َىِبَوْزناًِبَوْزٍنِْثًًلِبِْثٍل،َواْلفِ  َىبُِبالذَّ ضَّةُبِاْلفِ قَالََرُسوَُلَللَِّهصلىاللهعليهوسلماَلذَّ

 ( َفَمن ْزَاَدَأْوِاْستَ زَاَدفَ ُهَورِبًا )َرَواُُهُْسِلمٌ  ,ضَِّةَوْزناًِبَوْزٍنِْثًًلِبِْثلٍ 
Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa 

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: 

"(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama 

timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak 

yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barangsiapa 

menambah atau meminta tambahan maka itu riba." Riwayat 

Muslim.  10
 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dianggap 

perlu untuk mengadakan penelitian dengan pembahasan 

yang lebih jelas mengenai bagaimana  praktik jual beli barter 

motor dengan penambahan uang di Pekon Negri Agung 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tersebut 

menurut analisis fiqih mu’amalah. Dalam penelitian ini 

menggunakan suatu penelitian dan pengamatan secara 

intensif terhadap praktek yang dijalankannya. Dengan tema 

judul penelitian: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli 

Barter Motor dengan Penambahan Uang (Studi di Pekon 

Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus)”. 

 

 

 

 

 

                                                             
10

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Semarang: Toha 

Putra, hlm. 158. 
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dalam Skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana praktik Jual Beli Barter  Motor dengan  

Penambahan Uang di    Pekon Negri Agung  Kecamatan 

Talang Padang Kabupaten Tanggamus? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli 

Barter Motor dengan Penambahan Uang  di Pekon Negri 

Agung  Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli Barter 

Motor dengan Penambahan Uang di Pekon Negri 

Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus. 

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam 

terhadap Praktik Jual  Beli Barter Motor dengan 

Penambahan Uang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis; bagi masyarakat penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan pemahaman 

mengenai sistem dalam bisnis berbasis barter 

menurut perspektif Hukum Islam dan diharapkan 

dapat memperkaya khazanah pemikiran keislamian 

pada umumnya aktivitas akademik Fakultas Syariah 

Jurusan Muamalah pada khsusnya. Selain itu 

diharapkan menjadi stimulasi bagi penelitian 

selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus 

berlangsung dan akan memperoleh hasil maksimal. 

b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai 

suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh 
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gelar S.HI pada Fakultas Syariah  Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. 

F. Metode Penelitian 

Demi mencapai pengetahuan yang benar, maka 

diperlukan metode yang mampu mengantarkan sebuah 

penelitian yang mendapat data yang valid dan otentik, yaitu: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan 

(field research).Menurut Kartini Kartono, penelitian 

lapangan yaitu penelitian lapangan yang di lakukan 

dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.
11

 

Penelitianinidilakukan pada masyarakat yang 

melakukan praktik jual beli barter motor dengan 

penambahan uang di Pekon Negri Agung Kecamatan 

Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dan 

penelitian ini dilakukan dengan melihat hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah yang terjadi. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana data yang 

diperoleh dari lapangan disimpulkan lalu di analisis. 

Deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti 

statussekelompok manusia suatu objek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupunkelas 

peristiwa pada masa sekarang.
12

 Dalam penelitian ini 

akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik dari 

transaksi jual beli bartermotordengan penambahan 

uang di Pekon NegriAgungKecamatan Talang 

Padang Kabupaten Tanggamus lalu dianalisis 

dengan tijauan Hukum Islam. 

                                                             
11

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. Ke-VII, 

Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 32. 
12

 Moh Nazir, Metode Penelitian, Bogor: Ghalla Indonesia, 2009, hlm. 

54. 
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2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal 

objek yang akan ditelitiatau digambarkan sendiri 

oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.
13

 

Adapun data ini diperoleh dari Pekon Negri 

AgungKecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus. 

b. Data Skunder  

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak 

berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. 

Dengan demikian data skunder adalah sebagai 

pelengkap dari data primer. Data skunder ini 

diperoleh dari ruangkepustakaan dengan membaca, 

menelaah, dan mencatat literature- literature 

atau karya-karya yang ada kaitanya dengan masalah 

yang diteliti, baik itu berbentu buku-buku,kitab-kitab, 

jurnal, kamus, dan sumber lainnya 

3. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan 

karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

memperoleh dan kemudian ditarik kesimpulannya.
14

 

Menurut NanaSudjana, populasi adalah sumber data 

yang artinya sifat atau karateristik dari sekelompok 

subjek, gejela atau objek.
15

 

                                                             
13

 Suharmisi Arikunto, Prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktik, 

Edisi Revisi III, Cet. Ke-4,Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 114. 
14

 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, 2001, 

hlm. 57. 
15

 Nana Sudjana, Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi, 

Jakarta; Rineka Cipta, 1996, hlm. 23. 
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  Berdasarkan pendapat di atas maka dapat 

dipahami bahwa populasi adalah semua unit analisis 

yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan 

secara umum, atau seluruh objek yang akan menjadi 

fokus penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua yang memiliki hubungan dengan praktik jual beli 

barter motor dengan penambahan uang di Pekon Negri 

Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus.   Populasi dalam penelitian ini berjumlah 8 

orang untuk melakukan transaksi barter motor, 

yaitudiantaranya 4 pembeli(penukar) dan 4 penjual 

(penyediabarang). 

  Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan 

dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai 

cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan 

agar lebih memudahkan dalam melaksanakan penelitian. 

Berdasarkan keterangan  tersebut maka dapat dipahami 

bahwa yang dimaksud dengan sampel adalah wakil yang 

telah ditetapkan untuk mewakili populasi. Sampel ini 

merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifat akan 

diukur dan mewakili populasi yang ada. 

b. Sampel 

  Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa  

sample adalah  sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti.
16

 

  Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan total 

sampling. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan 

minimnya populasi penelitian serta agar dalam penelitian 

ini dapat secara tepat mengenai sasaran permasalahan 

pada penelitian yang ada. Oleh karena itu, sampel atau 

informan dalam penelitian ini adalah subjek yang 

melakukan transaksi jual  beli barter motor ini. 

                                                             
16

 Suharmisi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktik, 

Edisi Revisi III Cet. Ke-4, Jakatra: Rineka Cipta, 2006, hlm. 175. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, 

digunakan beberapa metode dalam pengumpula data, 

yaitu; 

a. Metode Observasi 

  Metode observasi adalah mencurahkan 

segenap alat indra terutama pengamatan mata 

untuk mengamati fokus objek yang diselidiki.
17

 

sedangkan menurut Cholid Narbuko dan Abu 

Ahmadi yaitu “ pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak 

pada objek penelitian.
18

 Observasi adalah 

pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial untuk 

transaksi jual beli barter motor  dengan 

penambahan uang di PekonNegri Agung 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus untuk kemudian menganalisisnya 

menurut Hukum Islam. 

b. Metode Interview 

Interview menurut Mardalis adalah teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 

bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan 

orang yang dapat memberikan 

keterangan.
19

Metode ini akan dipergunakan untuk 

memperoleh data tentang praktek Jual Beli Barter 

Motor Dengan Penambahan Uang Di Pekon 

                                                             
17

 Basri Ms, Metodologi Penelitian Sejarah, Jakarta: Restu Agung, 

2006, hlm. 58. 
18

 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: 

Bumi Aksara, 1997, hlm. 54. 
19

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet. Ke-

7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 64. 
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Negri Agung Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi menurut Koencara Ningrat 

metode dokumentasi adalah kumpulan data 

variable yang berbentuk tulisan.
20

 Sedangkan 

menurut  Suharsimi Arikunto adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan 

dengan masalah variable yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, masalah, prasasti, 

notulen rapat, buku langger.
21

 Dalam penelitian 

ini, akan dilakukan pengumpulan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan transaksi jual 

beli barter motor dengan penambahan uang di 

Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus. 

5. Metode Analisis Data 

  Metode Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan metode kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku 

yang dapat diamati.  Maksudnya adalah bahwa analisis 

ini bertujuan  untuk mengetahi bagaimana proses 

transaksi barter dengan penambahan uang, sistem, dan 

akadnya. Tujuan nya dapat dilihat dari sudut Hukum 

Islam, yaitu agar dapat memberikan konstribusi 

keilmuan serta memberikan pehaman mengenai sistem 

dalam transaksi jual beli barter dengan penambahan uang 

dalam persepektif Hukum Islam. Metode penelitian 

kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan 

mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata 

tertulis dan tidak terbentuk angka-angka. 

                                                             
 

20
 Koentjaraningrat, metodelogoi Penelitian Masyarakat, Jakarta: 

Gramedia, 2004, hlm. 46. 
 

21
 Suharsimi Arikunto, Op. Cit, hlm. 23. 
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  Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk 

menganalisis, digunakan teknik deskriptif analisis yaitu 

untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang 

terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini 

menggambarkan  tentang jual beli barter motor dengan 

penambahan uang di Pekon Negri Agung Kecamatan 

Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Untuk 

mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya 

pengolahan data dengantahapan-tahapan sebagai berikut 

a. Editing 

 Memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari 

berbagai segi yang meliput kesesuaian dan 

keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, 

kejelasan serta relevansi dengan permasalahan.
22

 

Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan 

data-data yang sudah didapatkan sebagai sumber-

sumber dokumentasi. Data yang diambil tentang 

sistem penambahan uang dalam  jual beli barter 

motor di Pekon Negri Agung. 

b. Organizing 

Mengatur dan menyusun dokumentasi 

sedemikian rupa sehingga dapat memeperoleh 

gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, 

serta mengelompokan data yang diperoleh.  

6. Analisis Data 

  Setelah  data terhimpun, selanjutnya data 

dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, 

tulisan atau lisan dari orang-orang yang berprilaku yang 

                                                             
 

22
 Cholidd Narkubo dan Abu Achmadi, Metode Peenelitian, Bumi 

Aksara: Jakarta, 1997. Hlm. 153. 
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dapat dimengerti.
23

Setelah dianalisis data selesai maka 

hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu 

penjelasan yang logis sistematis. Dari hasil tersebut 

kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan 

jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian dengan menggunakan berfikir deduktif.  
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 Lexy L. Moeloeng, Metode Pneltian Kualitatif, Cet. Ke-XIV, 

Bandung: Remaja Rosda Krya, 2001, hlm. 3. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Jual Beli Dalam Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

 Islam merupakan ajaran Allah SWT yang besifat 

universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan 

manusia. Manusia sebagai mahluk sosial dan memenuhi 

kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun 

spiritual, yang selalu barhubungan dan berinteraksi 

antara satu sama lainnya. Salama berhubungan dengan 

orang lain inilah antara yang satu dengan yang lainnya 

sering terjadi interaksi yang salah satu bentuknya adalah 

bentuk jual beli.  

 jual beli merupakan alat yang sering digunakan di 

masyarakat, karena pada setiap pemenuhan 

kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk 

meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan 

dan minuman misalnya, terkadang ia tidak  mampu 

untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, akan 

tetapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang 

lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad 

jual beli. 

 Akad dapat diartikan suatu  ikatan, keputusan, 

atau perjanjian kesepakatan sebagai komitmen yang 

terbingkai degan nilai nilai syariah. Sedangkan al bai 

adalah jual beli antara benda dengan benda, atau 

pertukaran akad jual beli.
24

 

Kemudian dijelaskan juga dalam firman Allah 

SWT surat Al Fatir 29 yang berbunyi: 

                                                             
24

 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 

2013. 37. 
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ًلَة َوأَنْ َفُقوا ِمَّا َرَزقْ َناُىْم ِإنَّ الَِّذيَن يَ ت ُْلوَن ِكَتاَب اللَِّو َوأَقَاُموا الصَّ 
   ِسرِّا َوَعًلنَِيًة يَ ْرُجوَن ِِتَارًَة َلْن تَ ُبوَر  

Artinya:”sesungguhnya orang-orang yang selau 

membaca kitab allah dan mendirikan shalat dan 

menafkahkan sebagian rizki yang kami 

anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam 

dan terang terangan, mereka itu mengharapkan 

perniagaan yang tidak akan merugi”.
25

 

Jual beli dalam ilmu fiqh  disebut dengan al-bai 

yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu 

dengan sesuatu lain. Kata al-bai dalam bahasa arab di 

gantikan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-

syra(beli). 

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual 

beli tersebut al ba‟I yang berarti menjual, mengganti, 

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba‟ib 

dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk 

pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti 

pembeli. Dengan demikian, al ba-I mengandung arti 

menjual sekaligus membeli atau jaul beli.
26

 

Sebagaimana fiman Allah SWT surat An Nisa 

ayat 29 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن  يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
َتُكوَن ِِتَارًَة َعْن تَ رَاٍض ِمْنُكْم َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّو َكاَن 

 ِحيًما  ِبُكْم رَ 

                                                             
25

 Al Bayan 2, Alqur‟an dan Terjemahannya, Semarang: CV. ASY 

SYIFA, 2001. 1161. 
26

  Mardani, fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalat, Jakarta: 

kencana, 2002, hlm. 101. 
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah 

kalian memakan harta-harta kalian di antara 

kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan 

perdagangan yang kalian saling ridha. Dan 

janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, 

sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang 

kepada kalian”.
27

 

  Dari arti di atas dapat dipahami bahwa sanya 

jalan yang haram menurut agama, seperti riba dan ghasab 

atau terjadi tijarah (secara perniagaan), maksudnya ialah 

hendaklah harta tersebut yaitu harta peniagaan yang 

berlaku berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka 

bolehlah kamu memakannya.
28

 

Jual beli menurut ulama malikiyah  dibagi dalam 

dua macam yaitu: jual beli yang bersifat khusus dan jual 

beli yang bersifat umum. Jual beli yang bersifat umum 

ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan 

kemanfaatan dan kenikmatan. Dalam arti benda  yang 

ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai 

objek penjualan, jadi bukan kemnafaatnya. Sedangkan 

jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar 

sesuatu yang bukan kemanfaatn dan bukan pula 

kelezatan yang mempunyai daya tarik,  penukarannya 

bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat d 

realisir 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.
29
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Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami 

bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar 

benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di 

antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-

benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ 

dan disepakati. 

Benda dapat mencakup pengertian barang dan 

uang, sehingga benda tersebut harus dapat dinilai, yakni 

benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan 

penggunaanya menurut syara‟. Benda itu adakalanya 

bergerak (dapat dipindahkan) dan adakalanya tetap 

(tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, 

ada harta yang ada perumpamaan dan tidak ada yang 

menyerupai dan yang lainnya. Penggunaan harta tersebut 

dibolehkan sepanjang tidak dilarang oleh syara‟.
30

 

Dengan demikan yang dimaksud dengan jual beli 

adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang 

lainnya atau memindahkan hak milik dengan suatu ganti 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar suka 

sama suka antara keduanya. 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

 Al-bai atau jual beli merupakan akad yang 

diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang 

terdapat dalam al-qur‟an, al hadist, maupu Ijma‟ Ulama. 

Adapan sumber-sumber hukum Tersebut sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an 

Al-qur‟an yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad SAW sebagai pedomanyang paling otoritatif 

bagi umat islam, sehingga hukum-hukumnya adalah 

undang-undang yang harus ditaati. Dalam firman Allah 

dalam Surat Al Baqarah ayat 275 sebagai berikut: 
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الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا ََل يَ ُقوُموَن ِإَلَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُوُ 
ْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ ذَ   َا اْلبَ ْيُع ِمْثُل الرِّبَا َوَأَحلَّ الشَّ ِلَك بِأَن َُّهْم قَاُلوا ِإٍنَّ

فَ َلُو َما  بَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن رَبِِّو فَانْ تَ َهى  اللَُّو الْ 
ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َسَلَف َوأَْمرُُه ِإََل اللَِّو َوَمْن َعاَد َفُأولَ  

   َخاِلُدوَن 

Artinya:”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang 

yang kemasukan setan karena gila  Yang 

demikian itu karena mereka berkata bahwa 

jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Barang siapa mendapat 

peringatan dari Rabbnya lalu dia berhenti, 

maka apa yang telah diperoleh dahulu 

menjadi miliknya  dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Barang siapa mengulangi, 

maka mereka itu penghuni neraka, mereka 

kekal di dalamnya”.
31

( Al Baqarah: 275) 

 An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:  

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن  يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
تَ رَاٍض ِمْنُكْم َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّو َكاَن  َتُكوَن ِِتَارًَة َعنْ 

 ِبُكْم َرِحيًما  

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu 
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dengan jalan yang bathil, kesuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah 

Maha Penyayang kepadamu”.
32

(An Nisa: 

29) 

Ayat ini menjelaskan perniagaan atau 

transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan 

secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah 

SWT melarang kaum muslimin untuk memakan 

harta orang lain seara batil. Secara batil dalam 

konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, 

diantaranya melakukan transksi ekonomi yang 

bertentangan dengan syara‟, seperti riba, transaksi 

yang bersipat spekulasi (maisir, judi), ataupun 

transaksi yang mengandung unsur gharar. 

 

b. Hadits 

 Hadits menurut usul fiqih ialah, perkataan, 

perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada 

rosulullah SAW setelah kenabian.
33

   

اللَُّو َعْنُو } َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّو  َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع َرِضيَ 
َعَلْيِو َوَسلََّم ُسِئَل : َأيُّ اْلَكْسِب َأْطَيُب ؟ قَاَل : َعَمُل 
الرَُّجِل بَِيِدِه ، وَُكلُّ بَ ْيٍع َمبْ ُروٍر { َرَواُه اْلبَ زَّاُر َوَصحََّحُو 

 اْْلَاِكُم.
 Artinya :”Dari Rifa‟ah bin Rafi‟, Nabi pernah 

ditanya mengenai pekerjaan apa yang 
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paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja 

dengan tangan dan semua jual beli yang 

mabrur” H.R Al-Bazzar dan dianggap 

shahih menurut Hakim”.
34

 

c. Ijma‟ 

Ulama muslim sepakat (ijma‟) atas kebolehan 

akad jual beli. Ijma‟ ini memberikan hikmah bahwa 

banusia tidak akan mampu mencukupi dirinya, tanpa 

bantuan orang lain.  

Demikianpula yang didefinisikan dalam buku 

Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq yang 

menyebutkan ulama sepakat bahwa jual beli 

diperbolehkan dengan alasan tak seorangpun dapat 

memenuhi hajjatnya sendiri, karena ia dituntut 

berhubungan dengan yang lainnya.
35

 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa 

jual beli itu hukumnya adalah mubah. Artinya jual beli 

itu diperbolehkan asalkan saja didalam jual beli tersebut 

memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dengan syart-

syarat yang disesuaikan Hukum Islam. 

Hukum jual beli dapat di klasifikasikan sebagai 

berikut:
36

 

1) Mubah (boleh), ialah asal hukuk jual beli 

2) Wajib, seperti wali menjual harta anak yatim apabila 

terpaksa, begitu juga qadhi menjual harta muflis 

(orang yang lebih banyak hutang dari pada hartanya) 

sebagaimana akan datang keterangannya tentang 

urusan muflis. 
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3) Haram, sebagaiman yang telah lalu rupa-rupa jual 

beli yang terlarang 

4) Sunat, seperti jual beli kepada sahabat atau keluarga 

yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat berhajat 

kepada itu. 

 

3.  Rukun dan Syarat 

 Dalam jual beli rukun dan syarat merupakan hal 

yang teramat penting, sebab tanpa rukun dansyarat maka 

jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu 

Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli. 

a. Rukun Jual Beli 

Jual beli dapat dikatan sah apabila kedua belah 

pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli 

tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah 

ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi 

agar jual beli menjadi sah menurut hukum islam.
37

  

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual 

beli ada empat, yaitu:
 38

 

1. Adanya orang yang melakukan akad. 

2. Adanya sighat ( lafal ijab qabul). 

3. Ada barang yang dibeli. 

4. Adanya nilai tukar pengganti barang. 

 

Menurut Abdul Rahman Al-jaziri bahwa rukun 

jual beli itu ada tiga, yaitu:
39
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1. Sighat (ijab qabul). 

2. „Aqaid (orang yang mengadakan perjanjian,  terdiri 

dari penjual dan pembeli). 

3. Ma‟qud Alaih ( barang objek akad) terdiri barang dan 

harga. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ulama tersebut, 

maka secara ringkas rukun jual beli yaitu adanya kedua 

belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, adanya 

barang yang menjadi transaksi jual beli dan lafadz dalam 

transaksi jual beli. 

 

b. Syarat jual beli 

Syarat menurut istilah syara‟, ialah sesuatu yang 

harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu 

pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada 

dalam pekerjaan itu.
40

 

1. Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut ulama 

fiqh yaitu: 
41

 

a. Adanya yang berakad atau penjual dan pembeli 

b. Adanya sighat ( lafal ijab dan qabul), ijab 

penjual, misalnya, saya menjual barang ini 

dengan harga sekian dan qabul pembeli, misalnya 

saya membeli (terima) barang ini dengan harga 

sekian. 

c. Adanya uang dan benda yang akan di perjual 

belikan. 

d. Adanya barang yang akan di perjual belikan. 
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2. Syarat Bagi Penjual Pembeli 

Bagi yang akan melakukan jual beli, di perlukan 

adanya syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Berakal  

Jual beli hendaknya dilakukan  dalam keadan 

sehat dan sadar. Jual beli yang lakukan anak kecil 

yang belum berakal, orang yang gila atau bodoh 

tidak sah melakukan jual beli. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 5, 

sebagai berikut: 

َفَهاء أَْمَواَلُكُم الَِِّت َجَعَل الّلُو َلُكْم ِقَياماً  َوََل تُ ْؤُتوْا السُّ
   َواْرزُُقوُىْم ِفيَها َواْكُسوُىْم َوُقوُلواْ ََلُْم قَ ْوَلً مَّْعُروفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada 

orang-orang yang belum sempurna 

akalnya, harta (mereka yang ada 

dalam kekuasaanmu) yang dijadikan 

Allah sebagai pokok kehidupan. 

Berilah mereka belanja dan pakaian 

(dari hasil harta itu) dan ucapkanlah 

kepada mereka kata-kata yang 

baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai 

mereka cukup umur untuk kawin”.
42

 

b. Baligh 

Balligh adalah masa keddewasaan seseorang, 

yang menurut kebanyakan para ulama yaitu 

apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, 

atau orang belum mencapai umur yang dimaksud, 
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akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab 

secara hukum.43 

c. Dengan kehendak sendiri 

 Artinya prinsip jual beli adalah suka sama 

suka tanpa ada paksaan antara si penjual dan si 

pembeli. Maka jika prilaku tersebut tercapai, jual 

beli itu tidak sah.
44

 

d. Keadaanya tidak mubazir (pemboros) 

 Maksudnya kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi jual beli tersebut bukanlah 

manusia yang pemboros, karena orang yang 

pemboros dipandang sebagai orang yang tidak 

cakap dalam hukum. Sehingga apabila diserahkan 

harta kepadanya akan menimbulkan kerugian 

pada dirinya. Dalam hal ini dinyatakan oleh 

firman Allah Swt dalam surat al isra‟ ayat 27: 

نِي  اِط َي َواَن الشَّ ْخ وا ِإ اُن رِيَن َك ذِّ َب ُم ْل نَّ ا انَ ۖ  ِإ  وََك
انُ  َط ْي وًرا الشَّ ُف َربِِّو َك  ِل

  Artinya:”Sesungguhnya pemboros-pemboros itu 

adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu 

adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.
45

 

Mengenai syarat-syarat barang yang di 

perjual belikan harus memenuhi syarat sebagai 

berikut:
 46

 

1. Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh 

dijadikan uang untuk di belikan. 
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2. Ada mafaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang 

tidak mempunyai manfaatnya. 

3. Keadaan barang kepunyaan yang menjual barang. 

4. Bentuk dan Sifat Jual Beli 

Dalam bentuk atau macam jual beli terdapat 

klasifikasi yang dikemukan oleh para ulama, antara lain:  

Ulama hanaifiyah , membagai jual beli dari segi 

atau tidakya menjadi tiga bentuk, yaitu:
47

 

a. Jual Beli yang Sahih 

Yaitu Jual beli yang sesuai dengan disyari‟atkan, 

memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan 

milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar 

lagi. Sifatnya mengikat kedua belah pihak 

b. Jual beli yang bathil  

Yaitu Apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak 

terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya 

tidak disyari‟atkan. Diantara bentuknya: Jual beli 

sesuatu yang tidak ada (bai‟ al-ma‟dum), Jual beli 

yang mengandung unsur penipuan (gharar) & Jual 

beli benda-benda najis dan tidak mengandung makna 

harta, seperti bangkai.  

Jenis jenis jual beli yang bathil antara lain: 

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama  

fiqih sepakat menyatakan jual beli seperti ini 

tidak sah atau bathil. Misalnya, 

memperjualbelikan buah-buhan yang putiknya 

belum muncul di pohon 

2) Menjual barang tidak boleh diserahkan oleh 

pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau 

                                                             
47

 Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, Jakarta: gaya media pratama. 

2007. Hlm. 121-129 



 

 

 
 

58 

menjual burung peliharaan yang lepas dan 

terbang. 

3) Jual beli yag mengandug unsure penipuan. 

4) Jual beli benda najis, seperti khamar, babi 

bangkai dan darah. 

5) Jual beli al-„arbun , yaitu jual beli yang bentuk 

nya dilakukan melalui perjanjian, pembelii 

membeli sebuah barang dan uangnya seeharaga 

brnag yang di serahkan kepada penjual, 

dengansyarat 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. Kebanyakan fuqaha melarangnya 

dengan alasan bahw ajual beli termaksud bab 

kesamaran dan pertaruhan, juga memakan harta 

oran glain tanpa imbalan.
48

 

6) Memperbelikan air sungai, air danau, air laut, dan 

air tidak boleh dimiliki seseorang, karena air 

tidak boleh dimiki seseorang merupakan hak 

bersama umat manusia dan ditak boleh diperjual 

belikan. 

c. Jual beli fasid 

Adalah jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu 

menyangkuut harga barang dan boleh dierbaik. Jenis 

jenis jual beli fasid, antara lain: 

1. Jual beli  al majhul, yaitu jual beli yang 

barangnya secara global tidak dapat diketahui, 

dengan syarat kemajhulannya bersifata 

menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulanya 

bersifat sedikit,  maka jual belinya sah. 

                                                             
48

Ibnu Rusyd, Bidayatu‟l Mujatahid, terjemah oleh M .A. 

Abdurahmad dan A. Haris Abdullah, Juz III, Semarang: Asy-Syifa, 1990, 

hlm. 80 



 

 

 
 

59 

2. Jual beli yang dikaitan dengan suatu syarat. 

Menurut ulama hanaifiah, jual beli seperti ini 

dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau 

tenggang waktu yang disebutkan dalam akad 

pembeli. 

3. Menjual barang ghaib yang tidak dapat 

dihadirkan pada saat jual  beli yang berlangsung, 

sehingga tidak dapat ddilihat langsung oleh 

pembeli. 

4. Jual beli ajal, misalnya seseorrang menjual 

barangnya kepada orang lain yang 

pembayarannya ditunda semala satu bulan, 

kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, 

pemilik barang pertama memberi barang itu 

denga harga lebih rnudah, sehingga pertama tetap 

berutang kepeda penjual.  

5. Barter dengan barang yang diharamkan, umpanya 

menjadikan barang-barang yang diharamkan 

sebagai harga seperti, babi, khamr, bangkai, 

darah. 

6. Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk 

pembuatan khamer. 

7. Jual beli yang sama sekali tidak dapat dipisahkan 

dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau 

pada kerbau yang masih hidup. 

8. Jual beli buah buahan yang belum sempurna 

matangya untuk dipanen. 

Ulama malikiyah, membagi jual beli dari segi 

terlihat atau tidaknya barang dari kepastian akadnya, 

antara lain: 
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a. Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya 

barang, yaitu:
49

 

1. Jual beli yang hadir, artinya barang yang 

dijadikan objek jual beli Nampak pada saat 

transaksi berlangsung. 

2. Jual beli yang barangnya dianggap kelihatan 

seperti jual beli salam(pesanan). Dikatakan 

jual beli salam karena orang yang memesan 

itu sanggu menyerahkan modal uang di 

majelis akad. 

b. Jual beli dari kepastian akad, yaitu: 

1. Jual beli tanpa khiyar. 

2. Jual beli khiyar. 

 

5. Objek jual beli 

 Suatu benda yang dikenai pekerjaan disebut dengan 

objek. Objek dalam jual beli merupakan hal 

terpenting  yang harus ada dalam transaksi jual beli. 

karena objek tersebut termasuk ke dalam rukun jual beli 

yang keempat. Adapaun objek yang diperjual belikan 

harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 50

 

a. Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau 

harganya/uang) merupakan barang yang suci dan 

bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang 

haram, karena barang yang secara dzatnya haram 

terlarang untuk diperjualbelikan. 

b. Objek jual beli merupakan hak milik penuh, 

seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya 

apabila mendapat izin dari pemilik barang.  
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c. Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga 

pembayarannya, agar tidak terhindar faktor 

„ketidaktahuan‟ atau „menjual kucing dalam karung‟ 

karena hal tersebut dilarang. 

d. Tidak memberikan batasan waktu. Artinya, tidak sah 

menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang 

diketahui atau tidak diketahui. 

َوَعِن اِْبِن َمْسُعوٍد رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو 
تَ ُروا اَلسََّمَك ِف اَْلَماِء; فَِإنَُّو صلى اهلل عليو وسلم ) ََل َتشْ 

  َرَواُه َأْْحَُد, َوَأَشاَر ِإََل َأنَّ اَلصََّواَب َوقْ ُفوُ   َغَرٌر (
Artinya:”Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu 

berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu 

'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah 

membeli ikan dalam air karena ia tidak 

jelas." (H.R. Ahmad Ia memberi isyarat 

bahwa yang benar hadits ini mauquf).
51

 

Adapun kriteria objek transaksi menurut syarat 

in‟iqad adalah sebagai berikut:
 52

 

1) Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, 

tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak 

wujud (ma‟dum), seperti menjual susu yang masih 

berada dalam perahan, dan lainnya. Berbeda dengan 

jual beli salam dan istishna‟. 

2) Objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan 

oleh syara‟(mal mutaqawwim)yakni harta yang 

memiliki nilai manfaat bagi manusia dan 

memungkinkan untuk disimpan serta diperbolehkan 

oleh syara‟. Tidak boleh melakukan perdagangan 
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atas manusia merdeka, bangkai, darah, miras, 

narkoba, babi dan lainnya. 

3) Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, 

tidak boleh menjual barang yang berada dalam 

kepemilikan orang lain atau berada dalam alam 

bebas. 

4) Objek transaksi bisa diserah terimakan ketika atau 

setelah akad berlangsung. Tidak boleh menjual 

barang yang berada dalam kepemilikan penjual tapi 

tidak bisa diserah terimakan. 

6. Jual beli yang di perbolehkan dan di lararang 

a. Jual beli yang di perbolehkan 

  Jual beli yang dibolehkan dalam Islam 

macamnya banyak sekali, namun dapat diketahui 

kebolehannya apabila jual beli telah memenuhi 

syarat dan rukun, baik pada pembeli, penjual, barang 

maupun ijab dan kabul. Di samping itu, jual beli 

tersebut di dasarkan pada asas saling 

menguntungkan. 

Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur‟am 

surat al-Mutafifin: 1-3 

        

         
 Artinya:“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang 

yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila 

menerima takaran dari orang lain mereka minta 

dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau 
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menimbang untuk orang lain, mereka 

mengurangi”.
53

 

 Adapun macam-macam jual beli yang dibolehkan antara 

lain sebagai berikut:
54

 

1. Jual beli salam atau pesan 

Yaitu jual beli dengan cara menyerahkan lebih dahulu 

uang muka kemudian barangnya diantar belakangan 

sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati bersama. 

2. Jual beli barter 

Yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan 

barang, seperti menukar sayuran dengan buah-buahan. 

Zaman dahulu orang melakukan jual beli seperti ini, 

namun sekarang banyak orang meninggalkanya, karena 

sudah ada mata uang atau kartu kredit sebagai alat 

penukar yang lebih mudah dan efektif. 

3. Jual beli mutlak 

Yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah 

disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang. 

4. Jual beli al-musawah 

Yaitu penjual menyembunyikan harga asli, tetapi kedua 

akad saling meridai. Jual beli seperti ini yang 

berkembang sekarang. 

5. Jual beli kontan 

Yaitu jual beli suatu barang yang pembayarannya secara 

tunai. 
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6. Jual beli kredit 

Yaitu jual beli suatu barang yang pembayarannya secara 

mengangsur. 

7. Jual beli lelang 

Yaitu jual beli dihadapan orang banyak dengan tawaran 

atas mengatasi yang dipimpin oleh pejabat lelang 

b. Jual beli yang dilarang 

Menurut wahab Az-Zulaihi membagi atas beberapa bagian 

sebgai berikut: 

1. Jual beli yang dilarangkarena apihak-pihak yang 

berakad. 

 Adapun orangg-orang yang tidak sah melakukan jual 

beli adalah sebagai berikut: 

1) Orangg gila 

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak 

sah, berdasrkan kesepakatan ulama , karena tidak 

memeliki sifata ahliyah (kemapuan). 

2) Anak kecil 

Maksudnya jual beli yang dilakuakn anak kecil 

(belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalm 

perkara-perkara yang ringan.  

3) Orang buta 

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan 

orang buta sah jika ditengkan sifat barang yang mau 

dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut 

ulama Syafi‟yah tapa diterangkan sifatnya diandang 

bathil dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa 

membedakan baran yang baik dan buruk walaupun di 

ternagkan sifatnya. 
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4) Orang yang dipaksa 

Menurut ulam ahanafiyah , berdasarkan pengkajiannya, 

jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak 

berlaku. 

2. Jual beli yang dilarang karena objeknya, antara lain: 

a. Jual  beli gharah 

Jual beli gharar yaitu jual beli barang yang 

mengandung kesamaran.menurut Sayyid Sabiq, yang 

dimaksud dengan jual beli gharar ialah semua jual beli 

yang mengandung jahalah ( Kemiskinan) atau 

Mukhtarah (spekkulasi) atau Qamaar (permainan 

taruhan).
55

 

b. Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan 

Jual beli yang barangnya tidak dapt diserarkan, 

misalnya jual beli burung yang masih terbang di udara 

dan ikan yang masih berenang di pandang tidak sah 

karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan 

yang pasti. 

c. Jual beli Majhul 

Jual beli majhul adalah jual beli barang yang 

tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih 

didalam tanah, jual beli buah-buahan yang masih 

berbentuk bunga, dan lain-lain. 

d. Jual beli sperma binatang 

Dalam jual beli sperma(mani) binatang 

maksudnya seperti mengawinkan sekor penjantan 

dengan betina agar mendapatkan keturunan yang baik 

adalah haram. 

 

 

                                                             
55

Sayyid Sabiq, Op.Cit., hlm. 74 



 

 

 
 

66 

e. Jual beli yang dihukumi najis oleh agama Islam 

Jual beli yang dihukumi najis oleh agama islam 

maksudnya adalah jual beli yang sudah jelas hukumnya 

oleh agama, sperti arak/khamer, babi, bangkai,dan 

berhala.Tujuan diharamkannya dapat melambangkan 

perbuatan maksiat dan dapat mematikan orang untuk 

ingat kepada kemaksiat serta menjauhkan manusia 

perbuatan maksiat.
56

 

f. Jual beli demikian diharamkan karena belum ada dan 

belum tampak jelas. Penjualan ini dilarang karena yang 

gelap masanya spekualasi, juga belum diketahui jantan 

dan betina.
57

 

g. Jual beli muhaqalah 

Yaitu jual beli tanam tanaman yang masih di 

lading atau kebun atau sawah. Jual beli seperti ini 

dilarang karena mengndung unsur-unsur riba 

didalamnya. 

h. Jual beli mukhadharah 

Yaitu jua beli buah buhan yang belum pantas 

untuk di panen, misalnya rambutan yang masih hijau, 

mangga yang masih kecil, dan lain sebaginya. 

i. Jual beli munabadzah 

yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya 

seseorang berkata: “ lemparklanlah padaku apa yang ada 

padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada 

padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka 

terjadilah jual beli”. Jual beli seperti ini dilarang oleh 
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agama, Karenamengandung tipuan dan dapat merugikan 

dalah satu pihak.
58

 

3. Jual beli yang dilarang karena lafadznya (ijab Kabul) anatar 

lain:
 59

 

a. Jual beli mu‟athah 

Yaitu jual bei yang telah disepakasti oleh para pihak 

berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak 

memekai ijab Kabul. Jual beliseperti ini dilarangkeran 

atidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. 

b. Jual beli seperti ini menurut kespakatan para ulama. 

Yang menjadi  tempat transaksi adalah tempat 

sampainya surat dari pelaku akad pertam adan pelaku 

akad kedua. Jika qabulmua terjadi diluar tempat tersebut 

maka akadnya tidak sah. 

Adapun jual beli menurut KUHperdata yaitu Jual beli 

diatur dalam buku III KUHperdta, bab ke 5 tentang”jual 

beli”. Dalam Pasal 1457 KUH Perdata pengertian jual beli 

adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual 

berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak), dan 

pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri 

berjanji untuk membayar harga.
60

 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata juga mengatur mengenai pengertian jual beli 

yaitu suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak  

yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik 

atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) 

berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah 

uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik 

yang sempurna, dimana kewajiban penjual merupakan hak 

dari pembeli dan sebaliknya kewajiban dari pembeli 

merupak hak dari penjual. Dalam hal ini penjual 

berkewajiban menyerahkan barang yang di perjual belikan 

dan berhak menerima pembayaran, sedangkan pembeli 

berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan berhak 

untuk menerima barang yang di perjual belikan.Unsur pokok 

dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana 

antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang 

harga dan benda yang menjadi objek jual beli 

 

B. Jual Beli Barter Dalam Islam 

1. Pengertian Jual Beli Barter   

  Jual beli barter adalah transaksi pertukaran 

kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, 

seperti menukar beras dengan tempe atau perdagangan 

secara komersial yang mencakup penyerahan satu barang 

untuk memperoleh barang yang lain yang sering disebut 

saling tukar menukar. Beberapa kalangan berpendapat 

bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan 

bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena 

perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur 

dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi 

harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua 

pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus 

diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi 

mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.
61

 

  Jual beli barter juga merupakan sebagai kegiatan 

dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan 

komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam 

barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya 
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tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan 

barang. Tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak 

jauh berbeda atau sama nilainya. Jual beli seperti ini 

lazim dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang 

belum berlaku. Namun saat ini ketika mata uang sudah 

berlaku di seluruh dunia, bahkan sudah ada sistem 

transaksi elektronik, barter masih berlangsung di 

beberapa tempat. 

 Dalam transaksi barter terdapat pertukaran benda 

yang satu dengan yang lain yang menjadi penggantinya 

terjadinya pemindahan hak atas benda kepada orang lain 

berupa alat tukar yang sepadan dengan benda tersebut. 

 Menurut (Sunarto Zulkifli dalam bukunya 

Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari‟ah). Beliau 

menganggap bahwa transaksi barter dapat dilakukan dan 

tidak bertentangan dengan syari‟ah. Namun demikian, 

diperlukan aturan main yang jelas terutama tentang 

informasi harga. Bukankah dalam transaksi ini semua 

pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai 

kuantitas dan kualitasnya.
62

 

2. Dasar Hukum Jual Beli Barter   

 Dasar hukum dari jual beli barter adalah sebagai 

berikut: 

Dalam Qur‟an Surat An Nisa ayat 29: 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن  يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
رًَة َعْن تَ رَاٍض ِمْنُكْم َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّو َكاَن َتُكوَن ِِتَا

 ِبُكْم َرِحيًما
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 

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

perdagangan yang kalian saling ridha. Dan 

janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, 

sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang 

kepada kalian” 

 Ayat di atas menerangkan bahwa dalam setiap 

transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang benar dan 

bukan dengan cara yang bathil, karena islam mengatur 

umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar 

sesama. 

Dalam hadist lain menyebutkan: 

َىبُ  َىبِ  الذَّ ِعيُ  بِاْلبُ رِّ  َواْلبُ رُّ  بِاْلِفضَّةِ  َواْلِفضَّةُ  بِالذَّ ِعيِ  َوالشَّ  بِالشَّ
 َأوِ  زَادَ  َفَمنْ  بَِيدٍ  َيًدا ِبِْثلٍ  ِمْثًلً  ْلحِ بِاْلمِ  َواْلِمْلحُ  بِالتَّْمرِ  َوالتَّْمرُ 
 َسَواءٌ  ِفيوِ  َواْلُمْعِطى اآلِخذُ  أَْرَب  فَ َقدْ  اْستَ زَادَ 

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan 

perak, gandum dijual dengan gandum, sya‟ir (salah satu 

jenis gandum) dijual dengan sya‟ir, kurma dijual dengan 

kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah 

(takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar 

kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta 

tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang 

mengambil tambahan tersebut dan orang yang 

memberinya sama-sama berada dalam dosa.”
63

 (HR. 

Muslim no. 1584). 

3. Rukun Dan Syarat  Jual Beli Barter  

 Rukun dan syarat  tukar menukar (barter) barang  

sama dengan rukun dan yarat jual beli, karena tukar 

menukar (barter) merupakan definisi yang ada pada jula 
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beli yaitu البيع
64

, Atau bisa juga di sebut juga salilng 

memimndahkan millik dengan ganti yang dapat 

dibenarkan. Adapun rukun dan syarat tukar menukar 

adalah sebagai berikut: 

a. Rukun tukar menukar 

Rukun yang arus dipenuhi dalam transaksi tukar 

meukar menurut fuquwah hanifiah adalah ijab dan 

qabul yang  menujuk pada saling  menukar, atau 

dalam bentuk lain yang dapat menggantukan. 

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus 

dipenuhi dalam transaksi tukar menukar adalah 

sebagai berikut:
65

 

1) „Aqid (orang berakad) 

2) Sighat (lafal ijab dan qabul) 

3) Ma‟qud „alaih (objek akad) 

b. Syarat tukar menukar 

Tukar menukar dianggapan sah jika telah memenuhi 

syarat tertentu.syarat tersebut ada yang berkaitan 

dengan orang melakukan akad,obyek akad, maupun 

sighat. Secara terperinci syarat-syarat tersebut 

sebagai berikut: 

1) Syarat yang berkaitan dengan‟aqid:
66

 

a) Al-rusyid yakni baligh, berakal dan caakap 

dalam hukum. 

b) Beragama islam 

c) Tidak terpaksa. 

d) Ada kerelaan. 
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2) Syarat yang berkaitan dengan sighat : 

a) Berupa percakapan kedua belah pihak 

b) Berlangsung dalam satu majelis 

c) Antara ijab dan qabul tidak terputus 

d) Sighat akad tidak digantungkan dengan 

sesuatu yang lain 

e) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu 

tertentu. 

3) Syarat yang berkaitan dengan ma‟qud „alaih : 

a) Harus suci 

b) Dapat diserah terimakan 

c) Dapat dimanfaatkan secara syara‟ 

d) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak 

e) Jika barangnya sejenis harus seimbang 

 

4. Objek Jual Beli Barter  

 Objek dalam jual beli merupakan hal 

terpenting  yang harus ada dalam transaksi jual beli, 

kususnya pada jual beli barter. Adapun objek jual beli 

barter adalah sebagai berikut:
67

 

a) Pertukaran real assest („ayn) dengan real asset („ayn). 

b) Pertukaran real asset (‟ayn)  dengan financial asset 

(dayn). 

c) Pertukaran financial  asset (dayn)  dengna financial 

asset (dayn).  
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5. Jual Beli Barter yang Diperbolehkan dan Dilarang 

I. Jual beli barter yang di perbolehkan 

Ulama‟ Madzhab berbeda pendapat mengenai 

diperbolehkannya jual beli barter, yaitu:
68

 

a. Menurut Ulama Hanafiyah adalah jual beli 

barang yang ditakar atau ditimbang serta barang 

yang sejenis seperti emas, perak, gandum, syair, 

kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata 

lain jika barang-barang yang sejenis dari barang-

barang yang telah disebut di atas seperti gandum 

dengan gandum ditimbang untuk diperjual 

belikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, 

itu tidak diperbolehkan apabila hal itu terjadi 

maka terjadilah riba fadhl. 

b. Menurut Imam Maliki beliau hanya 

mengkhususkannya pada makanan pokok. 

Karena agar tidak terjadi penipuan di antara 

manusia dan dapat saling menjaga, makanan 

tersebut haruslah menjdi pokok kehidupan 

manusia, seperti halnya gandum, padi, jagung 

dan lain sebagainya. 

c. Menurut pendapat masyhur dari Imam Ahmad 

dan Abu Hanifah mengkhususkannya pada setiap 

jual beli barang sejenis dan yang ditimbangan. 

d. Menurut Imam Syafi„i mengkhususkannya pada 

emas dan perak serta makanan meskipun tidak 

ditimbang. 
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6. Gambaran Umun Tentang Penambahan Uang 

a. Pengertian Penambahan uang 

Dewasa ini banyak sekali berkembang sistim 

perniagaan yang perlu dijelaskan hukum syari‟atnya, 

apalagi dimasa kaum muslimin sudah menjauh dari 

agamanya, ditambah lagi ketidak mengertian mereka 

terhadap syariat Islam.  Salah satu sistem perniagaan 

tersebut adalah jual beli dengan  penambahan uang. 

Penambahan uang yang  dalam  jual beli Hukum 

Islam yaitu dimana dimana pembeli menyerahkan uang 

lebih kepada penjual atas dasar permintaan penjual. 

Dalam huku islam penambahan uang termaksud dalam 

riba. 

 Dasar hukum dari penambahan uang  sebagaiman 

Rasulullah melarang barter dengan sistem 

penambahan,Sebagaimana hadist  yang di riwayatkan 

Abu Sa‟id Al-Khudri radhiyallahu „anhu, Rasulullah 

shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,: 

ِعيُر الذََّهُب بِالذََّهِب َواْلِفضَُّة بِاْلِفضَّ  ِة َواْلبُ رُّ بِاْلبُ رِّ َوالشَّ
ِعيِر َوالتَّْمُر بِالتَّْمِر َواْلِمْلُح بِاْلِمْلِح ِمْثاًل ِبِمْثٍل َيًدا بَِيٍد  بِالشَّ

  َفَمْن زَاَد َأِو اْستَ َزاَد فَ َقْد َأْرَبى اآلِخُذ َواْلُمْعِطى ِفيِه َسَواء  
“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan 

perak, gandum dijual dengan gandum, sya‟ir (salah satu 

jenis gandum) dijual dengan sya‟ir, kurma dijual dengan 

kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah 

(takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar 

kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta 

tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang 

mengambil tambahan tersebut dan orang yang 
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memberinya sama-sama berada dalam dosa”.
69

(HR. 

Muslim No. 1584) 

 Dari hadis di atas dapat dijelaskan bahwa dalam 

transaksi barter dengan adanya suatu tambahan dalam 

bentuk apapun termaksud kedalam riba. Dalam hal ini riba 

dalam tukar menukar barang dengan addanya suatu 

tambahan termasksud dalam riba Fadhl. 

 Riba fadhl adalah tukar menukar atau jual beli antara dua 

buah barangyang sama jenisnya, namun tidak sama 

ukurannya yang disyaratkan oleh orang yangmenukarnya, 

atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang 

sejenisdengan adanya tambahan pada salah satu benda 

tersebut. Sebagai contohnya adalahtukar-menukar emas 

dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan 

yangdisyaratkan oleh orang yang menukarkan. Kelebihan 

yang disyaratkan itu disebut riba fadhl. Supaya tukar-

menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka harus ada tiga 

syarat yaitu:
70

 

1. Barang yang ditukarkan tersebut harus sama 

2. Timbangan atau takarannya harus sama 

3. Serah terima dilakukan pada saat itu juga 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Pekon/Desa 

1. Sejarah Pekon/Desa 

 Pekon Negri Agung adalah  salah satu pekon tua yang 

berdiri sejak tahun1932 pada waktu pemerintahan Belanda 

sampai dengan saat ini setelah melalui proses pemekaran 

pekon/Desa satu kali yaitu pemekaran salah satu pedukuhan 

yang saat ini menjadi Pekon Sinar Semendo.  Pekon Negri 

Memiliki lima pedukuhan yaitu: 

a. Negri Agung 

b. Podomoro (mekar jaya) 

c. Mincang sawo (Kebun Kelapa, Sidang Marga) 

d. Rupit (Mincanng Bawah) 

e. Merabung (Kedatuan, Kahuripan) 

Nama-nama Kapala Pekon yang pernah menjabat 

sebagai Kepala Pekon/Desa Negri Agung:
71
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Semua data bersumber dari arsip-arsip yang dieroleh dari salah 

satu staf di BUM Desa Mincang Sawo, ibu Bety,  
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No Nama Kepala Pekon Masa Jabatan 

1 Madris 1932 

2 Latief - 

3 Syafei Ahkam - 

4 Talib - 

5 Nuryamin - 

6 Madrus 1959-1964 

7 Ibrahim 1964-1979 

8 Chalid Isa 1979-1988 

9 Syaiful Bahri 1988-1997 

10 Cholid Isa 1997-2006 

11 Sigit Irwanto 2006-2013 

12 Siqit Irwanto 2013s/d Saat ini 

 

Luas Wilayah  : ± 400 Ha 

Batas wilayah Pekon Negri Agung 

Sebelah Barat : Bersebelahan dengan Pekon Sinar 

Harapan 

Sebelah Timur :  Bersebelahan denga Pekon Sinar 

Petir  

Sebelah Utara :  Bersebelahan dengan Pekon Way 

Kandis 

Sebelah Selatan :  Bersebelahan dengan Pekon Sinar 

Semendo 

2. Kondisi umum Pekon/Desa 

a. Letak geografis 

Letak dan luas wilayah 

Pekon negri agung merupakan salah satu dari 

20 pekon yang di wilayah kecamatan talang padang  

yang ± 400 M kearah timur dari kecamatan. Pekon 

negri agung memiliki luas wilaya ±400 Ha. 

Iklim 
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Sebagai iklim di wilayah lain di Indonesia, 

pekon negri agung mempunyai iklim yang sama 

yaitu penghujan dan kemarau, hal tersebut 

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam 

di pekon negri agung. 

Jumlah pekon negri agung 6.788 jiwa yang 

tersebar dalam 11 pedukuhan dengan perincian 

jumlah sebagai berikut
72

 : 

Table 1 

Jumlah Penduduk 

NO Jenis Kelamin 
Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

1 Laki-Laki 3.409 Jiwa 

2 Perempuan 3.379 Jiwa 

 

Table 2 

Kompossi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

No Pekerjaan 

Jumlah 

Penduduk 

( Jiwa) 

1 PNS/Polisi/TNI 127 

2 Pegawai Swasta 498 

3 Pedagang 460 

4 Buruh 468 

5 Tani 464 

6 Lainnya 312 
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Data diperoleh dari sensus penduduk yang dilakukan pada priode 

ke-2 pimpinan kepala pekon, bapak sigit Irwanto pada tahun 2013 
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Table 3 

Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama 

No Agama Yang 

Dianut 

Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

1 Islam 6.788 

2 Kristen - 

3 Khatolik - 

4 Hindu - 

5  Budha - 

 

Tabel  4 

Kepemilikan Hewan Ternak 

No  Nama Hewan 

Ternak 

Jumlah Pemilik 

(Jiwa) 

1 Hewan Unggas 1.448 

2 Kambing 400 

3 Kerbau 10 

4 Sapi 16 

5 Perikanan 12 

 

Tabel 5 

Prasarana Pekon/Desa 

No Jenis Bangunan Jumlah(Unit) 

1 POSYANDU 8 

2 TPA 24 

3 PAUD 4 

4 TK 4 

5 SD 4 

6 SMP 4 

7 SLTA 4 

8 MASJID 14 

9 MUSHOLA 12 

10 POSKAMLING 11 
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11 JEMBATAN 8 

12 GORONG-GORONG 11 

13 SUMUR BOR 3 

 

Tabel 6 

Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

No 
Jenjang 

Pedidikan 

Jumlah 

penduduk 

( jiwa) 

1 Pra Sekolah 803 

2 Sekolah Dasar 1.825 

3 SLTP 1.205 

4 SLTA 1.172 

5 Perguruan Tinggi 1.783 

 

B. Praktik Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan 

Uang  Di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus 

Sebagian besar masyarakat di Pekon Negri Agung 

bermata pencaharian pedagang dan wirausaha untuk 

melangsungka hidupnya. Terjadinya jual beli barter pada 

Pekon Negri Agung  karena faktor ekonomi yang termaksud 

dalam perekonomian  menengah kebawah, yang tidak 

mampu untuk membeli motor dengan secara tunai. Hal ini 

tentu saja menjadikan transaksi jual beli barter motor dengan 

penambahan uang sering dilakukan. Akan tetapi dengan 

adanya jual beli barter motor dengan penambahan uang yang 

merangsang adanya kecenderungan untuk melakukan hal 

yang tidak sesuai. Salah satunya adalah dengan 

menambahkan uang ketika hendak melakukan transaksi jual 

beli barter motor. 
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Kegiatan jual beli barter motor merupakan salah satu 

bentuk  jual beli yang memberikan kemudahan bagi 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yaitu denngan 

cara saling tukar menukar barang. Praktik jual beli bater 

sudah sering terjadi di masyarakat, namun dalam praktiknya 

masih banyak masyarakat yang belum memehami jual beli 

barter secara benar yang diatur dalam syariat Islam. Masih 

banyak masyarakat yang melakukan jual beli barter yang 

menguntungkan di satu pihak. 

Akad jual beli barter dilakuakn oleh masyarakat 

Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kab. 

Tanggamus adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah 

pihak. kesepakatan yang mereka lakukan adalah menukar 

barang dengan penambahan uang. 

Dalam proses jual beli barter tersebut biasanya 

penukar dan pembeli barang melakukan suatu jual beli barter 

motor dengan syarat penambahan uang secara lisan. Untuk 

lebih jelas tentang jual beli barter motor dengan penambahan 

uang, penulis kan menyajikan beberapa kasus dalam jual beli 

barter motor dengan penam bahan uang yang terjadi selama 

kurun waktu 2016 di Pekon Negri Agung  sebagai berikut: 

1. Bapak Solih melakukan transaksi jual beli barter motor 

Honda beat keluaran tahun 2013 Yang pada tahun 2016 

harga motor  bekas Honda Beat di pasaran Rp.8.000.000- 

Rp. 9.500.000  yang akan ditukar dengan motor yamaha 

Juviter z keluaran tahun 2010 milik bapak Ipin dengan 

harga pasaran pada tahun 2016   Rp 7.500.000- Rp. 

8.000.000 .
73

 Dalam melakukan transaksi ini bapak solih 

memberikan uang sebesar Rp. 500.000 kepada bapak 

Ipin jika ingin mendapatkan motor tukarannya. Adanya 

penambahan uang tersebut karena kondisi motor bapak 

Sholeh habis akinya sehingga menyebabkan motor tidak 

                                                             
73

 Wawancara kepada bapak solih sebagai tukang ojek di Dusun  

Rupit pada tanggal 20 juni 2017 
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bisa di stater dan harus di engkol. Dalam penambahan 

uang tersebut dilakukan dalam kesepakatan bersama. 

2. Bapak Usman adalah seorang guru  mempunyai motor  

supra x 125 keluaran tahun 2010  yang harga pasaran 

pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.000.000- Rp 7.000.00 

yang akan di tukar tambah dengan motor  Honda Beat 

keluaran tahun 2013 yang harga pasarannya Rp. 

8.000.000- Rp.9.000.000 milik bapak Tutur Mulya untuk 

kebutuhan mengajar.
74

 Yang dalam transaksi tersebut 

bapak usman harus menambahkan uang dimuka sebesar 

Rp.1.000.000.  

3. Bapak  Budi adalah seorang  petani yang akan 

menukarkan motor Honda beat CW keluaran tahun 2012 

harga pasaran pada tahun 2016 Rp. 9.000.000 ,  dengan 

motor mega pro keluaran tahun 2008, yang harga 

pasaran pada tahun 2016 Rp. 9.500.000 milik bapak 

Santoso. Akan  tetapi motor milik pak Santoso mati 

pajak dan  beliau harus menambahkan uang sebesar Rp. 

700.000 untuk menukarkan motor miliknya dengan 

motor milik pak Budi.
75

 Bapak Budi menukarkan motor 

karena kebutuhan untuk pergi kekebun. 

4. Bapak Aris seorang  pedagang  yang menukarkan motor 

honda Revo Std Abs keluaran tahun 2012  dengan  harga 

pasaran pada tahun 2016 Rp. 7.600.000- 8.000.000, 

dengan motor Yamaha mio J keluaran tahun 2013 

dengan  harga pasaran pada tahun 2016 Rp. 7.750.000- 

8.000.000 milik bapak Bambang. Dan pak Aris harus 

menambahkan uang sebesar Rp. 1.000.000  yang 
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Wawancara kepada bapak usman sebagai guru di Dusun Kebun 

Kelapa pada tanggal 23 juni 2017. 
75

 Wawancara dengan bapak budi sebagai pedagang di Dusun Kebun 

Kelapa 2 pada tanggal 30 juni 2017. 
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diberikan kepada bapak Bambang.
76

 Bapak Aris 

melakukan barter untuk keperluan sehari-hari. 

Setelah melakukan wawancara dengan para 

responden, ternyata mereka belum memahami proses yang 

diatur dalam ketentuan Hukum Islam. Tata cara yang mereka 

lakukan hanya mengikuti tata cara di masayarakat setempat 

dengan menyetujui kesepakatan bersama yang mereka 

lakukan. Mereka belum memahami bagaimana bermuamalah 

yang baik secara Hukum Islam yang akan bermakna tolong 

menolong dalam barter bukan sekedar untuk memenuhi 

kepentingan, keinginan dan keuntungan bagi satu pihak saja. 
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 Wawancara dengan bapak aris sebagai penukar di Dusun 

Kahuripan pada tanggal 10 agustus 2017. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Praktik Jual Beli Barter Motor dengan Penambahan 

Uang di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus 

  Kegiatan jual beli sudah merupakan sarana untuk 

memenuhi kebutuhan di Pekon Negri Agung. Jual beli tidak 

hanya sebagai kegiatan ekonomi semata, namun juga 

menjadi wadah kegiatan untuk berinteraksi dan 

bersosialisasi antara warga sekitar.Selain itu, jika dilihat dari 

data yang telah dikumpulkan bahwa warga Pekon Negri 

Agung cenderung memusatkan perhatiannya pada aktifikatas 

perdagangan. 

Pada dasarnya jual beli barter motor di Pekon Negri 

Agung sudah menggunakan cara yang cukup baik. Namun 

jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang kurang 

sesuai dengan atauran dan syarat-syarat barter khususnya 

dalam jual beli barter motor dengan penambahan uang. Hal 

ini tentu saja akan berdampak kerugian pada salah satu 

ataupun kedua belah pihak. 

Penambahan uang dalam berter adalah suatu syarat 

kedua belah pihak untuk melakukan transaksi ini. Akad yang 

dilakukan adalah persetujuan  sesuai dengan kesepakatan 

bersama penukar harus menambahkan uang dalam transaksi 

ini. 

Sekilas memang transaksi jual beli barter tersebut jika 

di tela‟ah merupakan jual beli yang wajar dalam konteks 

dunia kerja secara umum. Hal ini  jika diamati  jual beli 

barter ini sama dengan bentuk jual beli biasanya, dimana 

pembeli (penukar) datang untuk melihat barang yng akan di 

tukarkan kepada si penjual (pemilik barang yang akan di 

tukarkan). Penjual tentu saja saja memiliki kebebasan untuk 

memutuskan  terjadinya barter atau tidak. Jika telah 
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disepakati, maka proses jual beli barter motor selanjutnya 

dapat dilakukan. 

 Perjanjian jual beli barter  tersebut telah disepakati oleh 

kedua belah pihak dimana tidak ada unsur  pemaksaan dan 

telah dilaksanakan atas suka sama suka. Walaupun atas dasar 

kesepakatan bersama, namun dalam praktek dilapanagan, 

masih ada kekurangan yang perlu kiranya di bahas agar 

permasalahan ini dapat diungkap dengan jelas. Hal yang 

menjadi sorotan dalam permasalahan jual beli barter motor 

ini adalah dalam pelaksanaan nya jual beli ini dilakukan 

dengan penambahan uang ketika hendak melakukan 

transaksi jual beli barter motor. 

 Analisis praktik  jual beli barter motor dengan 

penambahan uang jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli 

barter sebagai berikut: 

1. Pelaku jual beli 

 Menurut Hukum Islam adanya aqid atau orrang 

yang melakukan akad yaitu penjual dan penukar barang 

jual beli barter motor, dalam pelaksanaan jual beli barter 

motor ini aqid sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak 

menyalahi ketentuan hukum jula beli dalam pandangan 

Hukum Islam. 

Syarat aqid/orang yang melakuakn akad menurut Hukum 

islam yaitu: 

a) Baligh 

Menurut Hukum Islam syarat aqid harus baligh, 

karena dapat membedakan yang baik dan yang 

buruk bagi dirinya, dalam pelaksanaan jual beli 

barter motor ini menurut Hukum Islam sudah 

memenuhi syarat Aqid dalam hal Baligh, maka tidak 

menyalahkan ketentuan hukum jual beli. 
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b) Beragama Islam 

Dalam pelaksanaan jual beli barter motor dengan 

pemabahan uang ini mayoritas para pelakunya 

beragama Islam, jadi dalam hal syarat subjek ini,  

menurut Hukum Islam tidak menyalahi ketentuan 

hukum jual beli 

c) Degan kehendak sendiri 

Menurut hukum islam diantara syarat subjeknya 

yaitu dengan kehendak sendiri, dalam pelaksanaan 

jual beli barter motor dengan penambahan uang 

dilakukan denga kehendak sendiri, dan tidaak 

menyalahi ketentuan hukum jual beli. 

d) Keduanya tidak mubazir 

Maksudnya bahwa orang yang boros menurut 

hukum sikatakan sebagai orang yang tidak cakap 

bertindak, artinya ia tidak dapat bertindak sendiri 

sesuatu perbuatan hukum. Para pihak yang 

melakukan transaksi dalam jual beli bertre motor 

dengan penambahan uang  ini bukanlah orang yang 

mubazir/boros, maka pandangan Hukum Islam dalm 

hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli. 

2. Objek/barang 

Menurut HukumIslam rukun jual beli harus adanya 

ma‟qud „alaih/ barang yang di perjual belikan. Dalam 

pelaksanaan jual beli barter motor dengan penambahan 

uang  yaitu obeknya daalah motor, maka dalam hal ini 

objek telah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan 

Hukum Islam. 

Syarat obejk jual beli dalam Hukum Islam, yaitu: 

a) Suci 

Obejk dalam jual beli ini adalah motor yaitu barang 

yang tentu suci bukan hasil rampasan milik orang lain 

dan juga bukan barang yang najis, senga demikian 
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syarat objek dari jual beli barter motor ini tidak 

menyalahi ketentuan hukum jual beli. 

b) Memberi manfaat menurut syara‟ 

Menurut Hukum Islam, memberi manfaat menurut 

syara. Pelaksanaan jual beli barter motor dengan 

penambahan  uang sudah bermanfaat, jadi dalam 

Hukum Islam dari segi syarat obejk ini tidak 

menyalahi ketentuan hukum jual beli. 

c) Barang itu ada 

Dalam pelaksaan jual  beli barter motor dengan 

penambahan uang ini sudah tentu barangnya ada dan 

dapat dihadirkan pada tempat disepakati. Dan tidak 

menyalahi ketentuan hukum jual beli. 

d) Dapat diserahkan 

Dalam pelaksanaan jual beli barter dengan 

penambahan uang ini dapat di serahkan secara 

langsung dennga kesepakatan. Dan tidak menyalahi 

ketentuan hukum jual beli. 

e) Milik sendiri 

Dengan pelaksanaan jual beli barter dengan 

penambahan uang ini sudah menjadi milik sendiri dan 

bukan barang milik orang lain, dan menurut peneliti 

dalam pandangan Hukum Islam tentang syarat objek 

ini tidak menyalah ketentuan hukum jual beli. 

f) Diketahui (dilihat)  

Menurut Hukum Islam diantara Syarat Objek jual  beli 

yaitu harus diketahui jenis motor. Pelaksanaan jual 

beli barter denga penambahan uang di Pekon Negri 

Agung, mengeni objeknya para pelaku transaksi jual 

beli barter motor mengetahui jenisnya. menurut 

peneliti dalam pandangan Hukum Islam tentang syarat 

objek ini tidak menyalah ketentuan hukum jual beli. 
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3. Sighat (Ijab qabul) 

Ijab qabul menurut hukum iaslam yaitu tidak ada 

yang memisahkan, ada kesesuaian ijab qabul, jelas dan 

dapat diterima masinng masing.nnamun dalam 

pelakasanaan jual beli barter motor dengan penambahan 

uang yang ada di Pekon Negri Agung ini dalm plaksanaan 

ijab dan qabulnya si penjual meminta penambahan uang 

diawal transaksi.penjual atau penyedia barang 

menawarkan sejumlah uang kepada pembeli. Jika pembeli 

setuju maka tansaksi jual beli barter motor dapat  

terlaksana.  Menurut peneliti bahwa syarat jual beli ini 

tidak terpenuhi serta menyalahi ketentuan hukum jula beli. 

 

B. Tinjaun Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor 

Dengan Penambahan Uang Di Pekon Negri Agung 

Kecamatan Talang Padang   

Tinjuan hukum islam terhadap transaksi jual beli 

barter motor dengan penambahan uang sudah sering terjadi, 

khususnya  pada masyrakat di Pekon Negri Agung yang 

hanya dilakukan secara lisan, hal ini atas dasar suka sama 

suka dan adanya kerelaan kedua pihak, yaitu dengan cara 

pembeli (penukar) datang kepada penjual dan mengatakan 

ingin melakukan transaksi barter dengan penjual, dan jika 

penjual setuju dengan transaksi ini penjual meminta 

sejumlah uang tambahan di awal transaksi. 

Mengenai akad transaksi jual beli barter  dengan 

penambahan uang yang dilakukan masyarakat, peneliti 

langsung terjun kelapangan dengan masyarakat. Berdasarkan 

kesimpulan hasil wawancara pada bab III sebelumnya maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya yang menjadi 

dasar dilakukannya akad transaksi jual beli oleh masyarakat 

di Pekon Negri Agung  Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus adalah akad jual beli yang apabila 

sudah disepakati bersama dan sudah ada kerelaan anatar 

kedua belah pihak, suka sama suka,  disebut dengan istilah 
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(Tarӑḍin) maka itu sudah terjadi transaksi. Akad transaksi 

jual beli yang dilakukan masyarakat itu sudah terpenuhi 

rukun dan syaratnya, rukunya yaitu orang yang berakad 

(penjual dan pembeli), ma’qud ilaih (benda atau barang), 

maudhu‟ al-„aqd (tujuan pokok dalam melakukan akad), 

sighat (ijab qabul) dan syaratnya yaitu syarat terjadinya akad 

(in„iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksanakannya akad 

(nafadz) dan syarat. 
77

 

Al-Qur‟an menggunakan beberapa istilah yang 

merujuk pada transaksi jual beli (bisnis) beserta prinsip-

prinsipnya. Salah satunya prinsip yang kerap diungkapkan  

jelas adalah prinsip kerelaan. Sebgaimana firman allah 

dalam Al Quran surat AN Nisa: 29  

 َأنْ  ِإَلَّ  بِاْلَباِطلِ  بَ يْ َنُكمْ  أَْمَواَلُكمْ  تَْأُكُلوا ََل  َآَمُنوا لَِّذينَ ا أَي َُّها يَا
 َكانَ  اللَّوَ  ِإنَّ  أَنْ ُفَسُكمْ  تَ ْقتُ ُلوا َوََل  ِمْنُكمْ  تَ رَاضٍ  َعنْ  ِِتَارَةً  َتُكونَ 

  78 َرِحيًما ِبُكمْ 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah 

kalian memakan harta-harta kalian di antara 

kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan 

perdagangan yang kalian saling ridha. Dan 

janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, 

sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang 

kepada kalian”  

Dari ayat Al-Qur‟an QS. An-Nisã: 29, para pakar 

memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai makna 

Tarӑḍin. 
                                                             
 

77
 Muhammad dan Rahmad Kurniawan, Visi dan Aksi Ekonomi 

Islam (Kajian Spirit Ethico-Legal atas Prinsip Taradin dalam Praktik Bank 

Islam Modern), Malang; Intimedia,  2014, h. 70-71 
 

78
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan 

Terjemahan, cetakan Kedua, Bandung: PT Mizan Buaya Kerativa, 2012, hlm. 
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 Menurut Quraish Shihab adalah kerelaan kedua 

belah pihak. Ia menegaskan bahwa meskipun kerelaan 

adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, namun 

indikator terlihat secara jelas. Ijab Kabul adalah yang 

dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah 

bentuk-bentuk hukum untuk menunjukan kerelaan.  

Menurut Al-Qurthubi adalah dengan suka sama suka 

diantara kamu yang menunjukan adanya hubungan timbal 

balik dari dua pihak. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak 

ada perniagaan yang terjadi apabila tidak terjadi hubungan 

timbal balik. 

Melihat pelaksanaan jual beli barter motor dengan 

penambahan uang di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang 

Padang yang terjadi dalam kurun waktu 2016  dalam 

pelaksanaanya terjadi penambahan uang, namun hal itu tidak 

menjadi patokan ketidak bolehan dalam jual beli barter 

dalam Islam, karena walaupun adanya penambahan uang 

para pihak yang melakukan transaksi berter sudah atas suka 

sama suka dan saling ridho. Sedangkan alasan masyarakat 

mau melakukan transaksi jual beli barter dikarenakan 

mereka tidak mempunyai uang untuk membeli barang yang 

baru sehingga mereka melakukan transaksi barter dengan 

penambahan uang.  

يمَ  ِى َرا  ْ ب نُ  ِإ قُ  ْب َح ْس ِإ ٌرو َو ْم َوَع ُد ِق نَّا ل ةَ  ا َب ْي ِب  َش نُ  َأ رِ  ْب ْك و َب ُب ا َأ َن  َ ث دَّ  َح
يعٌ  ا وَِك َن  َ ث دَّ انُ  َح َي ْف نْ  ُس دٍ  َع ِل ا اءِ  َخ ْْلَذَّ نْ  ا ِب  َع ةَ  َأ َب ًَل نْ  ِق ِب  َع   َأ

َرانِ  َخ آْل الَ  ا ا  َوَق َرَن  َ ب ْخ قُ  َأ َح ْس الَ  ِإ ةَ  َق َب ْي ِب  َش نِ  َأ ْب ظُ  َِل للَّْف  َوا
ةَ  َب ًَل ِب  ِق نْ  َأ اءِ  َع ْْلَذَّ دٍ  ا ِل ا نْ  َخ انُ  َع َي ْف ا ُس َن  َ ث دَّ يعٌ   َح ا وَِك َن  َ ث دَّ  َح

ولُ  الَ  َرُس الَ   َق تِ  َق اِم لصَّ نِ  ا ةَ  ْب َد ا َب نْ  ُع ثِ   َع َع ْْلَْش ِب  ا نْ  َأ  َع
ةِ  ضَّ ِف ْل ا ةُ  ِب ضَّ ِف ْل بِ  َوا َى لذَّ ا بُ  ِب َى لذَّ لَّمَ  ا وِ  َوَس ْي َل للَّ وُ  َع لَّى ا للَّوِ  َص  ا
حِ  ْل ِم ْل ا حُ  ِب ْل ِم ْل رِ  َوا تَّْم ل ا رُ  ِب تَّْم ل يِ  َوا ِع لشَّ ا يُ  ِب ِع لشَّ رِّ  َوا  ُ ب ْل ا رُّ  ِب  ُ ب ْل  َوا

افُ  َن ْْلَْص هِ  ا ِذ تْ   َى َف َل  َ ت ا اْخ َذ ِإ دٍ  َف َي ا ِب ًد َواءٍ  َي َس َواءً  ِب لٍ  َس لً  ِِبِْث ْث  ِم
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دٍ 79 َي ا ِب ًد انَ  َي ا َك َذ مْ  ِإ ُت ْئ فَ  ِش ْي وا َك يُع ِب  َف
 Artinya: ”Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin 

Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin 

Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, 

Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, 

sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan 

kepada kami Waki' telah menceritakan kepada 

kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu 

Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin 

Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak 

dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut 

dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam 

dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran 

yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika 

jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu 

asalkan dengan tunai dan langsung serah 

terimanya."(HR.Muslim).  

Penjelasan Hadis diatas diketahui bahwa transaksi jual 

beli barter yang dilakukan oleh masyarakat telah sesuai 

dengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam, yang mana 

barang yang dibarterkan tersebut berlainan jenis namun 

dalam transaksinya mereka itu berlangsung seketika serah 

terima. 

Sebagaimana dalam hadis  

 البطًلن على دليل يقوم حىت الصحة واملعامًلت العقود ِف واْلصل
 والتحرمي

Artinya:”
 

Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan 

muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang 

                                                             
 79 Ibnu Qudamah, Al- Mughni, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 

362. 



 

 

 
 

92 

menunjukkan kebatilan dan keharamanny”(I‟lamul 

Muwaqi‟in, 1/344) 

Melihat penjelasan hadis diatas bahwa transaksi jual 

beli barter motor dengan penambahan uang yang di lakukan 

oleh masyrakat Pekon Negri Agung di bolehkan dalam 

islam, karna dalam transaksinya telah memenuhi rukun dan 

syarat. Penambahan uang yang dilakukan oleh para pihak 

yang melakukan barter,  tidak ada yang saling dirugikan itu 

atas dasar suka sama suka dan saling ridho. 

 

 

 



 

 

 
 

93 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil 

dikumpulkan oleh peneliti dalm judul skripsi “ tinjauan 

hukum islam  tentang jual beli barter motor dengan 

penambahan uang (studi di Pekon Negri Agung Kecamatan 

Talang Padang Kabupaten Tanggamus)” maka peneliti 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik jual beli barter motor yang dilakukan masyarakat 

di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang 

dilakukan dengan cukup baik. Pembeli mencari calon 

penjual atau orang yang akan di ajak bertransaksi barter 

ataupun sebaliknya. Selanjutnya mereka saling 

mengecek kondisi motor yang akan di barterkan, setelah 

melakukan pengecekan terjadilah negosiasi. Dalam 

negosiasi tersebut penjual meminta uang tambahan 

kepada pembeli jika ingin melakukan transaksi. 

Penambahan uang itu terjadi sesuai dengan kondisi 

motor yang akan di barterkan, walaupun jenis motor 

tersebut sama. Alasan penjual meminta uang tambahan 

karena   penjual berdalih bahwa kondisi motor yang akan 

di barterkan jauh lebih baik. Jika negosiasi tersebut di 

setujui maka terjadilah transaksi barter. 

2. Pelaksanaan jual beli barter motor dengan penambahan 

uang di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang 

ini  dibolehkan dengan ketentuan hukum islam, karena 

adanya suatu syarat yaitu  penambahan uang ketika 

hendak melakukan transaksi berter motor  yang  sudah 

jelas menguntungkan bagi salah satu pihak saja. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang 

peneliti lakukan,terlihat jelas kenyataan yang ada di Pekon 

Negri Agung Kecamatantan Talang Padang, bahwa ada 

beberapa masyrakat yang melakukan jual beli barter motor 

dengan penambahan uang. Untuk itu peneliti berusaha 

memberikan saran: 

1. Untuk pihak masyarakat yang melakukan transaksi jual 

beli berter, sebelum melakukan transaksi jual beli barter 

motor bekas masyarakat harus mengetahui harga dari 

motor yang akan di pertukarkan agar dikemudian hari 

tidak merasa di rugikan. 

2. Untuk penjual atau penyedia barang yang akan di 

pertukarkan agar lebih mengdepankan kejujuran dan 

kejelasan dalam praktik jual beli berter motor dengan 

penambahn uang tanpa melanggar syariat islam yang di 

perbolehkan mengambil keuntungan dalm praktik jual 

beli barter motor dengan para penukar agar tidak merasa 

dirugikan dikemudian hari, serta dalam praktik jual beli 

berter motor dengan penambahn uang harus di sertai 

dengan keridhoan dan salig menguntungkan kedua belah 

pihak antara penjual dan pembeli. 
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