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ABSTRAK 

 

Prinsip jual beli dalam Islam ialah jual beli yang 

membawa keutungan dan manfaat pada pelakunya yang 

berdasarkan asas ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan 

keseimbangan. keuntungan dari pihak penjual adalah apa yang 

di dapatkan berdasarkan  kuantitas penjualan barang. Ada 

banyak cara yang di lakukan penjual  sebagai upaya 

mempengaruhi pembeli  agar membeli barang yang di jualnya, 

salah satunya ialah dengan melakukan promosi dengan 

menggunakan hadiah. Alfamart Way Dadi Sukarame 

melakukan langkah-langkah dalam menjalankan roda 

bisnisnya dengan menggunakan  hadiah sebagai  sarana 

promosinya. Promosi yang dilakukan oleh Alfamar Way Dadi 

Sukarame adalah memberikan hadiah kepada konsumennya 

dengan syarat, terpenuhinya jumlah kriteria belanja dan 

memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Alfamart Way Dady 

Sukarame. Dari penjelasan tersebut maka timbul pertanyaan 

apakah promosi dengan  pemberian hadiah di Alfamart Way 

Dadi Sukarame sudah sesuai dengan Hukum Islam. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pelaksanaan promosi dengan mennggunakan hadiah yang 

dilakukan oleh Alfamart Way Dadi Sukarame dan bagaimana 

sistem promosi dengan menggunakan hadiah pada Alfamart 

Way Dadi Sukarame dalam pandangan hukum Islam. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui plaksanaan promosi 

dengan sisitem pemberian hadiah pada Alfamart Way Dadi 

Sukarame dan mengetahui bagaimana Hukum Islam tentang 

promosi dengan menggunakan hadiah pada Alfamart Way Dadi 

Sukarame. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan 

(field Research), dalam memperoleh data, metode yang 

digunakan adalah observasi dan dokumentasi, interview dalam 

pengumpulan datanya, sedangkan untuk menganalisa data yang 

telah terkumpul, penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dilakukan melalui penurunan dan penafsiran data 
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yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang 

diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data 

yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka 

dapat diketahui bahwa  promosi dengan sistem pemberian  

hadiah pada Alfamart Way Dadi Sukarame dengan cara belanja 

Rp 40.000, (kecuali rokok, susu bayi 1tahun, voucher HP), dan 

kemudian mengumpulkan kode unik di ekor struk  hingga 

membentuk kata ALFA atau ALFAMART. Menurut Hukum 

Islam bahwa promosi dengan menggunakan hadiah  yang 

dilakukan Alfamart Way Dadi Sukarame dilarang karena 

mengandung unsur ketidak jelasan, merugikan sebelah pihak 

dan mengkondisikan konsumen hidup mubazir, jadi promosi 

dengan pemberian hadiah pada Alfamart Way Dadi Sukarame 

diharamkan karena adanya unsur qimar, gharar, dan mubazir. 
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MOTTO 

 

                      

                    

          

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An-

Nisa:29
1
) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya,Edisi 

Revisi,(Surabaya:CV Mahkota,1996),h. 244 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Penegasan dan pengertian yang terkandung dalam judul 

perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan 

persepsi dalam memahami propsal ini. Proposal ini berjudul, 

”TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PROMOSI 

DENGAN MENGGUNAKAN HADIAH (Studi Pada 

Alfamart Lapangan Way Dadi Sukarame Bandar 

Lampung). 

 Maka istilah atau kata-kata penting perlu dikemukakan 

agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan 

pengertian bagi para pembaca sebagai berikut: 

 Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat 

jauh dari tempat yang tinggi (datang, pergi) melihat-lihat 

(menengok, memeriksa, mengamati dan sebagainya). Sedangkan 

yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah meninjau 

lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam mengenai 

promosi dengan menggunakan hadiah.
1
 

Hukum Islam adalah pandangan hukum yang 

bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Hukum 

Islam menurut ulama ushul adalah peraturan berdasarkan wahyu 

Allah SWT dan Rasul SAW tentang tingkah laku manusia 

mukhalaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal 

bagi yang beragama Islam.
2
 Menurut Hasbi Ash-Shidieqy 

Hukum Islam adalah: 

                                                             
1
Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: 

Amelia, 2005), h. 336. 
2
Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi 

Aksara,Cet. Ketiga 1999),  h. 17 
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رِيْ َعةِ  َعَلى َحاَجاِت  ََمُْموُْع ََمَاَواَلِت الُفَقهاَِء لَِتْطَبْىِق الشَّ
 اْلُمْجَتَمعِ 

 Artinya: “koleksi daya upaya ahli hukum untuk menetapkan 

syari‟at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”
3
 

Promosi adalah suatau upaya atau alat komunikasi untuk 

memperkenalkan suatu produk dari suatu perusahaan tertentu 

agar dapat di kenal publik dan menarik minat pembeli sehingga 

meningkatkan penjualan perusahaan. Promosi adalah usaha atau 

upaya untu kmemajukan atau meningkatkan perdagangan atau 

meningkatkan bidang usaha. Promosi berasal dari kata promote 

dalam bahasa Inggris yang di artikan sebagai mengembangkan 

atau meningkatkan, pengertian tersebut juga dihubungkan 

dengan bidang penjualan berarti sebagai alat untuk 

meningkatkan omzet penjualan.
4
 

Hadiah menurut kamus umum Bahasa Indonesia berarti 

pemberian penghormatan atau disebut juga ganjaran yang 

diberikan kepada seseorang. Seperti pemenang pada suatu 

perlombaan. Hadiah dapat juga diartikan sebagai suatu 

penghargaan yang diberikan kepada seseorang untuk hal-hal 

yang berkaitan dengan pekerjaan. Hadiah juga berarti kenang-

kenangan yang ditujukan untuk teman atau kerabat
5
. Pengertian 

hadiah secara istilah adalah pemberian berupa uang, barang, 

ataupun jasa yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti 

yang terjadi dalam perdagangan. Walaupun pemberi hadiah 

terkadang mengharapkan adanya imbal balik dalam bentuk 

                                                             
 

3
 Hasby Ash-Shidieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta : Bulan 

Bintang, 1995), h.  44 
4
Rivai Wirasasmita, dkk,  Kamus Lengkap Ekonomi, (Bandung: 

Pionir Jaya, 2002), h. 399 
5
Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa,  Kamus Bahasa 

Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2011), h. 151. 
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nama baik. Dalam hubungan manusia, tindakan pemberian 

hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial.
6
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

 Beberapa hal yang menarik sehingga memotivasi penulis 

untuk membahas judul ini, yaitu: 

1. Alasan Obyektif 

Alasan obyektif yang membuat penulis tertarik untuk 

memilih dan membahas judul ini, karena ada banyak 

pihak yang dirugikan atau tertipu oleh strategi promosi 

yang di lakukan oleh Alfamart Way Dadi Sukarame dan 

perlu diketahui status hukumnya. 

2. Alasan Subyektif 

a. Judul yang penulis ajukan sesuai dengan jurusan 

yang diambil penulis di Fakultas Syari‟ah UIN 

Raden Intan Lampung; 

b. Banyak refrensi yang pendukung  dari skripsi yang 

penulis tulis sehingga memudahkan penulis 

menyelesaikan skripsi ini; 

c. Judul yang diajukan penulis belum ada yang 

membahasnya, terutama di Fakultas Syariah  UIN 

Raden Intan Lampung. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

 Promosi merupakan aspek yang paling penting dalam 

managemen pemasaran karena sebagai sarana komunikasi antara 

produsen dan konsumen. Promosi sebagai sarana untuk 

menyebarkan pesan atau informasi kepada konsumen tentang 

keberadaan produk.
7
 Promosi dapat dilakukan dengan 

                                                             
6
Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, cet ke 17, ( Jakarta Attahriyah, 

1976), h. 311. 
7
Abdullah Siddik al-Haji, Inti Dasar Hukum Dagang Islam 

(Jakarta: Balai Pustaka,1993), h. 17. 
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memberikan diskon harga, memasang iklan di media masa baik 

cetak maupun elektronik, penjualan langsung kepada konsumen, 

dan sekarang ini tidak kalah menariknya adalah promosi dengan 

mengunakan hadiah, promosi hadiah  ini digunakan sebagai 

strategi untuk menarik minat konsumen agar belanja di tempat 

tersebut, hal ini sangat menarik sekali karena tujuan utamanya 

adalah memberikan hadiah sebagai promosi. Hadiah diberikan 

pada konsumen jika telah memenuhi syarat dan ketentuan: 

1. Belanja Rp 40.000; (kecuali rokok susu bayi di bawah 1 

tahun, voucher HP) dan di dalamnya terdapat produk 

sponsor, dapat satu huruf dan kode unik di ekor struk 

(tidak berlaku kelipatan); 

2. Mengumpulkan huruf huruf di ekor struk hingga 

membentuk kata ALFA atau ALFAMART;  

3. Dalam Periode: 01 April-15 Mei 2018; 

4. Khusus member AKU ponta; 

5. Hadiah bagi yang berhasil mengumpulkan kata  

ALFAMART mendapatkan uang tunai 20.000.000; 

6. Hadiah bagi yang berhasil  mengumpulkan  kata ALFA 

Mendapatkan yuang tunai Rp 300.000;.
8
 

Strategi pemberian hadiah  dengan cara ini menarik 

perhatian penyusun, karena beberapa hal.Pertama, jika 

beruntung konsumen yang jumlah pembelanjaannya mencapai 

Rp. 40.000; keatas bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan 

hadiah. Lain halnya untuk konsumen yang nilai belanjanya tidak 

mencapai Rp. 40.000; tidak berkesempatan mendapatkan 

peluang untuk mendapatkan hadiah. Kedua, konsumen  yang 

tertarik untuk  mendapatkan  hadiah  yang disediakan, tidak 

jarang membuatnya harus belanja lebih agar mencapai target, 

walaupun sebenarnya barang yang dibeli tidak begitu penting 

karena tujuannnya hanyalah sekedar mencapai target agar 

berkesempatan  mendapatkan hadiah. Karena daya tarik hadiah 

                                                             
8
 Wawancara  dengan  Delvy kepala toko, pada tanggal 21 April 

2018 
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yang ditawarkan Alfamart Way Dadi Sukarame Bandar 

Lampung sebagai upaya untuk menarik minat konsumen juga 

menjadi salah satu alasan yang tidak bisa diabaikan karena 

mengkondisikan konsumen untuk membeli produk tersebut, 

walaupun ia tidak benar-benar membutuhkannya, sehingga 

menimbulkan perbuatan israf atau menyia-nyiakan harta. 

Ketiga, untuk mengetahui apakah sistem promosi dengan hadiah 

yang dilakukan Alfamart Way Dadi Sukarame tersebut telah 

sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. 

Mengenai hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti 

permasalahan diatas dengan judul Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Promosi Dengan Menggunakan Hadiah (Studi Pada 

Alfamart Lapangan Way Dadi Sukarame Bandar Lampung). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat 

dirumuskan masalah  sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan promosi dengan menggunakan 

hadiah pada Alfamart Way Dadi Sukarame Bandar 

Lampung ? 

2. Bagaimana hukum Islam tentang promosi dengan 

menggunakan hadiah pada  Alfamart Lapangan Way 

Dadi Sukarame Bandar Lampung ?  

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut. 

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan 

yang akan dicapai, antara lain: 

1. Tujuan Penelitian ini, yaitu: 

a. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan promosi 

dengan sistem pemberian hadiah pada Alfamart Way 

Dadi Sukarame Bandar Lampung; 
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b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang 

praktek jual beli dengan sistem pemberian hadiah 

pada Alfamart Lapangan Way Dadi Sukarame 

Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian ini, yaitu: 

a. Secara Akademis Penelitian ini di harapkan mampu 

memberikan wawasan pemikiran kepada masyarakat 

pada umumnya dan khususnya bagi umat Islam 

menngenai  hukum Islam tentang promosi dengan 

menggunakan hadiah dan diharapkan dapat 

memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada 

umumnya; 

b. Secara praktis penelitian ini sebagai penambahan 

wacana yang berkaitan dengan masalah strategi 

pemasaran dalam hukum Islam dan dapat menjadi 

landasan positif  bagi masyarakat; 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi berupa buku bacaan 

perpustakaan di lingkungan kampus Universitas Islam 

Negeri Lampung, khususnya Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum pada program Muamalah (Hukum Ekonomi 

Syariah); 

2. Secara Praktis penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan sumbangan yang berarti bagi Khazanah 

Ekonomi Islam dan sekaligus dapat memberikan 

penjelasan tentang sistem pemberian hadiah tersebut 

agar orang-orang dapat mengerti dengan hadiah itu 

sendiri. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang dalam hal ini dilakukan 

dilapangan atau pada responden, yakni  Alfamart Way 

Dadi Sukarame Bandar lampung.
9
 Alasannya, Peneliti 

menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi 

sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. 

Peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan 

mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu 

interaksi berlangsung di tempat kejadian. Peneliti 

mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang 

erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. 

Hasil-hasil yang diperoleh pada saat itu segera disusun 

saat itu pula. Apa yang diamati pada dasarnya tidak lepas 

dari konteks lingkungan di mana tingkah laku 

berlangsung. 

Selain itu peneliti juga menggunakan penelitian 

kepustakaan (library Research) sebagai pendukung 

dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan 

berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan 

dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu 

metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

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

ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada 

dan fenomena tertentu
10

 Dalam penelitian ini akan 

                                                             
 

9
Psikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/ akses tanggal 18 

februari 2017 

 
10

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

(Yogyakarta : Paradigma, 2005), h. 58 
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dideskripsikan tentang bagaimana praktik pelaksanaan 

promosi dengan hadiah ditinjau dari hukum Islam. 

3. Data dan Sumber Data 

Sumber dan jenis data yang diperlukan untuk dihimpun 

dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subyek penelitian dengan mengenakan alat 

pengukuran atau alat pengambilan data langsung 

pada subyek sebagai sumber informasi yang 

dicari.
11

Adapun yang menjadi sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah data yang diiperoleh   

dari tempat yang menjadi obyek penelitian, yaitu : 

Alfamart Way Dadi Sukarame Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain).
12

 Atau penelitian yang 

datanya diperoleh dari sumber-sumber bacaan. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau 

individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, 

dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam 

populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, 

media dan sebagainya.
13

 Dalam hal ini populasinya 

adalah Kepala Toko Alfamart 1 orang, Karyawan 

Toko Alfamart 2 orang, dan Konsumen Alfamart 9 

orang. 

                                                             
 

11
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta,, Pustaka 

Pelajar, 1999), h. 91. 

 
12

Sunardi  Nur, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, 

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

 
13

Susiadi AS, Op. Cit., h. 8. 
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b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 

dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik 

tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap 

mewakili populasi.
14

 Sampel dalam penelitian ini 

yaitu wakil yang dipilih untuk mewakili populasi 

yang ada yaitu Alfamart Lapangan Way Dadi 

Sukarame Bandar Lampung yang melakukan jual 

beli dengan sistem hadiah. Berdasarkan teori 

Suharsimi Arikunto apabila populasi kurang dari 

100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi, tetapi 

jika jumlah populasinya besar, dapat diambil antara 

10-15% atau 15-20% atau lebih.
15

 Karena 

populasinya kurang dari 100 maka diambil semua, 

sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi, 

yaitu yang terdiri dari Kepala Toko, Karyawan, dan 

Konsumen Alfamart Way Dadi Sukarame. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, 

dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana 

yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai 

dengan tujuan-tujuan empiris.
16

 Dalam penelitian ini 

data yang diperoleh dengan cara melihat dilapangan 

terhadap transaksi jual beli dengan sistem hadiah 

yang sedang berlangsung pada salah satu tempat/toko 

yang digunakan saat terjadinya transaksi 

b. Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan 

data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 

pewawancara kepada responden, dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam.
17

 Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini: 

                                                             
 

14
Ibid., h. 81. 

 
15

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

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

 
16

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

 
17

 Ibid.,h. 107. 
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Teknik wawancara berstruktur, yaitu di mana 

pewawancara menggunakan daftar pertanyaan 

sebagai pedoman saat melakukan wawancara.
18

 

Pelaksanaan wawancara dilakukan peneliti secara 

langsung kepada kepala toko, karyawan, dan 

konsumen Alfamart Way Dadi Sukarame 

c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung pada subyek peneliti, namun melalui 

dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa 

buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, 

catatan kasus dalam pekerjaan dan dokumen 

lainnya.
19

 

6. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a. Edit Data (Editing) 

Edit data adalah pengecekan atau pengoreksian data 

yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data 

yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis 

dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat 

pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, 

sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau 

diperbaiki.
20

 

b. Sistematika Data (Sistematizing) 

Sitematika data yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 

masalah. 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktek 

                                                             
 

18
 Ibid.,h. 108. 

 
19

Ibid.,h. 115. 

 
20

Ibid.,h. 122. 
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promosi dengan menggunakan hadiah dalam hukum 

Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. 

Maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui 

adanya kerugian dari pihak pembeli dalam praktik 

promosi dengan sistem hadiah. Tujuannya dapat dilihat 

dari sudut hukum Islam. Yaitu agar dapat memberikan 

pemahaman mengenai adanya unsur merugikan dalam 

kedua pihak pembeli dan penjual dalam promosi dengan 

sistem hadiah. 

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan induktif, yaitu “metode yang mempelajari 

suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kadah-

kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai 

fenomena yang diselidiki”.
21

 Metode ini digunakan 

dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang 

berkaitan dengan jual beli dengan sistem hadiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

21
 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit 

Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

 Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara 

bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Jual beli 

menurut bahasa (etimologi) berarti: 

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

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

perdagangan. Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT:
22 

 ...(٩٢َرًة َلْن تَ بُ ْوَر )فَاطر: يَ ْرُجْوَن ِِتَا
Artinya: “Mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) 

yang tidak akan rugi.” (Q.S. Fathir (35):29)
23

 

Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa 

pendapat:
24

 

a. Menurut Ulama Hanafiah, jual beli adalah: 

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

berdasarkan cara  khusus (yang dibolehkan).” 

b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah: 
                                                             
  

22
Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar 

Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 

2015), h. 139. 

 
23

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

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

 
24

Kumedi Ja‟far, Op.Cit, h. 139-140. 
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 ُمَقا بَ َلُة َماٍل ِبَاٍل ََتِْلْيًكا

 “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk 

kepemilikan.” 

c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah: 

 ُمَباَدَلُة املَاِل بِاملَاِل ََتِْلْيًكا َوََتَلًُّكا

 “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk 

saling menjadikan milik.” 

 

Menurut Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian 

lughawi adalah saling menukar (pertukaran). Kata Al-Bai‟(jual) 

dan As-Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian 

yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua 

yang satu sama lainnya bertolak belakang.
25

 

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan 

bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang 

atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik 

dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan 

sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara‟ (hukum 

Islam).
26

 

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

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

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

(790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi 

wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik 

Ihtikar (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan 

                                                             
 

25
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 12, (Bandung: Alma‟arif, 1997), 

h. 47. 

 
26

Khumedi Ja‟far, Op.Cit, h. 140. 
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harga melonjak naik.
27

 Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-

Qur‟an, Sunnah, dan Ijma‟. 

 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW. dalam bahasa Arab yang di nukilkan 

kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya 

merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-

Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.
28

 Imam As-Syafi‟i, 

sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Qur‟an 

merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok.
29

 Terdapat 

sejumlah ayat Al-Qur‟an yang berbicara tentang jual beli, 

diantaranya dalam surat Al-Baqarah, 2:275 yang berbunyi:
30

 

              - 

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba”.(Baqarah (2) : 275)
31

 

 

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan 

gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman 

riba. Allah SWT tegas-tegas menghalalkan jual-beli dan 

mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun 

riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat 

perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut 

pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung 

                                                             
 

27
Nasrun Haroen,  Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2007),  h. 114. 

 
28

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

2010), h. 50. 

 
29

Ibid 

 
30

Nasrun Haroen, Op.Cit, h. 113. 

 
31

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

(Bandung: Diponegoro, 2010), h. 47. 
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jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha 

ekonomi itu sendiri.
32

 Dalam Q.S. Al-Baqarah 2:198, berbunyi: 

                  

Artinya : “ Bukanlah suatu dosa bagimu mencari 

karunia dari Tuhanmu.
33

 

 Firman Allah SWT juga telah menegaskan dalam surat 

An-Nisa‟ ayat 29 yang berbunyi: 

َنُكْم بِاْلَباِطِل االَّ اَْن  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ ْوا اَل تَْأُكُلُوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
ْنُكمْ   َتُكْوَن ِِتَاَرًة َعْن تَ رَاٍض مِّ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 

suka sama suka di antara kamu”.
34

 

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan 

mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak 

melakukan apa yang diistilahkan dengan (الباطل) al-bathil, yakni 

pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang 

disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan 

kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan ( )عن تر اض  
 an tarâdhin minkum. Walaupun kerelaan adalah sesuatu„منكم

yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya 

dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan 

adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang 

digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.
35

 

                                                             
 

32
Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi (Jakarta: 

Paragonatama Jaya, 2013), h. 173-174 
33

 Ibid, h.49. 

 
34

Ibid, h.83. 

 
35

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

Hati, 2002), h. 499. 
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b. Sunnah 

Sunnah sering disamakan dengan hadist, artinya semua 

perkataan, perbuatan, dan taqrir yang disandarkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua 

setelah Al-Qur‟an.
36

 Dasar hukum jual beli dalam sunnah 

Rasulullah SAW. di antaranya adalah hadisi Rifa‟ah dan Ibn 

Rafi‟ bahwa: 

ُسِئَل النبىى صلى اهلل عليو و سلم َأيُّ اْلَكْسِب أَْطَيُب؟ 
ُرْوٍر )رواه البزاز واحلاكمجُ َل : َعَمُل الرَّ افَ قَ  37(ِل بَِيِدِه وَُكلُّ بَ ْيٍع َمب ْ  

Artinya:“Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat 

mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah 

SAW. ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan 

setiap jual beli yang diberkati” (H.R. Al-Baz-zar dan al-

Hakim). 

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-

kecurangan mendapat berkat dari Allah SWT. 

Dalam hadis dari Abi Sa‟id al-Khudri yang diriwayatkan 

oleh al-Baihaqi, Ibn Majah Hibban, Rasulullah SAW 

menyatakan bahwa: 

َا اْلبَ ْيُع َعْن تَ رَاٍض )رواه البيهقى 38(ِإَّنَّ
 

Artinya: “Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.” 

Dalam riwayat at-Tarmizi berbunyi: 

                                                             
 

36
Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 

2009), h. 156. 

 
37

  At-Tarmidzi, Sunnah At-Tirmidzi, jus 3, maktabah kutub Al-

mutun 5/5. 

 
38

Al-tarmizi, Sunnah Al-Tirmidzi, juz 3, Maktabah Kutub Al-Mutun 

(Al-mutun) 5/5 
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ى اهلل عليو و لَّ َعْن َاِِب َسِعْيٍد َرِضَى اهللُ َعْنُو َقَل َرُسْوُل اهلِل صَ 
َهَداِء ، اْلتَّاسلم يِْقْْيَ َواْلشُّ دِّ ْْيَ َوالصَّ ُدْوُق ااَلِمْْيُ َمَع اْلنَِّبي ِّ ِجرُالصَّ

39(مزى )رواه الرت  

“Dari Abu Sa‟id Radiyallahu Anhu, katanya: Rasulullah SAW 

bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar 

(tempatnya di surga) dengan para Nabi, para sidiqin, dan para 

syuhada‟” (H.R. Tarmizi) 

 

c. Ijma’ 

 Ijma‟ diartikan kesepakatan (al-ittifaq) terhadap sesuatu. 

Secara terminologis, ijma‟ adalah kesepakatan semua mujtahid 

dari Ijma‟ umat Nabi Muhammad SAW dalam suatu masa 

setelah beliau wafat terhadap hukum syara‟.
40

 Ijma merupakan  
Sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur‟an dan 

sunnah. Umat sepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku 

(dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.
41

 

بَاَحُة ِاالََّما اْلُمَعاَمَلةِ ِِف  اْْلَْصلُ   لِْيُل َعَلى َمْنِعوِ  اَْْلِ   قَاَم الدَّ

Artinya:“Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah 

kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”.
42

 

Itu artinya, mengenai dasar hukum jual beli dalam Ijma, 

ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan 

alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 

dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan 

                                                             
 

39
Abi Isa Muhammabad Al- Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, juz III, 

Beirut : daar Al-Fikri, t.th. h 515 

 
40

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

 
41

Sayyid Sabiq, Op.Cit, h. 48. 

 
42

Beni Ahmad Saebani,Op.Cit, h. 59-60. 
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atau barang milik orang lain  yang dibutuhkannya itu, harus 

diganti dengan barang lainnya yang sesuai.
43

 

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

a. Rukun Jual Beli 

 Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama 

terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual 

beli hanya ijab dan kabul saja, menurut mereka, yang menjadi 

rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah 

pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu 

berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka 

diperlukan indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan 

tersebut dari kedua belah pihak. Dapat adalam bentuk perkataan 

(ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling 

memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).
44

 

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu: 

1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, 

atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta 

orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan 

transaski jual beli (mukallaf); 

b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat 

membelanjakan hartanya (uanganya).
45

 

2) Shighat (ijab dan qabul) 

a) Shighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara 

pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan 

transaksi jual beli, dimana pihak pembeli 

menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan 

                                                             
 

43
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh 

Muamalat) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118. 

 
44

Ibid,h. 76. 

 
45

Kumedi Ja‟far, Op.Cit, h. 141 



 

 

20 

barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan 

barang lisan maupun tulisan.
46

 

3) Ada barang yang dibeli 

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma‟qud alaih 

yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang 

menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.
47

 

4) Ada nilai tukar pengganti barang 

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang 

memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (store of 

value), bisa menilai atau menghargakan suatu barang 

(unit of account), dan bisa dijadikan alat tukar (medium 

of exchange).
48

 

 

b. Syarat Jual Beli 

 Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai 

dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai 

berikut: 

1) Syarat orang yang berakad 

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad 

jual beli harus memenuhi syarat: 

a) Baligh dan berakal. Dengan demikian, jual beli yang 

dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya 

tidak sah. Jumhur ulama  berpendapat, bahwa orang 

yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil 

baligh dan berakal.
49

 Baligh menurut hukum Islam 

(fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah 

berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang 

bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu 
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transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah 

tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang 

sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang 

buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai uasia 

15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), 

menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut 

diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, 

khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak 

bernilai.
50

 

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), 

maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual 

beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan 

atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain 

pun melakukan transaksi jual beli bukan karena 

kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang 

dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah 

tidak sah.
51

 

c) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang 

berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak 

sebagai pembeli dan penjual dalam waktu 

bersamaan.
52

 

d) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para 

pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli 

bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab 

orang yang boros menurut  hukum dikatakan sebagai 

orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak 

dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum 

meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan 

semata.
53
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2) Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul 

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama 

dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. 

Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab 

kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang 

bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual 

beli dan sewa-menyewa.
54

 Ulama fikih menyatakan 

bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut: 

a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan 

berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama 

Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka 

dalam menentukan syarat-syarat seperti telah 

dikemukakan di atas. 

b) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “Saya jual 

sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli 

menjawab: “Saya beli dengan harga sepuluh ribu.” 

c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. 

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad 

jual beli hadir dan membicarakan masalah yang 

sama.
55

 

d) Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara ijab 

dan kabul.
56

 

3) Syarat barang yang diperjual belikan,
57

adalah sebagai 

berikut: 

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

penjual menyatakan kesanggupannya untuk 

mengadakan barang itu. Umpamanya, barang itu ada 

pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang 

lainnya di simpan di gudang. Sebab adakalanya tidak 

semua barang yang dijual berada di toko atau belum 
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dikirim dari pabrik, mungkin karena tempat sempit 

atau alasan-alasan lainnya. 

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, 

oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda 

haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, 

karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi 

manusia dalam pandangan syara‟. 

c) Milik seseorang Barang yang sifatnya belum dimiliki 

seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti 

memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, 

karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual. 

4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada 

waktu yang telah disepakati bersama ketika akad 

berlangsung Syarat nilai tukar (harga barang 

Nilai tukar baranag adalah termasuk unsur yang 

terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan 

dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara 

as-tsamn dan as-Si‟r. Menurut mereka, as-tsamn adalah 

harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, 

sedangkan as-Si‟r adalah modal kepada konsumen, 

dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara 

sesama pedagang dan harga anatara pedagang dan 

konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan 

para pedagang adalah as-tsamn, bukan harga as-Si‟r.
58

 

Ulama Fikih mengemukakan syarat as-tsamn sebagai 

berikut: 

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas 

jumlahnya. 

b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), 

sekali pun secara hukum seperti pembayaran dengan 

cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar 

kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya 

pun harus jelas waktunya. Apabila jual beli itu 
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dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan 

nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara‟ 

seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu 

tidak benilai dalam pandangan syara‟. 

 

4. Macam-Macam Jual Beli 

 Dalam macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa 

klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain: 

Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi atau 

setidaknya tiga bentuk, yaitu: 

a. Jual beli yang shahih 

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih  

apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan 

syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak 

tergantung pada Khiyar lagi. Misalnya, seseorang 

membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun 

dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda 

empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada 

cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi 

harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta 

tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli 

seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah 

pihak. 

b. Jual beli yang batal 

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila 

salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau 

jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak 

disyari‟atkan atau barang yang dijual adalah barang-

barang yang diharamkan syara‟. Jenis-jenis jual beli 

yang batil antara lain : 

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh 

sepakat menyatakan jual beli yang seperti ini tidak 

sah atau batil. Misalnya, memperjual belikan buahan 

yang putiknya pun belum muncul di pohon. Menjual 
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barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, 

seperti menjual barang yang hilang atau burung 

peliharaan yang  lepas dan terbang di udara. Hukum 

ini disepakati oleh ulama fiqh dan termasuk ke dalam 

kategori bai al-gharar (jual beli tipuan). 

2) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang 

pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua 

terdapat unsur tipuan. 

3) Jual beli benda-benda najis, seperti khamar, babi, 

bangkai, dan darah, karena semuanya itu  dalam 

pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung 

harta. 

4) Jual beli al-„arbun, yaitu jual beli yang bentuknya 

dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli 

sebuah barang dan uangnya seharga barang yang 

diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila 

pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi 

apabila pembeli tidak setuju dan barang 

dikembalikan, maka uang yang telah diberikan 

kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual. 

Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, 

dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena 

air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak 

bersama ummat manusia, tidak boleh 

diperjualbelikan. 

c. Jual beli fasid adalah jual beli yang rusak dan apabila 

kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh 

diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid, antara lain: 

1) Jual beli al-majhul, yaitu jual beli yang barangnya 

secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat 

kemajhulannya bersifat menyeluruh.. Akan tetapi, 

apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual 

belinya sah. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu 

syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini 

dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau 
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tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh 

tempo. Menjual barang ghaib yang tidak dapat 

dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga 

tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli. 

2) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. 

3) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya 

menjadikan barang-barang yang diharamkkan 

sebagai harta, seperti babi, khamr, bangkai, dan 

darah. 

4) Jual beli ajal, misalnya seseorang menjual barangnya 

kepada orang lain yang pembayarannya ditunda 

selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan 

kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli 

barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga 

pertama tetap berhutang kepada penjual. Jual beli 

seperti ini dikatakan fasid karena jual beli ini 

menyerupai dan menjurus kepada riba. 

5) Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk 

tujuan pembuaan khamr. 

6) Jual beli dengan dua syarat. Misalnya seperti 

ungkapan pedagang yang mengatakan, “Jika tunai 

harganya Rp. 50.000; dan jika berutang harganya Rp. 

75.000”. 

7) Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat 

dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk 

kerbau pada kerbau yang masih hidup. 

8) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum 

sempurna matangnya untuk dipanen. 

Ulama Malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat 

atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain: 

a. Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang, 

yaitu: 
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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. Salam atau salaf itu sama artinya 

dengan pesan. Dikatakan jual beli salam karena 

orang yang memesan itu sanggup menyerahkan uang 

modal di majelis akad. 

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

1) Jual beli tanpa Khiyar; 

2) Jual beli Khiyar. 

 

B. Promosi 

1. Pengertian Promosi 

Promosi berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat 

produk dan membujuk pelanggan membelinya.59 Menurut 

A.Hamdani, promosi merupakan salah satu variable dalam 

bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh 

perusahaan dalam memasarkan produk. Kegiatan promosi bukan 

saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan 

konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi 

konsumen dalam kegiatan pembelian atau pemasaran produk 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginanya.60 

Berdasarkan pendapat para ahli, promosi mempunyai 

pengertian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat 

diketahui dari beberapa defenisi sebagai berikut. 

 Basu Swasta mengemukakan, promosi adalah arus 

informasi atau persuasi satu-arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 
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menciptakan pertukaran dalam pemasaran.
61

 Menurut Kotler 

(1992), promosi mencakup semua alat bauran pemasaran 

(marketing mix) yang peran utamanya adalah lebih mengadakan 

komunikasi yang sifatnya membujuk.
62

 

 Fandy Tjiptono mengemukakan bahwa promosi adalah 

suatu bentuk komunikasi pemasaran.Yang maksud dengan 

komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang 

berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/ membujuk, 

dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada 

produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.
63

 

Gitosudarmo menyatakan bahwa promosi adalah 

merupakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk 

mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan 

kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk 

tersebut.
64

 

Dengan demikian, promosi dapat diartikan sebagai suatu 

upaya atau alat komunikasi untuk memperkenalkan suatu 

produk dari suatu perusahaan tertentu agar dapat dikenal publik 

dan menarik minat pembeli sehingga meningkatkan penjualan 

perusahaan. 

 

2. Tujuan Promosi 

 Promosi pada umumnya merupakan kegiatan dunia 

usaha yang ditujukan untuk meningkatkan penjualan atau 

produktivitas dan pendapatan perusahaan. Tujuan kegiatan 

promosi adalah memberitahukan dan  mengkomunikasikan  

kepada masyarakat  tentang keberadaanproduk, kemanfaatan, 
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keunggulan, atribut-atribut yang dimiliki, harga, dimana dan 

cara memperolehnya. 

Menurut Fandi Tjiptono, tujuan utama promosi adalah 

menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk, serta 

mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran 

pemasarannya. Secara rinci ketiga tujuan promosi tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut:
65

 

a. Menginformasikan (informing), dapat berupa: 

1) Menginformasikan pasar mengenai keberadaaan 

suatu produk baru; 

2) Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari 

suatu produk; 

3) Menyampaikan perubahan harga kepada pasar; 

4) Menjelaskan cara kerja suatu produk; 

5) Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh 

perusahaan; 

6) Meluruskan kesan yang keliru; 

7) Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli; 

8) Membangun citra perusahaan, 

b. Membujuk pelanggan sasaran (persuading) untuk: 

1) Membentuk pilihan merek;Mengalihkan pilihan 

merek tertentu; 

2) Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut 

produk; 

3) Mendorong pembeli untuk berbelanja saat itu juga; 

4) Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan 

waraniaga(salesman). 

c. Mengingatkan (reminding), dapat terdiri atas: 

1) Mengingatkan pembeli bahwa produk yang 

bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat; 

2) Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang 

menjual produk perusahaan; 

3) Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada 
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kampanye iklan; 

4) Menjaga ingatan pertama pembeli jatuh pada produk 

perusahaan. 

Menelaah pemikiran-pemikiran diatas, maka dapat 

disimpulkan betapa pentingnya kegiatan promosi, karena 

kegiatan promosi merupakan suatu proses memperkenalkan 

keberadaan, karakteristik, dan keunggulan dari produk 

perusahaan, sehingga menimbulkan minat calon konsumen 

untuk membeli dan mengkonsumsi produk yang ditawarkan, 

yang merupakan tujuan utama dari tindakan promosi. 

Promosi memiliki tujuan yang lebih luas. Tujuan-tujuan 

jangka panjang kegiatan promosi tersebut tidak atau belum akan 

secara langsung dan dalam jangka waktu singkat menampakkan 

hasil. Apabila program promosi jangka panjang dapat berhasil 

maka hasilnya akan lebih baik. Sebab akan boleh jadi konsumen 

menjadi setia dan loyal terhadap suatu produk. Secara jangka 

panjang promosi ditujukan untuk mencapai hal-hal berikut ini:
66

 

a. Menguatkan asosiasi dan kesadaran merek; 

b. Menguatkan loyalitas merek; 

c. Memberikan kesan kualitas yang diinginkan. 

Dengan adanya tujuan jangka panjang yang diharapkan 

agar untuk tindakan promosi dapat selalu mempengaruhi 

kosumen untuk menggunakan suatu produk dan tidak berpindah 

kepada jenis produk sejenis yang diproduksi oleh perusahaan 

pesaing. 

3. Bauran Promosi 

 Dalam kegiatan pemasaran, kita mengenal macam-

macam promosi atau disebut juga dengan promotional 

mix.Promotional mix adalah kombinasi strategi yang paling baik 

dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat-alat 

promosi yang lain yang semuanya direncanakam untuk 
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mencapai tujuan program penjualan.
67

 

Adapun unsur-unsur bauran promosi menurut Kotler dan 

Armstrong variabel-variabel yang ada di promotional mix ada 

lima, yaitu:
68

 

a. Periklanan (Advertising) 

Segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk 

melakukan presentasi dan promosi non pribadi dalam 

bentuk gagasan, barang atau jasa. 

b. Penjualan perorangan (personalselling) 

Presentasi pribadi oleh para wiraniaga perusahaan dalam 

rangka mensukseskan penjualan dan membangun 

hubungan dengan pelanggan. 

c. Promosi penjualan (salespromotion) 

Insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau 

penjualan suatu produk atau jasa. 

d. Hubungan masyarakat (publicrelation) 

Membangun hubungan baik dengan publik terkait untuk 

memperoleh dukungan, membangun “citra perusahaan” 

yang baik dan menangani atau menyingkirkan gossip, 

cerita dan peristiwa yang dapat merugikan. 

e. Pemasaran langsung (directmarketing) 

Komunikasi langsung dengan pelanggan yang di incar 

secara khusus untuk memperoleh tanggapan 

langsung.Dengan demikian maka promosi merupakan 

kegiatan perusahaan yang dilakukan dalam rangka 

memperkenalkan produk kepada konsumen sehingga 

dengan kegiatan tersebut konsumen tertarik untuk 

melakukan pembelian. 

Menurut Fandy Tjiptono, meskipun secara umum 
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bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi yang sama, tetapi 

bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas-tugas 

khususnya. Beberapa tugas khusus itu atau sering disebut bauran 

promosi (promotion mix, promotion blend, communication mix), 

adalahpersonal selling, mass selling, terdiri atas periklanan dan 

publisitas), promosi penjualan,public relation (hubungan 

masyarakat), dan direct marketing.
69

 

Secara lebih jelas, kelima komponen promosi di atas 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Personalselling 

Personal selling adalah komunikasi langsung (tatap 

muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk 

memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan 

dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk 

sehingga mereka kemudian akan mencoba 

danmembelinya. 

b. Massselling 

Mass selling merupakan pendekatan yang menggunakan 

media komunikasi untuk menyampaikan informasi 

kepada khalayak ramai dalam satu waktu. Metode ini 

memang tidak fleksibel personal selling namun 

merupakan alternatif yang lebih murah untuk 

menyampaikan informasi ke khalayak (pasar sasaran) 

yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar luas.Ada dua 

bentuk utama mass selling, yaitu periklanan dan 

publisitas. 

Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung, yang 

didasari pada informasi tentang keunggulan atau 

keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan 

mengubah pikiran seseorang untuk melakukan 

pembelian. 
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c. Publisitas adalah bentuk penyajian dan penyebaran ide, 

barang dan jasa secara non personal, yang mana orang 

atau organisasi yang diuntungkan tidak membayar untuk 

itu. Publisitas merupakan pemanfaatan nilai-nilai berita 

yang terkandung dalam suatu produk untuk membentuk 

citra produk yang bersangkutan. 

d. Promosi penjualan 

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung 

melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur 

untuk merangsang pembelian produk dengan segera 

dan/atau meningkatkan jumlah barang yang akan dibeli 

pelanggan. 

e. Publicrelation 

Public relation merupakan upaya komunikasi 

menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi 

persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok 

terhadap perusahaan tersebut. 

f. Directmarketing 

Direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat 

interaktif, yang memanfaatkan satu atau beberapa media 

iklan untuk menimbulkan respon yang terukur dan atau 

transaksi disembarang lokasi. Dalam direct marketing, 

komunikasi promosi ditujukan langsung kepada 

konsumen individual, dengan tujuan agar pesan- pesan 

tersebut ditanggapi konsumen yang bersangkutan, baik 

melalui telepon, pos atau dengan datang langsung ke 

tempat pemasar. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat 

disimpulan bahwa unsur-unsur dari promosi yang akan dibiayai 

untuk kegiatan promosi adalah personal selling, mass selling, 

promosi penjualan,public relation (hubungan masyarakat), dan 

direct marketing. 
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4. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Promosi 

 Dalam pelaksanaan kegiatan promosi, manajemen tidak 

terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya dalam 

menentukan kombinasi yang terbaik dari variabel-variabel 

promotional mix. Menurut J. Stanton, faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam pelaksanaan promosi, yaitu:
70

 

a. Dana yang Tersedia 

Suatu perusahaan dengan dana cukup, dapat membuat 

program periklanan lebih berhasil guna daripada 

perusahaan dengan sumber dana terbatas. Dan bagi 

perusahaan kecil atau yang keuangannya lemah akan 

lebih mengendalikan periklanan daripada penggunaan 

personalselling. 

b. Sifat Pasar 

Beberapa sifat pasar yang mempengaruhi promotional 

mix ini  meliputi: 

1) Luas geografis pasaran 

Suatu perusahaan yang mempunyai pasar lokal, 

mungkin sudah menggunakan personal selling saja, 

tetapi bagi perusahaan yang mempunyai pasar 

nasional tidak harus menggunakan periklanan. 

2) Jenis pelanggan 

Strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan 

juga dipengaruhi oleh jenis sasaran hendak dicapai 

perusahaan, apakah pakai industri pelanggan rumah 

tangga atau perantara.Dimana  program promosi 

yang diarahkan kepada pengecer, tentunya akan 

menampilkan lebih banyak personal selling daripada 

dalam program yang diarahkan ke konsumen 

(pemakai akhir). 
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3) Konsentrasi pasar 

Perusahaan hanya perlu mempertimbangkan jumlah 

keseluruhan calon pembeli, dimana makin sedikit 

calon pembeli makin efektif personal selling 

disbanding dengan periklanan. 

4) Sifat produk 

Sifat produk ini akan mempengaruhi strategi 

perusahaan. Apakah produknya berupa barang 

konsumsi atau barang industri. 

5) Tahap dalam daur hidup produk 

Siklus kehidupan produk ini antara lain: tahap 

perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan 

penurunan. Yang mana dari masing- masing tahap ini 

mempunyai karakter yang satu dengan yang lainnya 

berbeda, sehingga strategi promosi yang dilakukan 

untuk masing- masing tahapan berbeda. 

 

5. Bauran Promosi dan Internet 

 Selama bertahun-tahun, bentuk promosi penjualan 

didominasi dalam kemasan periklanan menggunakan media 

massa. Selama era tahun „80an banyak perusahaan yang mulai 

membuka pandangan mereka pentingnya kebutuhan strategi 

terpadu supaya sarana promosi menjadi semakin efektif. Hal ini 

dipicu dengan semakin berkembangnya sarana promosi baru, 

seperti: sales promotion, direct marketing, dan puclic relations 

yang mengancam peran periklanan yang dominan digunakan 

dalam komunikasi pemasaran. Baru setelah itu, terciptalah 

konsep IMC (integrated marketing communication), perpaduan 

antara berbagai elemen promosi dan kegiatan pemasaran lain 

yang berfungsi sebagai sarana berkomunikasi dengan 

pelanggan.
71
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Banyaknya orang beranggapan bahwa pemasaran di 

internet selalu berhubungan dengan mencari uang di dunia 

maya.Kegiatan pemasaran internet umumnya meliputi hal-hal 

yang berhubungan dengan pembuatan produk periklanan, 

pencarian prospek/pembeli, pembuatan situs web bisnis, dan 

banyak lagi lainnya. 

Untuk mengimbangi perkembangan zaman, pemasar 

modern sudah banyak yang tergugah berpromosi menggunakan 

“senjata” yang sepadan untuk menghadapi canggihnya era 

sekarang yaitu media internet. Media ini dipadukan dengan 

elemen-elemen bauran promosi di dalamnya. 

Berikut ini adalah strategi melakukan komunikasi 

dengan pelanggan menggunakan bauran promosi di internet.
72

 

a. Beriklan di Internet 

Internet telah mengubah konsep berbisnis dan 

strategi pemasaran. Perusahaan semakin berlomba-lomba 

memuat kemasan yang menarik untuk merebut 

pelanggan. Pelanggan tetap diberi informasi produk 

tetapi juga sekalian dihibur karena dilengkapi gambar, 

video, musik, dan suara. Iklan tetap menjadi cara yang 

paling efektif dalam berpromosi meskipun 

menghabiskan banyak biaya. Pemasar menggunakan 

iklan untuk membangun kesadaran merek perusahaan, 

dan produk, mendongkrak penjualan, memenangkan 

pelanggan serta membantu membangun pencitraan 

perusahaan. 

Pada akhir-akhir ini, masyarakat mulai menyadari 

peran internet terhadap bisnis. Perusahaan mulai 

menempatkan peran internet sama seperti media cetak 

dan penyiaran. Beriklan di internet dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, antara lain:
73
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1) Iklan banner, termasuk upaya sangat ampuh dalam 

membangun merek, karena ditampilkan secara 

berulang-ulang pada situs web. 

Sponsorship, perusahaan yang tertarik memberikan 

sponsor ke situs web tertentu akan menempatkan 

nama perusahaan tampil di situs dan dilihat oleh 

jutaan pengakses situs tersebut. 

Iklan pop-up, sejenis iklan yang muncul secara tiba-

tiba saat pengguna internet mengakses halaman 

situsweb. 

2) Interstitial, jenis iklan yang muncul ketika pengguna 

internet mengunduh suatu konten web. 

3) Webcasting, model iklan berupa pesan-pesan yang 

otomatis tertempel pada situs web dengan konten-

konten spesifik, misalnya: bisnis, fashion, dan lain-

lain. 

4) Link atau tautan, fasilitas web yang menghubungkan 

sebuah situs ke situslainya. 

5) Paid Search, metode promosi yang melibatkan kerja 

sama antara penyedia layanan pencarian (Google, 

Yahoo, MSN) dengan perusahaan yang tertarik 

menempatkan iklan mereka disana. 

6) Iklan konten, jenis iklan yang ditempatkan pada situs 

dengan bidang sejenis, misalnya iklan tiket pesawat 

ditampilkan pada situs traveling. 

7) Rich Media, sebuah tampilan iklan yang dikemas 

dalam bentuk video, audio, dan animasi, seperti 

Youtube. 

8) Blog bisnis, sebuah layanan situs web (biasanya 

gratis) yang digunakan untuk berpromosi secara 

spesifik dalam komunitas tertentu. 

 

b. Promosi Penjualan di Internet 

Strategi yang satu ini adalah sebuah upaya 

singkat untuk mendorong calon pelanggan melakukan 

pembelian. Sasaran pasarnya beragam, mulai dari 

perorangan, distributor bahkan pengecer. Beberapa tahun 
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belakangan ini, banyak perusahaan yang sangat gencar 

melakukan promosi penjualan. Hal ini dipicu oleh 

turunnya angka kesetiaan merek para pelanggan. Mereka 

lebih tertarik mencari bentuk promosi produk baru yang 

menawarkan harga lebih murah namun kualitas tidak 

kalah dengan produk yang berharga mahal. 

Perusahaan kini menyadari bahwa betapa 

efektifnya internet sebagai media promosi penjualan 

produk. Internet mengubah cara pelanggan dalam 

memahami penawaran promosi. Pelanggan dapat terlibat 

aktif dalam menentukan harga yang akan dibayar. Yang 

dulunya pemasar menginformasikan promosi penjualan 

produk melalui satu arah saja, misalnya melalui kupon 

potongan harga di koran atau tabloid, kini pelanggan 

dapat memilih dan menentukan sendiri diskon harga 

yang ingin mereka dapatkan dengan membuka situsnya 

langsung serta mencari informasi harga yang mereka 

inginkan. 

c. Personal Selling di Internet 

Internet yang dipadukan dengan personal selling 

mampu meningkatkan angka penjualan, menambah 

pangsa pasar sebuah perusahaan. Selain mengurangi 

pengguna tenaga penjualan, personal selling melalui 

internet dianggap efektif dan bernilai ganda. Personal 

selling di internet dikemas dalam balutan situs web resmi 

perusahaan, menampilkan semua produk dan rincian 

harga. Pelanggan yang mengunjungi situs web itu dapat 

dengan mudah mendapatkan informasi dan tertarik untuk 

membeli. Strategi personal selling di internet sangat 

efisien dibandingkan door to door. Kuncinya adalah 

pemasaran harus segera menanggapi pertanyaan calon 

pelanggan secepat mungkin agar tidak berpaling ke 

pesaing. 

Ketika pelanggan puas dengan kemudahan 

memilih dan membeli sebuah produk, maka akan 

menyebarkan layanan ini kepada orang lain. Dengan kata 
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lain pelanggan juga bagian dari pemasar secara tidak 

langsung. 

d. Publisitas/ Humas di Internet 

Publisitas dan humas (hubungan masyarakat) 

tidaklah sama, tetapi keduanya ini saling terhubung dan 

mendukung satu sama lain. Publisitas adalah bentuk 

komunikasi eksternal yang tidak diatur oleh perusahaan, 

biasanya tersaji dalam bentuk artikel, ulasan, kajian atau 

kritik. Sedangkan humas adalah sebuah fungsi 

manajemen perusahaan yang bertugas mengevaluasi 

kegiatan pasar, pendapat publik yang diolah sedemikian 

rupa dan diberikan kembali kepada publik. Humas selalu 

berusaha menampilkan nama/citra baik perusahaan. 

Internet merupakan media yang sangat mendukung 

kegiatan “humas/hubungan masyarakat” suatu 

perusahaan.  

Semua informasi yang mendukung perusahaan 

akan dengan mudah tersaji dan dinikmati oleh 

pelanggan. Melalui situs web resmi, perusahaan dapat 

menampilkan profil perusahaan, jenis pelayanan yang 

dimiliki, penghargaan yang diterima, testimonial positif, 

dan bahkan laporan tahunan. Juga segala kegiatan non-

profit yang dilakukan perusahaan dapat ditampikan. Hal 

ini menambah pencitraan positif kepada pelanggan. 

Sebagai media pendukung komunikasi dalam 

strategi pemasaran terpadu, internet memberikan 

keuntungan, sebagai berikut:
74

 

1) Meningkatkan penjualan; 

2) Layanan cepat dan murah; 

3) Memudahkan pelanggan; 

4) Penyampaian pesan lebih spesifik; 

5) Pelengkap strategi pemasaran terpadu; 

6) Adanya interaksi dua arah antara penjual dan 

pelanggan; 
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7) Perusahaan menjadi mudah dikenal pelanggan; 

8) Memudahkan pelanggan mencari informasi tentang 

produk. 

9) Walaupun internet memberikan keuntungan bagi 

penggunanya, tentu ada kerugianya, yaitu: 

a) Penyalahgunaan privasi pelanggan; 

b) Belum semua masyarakat sadar internet; 

c) Sulit melakukan pengawasan dan pengendalian; 

d) Belum bisa menjangkau semua kalangan pasar 

sasaran; 

e) Adanya potensi ancaman penipuanan kejahatan 

cyber lainnya; 

f) Munculnya berbagai gangguan yang meresahkan 

pengguna internet. 

 

6. Biaya Promosi 

 Biaya merupakan faktor yang sangat penting dalam 

melaksanakan berbagai kegiatan, apa pun jenis kegiatan itu. 

Terlebih lagi bagi kegiatan dibidang pemasaran, khususnya 

promosi. Setiap kegiatan promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan tentunya memerlukan biaya. Besarnya biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan tergantung pada alat promosi yang 

digunakan. Seperti yang dikemukakan Kotler dan Amstrong 

(2003), jika analisis suatu perusahaan menunjukkan beban 

utama harus diletakkan pada periklanan, maka biaya promosi 

yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih kecil, jika dibandingkan 

dengan promosi yang menggunakan penjualan pribadi. Tugas 

untuk menentukan biaya promosi merupakan faktor kunci 

karena keputusan utama ini akan sangat berpengaruh terhadap 

efektivitas program kegiatan promosi dan efektivitas perolehan 

laba perusahaan.
75

 

Menurut Abdullah Shahab mengemukakan bahwa biaya 

adalah pengeluaran uang atau prestasi yang diterima untuk 

menjalankan perusahaan atau proses produksi yang 
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dipergunakan dalam rangka mendapatkan hasil tersebut. Biaya 

bagi perusahaan merupakan faktor yang menentukan untuk 

menetapkan harga dari produk yang akan dijual. 

Biaya promosi adalah pengorbanan ekonomis yang 

menjadi beban perusahaan untuk malaksanakan kegiatan 

promosinya. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dapat 

dilihat bahwa biaya merupakan suatu pengorbanan ekonomis 

yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menghasilkan barang 

dan jasa, di mana biaya tersebut dinyatakan dalam bentuk uang. 

Dengan deminikan, biaya promosi adalah biaya pemasaran atau 

penjualan yang meliputi seluruh biaya yang diperoleh untuk 

menjamin pelayanan konsumen dan menyampaikan produk jadi 

atau jasa ke tangan konsumen. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk 

mencapai tujuan usaha, perusahaan tentunya memerlukan biaya. 

Dengan demikian, setiap tindakan yang akan dilakukan harus 

dipikirkan secara matang dan membandingkan antara faedah 

yang didapat dengan pengorbanan yang dilakukan. Setiap 

keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan adalah keputusan 

yang mempertimbangkan antara hasil yang didapat dengan biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. 

 

C. Penjualan 

1.  Pengertian Penjualan 

 Penjualan merupakan hasil yang sangat penting, sebab 

penjualan menghasilkan penerimaan (revenue), merupakan 

syarat yang harus dipenuhi kalau perusahaan ingin berkembang. 

Itulah sebabnya, sebagian besar perusahaan mengevaluasi 

sukses program pemasarannya melalui hasil penjualannya. Dari 

hasil penjualan diperoleh laba perusahaan.
76

 

Perusahaan dalam menghasilkan barang/jasa mempunyai 

tujuan akhir, yaitu untuk menjual barang/jasa tersebut kepada 
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masyarakat. Oleh karena itu, penjualan memegang peranan 

penting bagi perusahaan agar produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan dapat terjual dan memberikan penghasilan bagi 

perusahaan. Penjualan yang dilakukan perusahaan bertujuan 

untuk menjual barang/jasa yang diperlukan sebagai sumber 

pendapatan untuk menutup semua ongkos untuk memperoleh 

laba.
77

 

Penjualan adalah pemindahan hak milik atas barang atau 

pemberian jasa yang dilakukan penjual kepada pembeli dengan 

harga yang disepakati bersama dengan jumlah yang dibebankan 

kepadapelanggandalam penjualan barang/jasa dalam suatu 

periode akuntansi. Hal ini juga dikemukakan Matz dan Usry 

(1988), bahwa penjualan merupakan pengalihan hak milik atas 

barang dengan imbalan uang sebagai gantinya dengan 

persetujuan untuk menyerahkan barang kepada pihak lain 

dengan menerima pembayaran.
78

 Keberhasilan usaha penjualan 

dapat dilihat dari omset/omzet penjualan yang didapat. Dengan 

kata lain, apakah usaha itu dapat laba atau tidak, sangat 

tergantung kepada keberhasilan penjualan itu. Konsep penjualan 

berasumsi bahwa para konsumen biasanya menunjukkan hasrat 

beli yang lemah atau menunjukkan penolakan, dan perlu dibujuk 

atau diperlakukan dengan ramah dan sabar agar mereka lebih 

bernafsu untuk membeli.Karena itu perusahaan mesti 

mengadakan serangkaian kegiatan penjualan yang efektif dan 

memberikan peralatan promosi untuk merangsang pembelian 

agar lebih meningkat.
79

 

 

2. Tujuan Penjualan 

Dalam buku Freddy Rangkuti, Basu Swastha, bahwa 

perusahaan pada umumnya mempunyai tiga tujuan umum dalam 

penjualannya, yaitu:
80
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a. mencapai volume penjualan tertentu; 

b. mendapatkan laba tertentu; 

c. menunjang pertumbuhan perusahaan. 

Tujuan tersebut dapat dicapai apabila penjualan dapat 

dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan 

sebelumnya.Penjualan tidak selalu berjalan mulus, keuntungan 

dan kerugian yang diperoleh perusahaan banyak dipengaruhi 

oleh lingkungan pemasaran.Lingkungan ini sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan perusahaan. 

Adapun tahap-tahap penjualan secara keseluruhan adalah 

merupakan proses terjadinya penjualan hingga tercapainya 

tujuan yaitu menetapkan jumlah penjualan yang sebanyak-

banyaknya dengan cara paling efisien guna mencapai profit 

yang maksimal. Maka tahap-tahap sebagai proses penjualan 

dapat dibagi antara lain:
81

 

Kreasi permintaan (demand ceration), suatu tindakan 

untuk membuat konsumen memiliki keinginan untuk 

mengajukan permintaan akan barang dan jasa dalam memenuhi 

kebutuhan dengan jumlah sebanyak- banyaknya. 

Mendapatkan pembelian (finding the buyer), fase ini merupakan 

usaha yang dapat dilakukan dengan jalan mengalokasikan 

kompleknya konsumen yang memerlukan barang dan jasa. 

Usaha ini merupakan klasifikasi dari data pembeli yang 

selanjutnya yang merupakan bahan bagi perencanaan penjualan. 

Perjanjian penjualan (term of sale), menyangkut masalah 

penjualan ini diwujudkan dalam suatu bentuk yang mengikat 

antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli yang 

disebut perjanjian penjualan. Pemindahan hak (transfer of title), 

merupakan realisasi dari pada fungsi penjualan, yaitu menjual 

barang dan jasa kepada pembeli secara langsung. Ini merupakan 

cara penjualan yang sebenarnya terjadi. 

Dengan demikiandefinisi di atas dapat disimvpulkan 
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bahwa omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan 

barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung 

berdasarkan jumlah uang yang diperoleh. Seorang pengelola 

usaha dituntut untuk selalu meningkatkan omzet penjualan dari 

hari kehari, dari minggu, ke minggu, dari bulan ke bulan dan dar 

tahun ke tahun.Hal ini diperlukan kemampuan dalam mengelola 

modal terutama modal kerja agar kegiatan operasional 

perusahaan dapat terjamin kelangsungannya. 

 

3. Promosi Dalam Perspektif Islam 

Adapun etika yang dilakukan dalam berpromosi sesuai 

dengan ajaran Islam adalah: 

a. Jangan mudah mengobral sumpah, dalam beriklan atau 

berpromosi. Dalam sebuah hadis disebutkan yaitu : 

َعْبِداهلِل ْبِن َعْمٍر َوقَاَل : َجاَء اَْعرَاِبٌّ ِاََل النَِّبِّ ص , فَ َقاَل َعْن  
َفذََكَر احلَِْدْيَث, َوِفْيِو ) اْلَيِمْْيُ  -: يَا َرُسْوَل اهلِل, َمااْلَكَبائُِر ؟ 

اْلَغُمْوُس ( َوفِْيِو قُ ْلُت : َوَما اْلَيِمْْيُ اْلَغُمْوُس ؟ قَاَل )الَِِّت 
َها َكاِذٌب( َاْخَرَجُو ُمْسِلمٌ يَ ْقَتطَ    82ُع ِِبَا َماَل اْمرٍِئ ُمسِلٍم ُىَو ِفي ْ

Artinya: Dari „Abdullah bin „Amr. Ia berkata : Telah 

datang seorang Arabgunung kepada Nabi SAW. lalu 

bertanya : Ya Rasulullah! Apa dosa-dosa besar? Lalu ia 

(Abdullah bin Amr) sebut hadist itu, dan disitu dan disitu 

ada sumpah palsu”, dan disitu (ada): saya bertanya : 

apa sumpah palsu?sabdanya: “sumpah yang dengannya 

(seorang) mengambil harta seorang muslim, padahal ia 

dusta pada sumpah itu.” 
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Jujur, Islam sangat melarang memalsu dan 

menipu karena dapat menyebabkan kerugian dan 

kezhaliman serta dapat menimbulkan permusuhan dan 

percekcokan.   

b. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta 

kesepakatan-kesepakatan diantara ke dua belah pihak,. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam (Q.S Al-Maidah 

Ayat 1)  : 

                     

                      

           

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah 

akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, 

kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yamg demikian 

itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah 

menetapakn hukum-hukum menurut yang dikehendaki -

Nya”. 

c. Menghindari berpromosi palsu yang bertujuan menarik 

pembeli dan mendorongnya untuk membeli. 

d. Rela dengan laba yang seikit karena itu akan 

mengundang kepada kecintaan  manusia dan menarik 

banyak pelanggan serta mendapat berkah dalam rizki.83 

Secara komprehensif, ada Sembilan etika promosi lain 

yang perlu menjadi dasar-dasar atau prinsip bagi syariah 

marketer dalam menjalankan fungsi pemasaran yaitu: 
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a. Memiliki kepribadian spiritual; 

b. Berprilaku baik dan simpatik; 

c. Berlaku adil dalam bisnis; 

d. Bersikap melayani dan rendah hati; 

e. Menepati janji dan tidak curang; 

f. Jujur dan terpercaya; 

g. Tidak suka berburuk  sangka; 

h. Tidak suka menjelek-jelekan; 

i. Tidak melakukan sogok. 

Pada dasarnya kita harus melakukan promosi produk  

barang maupun  jasa dengan cara yang tepat , sehingga menarik 

minat calon pembeli. Faktor tempat dan cara menawarkan suatu 

produk disajikan dengan cara yang menarik. Faktor tempat 

meliputi desain interior yang serasi, letak barang mudah dilihat, 

teratur, rapih, dansebagainya. Begitulah rasulullah SAW 

memberikan salah satu contoh tata cara menawarkan suatu 

produk usaha. Sikap seorang penjual , tata letak barang, desain 

interior tempat usaha dan sebagainya merupakan faktor-faktor 

yang berpengaruh dalam promosi.84 

 

D. Hadiah 

1. Pengertian Hadiah 

 Hadiah menurut kamus umum Bahasa Indonosia 

pemberian penghormatan atau disebut juga ganjaran yang 

diberikan kepada seseorang,seperti pemenang dalam 

perlombaan.
85

 Hadiah juga dapat diartikan penghargaan yang 

kepada seseorang untuk hal-hal yang berkaitan dengan 
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pekerjaan.Hadiah juga berarti kenang kenangan yang ditujukan 

untuk teman atau kerabat.
86

 

Pengertian hadiah menurut istilah adalah pemberian 

berupa uang barang,ataupun jasa yang dilakukan tanpa ada 

konpensasi balik seperti yang terjadi dalam 

perdagangan.Walaupun pemberian hadiah terkadang 

mengharapkan adanya imbal balik dalam bentuk nama baik. 

Dalam hubungan manusia tindakan pemberian hadiah berperan 

dalam meningkatkan kedekatan sosial. 

 

2. Dasar Hukum Hadiah 

a. Al-Qur‟an 

                      

                 

                   

Artinya: dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan 

kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku 

akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh 

utusan-utusan itu". Maka tatkala utusan itu sampai 

kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) 

kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang 

diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang 

diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga 

dengan hadiahmu.
87

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa para raja yang 

agung mengirim utusannya dengan membawa hadiah 
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yang akan diberikan kepada Sulaiman, maksud para 

utusan itu memberikan hadiah kepada Sulaiman untuk 

membujuk Sulaiman agar membiarkan mereka untuk 

tetap melakukan kemusyrikan, tetapi Sulaiman menolak 

hadiah itu, aku tidak akan membiarkan kalian melakukan 

kemusyrikan, beliau juga berkata kepada para utusan, 

sesungguhnya apa yang diberikan Allah kepadaku 

berupa kenabian, kerajaan yang luas, dan harta yang 

banyak, lebih baik dibanding apa yang kalian miliki.
88

 

Berdasarkan ayat ini, kita tidak diperbolehkan menerima 

hadiah dari seseorang apabila hadiah yang memberikan 

hadiah mempunyai maksud yang tidak baik, seperti 

menyuap. Al-Maidah ayat 2 : 

   . . . .                  

     

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. 

 

b. As-Sunnah 

َعْن اََنٍس ْبِن َماِلٍك قَاَل: اَْىَدْت بَرِيْ َرٌة ِاََل اَلنَِّبِّ َصلَّ 
َها. فَ َقاَل:  َق بِِو َعَلي ْ ُىَو ََلَا اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم حلًَْما ُتُصدِّ

  َصَد َقٌة َو َلَن َىِديَةٌ 
89
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Artinya: “bersumber dari Anas bin Malik, beliau berkata 

kepada Nabi SAW. Barihah menghadiahkan daging yang 

disedekahkan kepadanya. Rasulullah SAW. Bersabda 

daging itu baginya adalah sedekah, sedangkan bagi 

kami adalah hadiah 

 ،ُسْوُل اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ َوَعْن اََنٍس َرِضى اهلُل َعْنُو قَاَل: قَاَل رَ 
ِخْيَمَة. َرَواُه اْلبَ زَّاُر بِاِسَنادٍ  ،تَ َهاُدْوا  90 فَِانَّ اَْلَِديََّة َتُسلُّ السَّ

Artinya: “Anas ra berkata, Rasulullah SAW bersabda, 
saling memberi hadiahlah karena sesungguhnya hadiah 

akan menghilangkan kedengkian.” (HR Al-Bazzar 

dengan isnad lemah).
91

 

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumhur ulama, 

menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu 

antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat 

menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan 

harta untuk menghibahkannya atau memberikannya 

kepada orang yang memerlukannya.
92

 

Hadiah atau hibah dan shadaqah yang sudah diberikan 

haram untuk ditarik kembali.
93

 

َسَنا يَزِْيُد )يَ ْعَِن اْبَن ُزرَْيٍع( َحدَّ َحدَّ َسََن أُمَ  يَُّة ْبُن ِبْسطَاَم. َحدَّ
َسَناَرْوٌح )َوُحَواْبُن اْلَقاِسِم( َعْن زَْيِدْبِن َأْسَلَم, َعْن أَبِْيِو, َعْن 
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ُعَمَر, أَنَُّو ََحََل َعَلى فَ َرٍس ِف َسِبْيِل اهلِل. فَ َو َجَدُه ِعْنَدَصاِحِبِو 
وََكاَن قَِلْيَل اْلَماِل. َفَأرَاَد َأْن َيْشرَتِيَُو. َفأََتى َرُسْوَل  َوَقْدَأَضاَعُو.

: الََتْشرَتِِه. َوِإْن أُْعِطْيَتوُ الَ اَ اهلِل َص.َم. َفَذ َكَر َذِلَك لَُو. َفق
َكَمَثِل اْلَكْلِب يَ ُعْوُد ف   ِبِدْرَىٍم. فَِإنَّ َمَثَل اْلَعاِئِد ِِف َصَدقَِتِو,

94قَ ْيِئو
 

Artinya: “Diriwayatkan dari Umayyah bin Bistoma. 

Diriwayatkan Yasid (ibnu zurai‟i). diriwayatkan dari 

Rohwun yakni Ibnu Qosim dari Said bin Aslam dari 

Abi, dari Umar ra. Katanya saya pernah mendermakan 

kuda fisabillilah yang kemudian saya lihat kuda itu 

disia-siakan pemiliknya yang miskin. Maka Umar ingin 

membelinya lagi. Setelah bertanya kepada Rasulullah 

SAW tentang hal itu beliau berkata: jangan anda 

membeli itu walaupun akan dijual padamu sedirham; 

karena perumpamaan orang yang menarik kembali 

pemberiannya atau sedekahnya seperti anjing makan 

muntahannya.”  

 

3. Rukun dan Syarat Hadiah 

a. Hadiah sama saja dengan hibah, sebab keduanya sama 

saja, hanya berbeda dalam maksudnya saja. Rukun dan 

syarat hadiah sama dengan hibah dan sedekah. Untuk 

terwujudnya suatu hadiah maka mestilah ada pihak yang 

memberikan hadiah, pihak penerima hadiah, materi yang 

dihadiahkan, dan ijab kabul sebagai tanda transaksi 
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hadiah.
95

 Rukun hibah atau hadiah adalah sebagai 

berikut: .
96

 

b. Wahib atau pemberi hadiah adalah pemberi hibah atau 

hadiah, yang menghibahkan atau menghadiahkan barang 

miliknya; 

c. Mauhublah atau penerima adalah seluruh manusia; 

d. Mauhub adalah barang yang dihadiahkan atau 

dihibahkan; 

e. Shighat atau Ijab dan Qabul adalah segala sesuatu yang 

dapat dikatakan ijab dan kabul, seperti dengan lafazh 

hibah, athiyah (pemberian), hadiah, dan sebagainy. 

 

Syarat hibah atau hadiah adalah sebagai berikut: 

a. Pemberian hibah atau hadiah sebagai salah satu pihak 

pelaku dalam transaksi diisyaratkan: Ia mestilah sebagai 

pemilik yang sempurna atas suatu benda yang 

dihibahkan atau dihadiahkan. Karena hibah atau hadiah 

mempunyai akibat pemindahan hak milik, otomatis 

pihak penghibah atau pemberi hadiah dituntut sebagai 

pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang 

dihibahkan itu. Tidak boleh terjadi seseorang 

menghibahkan atau member hadiah yang bukan 

miliknya, dan bila hal seperti ini terjadi maka perbuatan 

itu batal demi hukum; 

b. Pihak penghibah atau pemberi hadiah meskilah 

seseorang yang cakap bertindak secara sempurna yaitu 

baligh dan berakal. Orang yang sudah cakap 

bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang 

dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai 

pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap 

bertindaklah yang dapat mengetahui baik dan buruk dari 

suatu perbuatannya, dan sekaligus dia tentu sudah 
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mempunyai pertimbangan yang matang atas untung-rugi 

perbuatannya menghibahkan sesuatu miliknya. Dalam 

kerangka ini, anak-anak yang belum dewasa, kendatipun 

sudah mumayyiz, dipandang tidak berhak melakukan 

hibah atau memberikan hadiah. Hibah dan hadiah juga 

tidak boleh dilakukan orang yang dalam pengampuan 

(perwalian) 

 

Penerima hibah atau hadiah diisyaratkan: .
97

 

a. Penerima hibah atau hadiah sudah wujud dalam artian 

yang sesungguhnya ketika hibah atau hadiah dilakukan. 

Oleh sebab itu hibah tidak boleh diberikan kepada anak 

yang masih dalam kandungan, sebab ia belum wujud 

dalam artian yang sebenarnya; 

b. Pihak penerima hibah atau hadiah tidak diisyaratkan 

supaya baligh dan berakal, kalau sekiranya penerima 

hibah atau hadiah belum cakap bertindak ketika 

pelaksanaan transaksi, ia diwakili oelh walinya. 

 

Objek atau benda yang dijadikan hibah atau hadiah  

diisyaratkan: 

a. Benda yang dihibahkan atau dihadiahkan tersebut 

mestilah milik yang sempurna dari penghibah atau 

pemberi hadiah. Ini berarti bahwa hibah atau hadiah 

tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan atau dihadiahkan 

itu bukan milik yang sempurna dari pihak penghibah 

atau pemberi hadiah; 

b. Barang yang dihibahkan atau dihadiahkan itu sudah ada 

dalam arti yang sesungguhnya. Ketika transaksi hibah 

atau hadiah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan atau 

menghibahkan sesuatu yang belum terwujud; 

c. Objek yang dihibahkan atau dihadiahkan itu mestilah 

sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah 

dibenarkan menghibahkan atau menghadiahkan sesuatu 
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yang tidak boleh dimiliki, seperti minuman yang 

memabukkan; 

d. Harta yang dihibahkan atau dihadiahkan tersebut 

mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik 

penghibah; 

e. Harta yang dihibahkan atau yang dihadiahkan itu dalam 

keadaan tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak 

lain, seperti harta itu dalam keadaan digadaikan.
98

 

 

Ijab Kabul diisyaratkan: .
99

 

a. Dalam hubungan ini, yang menjadi penekanan sasaran 

ialah kepada sighat dalam transaksi hibah atau hadiah 

tersebut sehingga mencerminkan terjadinya pemindahan 

hak milik melalui hibah atau hadiah; 

b. Masalah lafaz yang dipentingkan agama bukanlah apa 

lafaz, tetapi transaksi yang dilakukan itu mestilah 

menunjukkan adanya serah terima hibah atau hadiah; 

c. Bagi orang bisu, ijab kabul boleh memakai bahasa 

isyarat, asalkan antara penerima dan pemberi terdapat 

kesamaan pemahaman yang mengandung transaksi hibah 

atau hadiah. 

  

4.   Macam-Macam Hadiah 

Ada bermacam-macam jenis hadiah, diantaranya ada 

yang disyariatkan, ada yang disunahkan, serta ada yang 

diharamkan. Para ulama telah menyebutkan ketentuan-ketentuan 

yang syar‟i untuk sebagian jenis hadiah tersebut, diantaranya 

adalah sebagai berikut:
100
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a. Hadiah orang yang lebih tinggi dan sederajat 

Yang dimaksud dengan hadiah tersebut adalah hadiah 

yang diberikan oleh pihak yang lebih tinggi kepada 

pihak yang lebih rendah dalam hal kedudukan, jabatan, 

dan hartanya, dari orang dewasa kepada anak kecil, dari 

seorang pengajar kepada muridnya, atau dari seorang 

syaikh kepada penuntut ilmu. Dan di dalamnya ada 

wujud pemuliaan, kecintaan, dan silaturahmi. Dan 

dimaksudkan dengan untuk menyatukan hati, 

mempererat persahabatan, dan kecintaan, menyemangati 

anak kecil, murid, penuntut ilmu, dan selain mereka. 

Terkadang jenis hadiah ini dibarengi dengan momen-

momen keagamaan seperti dua hari raya (Idul Fitri dan 

Idhul Adha), pernikahan, kelahiran, khitanan, kelulusan, 

kenaikan kelas,berpergian dan kembali dari perjalanan. 

Hadiah pada semua keadaan ini disunnahkan secara 

syar‟i  apabila dilakukan untuk mengharapkan wajah 

Allah Ta‟ala, dan apabila tidak ada di dalamnya larangan 

syar‟i seperti menyerupai orang-orang musyrik pada 

jenis hadiahnya. 

b. Hadiah kedua orang tua kepada anaknya 

Ia termasuk dari hadiah-hadiah yang bias menanamkan 

rasa cinta pada jiwa anak-anak, akan tetapi hadiah 

tersebut harus diberikan secara adil diantara mereka 

kecuali apabila disana ada faktor atau perkara yang 

mengharurkan pengutamaan atau pengkhususan maka ini 

tidak mengapa. Seperti salah seorang dari mereka sakit 

atau buta, atau ia memiliki keluarga, seorang penuntut 

ilmu, ingin menikah, anak yang paling besar berserikat 

dalam usaha dan pendidikan saudara-saudaranya. Juga 

apabila ingin membayar hutang kepada salah satu dari 

anak-anaknya, atau yang semisal itu dari faktor-faktor 

dan sebab-sebab yang ada. Adapun apabila tidak didapati 

faktor-faktor pengutamaan maka yang wajib adalah 

berbuat adil dan sama rata di dalam pemberian kepada 

mereka. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama dan 
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mazhab Imam Ahmad, Al-Bukhari, Ishaq, Ats Tsauri, 

Daud, Ibnu Taimiyah, dan selain mereka. 

c. Hadiah lamaran 

Ini merupakan hadiah yang diberikan oleh salah satu 

mempelai kepada pasangannya setelah akad untuk hidup 

bersama dan sebelum hubungan suami-istri. Hadiah-

hadiah ini terkadang berbentuk perkara-perkara yang 

mudah habis dari benda yang dimakan, dipakai, atau 

dipergunakan. Dan jenis hadiah seperti ini tidak 

dikembalikan, tidak diminta nilainya, atau diganti ketika 

terjadi perceraian diantara keduanya. 

Adapun apabila hadiah tersebut berupa hadiah lamaran 

atau sebagian benda-benda yang berharga, bukan yang 

cepat habis, maka ia dikembalikan bersama mahar secara 

utuh kepada suami ketika sang istri atau walinya tidak 

mau menyempurnakan hubungan pernikahan tersebut. 

Dan suami tidak mempunyai hak meminta kembali 

hadiah dan hibah yang telah diperuntukan kepada si istri 

apabila ketidaksempurnaan pernikahan tersebut 

kembalinya kepada sang suami dan dia adalah penyebab 

di dalamnya. Di dalam mazhab fiqih ada rincian yang 

luas. Dan pada semua keadaan tersebut haruslah 

memerhatikan kebiasaan yang ada diantara mereka dan 

kaidah “sesuatu yang dianggap baik secara „urf 

(kebiasaan) sama hukumnya dengan sesuatu yang 

dipersyaratkan di dalam syarat.” 

d. Hadiah untuk menyelesaikan hajat yang mubah (hadiah 

untuk mendapatkan syafaat). Syafaat disini maknanya 

adalah perantaraan atau campur tangan dengan 

menggunakan kedudukan untuk mencari Allah Ta‟ala. 

Dan ia diperbolehkan pada selain hukum-hukum had 

(hukum-hukum yang kadarnya telah ditetapkan oleh 

syariat seperti potong tangan, qishash, rajam) yang telah 

sampai kepada hakim. Dan tidak diragukan lagi 

kebolehannya. Apabila sang pemberi syafaat member 

persyaratan, maka hal tersebut diperbolehkan, kalau 
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tidak demikian, maka hal itu haram karena ini sebagai 

imbal balas dari kedudukannya. Dan apabila sang 

pemberi syafaat tidak mensyaratkan untuk diberikan 

sesuatu kepadanya sama orang yang diberi syafaat 

tersebut ingin memberikan hadiah kepadanya, maka 

yang afdhal adalah dia tidak mengambilnya, tapi kalau ia 

mengambil hadiah tersebut, maka boleh baginya untuk 

mengambil hadiah tersebut. 

Ibnu Hazm berkata “barangsiapa menolong orang lain 

untuk mendapatkan sebuah hak atau menolak 

kezhaliman dirinya dan dia (pemberi syafaat) tersebut 

tidak mempersyaratkan adanya imbalan dari orang yang 

akan ditolong, lalu orang yang ditolong tadi memberikan 

hadiah kepadanya sebagai balas budi, maka ini adalah 

perbuatan baik yang kami tidak memakruhkannya 

dikarenakan ia termasuk bentuk terimakasih kepada 

orang yang memberikan nikmat dan termasuk hadiah 

yang diberikan dengan sukarela.” 

e. Hadiah untuk mendapatkan manfaat, kedudukam dan 

jabatan. Hadiah ini diberikan untuk mendekatkan hati 

dan mendapatkan kecintaan dari orang yang diberikan 

hadiah tersebut, bukan karena kecintaan yang hakiki 

akan tetapi untuk mendapatkan kemanfaatan dengan 

kedudukan, kekuasaan, dan posisinya di sisi orang lain 

sehingga dengan itu dia bias mencapai tujuan-tujuannya. 

Hadiah ini mirip dengan suap-menyuap dan haram 

mengambilnya. Maka jika kedudukan tersebut berupa 

kekuasaan kehakiman, pekerjaan, hukum, 

kepemimpinan, atau jabatan, maka suap ini suap 

menyuap yanh diberi label hadiah. Mengambil hadiah 

tersebut diharamkan, sebagaimana diharamkan pula 

memberikannya. 

f. Hadiah untuk mendapatkan hak atau menolak 

kezhaliman. Yang demikian itu disebabkan adanya udzur 

atas seorang muslim untuk sampai kepada haknya atau 

menolak kejelakan yang akan menimpanya, lalu dia 
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menyerahkan hadiah kepada orang yang memiliki 

kemampuan tersebut untuk merealisasikan tujuannya. 

Adapun haramnya hadiah pada keadaan ini tertuju bagi 

orang yang mengambilnya, maka ia merupakan perkara 

yang tidak diragukan  lagi tentang keharamannya dan 

merupakan perkara yang disepakati keharamannya. 

Adapun dilihat kepada orang yang memberi, maka ada 

perbedaan pendapat dikalangan para ulama dan jumhur 

membolehkan karena keumuman hadits “Allah melaknat 

orang yang menyuap dan orang yang menerima suap di 

dalam hukum.” (HR. muslim, At Tirmidzi, Ibnu 

Khuzaiman, Shahihul Jami 5093). Atas dasar ini hadiah 

dengan model seperti ini diharamkan atas kedua belah 

pihak. 

g. Hadiah untuk melegalkan kebatilan atau membatalkan 

kebenaran. Ia memberikan hadiah tersebut agar fakta 

yang ada diputarbalikkan dan perkara yang ada 

dimanipulasi. Hadiah ini diharamkan juga atas kedua 

belah pihak dan merupakan suap-menyuap itu sendiri 

yang diharakan dengan kesepakatan para ulama, karena 

tujuannya adalah melegalkan perkara yang haram atau 

berbuat zhalim kepada seseorang, mengambil apa-apa 

yang bukan menjadi haknya, atau tindakan selain itu. 

h. Hadiah sebagai promosi, hadiah sebagai promosi 

merupakan strategi  yang dilakukan perusahaan untuk 

menarik minat konsumen, Syaikh Al-Utsaimin 

Rahimahullah berkata bentuk lain dari pemberian hadiah 

yaitu dengan cara mengumpulkan  kode unik dari ekor 

struk adalah haram terkadang hadiah diberikan dengan 

cara, perusahaan produsen barang memotong  gambar 

mobil menjadi beberapa bagian. Setiap bagian diletakkan 

ke dalam  kemasan barang. Pembeli yang behasil 

mengumpulkan seluruh potongan gambar hingga 

lengkap membentuk gambar mobil berhak mendapatkan 

mobil dari perusahaan. Juga terkadang dengan cara 

meletakkan huruf-huruf tertentu pada setiap kemasan 

barang, dan pelanggan diminta untuk mengumpulkan 
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huru-huruf sehingga membentuk kalimat tertentu. Juga 

terkadang dengan cara mengumpulkan kemasan barang 

yang dijual dengan jumlah teertentu. Pemberian hadiah 

seperti ini termasuk qimar dan gharar. Karena pembeli 

barang atau pengguna jasa mengeluarkan uang untuk 

membeli barang dan potongan gambar atau 

mengumpulkan huruf. Pada waktu pembelian,  dia tidak 

dapat memastikan apakah akan mendapatkan potongan 

gambar atau tidak. Jika mendapatkan potongan gambar 

ia beruntung dan jika tidak mendapatkannya jelas ia rugi. 

Pemberian hadiah dengan cara ini juga mengajarkan 

masyarakat hidup mubazir member baranng melebihi 

kebutuhan untuk dia dan keluarganya, hal ini ia lakukan 

karena berharap akan menemukan potongan gambar atau 

huruf lainnya pada kemasan yang debeli berikutnya, 

semakin banyak ia membeli semakin besar kesempatan 

untuk mendapatkan hadiah . Spekulasi jenis ini termasuk 

qimar gharar  dan boros, yang disepakati oleh para 

ulama haram hukumnya.
101

 Allah telah melarang gaya 

hidup mubazir , Allah berfirman : 

                    

Artinya: “Dan janganlah kamu berlebih lebihan 

,sesungguhnya allah tidak meyukai orang yang berlebih 

lebihan” (Al-An‟ aam 141) 

.                 
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 Erwandi Tarmidzi Harta Haram Muamalat Kontemporer P.T 

Berkat Mulia Insane 2012 Hlm 310 



 

 

59 

 “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada 

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. 

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara 

setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya ” QS. Al-

Isra‟ ayat 26-27. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Alfamart Way Dadi Sukarame 

1. Sejarah Singkat 

Alfamart adalah jaringan retail waralaba di Indonesia, 

merek dagang Alfamart dipegang oleh PT.Sumber Alfria 

Trijaya, Tbk.  Alfamart merupakan perusahaan waralaba 

swalayan yang menyediakan kebutuhan sehari-hari .Awal mula 

nama Alfamart sendiri adalah alfa minimarket sebagai 

perusahaan dagang aneka produk oleh Djoko Susanto sekeluarga 

dan pertama kali beroprasi di Karawaci ,Tanggerang,dan 

Banten.Perkembangan Alfamart dibilang sangat cepat sehingga 

alfamart melakukan pola kemitraan dengan membuka peluang 

bagi masyarakat luas untuk turut serta memiliki dan mengelola 

gerai sendiri .Alfamart Way Dadi adalah salah satu  Cabang dari 

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 

PT Alfamart ini  bertempat di Jl.Pulau Tegal Way Dadi 

Sukarame Bandar Lampung. Letek gerai Alfamart yang strategis 

berada di pingir jalan lintas dan berada di tengah pemukiman 

penduduk, memberi kemudahan dan alternatif untuk berbelanja. 

Alfamart Way Dadi  yang merupakan salah satu cabang anak 

usaha dari PT. Sumber AlfariaTrijaya Tbk ini berdiri pada 

tanggal 23 November 2016, yang memiliki luas sekitar 200 m2. 

Dimana kepemilikan saham dimiliki oleh Bapak Triyono ,yang 

pada saat ini mempunyai 5 (lima) orang karyawan yang terdiri 

dari kepala toko, asisten kepala toko, merchandiser display 

(MD), kasir, dan pramuniaga.
102
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 Wawancara dengan Delvy kepala toko Alfamart pada tanggal,08 

Maret 2018 
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2. Visi dan Budaya Perusahaan 

Dalam proses pendirianya dan pengembanganya 

Alfamart menetapkan hal sebagai berikut:
103

 

a. Visi 

Menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang 

dimiliki oleh masyarakat luas,berorientasi kepada 

pemberdayaan pengusaha kecil,memenuhi kebutuhan 

harapan consume,n,serta mampu bersaing global. 

b. Moto 

Belanja Puas Harga Pas 

c. Budaya 

Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keberadaan dan 

keadilan, kerja sesama kelompok, kemajuan mulai 

inovasi yang ekonomis serta mengutamakan kepuasan 

konsumen. 

d. Esensi 

Pendekatan dengan senyum yang tulus, untuk 

membangun hidup lebih baik.  
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 Wawancara dengan Dwi asisten kepala toko Alfamart pada 

tanggal ,08 Maret 2018 
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3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja 

 

Kepala Toko 

Delvy Okma Pelandys 

 

 

Asisten Kepala Toko 

Dwi Nur Hidayah 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Dokumen Afamart Way Dadi Sukarame 

 

1) Kepala Toko 

Kepala toko dalam dalam mengoprasionalkan sebuah 

minimarket agar terjadi kesinambungan diantara 

karyawan sesuai dengan struktur organisasi, dan 

menciptakan iklim kerja yang potensial agar dapat 

meraih keuntungan yang maksimal serta menekan 

kerugian toko. Adapun fungsi oprasional kepala toko: 
104

 

a) bertanggung jawab terhadap kelancaran oprasional 

toko dari buka hingga tutup; 
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 Wawancara dengan Delvy sebagai  kepala toko Alfamart pada 

tanggal ,08 maret 2018 

Merchandiser Display 

(MD) 

Desi Engges Tari 

 

Kasir 

M.Rasid 

 

Pramuniaga 

Syarif Hidayat 
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b) Mengontrol dan mengkoordinir staf toko untuk 

melakukan pengisian barang terhadap barang yang 

kosong dan mengecek stok barang yang ada di 

gudang; 

c) Maintenenance seluruh stok barang setiap hari dan 

melakukan pengecekan stok barang baik manual 

maupun melalui computer; 

d) Melakukan pengorderan barang yang sudah kosong 

dan melakukan cek kembali barang-barang yang 

belum dikirim kembali oleh supplier; 

e) Mengatur penerimaan barang sesuai dengan PO baik 

harga, volume, maupun kwalitas dan menyelesaikan 

barang bermasalah (pecah, rusak, dan expired) untuk 

dibuat berita acara Reture Ke Supplier Terkait; 

f) Melakukan pengecekan secara general baik 

kebersihan dan keamanan sebelum dan sesudah tutup 

toko; 

g) Melakukan pelayanan dengan baik kepada seluruh 

pelanggan, membuat rencana promosi untuk ivent 

tertentu dalam menaikan sales; 

h) Mengontrol pengeluaran keuangan (supplier, dan 

biaya oprasional). 

 

Tugas dan tanggung jawab kepala toko: 

a) Berwenang penuh mengelola toko dan SDM seluruh 

karyawan minimarket; 

b) Bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian 

target, kehilangan barang dan pengendalian 

oprasional; 

c) Dalam oprasional toko bertanggung jawab langsung 

kepada pemilik dan bertanggung jawab penuh akan 

keuangan toko. 
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2) Asisten Kepala Toko 

Fungsi oprasional asisten kepala toko yaitu 

Membantu kepala toko tugas dari kepala toko. Tugas 

dan tanggung jawab asisten kepala toko:
105

 

a) menbuat rencana kerja target penjualandan sekaligus 

mengevaluasiterhadap target penjualan; 

b) mengontrol seluruh area took; 

c) menjaga seluruh aset; 

d) menjaga kebersihan dan kerapihan area toko; 

e) memberikan arahan langsung terhadap pramuniaga; 

f) mengusulkan ide yang berhubungan dengan 

meningkatkan omset; 

g) bertanggung jawab langsung kepada kepala toko; 

h) bertanggung jawab terhadap kontrol SDM; 

i) bertanggung jawab terhadap oprasional toko.  

3) Merchandiser (MD) 

Bertugas untuk mendata dan memeriksa barang yang 

masuk dan keluar, seperti mendata jumlah barang ketika 

ada kiriman barang. Tugas dan tanggung jawab 

merchandiser (MD):
106

 

a) Menempatkan item-item produk; 

b) Mengatur display produk-produk; 

c) Kebersihan produk-produk; 

d) Mejalankan program promosi; 

e) Membantu hasil laporan; 

f) Memberi informasi produk.  

4) Kasir 

Mengurus keluar masuknya uang, seperti menerima 

bayaran dari konsumen. Tugas dan tanggung jawab 

pramuniaga: 
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 Wawancara dengan Dwi sebagi asisten kepala toko Alfamart 

pada tanggal ,08 Maret 2018 
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 Wawancara dengan Desi  merchandiset sebagai Display Alfamart 

pada tanggal,08 Maret 2018 
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a) Pelayanan; 

b) Pengetahuan barang; 

c) Listing barang; 

d) Display barang; 

e) Penerimaan barang; 

f) Retur barang; 

g) Promosi; 

h) Kebersihan; 

i) Pengawasan 

5) Pramuniaga 

Seorang yang bekerja bergerak dibidang pelayanan 

kepada customer untuk mendapatkan barang dan jasa 

yang diinginkan. Tugas dan tanggung jawab 

pramuniaga :
107

 

a) Pelayanan; 

b) Pengetahuan barang; 

c) Listing barang; 

d) Display barang; 

e) Penerimaan barang; 

f) Retur barang; 

g) Promosi; 

h) Kebersihan; 

i) Pengawasannya. 

 

4.  Produk Sponsor
108

  

antara lain: 

a. Bebalac; 

b. SGM; 

c. Dancow; 

d. Morinaga 
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 Wawancara dengan Syarif  sebagai  pramuniaga Alfamart  pada 

tanggal ,8 Maret 2018 
108

 Wawancara dengan kiki sebagai konsumen toko alfamart pada tanggal 26 

april 2018 
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e. Indomilk; 

f. Oreo; 

g. Tango; 

h. Rhoma; 

i. Inti Grandum; 

j. Richeese; 

k. Mentos; 

l. Chitato; 

m. Hydro Coco; 

n. Aqua; 

o. Sajiku,dan lain-lain. 

 

B. Praktik Jual Beli dengan Sistem Hadiah pada Alfamart 

Way Dadi Sukarame 

Data penelitian ini diperoleh dari observasi, dokumentasi 

dan wawancara yang merupakan data penunjang dalam 

penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan 

dengan penelitian, peneliti memilih informan yang berkaitan 

langsung dengan transaksi menggunakan sistem hadiah yaitu 

kepala toko, karyawan, dan konsumen. 

Promosi merupakan kegiatan dimana perusahaan 

berusaha mempromosikan seluruh produk jasa yang dimilikinya 

baik secara langsung ataupun secara tidak langsung yang 

bertujuan menarik perhatian pembeli dan  mmendorongnya 

untuk membeli. Begitupun yang dilakukan oleh Alfamart Way 

Dadi Sukarame yang melakukan promosinya degan system 

pemberian  hadiah. Dimana Alfamart Way Dadi Sukarame ini 

memberikan hadiah kepada konsumennya dengan ketentuan  

sebagai berikut 

Mekanisme: 

1. Belanja Rp 40.000,  (kecuali rokok susu bayi di bawah 1 

tahun, voucher HP) dan didalamnya terdapat produk 

sponsor, dapat satu huruf dan kode unik di ekor struk 

(tidak berlaku kelipatan); 
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2. Kumpulkan huruf-huruf hingga membentuk kata ALFA 

atau ALFAMART; 

3. Periode: 01 April-15 Mei 2018. 

Syarat Pengambilan Hadiah: 

1. Hadiah bisa diambil dicabang Alfamart terdekat dengan 

membwa struk asli yang bertuliskan huruf ALFA, atau 

ALFAMART dan kode unik di ekor struk, pada hari dan 

jam kerja (tidak berlaku kariawan Alfamart); 

2. Khusus member AKU ponta. 

Ketentuan  hadiah
109

 

1. Hadiah bagi yang berhasil mengumpulkan kata 

ALFAMART mendapatkan uang tunai Rp 20.000.000; 

2. Hadiah bagi yang berhasil  mengumpulkan  kata ALFA 

Mendapatkan yuang tunai Rp 300.000. 

Menurut Kiki, yang merupakan warga sekitar Alfamart 

dan sudah belangganan dengan  Alfamart  mengatakan bahwa, 

dirinya sangat tertarik dengan hadiah yang dijanjikan oleh pihak 

Alfamart yang lumayan cukup besar, sehingga membuatnya 

mentargetkan disetiap pembelanjaanya diatas Rp 40.000 

tujuannya adalah agar bisa mengumpulkan  huruf Alfamart yang  

menjadi persyaratan untuk mendapatkan hadiah yang sudah 

dijanjikan,namun  nyatanya hingga saat ini Kiki belum berhasil 

mendapatkan huruf  Alfamart secara sempurna, Kiki 

mengatakan ada  huruf  L Dan T  yang belum  didapatkan, 

padahal waktu yang ditentukan semakin berjalan  itu artinya 

tidak bisa memastikan apakah bisa mendapatkan huruf 

ALFAMART secara sempurna atau tidak. 

Menurut Sumarni program hadiah ini merugikan karena 

ia setiap minggunya terhitung 12 kali belanja dan belanjanya  
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 Wawancara  dengan Delvy sebagai kepala toko,pada tanggal 21 

april 2018 



 

 

69 

selalu di atas Rp 40.000 tapi tetap  mendapatkan huruf yang 

sama yaitu huruf A.
110

 

Menurut Ucan ia sangat berharap bisa mendapatkan   

huruf T karena huruf yang belum ia temukan adalah huruf T 

meskipun ia sudah sering belanja diatas target pembelanjaan.
111

 

Menurut Mardian Suryana dia kecewa dengan program 

promosi ini karena ia sudah belanja Rp 64.500. tapi ia tidak 

mendapatkan kode huruf di ekor struk
112

. 

Menurut Wasroi ia tinggal mengumpulkan dua huruf lagi 

yaitu F dan T, ia mengatakan kalau rezeki tidak akan kemana, ia 

bersemangat sekali untuk terus belanja sesuai ketentuan agar 

bisa mengumpulkan struk.
113

 

Menurut Sanusi promo ini sangat tidak jelas sibuk 

mencari huruf yang tidak ada kejelasannya.
114

 

Menurut Aida  ia sudah berhasil mengumpulkan huruf  

A, M, tinggal mengumpulkan T, L, F, A, R, T.
115

 

Menurut Erni salah satu konsumen Alfamart ia tida 

tertarik dengan promo  ini karena membuat konsumen boros.
116

 

Menurut Umi  konsumen Alfamart  ia tidak pernah 

mentarget belanjanya   hanya untuk mengumpulkan  huruf di 
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 Wawancara dengan Sumarni sebagai  konsumen pada tanggal 30 

April 2018 
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 Wawancara dengan Ucan Sebagai Konsumen  Pada tanggal 30 

April 2018 
112

 Wawancara dengan Mardian Sebagai Konsumen  Pada tanggal 

30 Aprl 2018 
113

 Wawancara dengan Warsoi sebagai  konsumen pada tanggal 30 

April 2018 
114

 Wawancara dengan Sanusi sebagai  konsumen pada tanggal 30 

April 2018 
115

 Wawancara dengan Aida sebagai  konsumen pada tanggal 30 

April 2018 
116

 Wawancara dengan  Erni  sebagai  konsumen pada tanggal 30 

April 2018 
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ekort struk, menurut Umi promosi semacam ini merugikan dan 

memancing kosumen untuk boros.
117

 

Berdasarkan wawancara dengan konsumen Alfamart 

Terlihat bahwa ,promosi menggunakan hadiah dengan cara 

seperti ini tidak jelas kesudahannya. Karena pembeli barang atau 

pengguna jasa mengeluarkan uang untuk membeli barang dan 

kode unik di ekor struk. Pada waktu pembelian ,dia tidak dapat 

memastikan apakah akan mendapatkan  kode unik yang 

dicarinya atau tidak.
118
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 Wawancara dengan Umi sebagai  konsumen pada tanggal 30 

April 2018 
118

 Wawancara dengan kiki sebagai konsumen Alfamart pada 

tanggal 26 april 2018 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Praktik Jual Beli Dengan Sistem Hadiah Pada Alfamart 

Way Dadi Sukarame 

Dalam suatu transaksi perdagangan selalu melibatkan 

dua pihak yaitu pihak pembeli sebagai pihak penerima barang 

dan penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang. Sebelum 

transaksi terjadi kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan 

mengenai harga dari barang-barang yang diperjual belikan 

beserta syarat-syarat lainnya, termasuk di dalamnya mengenai 

hadiah yang sudah dijanjikan dari barang yang sudah terpenuhi  

kriteria jumlah target belanja yang telah ditetapkan . Hadiah 

merupakan salah satu cara yang digunakan penjual untuk 

menarik minat pembeli dalam melakukan transaksi  dalam hal 

ini biasa disebut dengan strategi pemasaran (promosi). Konsep 

hadiah yang diteliti dalam pembahasan ini diantaranya 

menyangkut ketentuan berlakunya hadiah, tujuan hadiah, sistem 

pemberian hadiah dan, kriteria untuk  mendapatkan hadiah. 

Pada Alfamart Way Dadi Sukarame, hadiah diberikan 

pada konsumen yang telah terpenuhinya kriteria jumlah batas 

minimum belanja yaitu minimum Rp 40.000 kecuali rokok, susu 

bayi di bawah 1 tahun, voucher HP, maka berkesempatan  

mendapatkan kode unik di ekor struk. Jika beruntung konsumen 

yang bisa mengumpulkan  huruf-huruf hingga membentuk kata 

alfa atau alfamart bisa mendapatkan hadiah yang telah 

dijanjikan, lain halnya dengan konsumen yang nilai belanjanya 

tidak mencapai Rp 40.000 tidak berkesempatan mendapatkan 

kode unik di struk pembelanjaan itu artinya sudah jelas tidak 

bisa mendapatkan hadiah sama sekali. Hadiah-hadiah yang 

dijanjikan tidak setiap hari tapi ketika memasuki musim-musim 

tertentu misalnya saat akan lebaran, tahun baru dan moment 

lainnya. Sehingga dapat diketahui bahwa sistem hadiah 

merupakan strategi penjual dalam pemasaran produknya dan 

juga merupakan sesuatu yang umum digunakan yang dapat 
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berguna sebagai perangsang bagi pembeli untuk membeli dalam 

jumlah besar. Manfaat yang diperoleh bagi penjual adalah 

menarik minat  pembeli sehingga mampu meningkatkan 

penjualan perusahaan. Manfaat bagi pembeli sendiri adalah akan 

merasa senang dan beruntung  mendapatkan hadiah. 

Kemudian Alfamart menyebutkan bahwa hadiah yang 

mereka lakukan pada moment moment tertentu agar lebih 

menarik minat konsumen. Alfamart ini menawarkan hadiah 

sebagai bentuk dari promosi.  Promosi dengan sisitem hadiah 

diberlakukan berkaitan dengan strategi pemasaran oleh 

perusahaan agar konsumen lebih mengenal produk mereka. 

Mengenai sistem pemberian hadiah dan syarat 

mendapatkan hadiahnya Terlihat bahwa, promosi menggunakan 

hadiah dengan cara seperti ini termasuk qimar dan gharar. 

Karena pembeli barang atau pengguna jasa mengeluarkan uang 

untuk membeli barang dan bisa mengumpulkan kode unik di 

ekor struk. Pada waktu pembelian , dia tidak dapat memastikan 

apakah akan mendapatkan  kode unik yang dicarinya atau tidak. 

Jika mendapatkan kode unik yang dicari maka akan beruntung 

dan jika tidak mendapatkannya jelas  ia rugi. 

 

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Promosi Dengan 

Hadiah Pada Alfamart  Way Dadi Sukarame  

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong–

menolong antar manusia yang satu dengan manusia yang 

lainnya salah satunya yaitu dengan cara bermuamalah. Prinsip  

dasar muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat 

manusia, dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus 

sesuai dengan ketentuan hukum Islam  yang disebut fiqih 

muamalah, yang semuanya merupakan hasil penggalian dari Al-

Quran dan Hadis. 

Salah satu bentuk muamalah yang biasa dilakukan 

masyarakat adalah jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh 

disebutkan al- bai‟  yang berarti menjual, mengganti, dan 

menukar sesuatu dengan seseuatu yang lain. Lafal al-ba dalam 
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bahsa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya 

yakni kata asy-syira (beli). Ulama Hanffiyah mendefenisikannya 

dengan saling tukar menukar harta melalui cara tertentu , atau 

tukar menukar sesuatau yang diingini dengan yang sepadan 

melalui orang tertentu yang bermanfaat. Dari defenisi di atas 

dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian atau 

ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan di sepakati. Sesuai 

dengan ketetapan hukum,maksudnya ialah memenuhi 

persyaratan-persyaratan,  rukun-rukun,  dan hal-hal lain yang 

ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan 

rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak 

syara. 

Berdasarkan prinsip dasar muamalah yang harus sesuai 

dengan ketentuan hukum Islam ini, promosi dengan pemberian  

hadiah yang dilakukan oleh Alfamart Way Dadi Sukarame tidak 

menjalankan seperti keterangan diatas, tranksaksi yang  

dilakukan oleh Alfamar Way Dadi Sukarame ini  termasuk  ada 

unsur ketidakjelasan dan mengkondisikan konsume hidup 

mubazir,  karena pembeli yang telah membeli produk lalu 

mendapatkan kode yang salah maka ia berharap akan 

menemukan disrtuk pembelanjaan seterusnya yang 

mengkondisikan konsumen berharap akan mengumpulkan  kata 

ALFA atau ALFAMART untuk mendapatkan hadiahnya 

sehingga tidak jarang membuat konsumen  terus berupaya 

belanja agar berkesempatan mendapatkan kata ALFA atau 

ALFAMART. Padahal barang yang dibeli tidak begitu penting, 

dan kenyataanynya ia tidak menemukan kode tersebut , ia telah 

rugi karena ia telah mengeluarkan uang yang banyak untuk 

membeli  produk promosi dan ia tidak bisa memastikan akan 

mendapatkan hadiah yang diiinginkan.  Perbuatan semacam ini 

adalah qimar gharar dan mubazir. Hal ini didasarkan firman 

Allah SWT dalam QS  Al-Isra ayat 26-27 yang artinya: Dan 

berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang 

miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan hartamu secara boros sesungguhnya 

orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan 

itu sangat ingkar kepada Tuhannya. 
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Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT melarang 

prilaku mubazir, promosi dengan pemberian hadiah yang 

diberikan Alfamart Way Dadi ini terdapat unsur ketidakjelasan 

dan mengkondisikan konsumen menghambur-hamburkan harta ( 

boros). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahsan 

skripsi ini maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil 

kesimpulan yaitu: 

1. Praktek sistem hadiah yang dilakukan pada Alfamart 

Way Dadi Sukarame dengan cara belanja Rp 40.000, 

(kecuali rokok, susu bayi 1 tahun, voucher HP), dan 

kemudian megumpulkan kode unik di ekor struk hingga 

membentuk kata ALFA atau ALFAMART. Sistem 

hadiah yang dimaksudkkan adalah untuk menarik 

perhatian dan minat konsumen, sistem promosi dengan 

hadiah seperti ini termasuk qimar dan gharar. 

2. Tinjauan Hukum Islam tentang praktek sistem hadiah  di 

Alfamart Way Dadi Sukarame adalah haram (tidak di 

perbolehkan) karena ada unsur qimar gharar dan 

mubazir. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dari  

penulis  yang dapat membangun bagi kedua belah pihak, 

sehingga kerjasama dalam bentuk pemberian hadiah dengan 

pembeli menjadi bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, 

dan tidak keluar dari syari‟at hukum   Islam. 

1. Bagi para pemilik Alfamart hendaknya senantiasa 

menggunkan sistem pemberian hadiah yang sesuai 

dengan konsep jual beli dalam Islam tanpa adanya 

tindakan pembohongan dalam hal barang maupun harga 

agar senantiasa mendapatkan kebaikan baik secara dunia 

maupun akhirat; 
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2. Kepada para konsumen hendaknya mengerti dan 

memahami  dengan jelas tentang pemberian hadiah 

sebagai sarana promosi, dan tidak  langsung tertarik 

dengan promosi hadiah yang  diberikan; 

3. Bagi pembeli diharapkan lebih mencermati dan teliti saat 

akan membeli barang agar terhindar dari keborosan dan 

mendapatkan barang yang benar-benar dibutuhkan. 
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