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ABSTRAK 

 

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang melibatkan anggota 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu kerjasama 

kegiatan muamalah adalah kerjasama dalam hal jual beli dan sewa-menyewa. 

Proses jual beli dan sewa-menyewa hendaklah dilakukan dengan cara yang baik 

serta tidak merugikan satu sama lain dan dilakukan sesuai dengan syara‟. Hal ini 

banyak terjadi pada masyarakat di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan ada 

sebagian pemilik lahan/kebun yang mempunyai keinginan untuk membeli motor 

atau kebutuhan yang mendesak tetapi tidak memiliki modal sehingga pemilik 

lahan/kebun menyewakan lahan atau kebunnya kepada pihak yang menyewa  

serta yang menjadi obyek sewa yaitu buah pisangnya, dari hasil lahan tersebut 

dijadikannya sebagai penganti bayaran yang dimiliki oleh pemilik lahan/kebun. 

Adapun  didalam kegiatan sewa menyewa ini pemilik lahan/kebun dan pihak yang 

menyewa mengalami keuntungan dan kerugian antara keduanya karena 

menunjukan tingginya unsur ketidak pastian dan spekulasi hasil lahan tersebut 

baik oleh pemilik lahan/kebun serta pihak yang menyewa 

Permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini adalah pertama, 

Bagaimana praktek jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang di 

Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus? Kedua, Bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap jual beli motor dengan pembayaran sewa kebon 

pisang di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus?. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli motor dengan 

pembayaran sewa kebun pisang di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan 

Kabupaten Tanggamus serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang 

praktik jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang di Desa Umbar 

Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan 

(Field Reseatch) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 20 orang yang terbagi 17 orang (pemilik lahan) dan 3 orang 

(yang menyewa lahan) dari jumlah populasi yang ada dan teknik pengumpulan 

data menggunakan metode interview, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan 

untuk menganalisis data digunakan metode pengolahan data yang bersifat deduktif 

dengan menggunakan pendekatan bersifat induktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli motor dengan 

pembayaran sewa kebun pisang di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan 

Kabupaten Tanggamus sudah sering terjadi. Dalam hal ini para Mu‟ajjir dan 

Musta‟ajjir seringakali mengalami kerugian dan keuntungan karena turun naiknya 

harga serta hasil buah yang diperoleh sedikit dan bencana yang menimpa pohon 

tersebut rusak. Dilihat dari hukum Islam praktik jual beli motor dengan 

pembayaran sewa kebun pisang tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan 

mengandung unsur ketidak pastian oleh sebab itu dalam hukum Islam dilarang 

keberadaannya karena dapat merugikan kedua belah pihak. 
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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-Qur‟an dan Terjemahannya, (Surabaya : Mahkota, 1990), h. 

1171 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal ini, 

perlu kiranya penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul proposal 

ini, TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI MOTOR 

DENGAN PEMBAYARAN SEWA KEBUN PISANG (Studi Kasus di Desa 

Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus) adapun istilah-istilah 

yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan adalah hasil peninjauan, pandangan pendapat sesudah 

menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.
2
 Tinjauan yang dimaksud 

adalah melihat kejadian yang terjadi di lapangan dan disesuaikan dengan 

hukum Islam yang sebenarnya. 

2. Hukum Islam adalah syari‟at atau hukum-hukum Allah yang ada pada 

agama Islam itu sendiri untuk mengatur sekaligus menjadi pedoman, baik 

perintah, larangan, ataupunanjuran untuk melakukan sesuatu pada umatnya 

dengan berpedoman pada Al-Qur‟an, Hadist, dan pendapat para ahli 

Fuqaha‟.
3
 

 “Fiqih adalah : (kemampuan untuk) mengetahui hukum-hukum 

syari‟at yang dihasilkan dengan metode ijtihad”.
4
 

                                                             
2
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Edisi Kedua Balai Pustaka, 1991),  h. 1060 
3
 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,1980), h. 27 

4
M. Maftuhin Ar-Raudli, Kaidah Fikih Menjawab Probematika Sepanjang Jaman, 

(Jakarta: Gava Media, Cet. 1, 2015), h. 3 
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Jadi yang dimaksud dengan hukum Islam dalam penelitian ini adalah sudut 

pandang atau cara hukum Islam dalam menyikapi serta menanggapi suatu 

peristiwa yang didasarkan pada Al-Qur‟an dan Hadits. 

3. Jual Beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan 

pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. 

Akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh 

bank syariah. Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli 

dikembangkan di bank syariah dalam tiga jenis pembiayaan, yaitu 

pembiayaan murabahah, istisna, dan salam.
5
 

4. Sewa-menyewa dalam bahasa Arab berarti al-ijarah berasal dari kata al-

ajru, yang arti menurut bahasa ialah al-iwadh, arti Dalam bahasa 

indonesianya adalah ganti dan upah.
6
 Menurut pengertian hukum Islam 

sewa-menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil 

manfaat dengan jalan penggantian.
7
 

5. Kebun pisang adalah sebidang tanah yang ditanami pohon tanaman jenis 

musa, buahnya berdaging dan dapat dimakan, ada bermacam-macam: 

pisang ambon, barangan, raja, raja sere, uli dan sebagainya.
8
 

6. Desa Umbar adalah sebuah desa yang berdiri dari tahun 1925 terletak di 

Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung. Desa 

tersebut dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian karena ingin 

mengetahui bagaimana praktik jual beli motor dengan pembayaran sewa 

                                                             
5
  Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 135 

6
Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 

h. 167 
7
 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2004), h. 52 
8
Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., h. 880 
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kebun pisang di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten 

Tanggamus dan peneliti sendiri berasal dari desa tersebut.Sebagai data 

awal masyarakat berpendapat seperti keterangan dari Wando, bahwa 

dalam melakukan transaksi jual beli masyarakat menjadikan lahan (kebun 

pisang) sebagai pengganti uang bayaran sebagaimana untuk membayar 

barang yang telah di beli, dengan hal ini masyarakat menjadikan suatu 

fenomenal dalam jual beli motor tersebut dan pembayarannya dengan cara 

menyewakan lahan (kebun pisang) yang masyarakat punya.
9
 

Berdasarkan beberapa pengertianjudul di atas dapat disimpulkan secara 

umum bahwa penulis bertujuan untuk mempelajari, mengkaji dan menganalisis 

bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Motor Dengan 

Pembayaran Sewa Kebun Pisang di wiliyah Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan 

Kabupaten Tanggamus. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan memilih judul dalam penelitian ini adalah : 

1. Objektif   

a) Bahwa akad jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang 

telah menjadi suatu fenomena yang umum dalam masyarakat dan oleh 

karenanya perlu ditelaah untuk mendapatkan gambaran analisis 

tentang status hukumnya. 

2. Subjektif  

a) Bahwa informasi-informasi yang berkaitan dengan kasus diatas baik 

yang ada diruangan perpustakaan maupun lapangan tersedia 

                                                             
9
 Wawancara dengan Wando Masyarakat Desa Umbar, 5 juni 2017 
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sedemikian banyak sehingga memungkinkan penulis untuk meneliti 

mengkaji permasalahan. 

b) Permasalahan yang dibahas dalam judul ini merupakan bidang ilmu 

kesyai‟ahan yang penulis kaji di fakultas Syari‟ah, serta untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi S1 (satu) pada 

Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

C. Latar Belakang Masalah  

Mu‟malah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara 

sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia 

dengan kehidupannya, dan antara manusia dan alam sekitarnya atau alam semesta. 

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada 

orang lain, bertolong-menolong, tukar-menukar keperluar dalam segala urusan 

kepentingan hidup masing-masing,, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, kerja 

sama maupun berserikat. Manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan itu 

adakalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan 

secara bersama-sama terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai tujuan 

tertentu. Kerjasama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai 

tujuan yang sama pula. 

Atas dasar itu lah Islam kemudian mensyariatkan kaidah aturan-aturan 

ekonomi yang dapat menjadi mediasi bagi manusia untuk saling melakukan 

transaksi dengan model yang diperbolehkan, salah satu di antanya adalah jual beli. 

Jual beli sebagai salah satu kegiatan muamalah di dalalam kehidupan 

manusia bukanlah masalah baru, yang senantiasa masih diperlukan 
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kebutuhannya,jual beli akan selalu dilakukan oleh manusia  oleh sebab itu Islam 

sangat menganjurkan jual beli atau perniagaan, dengan ini sejalan dengan firman 

Allah swt yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 198 : 

                             

                       

           

 

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) 

dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berzikirlah 

kepada Allah di Masy'arilharam.Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah 

sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum 

itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.
10

(QS Al-Baqarah 198) 

 

Sebagai tindak lanjut dalam jual beli hendaknya harus ada saling 

keterbukaan dan kelapangan hati dalam menghindari persengketaan dan 

perselisihan diantara penjual dan pembeli. Bukti keterbukaan dan kelapangan hati 

dalam jual beli ini hendaklah transaksi dilakukan secara sukarela atau saling 

meridhokan antara si penjual dan si pembeli. 

 Hal ini ditegaskan oleh Allah swt dalam surat An-Nisa ayat 29 : 

                          

                           

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

                                                             
10

 Departemen Agama, Al-qur‟an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mahkota, 1990), h. 48  
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suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allh maha penyayang kepadamu.
11

(QS An-Nisa 29) 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam melindungi hak 

manusia dalam memiliki harta yang dimilikinya dan member jalan kepada 

masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah 

ditentukan. Sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur dalam 

melakukan transaksi jual beli kredit dalam Islam berdasarkan suka sama suka 

(tijaratan „an taradin).  

Landasan suka sama suka mengindahkan keridhaan dan melarang 

pemaksaan. Pada zaman Rosullullah saw, perdagangan yang dilakukan selalu 

didasarkan pada prinsip kebebasan, Artinya, kebebasan tersebut dilakukan oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu antara penjual dan pembeli (dimana tidak 

ada jual beli paksa).
12

 Prinsip kerelaan ini tidak dapat dilihat sebab kerelaan 

berhubungan dengan hati, namun kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda 

lahirnya. Tanda yang jelas menunjukan kerelaan adalah ijab dan qobul. 

Selain itu jual beli yang dilakukan haruslah bermanfaat bagi kedua belah 

pihak yaitu penjual dan pembeli dalam rangka untuk saling memenuhi kebutuhan 

masing-masing, maka pihak penjual dan pihak pembeli dapat tertolong untuk 

mendapatkan barang yang dibutuhkannya.  

Adapun salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mu‟amalah 

adalah sewa-menyewa.Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, 

merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan).Perjanjian itu 
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mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung.Salah 

satu kegiatan mu‟amalah yang diperbolehkan adalah sewa-menyewa. 

Ulama fikih berpendapat, bahwa yang menjadi dasar dibolehkan Al-ijarah 

adalah firman Allah dalam Qs Az-Zukhruf ayat 32:
13

 

                           

                                 

     

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan 

kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa 

derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan 

rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
14

(QS Az-Zukhruf 

32) 

 

Berdasarkan nash di atas, para ulama ijma‟ tentang kebolehan ijarah 

karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga 

orang lain. Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia 

karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali 

melalui sewa-menyewa ataupu upah-mengupah terlebih dahulu.Transaksi ini 

berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah 

satu bentuk aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan agama.Ijarah merupakan 

bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia.Oleh karena itu, syariat Islam 

melegalisasi keadaannya.Konsep ijarah merupakan manifestasi keluasan hukum 

Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.
15
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Praktik jual beli dengan pembayaran sewa kebun pisang di Desa Umbar 

Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, pemilik kebun menyewakan 

kebunnya untuk diambil buahnya beberapa bulan dan penyewa menyerahkan 

motor pada saat terjadi akad. Adapun sewanya disesuaikan dengan harga beli pada 

saat terjadi akad, sehingga tidak ada pengurangan maupun penambahan harga jika 

terjadi sesuatu baik kerusakan tanaman maupun jika tanaman tidak berbuah pada 

musim berikutnya.Dalam jangka waktu sewa, pemilik (orang yang menyewakan) 

tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, misalnya tanaman tidak 

berbuah atau terjadi kerusakan pada tanaman.Dalam jangka waktu tersebut 

pemilik kebun (orang yang menyewakan) hanya bertanggung jawab untuk 

memelihara tanamannya. 

Sedangkan setiap pengambilan barang tersebut cara membayarnya adalah 

dengan jaminan buah pisang yang masih di pohon, dengan ini luas setengah 

hektar, dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.Sementara 

itu Islam mengatur berkenaan dengan masalah jual beli secara sewa teratur dan 

jelas. Dalam Islam jual beli dengan cara sewa diperbolehkan dengan ketentuan 

terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dengan cara sewa-menyewa. 

Bertolak dari uraian latar belakang di atas maka praktik jual beli motor 

dengan pembayaran melalui sewa kebun pisang di desa Umbar Kecamatan 

Kelumbayan Kabupaten Tanggamus merupakan persoalan yang menarik untuk 

dibahas dan dijawab melalui penelitian yang mendalam, untuk itulah penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil objek desa Umbar. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di 

atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini adalah : 

1. Bagaimana praktik jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang 

di Desa Umbar Kecamatan Kelmbayan Kabupaten Tanggamus? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli motor dengan 

pembayaran sewa kebun pisang di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan 

Kabupaten Tanggamus? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitiaan ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli motor dengan pembayaran 

sewa kebun pisang di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten 

Tanggamus. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual 

beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang di Desa Umbar 

Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: Untuk mengembangkan keilmuan 

Islam dalam hal ini ilmu dalam konsep mu‟amalah, karena penelitian ini mengkaji 

tentang praktik jual beli motor dengan Pembayaran sewa kebun pisang dalam 

tinjauan hukum Islam 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a) Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Risearch), yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. 

Dalam hal ini data maupun informasi yang diperoleh bersumber dari Desa Umbar 

Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. 

b) Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti.
16

 

2. Jenis Data dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu antara lain : 

a) Sumber Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).Sumber data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa 

Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. 

b) Sumber Data Skunder 

Sumber data skunder adalah yang mendukung sumber data primer.Sumber 

data skunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari desa Umbar Kecamatan 

Kelumbayan Kabupaten Tanggamus dan bersumber dari Al-Qur‟an, hadits, kitab-

kitab fiqh, buku-buku dan literature yang ada hubungannya dengan pokok 

pembahasan. 
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3. Populasi dan Sample 

a. Populasi 

Populasi adalah himpunan keseluruhan objek penelitian yang berupa 

orang, benda atau yang dapat memperoleh atau memberikan informasi (data) 

penelitian.
17

 Adapun yang menjadi populasi ini adalah Mu‟ajjir dan Musta‟jjir 

atau penyewa dan pemilik lahan, yaitu yang berjumlah 20 orang. 

b. Sample  

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Untuk menentukan ukuran sampel, penulis memakai rumusan 

sampel yang dikemukakan oleh Arikunto, yang apabila subjeknya kurang dari 100 

orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian 

populasi dan jika subjeknya besar melebihi dari 100 orang dapat diambil antara 

10%-15% atau 20% -25% karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100 

orang, maka populasi diambil semua. Maka sampel dalam penelitian ini adalah 

penelitian populasi. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan 

tertentu. Yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah penyewa dan pemilik 

lahan yang terbagi 3 orang sebagai penyewa dan 17 orang sebagai pemilik lahan, 

dan yang dijadikan sample berjumlah 20 orang. Adapun sampel ditarik sesuai 

dengan kepentingan dan dianggap mampu mewakili yang lain. 
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4. Metode Pengumpul Data 

a) Observasi 

Observasi yaitu studi sengaja dan sistematis tentang fenomena social dan 

segala psikis dengan jalan pengamatan dengan mengadakan peninjauan secara 

langsung.
18

 Metode ini penulis gunakan sebagai penunjang untuk membuktikan 

kebenaran data yang diperoleh dari interview mengenai sistem sewa-menyewa 

antara petani dan pembeli di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten 

Tanggamus. 

b) Interview (wawancara) 

Interview yaitu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang 

memerlukan kemampuan merespon untuk merumuskan buah pikiran serta 

perannya dengan tepat.
19

 Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak 

berstruktur, cara ini dipakai guna untuk lebih mudah dalam mencapai suatu 

tujuan.
20

 Metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data pokok dari lokasi 

penelitian sehingga bentuk yang dipakai adalah bebas terpempin yaitu penulis 

lebih dulu mempersiapkan kerangka pertanyaan kepada para petani penyewa, 

Kepala Desa dan Masyarakat di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten 

Tanggamus.  

c) Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa pencatat, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 
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notulen, lengger, agenda dan sebagainya.
21

 Dokumentasi ini dimaksudkan untuk 

memperoleh bukti tertulis tentang sistem sewa-menyewa antara petani dan 

pembeli. 

5. Metode Pengolahan Data 

Pengolah data yaitu menimbang, menyaring, mengatur dan 

mengklasifikasikan. Jadi dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data adalah 

memilih secara hati-hati, menyusun dan mengatur data dan relevan tepat dan 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang harus 

diteliti dalam proses pengolahan data adalah: 

a) Pemeriksaan (Editing) 

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, 

wawancara dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, lalu data 

tersebut dijabarkan dengan bahasa yang luas dan mudah dipahami. 

b) Sistematis Data (Sistematizing) 

Yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya.Menerapkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan 

urutan masalah.Dalam hal ini yaitu mengelompokan data secara sistematis, data 

yang diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode berfikir 

Deduktif dan metode berfikir Induktif. 

a) Metode Berfikir Deduktif 

Metode deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, 

bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang 
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khusus.
22

 Metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan 

tradisi praktek jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang melalui 

penelaahan dari beberapa literature dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

b) Metode berfikir Induktif  

Metode berfikir induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau 

peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik 

generalisasi yang bersifat umum.
23

 Metode ini digunakan dalam mengolah data 

hasil penelitian lapangan yaitu berangkat dari pendapat perorangan kemudian 

dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hukum Islam Tentang Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (etimologi) 

maupun secara istilah (terminologi). Jual beli secara etimologi dapat diartikan 

sebagai pertukaran sesuatu dengan (yang lain).  Kata lain dari jual beli (al-Bai‟) 

adalah asy-syira‟, al-Mubadalah, dan al-Tijarah. Berkenaan dengan kata al-

Tijarah, dalam Al-Qur‟an surat Fathir ayat : 29  

…          

 

Artinya :“…mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.
24

 

(QS Fathir 29) 

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah 

sebagai berikut: 

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta 

berdasarkan pada cara khas (yang diperbolehkan), ciri khas ini 

berkaitan dengan rukun jual beli sebagai syarat mutlak bahwa yang 

dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan dan keteraturan dalam 

Islam.
25
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Menurut Syafi‟iyah mendifinisikan jual beli ialah : 

“Jual beli menurut syara‟ adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar 

harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh 

kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”.
26

 

Hanabilah mendifinisikan jual beli ialah : 

 “Pengertian menurut syara‟ adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar 

menukar manfaat yang mubah dengan saling tukar menukar harta dalam bentuk 

pemindahan”.
27

 

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa jual 

beli tersebut lebih menekankan pada tukar menukar harta, tukar menukar disini 

dapat berupa pertukaran barang dengan uang, seperti yang terjadi zaman 

sekarang.Jual beli yang sekarang sangat berbeda dengan jual beli yang terjadi 

pada masyarakat primitive. Jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat 

primitive adalah dengan cara tukar menukar barang dengan barang (harta). Tukar 

menukar barang pada zaman primitive. Tukar menukar barang pada zaman 

primitive ini pada saatnya sekarang disebut juga istilaha barter. 

Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar suatu barang dengan 

barang yang lain atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. 

Sedangkan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar suatu barang dengan 

barang yang lain yang dimiliki seseorang, yang mana penukaran barang ini 
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dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan 

pembeli) yang tidak bertentangan dengan ketentuan syari‟at Islam.   

Tentang al-Mal (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama 

mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, maka muncul pula 

hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang 

dimaksud al-Mal adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu 

benda menurut mereka, dapat dijual belikan. Ulama mazhab Hanafi mengartika 

al-Mal adalah suatu materi yang punya nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak 

menurut mereka, tidak bisa dijadikan objek jual beli.
28

 

Pada masyarakat primitif, jual beli dilangkungkan dengan cara saling 

menukarkan harta dengan harta, tidak dengan uang sebagaimana berlaku dizaman 

ini, karena masyarat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Cara 

penentuan apakah antara barang yang saling ditukar itu memiliki nilai yang 

sebanding tergantung kepada kebiasaan masyarakat tertentu. 

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

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

situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi, pakar fiqih Maliki, 

hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh  

ketika terjadi praktik  (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan 

harga melonjak naik).
29

 Jual beli sebagai sarana tolong menolong dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari antar sesama umat manusia dan salah 
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satu aktifitas ekonomi mempunyai landasan al-Qur‟an dan Sunnah Rosulullah 

Saw, serta pendapat ulama, sebagai berikut : 

 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur‟an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam 

menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam 

masalah jual beli terdapat dalam Al-Qur‟an yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat : 

275 

…              

 

“…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
30

 (QS Al-

Baqarah 275) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau 

transaksi yang telah di syari‟atkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas 

dalam Islam, hukumnya adalah boleh kebolehan jual beli yaitu untuk 

menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta.Dalam 

melakukan transaksi jual beli ini Allah telah melarang umat manusia untuk 

melakukan riba (memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil). 

Allah juga telah menegaskan dalam surat An-Nisa‟ ayat 29 yang berbunyi: 
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 “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 ”.
31

 (QS An-

Nisa ayat 29) 

Makna kata  ا ْٕ  dalam kata tersebut adalahmengambil (memakan)  تَأْ ُكهُ

hartadengan cara bagaimanapun, ٕأْي ًْ  disandarkan kepada (harta sesamamu)  نَُك

semua orang, mengingat bahwa setiap orang harus saling bahu membahu di dalam 

menjamin hak dan kemaslahatan bersama, dan kata  َتَْىَُُكْى تااْنثاَ ِطهاِل ْٕ انَُك َٕ اأْي ْٕ تَأُْكهُ

janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil) menunjukkan 

bahwasanya harta yang haram biasanya menjadi awal persengketaan didalam 

transaksi antara orang yang memakan dengan hartanya yang dimakan karena 

masing-masing pihak ingin menarik harta itu menjadi milik.
32

 

Makna  ِتََشاض ٍْ ُُْكْى تَِجا  َسجََع ِي (perniagaan yang berlaku suka sama suka) 

adalah janganlah kalian melakukan praktik-praktik yang diharamkan dalam 

memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang 

disyari‟atkan dengan pokok penghalalannya adalah dengan saling meridhoi. 

Karena jual beli yang dilakukan dengan cara paksa, tidak sah walaupun ada 

bayaran dan penggantinya.
33

 

Bersumber dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Allah telah 

melarang orang-orang yang beriman kepadaNya untuk memakan harta yang bathil 

                                                             
31

Ibid., h. 216 
32

 Ahmad Mustafa Almaraghi, Tafsir Almaraghi, Jilid V, (Terjemahan Harry Noer Aly, 

Etal Toha Putra, 1993), h. 32 
33

 Muhammad Nasib Arrifa‟I, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I, (Jakarta : Gema Insani Press, 

1999), h.694 



32 
 

karena perbuatan itu melanggar ketentuan syara‟ dan dapat merugikan orang lain. 

Kemudian Allah telah melalkan perniagaan yang sesuai dengan ketentuan-

ketentuan syara‟ yang dilandasi dengan keridhoan kedua belah pihak yang 

melakukan akad. 

Adapun dalam ayat di atas telah mendapat larangan bagi orang-orang yang 

beriman dari memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk 

keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, yaitu perdagangan yang dilakukan 

dengan suka sama suka. Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat 

antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang. 

Dengan demikian, terdapat usaha untuk memperbaiki produk dan mudahkan 

perolehannya sekaligus. Jadi perniagaan ini berarti pelayanan antara kedua belah 

pihak saling mendapatkan manfaat melalui perniagaan. Perolehan manfaat yang 

didasarkan pada kemahiran dan kerja keras, tetapi pada waktu yang sama dapat 

saja diperoleh keuntungan atau kerugian. 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah swt. Melarang 

hamba-hambaNya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang 

batil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat 

seperti riba, penjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipudaya 

yang tanpa seakan-akan sesuai dengan hukum syariat. Allh swt. Mengecualika 

dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas 

dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
34

 

Tafsir al-maragi dikatakan bahwa dasar perniagaan adalah saling meridhoi. 

Dimana dalam ayat ini terdapat isyarat adanya beberapa faedah, yaitu : 
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1) Dasar halalnya perniagaan dalah saling meridhoi antara pembeli dengan 

penjual, penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang 

diharamkan. 

2) Segala yang ada didunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan didalam 

maknanya seperti kebatilan, yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak 

melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat 

yang lebih baik dan kekal.  

3) Menginsyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna 

memakan harga dengan batil. Sebab pembatalan nilai sesuatu dan menjadi 

harganya sesuai dengan ukurannya berdasarkan neraca yang lurus hampir-

hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu, disini berlaku 

toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besardari pada 

yang lain atau yang menjadi menyebabnya tambahnya harga itu adalah 

kepandaian pedagang didalam menghiasi barang dagangannya dan melariskan 

dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang 

membeli sesuatu sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya 

ditempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian 

pedagang didalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang 

dihasilkan karena saling meridhoi, hukumnya halal.
35

 

Hikmah dari pembolehan seperti ini adalah anjuran supaya menyenangi 

perniagaan karena karena manusia sangat manusia sangat membutuhkadnya dan 

peringatan agar menggunakan kepandaian dan kecerdikan didalm memilih barang 

serta teliti didalam transaksi, demi memelihara harta sehingga tidak sedikitpun 

dari padanya keluar dengan kebatilan atau tanpa manfaat.  
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Adapun dikatakan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengenai ayat 

di atas bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang 

melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa wanita, harta, 

dan tahta. Melalui ayat di atas, Allah swt, mengingatkan orang-orang yang 

beriman untuk tidak memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan 

manusia dengan jalan yang batil, yaitu tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tetapi 

hendaknya memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan 

kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.
36

 

Kata  انثٛع merupakan masdar dari  تعتartinya memiliki dan membeli 

karena masing-masing dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk 

mengambil dan memberikan sesuatu. Menurut penelitian kata ini berbicara 

masalah tujuan dari suatu kegiatan jual beli sehingga tidak mengatur masalah 

tehnik bagaimana jual beli dilaksanakan yang subtansinya bahwa terjadinya 

perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara ridha 

antara dua belah pihak sesuai dengan ketentuan syariah dan disepakati. Zaman 

sebelumnya jual beli berlangsung dengan cara barter yakni menukar barang atau 

benda antara dua belah pihak, sekarang jual beli umumnya masyarakat menukar 

barang dengan uang. Dahulu juga ketika belum berkembang internet jual beli 

dengan surat menyurat dibolehkan. Oleh sebab itu, sekarang ini dengan 

perkembangan teknologi dalil pengqiyasan tersebut yang membolehkan transaksi 

jual beli dengan cara online. Sehingga meskipun tidak ditemukan transaksi jual 

beli online dalam al-qur‟an namun diqiyaskan dalam surat menyurat. Dalam hal 

ini dalil yang digunakan oleh ulama yang membolehkannya adalah dengan akad 
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salam. Melihat dari mekanisme jual beli online yakni dari segi majlis 

memungkinkan terjadinya proses jual beli dalam jangka waktu yang tidak 

ditentukan maka jual beli seperti ini digolongkan dalam akad salam. 

Adapun dalil yang dijadikan lansadan hukum dalam melegalisasi akad 

salam yakni QS. Al-Baqarah : 282. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari 

ibnu Abbas. Serta ijma‟ ulama yang dikutip dari pernyataan ibnu Mundzir yang 

mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam 

dibolehkan, karena terdapat didalmnya kebutuhan dan keperluan untuk 

memudahkan urusan manusia. 

 

b. Al-Hadist 

 

Al-Hadist adalah sumber kedua yang merupakan pedoman dalam 

mengistimbat suatu hukum. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada umatnya 

sehingga hukum islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan 

zaman.  

Adapun hadist yang mengemukakan tentang jual beli antara lain : 

ُّ٘ ْانَكْغِة اَطْ  َعههَى ُعأَِل اَ َٔ  ِّ ٗه َصهَٗ َّللاه َعهََٛ ٌْ انُهثِ ُُّْ اَ ُ َع َٗ َّللاه ٍِ َسافِعِ َسِض ٍْ َسفَا َعِح ْت َُٛة ََا َل َع

س  )سٔا ِ اتضاسٔ صححٓا انحا كى( ْٔ ٍْٛع َيْثُش ُكمه تَ َٔ  ِِ َم انشه ُجُم تَِِٛذ  ًَ َع
37

 

“Dari Rafa‟ah bin Rafi‟ r.a bahwasanya nabi Muhammad Saw ditanya : mata 

pencarian apa yang paling baik? Beliau menjawab : orang yang bekerja dengan 

tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bena” (H.R Bazzar disahkan oleh Al-

Hakim). 
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Hal lain yang dapat dijadikan dasar dalam jual beli adalah risalah dari 

Rosulullah yang telah menggadaikan baju besinya ketika membeli makanan dari 

seorang yahudi, sebagaimana hadist yang berbunyi : 

 

َِٔعهَّى إْشتََش ٖ طََعا    ِّ ْٛ ُ َعهَ َٙ َصهّٗ َّللاه ٌه انُهثِ ُ َعُّْ أ َٗ َّللاه ٍْ َعا ِءٖ َشح َسِض اُد َع َٕ َحَذ شُِٗ األْع

 ْٕ ُُٓٚ ٍْ َُّ ِدْسَعُّ  )سٔاِ انثخا سٖ(ٌيا َي َس ُْه َٔ َٗ أَجِم  ّٖ إن ِد
38

 

“Telah berkata Al-Aswad, dari Aisyah r.a bahwasanya Nabi Muhammad 

Saw.Telah memberi makanan dari seorang yahudi dengan tempo dan 

menggadaikan baju besinya” (H.R Bukhari). 

Hadist lain yang menjelaskan tentang jual beli adalah : 

 

ٌْ َٚاْ ًخَز أَ َحَذ ُكْى َحْثهَُّ فََٛ  َعههَى, ألَ َٔ  ِّ ْٛ َٗ َّللاه َعهَ ٍْ أَتِٗ ََتَا َدجَ ََا َل  : ََا َل َسُل َّللاه َصه أْ تِٗ تُِحْض َع

 َٚ ٌْ ٍْ أَ ْجُّ َخُْٛش نَُّ ِي َٔ ِِ فََٛثَِْٛعَٓا فََُٛكفه تَِٓا  ِْٓش  َٗ ظ ْٕ  َيِح َحطٍَة َعه ْٔ َيَُُع ْٕ ُِ أَ ْغأَ َل انُها َط أَْعطُ

)سٔاِ انثخا سٖ(
39
  

“Dari Abi Qatadah berkata : bersabda Rasulullah Saw. Seorang yang mengambil 

tali lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian menjualnya 

sehingga dirinya tidak meminta-minta, dan ini lebih baik dari pada mengemis 

kepada orang-orangmereka member atau tidak” (HR. Bukhari). 
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Abu Sa‟id meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda : 

ُق   ْٔ ُذ  ٍَ َحَذ َشُِٗ أَُب َشِعذانتها ِجُش انصه ْٛ ْٚقِ ذه  انصه َٔ  ٍَ ْٛ ه ٍُ َيَع انُهثِٛ ْٛ ألَ ِي

ََٓذاء )سٔاِ اتٕدأد(  ٔانشُّ
40

 

“Telah berkata Abu Sa‟id : pedagang yang tulus dan jujur berada bersama nabi-

nabi serta para shidiqi dan syuhada‟.” (HR. Abu Daud) 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa jual beli 

sudah dilakukan sejak zaman nabi, dan nabi sendiri telah melihat langsung dalam 

jual beli tersebut. Dalam hal ini dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam 

tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan 

serta saling menjatuhkan usaha jual beli atau perdagangan tersebut seperti halnya 

transaksi jual beli barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat 

dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya 

likuidasi terhadap suatu bank yang berhubungan dengan pihak penjual dan 

pembeli mengenai uang yang harus diterima pada waktu yang ditentukan. 

 

c. Ijma’ 

Ijma‟ adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara orang Islam pada 

suatu masa setelah wafatnya Rosullullah Saw.Atas hukum Syar‟i mengenai suatu 

kejadian atau kasus.
41

Para fuqaha telah sepakat tentang menjual suatu yang 

dihalalkan agama, selama syarat yang diperlukan dalam jual beli itu terpenuhi. 

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 

manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang 
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lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya 

itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. 

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Rukun dan syarat jual beli merupakan hal penting, sebab jual beli yang 

tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah 

hukumnya.Oleh karena itu, Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli 

sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. Mengenai rukun dan syarat 

jual beli, para ulama berbeda pendapat. Dalam menentukan rukun jual beli ini 

terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama.  

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan 

Kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan 

(keridhaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsure kerelaan 

itu merupakan unsure hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indicator 

yang menunjukan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikatoe ini bisa 

tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan 

harga barang. Berikut ini adalah penjelasan mengenai rukun dan syarat jual beli : 

  

a. Rukun Jual beli 

Penetapan jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan 

pendapat.Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab (ungkapan) dan 

qqbul yang menunjukan pertukaran barang secara ridha, baik dari ucapan maupun 

dengan perbuatan.
42
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Menurut Jumhur ulama ada empat rukun jual beli, yaitu : 

1) Bai‟  dan Mustari (penjual dan pembeli) 

2) Shighat (ijab qabul) 

3) Ma‟qud „alaih (benda atau barang) 

4) Ada nilai tukar pengganti barang 

Menurut ulama mazhab hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, 

dan nilai tukar barang termasuk syariat dalam jual beli, bukan rukun. 

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan 

jumhur ulama adalah sebagai berikut : 

1) Bai‟ mustari ( penjual dan pembeli) 

Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk 

menjulanya, dan sehat akalnya. Ia disyaratkankan dan diperbolehkan bertindak 

dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak 

mempunyai izin untuk membeli. 

2) Shighat (ijab dan qabul) 

Bahwa akad, yaitu penyerahan (ijab) penerimaan (qabul) dengan perkataan, 

misalnya pembeli berkata, “aku jual barang ini kepadamu”.Atau ijab dan qabul 

dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, “aku menjual pakaian ini 

kepadamu”, kemudian penjual menerima pakaian yang dimaksud kepada pembeli. 

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsure utama dari jual beli adalah 

kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat berlangsung. Ijab 

dan Kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat 

kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah. 
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Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, 

hibah, dan wakaf, tidak perlu Kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab 

saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya, ijab pun tidak 

diperlukan dalam masalah wakaf. 

Apabila ijab dan kabultelah diucapkan dalam akad jual beli, maka 

pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan 

menjadi milik penjual. 

Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan Kabul itu adalah 

sebagai berikut : 

a) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal atau telah berakal, 

sesuai dengan pebedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah 

dikemukakan diatas  

b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan : saya jual tas ini 

seharga 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 membicarakat masalah yang sama. 

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum 

mengucapkan Kabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tvidak terkait 

dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan Kabul, maka menurut 

kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian 

bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan Kabul. 

Hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan bahwa 

antara ijab dan Kabul boleh saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa 

pihak pemiliki kesepakatan berpikir. Namun, ulama mazhab syafi‟I dan mazhab 
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Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan Kabul jangan terlalu lama, 

karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.  

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan Kabul tidak lagi diucapkan, 

akan tetapi dilakukan dengan tindakan pemebli mengambil barang dan membayar 

uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa 

ucapan apapun. Misalnya, jual beli di supermarket, mall, dan toko-toko lainnya. 

Jual beli ini dalam fikih Islam disebut dengan bay‟al-mu‟atah. 

Perbedaan pendapat ulama fikih dalam perwujudan ijab dan Kabul melalui 

tindakan seperti ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini, 

hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu 

masyarakat dalam suatu negeri, karena hal tersebut telah ada unsur riba (suka 

sama suka) dari kedua belah pihak sesuai yang terkandung dalam Qs. An-Nisa /4: 

29. Perilaku mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli telah 

menunjukkan ijab dan Kabul dan telah mengandung unsure kerelaan. 

Menurut mazhab syafi‟I (kecuali Imam Nawawi dan al-Bugawi) tetap 

mensyaratkan adanya ucapan yang jelas atau palingtidak sendirianmelalui kalimat 

ijab dan kabuol, karena itu dalam pandangan mereka  bay‟ al-mu‟atah tidak sah, 

baik transaksi itu dalam jumlah yang besar maupun yang kecil. Alasan mereka 

adalah unsure terpenting dari jual beli adalah unsure kerelaan, karena itu ia perlu 

dinyatakan lewat bentuk lisan atau kata-kata.
43

 

3) Ma‟qud „alaih (benda atau barang ) 

Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan untuk dijual, 

bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun 

hanya dengan cirri-cirinya. 
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4) Syarat nilai tukar (harga barang) 

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. 

Terkait dengan maslah tukar ini, ulama fikih membedakan as-samn dengan as-

si‟r. menurut ulama, as-samn adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah 

masyarakat secara actual, sedangkan as-si‟r adalah modal barang yang sebenarnya 

diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. 

Harga yang dipermainkan oleh pedagang adalah as-samn. Ulama fikih 

mengemukakan syarat as-samn sebagai berikut : 

a) Harga yang dispakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya 

b) Dapat diserahkan pada wakru akad, sekalipun secara hukum seperti 

pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar 

kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas 

c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (al-muqayyadah), maka barang 

yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara‟, seperti babi 

dan ghamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dengan syara‟. 

5) Kerelaan kedua belah pihak  

Jual beli tidak sah dengan ketidak relaan  salah satu dari kedua belah pihak 

baik penjual maupun pembeli, karena Rosulullah Saw. Bersabda, “sesungguhnya 

jual beli itu dengan kerelaan” (HR. Ibnu Majah dengan Sanad Hasan).
44

 

b. Syarat –syarat Jual Beli 

1) Aqidaani انَعا ََِذاَِا (penjual dan pembeli) 
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Yang dimaksud dengan aqidaani adalah orang-orang yang mengadakan 

aqad (transaksi).Disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun 

syarat yang harus dipenuhi oleh yang mengadakan aqad (transaksi) antara lain.
45

 

a) Baligh dan berakal 

Kecakapan dan kecerdasan laki-laki dan perempuan dilihat melalui ukuran 

kesempurnaan umur atau tanda-tanda baligh, serta dapat membelanjakan hartanya 

dengan baik. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat : 5 

                         

          

 

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 

akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 

sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta 

itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”
46

 (QS An-Nisa 5) 

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya 

tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut mazhab Hanafi, 

apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti 

menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad 

itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada 

kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan 

hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum Islam. 
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Transkasi yang dilakukan oleh anak kecil yang muamayyiz yang 

mengandung manfaat dab mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, 

dan perserikatan dagang, dipandang sah, menurut hukum dengan ketentuanbila 

walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan semata-matanya. 

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli 

itu harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih 

mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. 

 

b) Tidak dipaksa 

Jual beli hendaklah atas kemauan sendiri tanpa paksaan orang lain dari 

masing-masing pihak, baik itu penjual atau pembeli. Allah telah berfirman dalam 

surat An-Nisa‟ ayat : 29 

                          

                          

 

“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”.(QS An-Nisa 

29)
47
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Rosulullah menjelaskan hal ini dalam sabdanya : 

ْٕ ُل  :   ْعّذ ْنُخْذِس ٖ َٚقُ ًِ ٌه َع ْعُت أَ ًِ ٍِ َجا تِِش ََا َل  : َع ٍْ اتِٗ َعثها ِط اِْت ِ َصهَٗ َع ُل َّللاه ْٕ ََا َل َسُع

ٍْ تضَشاٍض  )سٔاِ إتٍ حثا ٌ( ُْٛع َع ا اْنثَ ًَ َعههَى  :  إَِه َٔ  ِّ ْٛ َّللاه َعهَ
48

 

“Dari Abi Abbas Ibnu Jabir berkata : aku mendengar sesungguhnya Sa‟id Al-

Khudry berkata : telah bersabda Rasulullah Saw. Bahwa jual beli itu didasari 

oleh kerelaan”. (HR. Ibnu Hiban) 

Kerelaan itu adalah perkara yang tersembunyi dan tergantung pada qarinah 

diantara ijab dan qabul, seperti suka sama suka dalam ucapan, penyerahan dan 

penerimaan. 

Bahasa fiqih, penjual yang dipaksa disebut dengan mukrah. Menurut 

Imam Maliki dan Ahmad jual beli semacam ini sah, akan tetapi menurut Abu 

Hanifah jual beli ini tidak sah.
49

 

c) Keadaan tidak mubazir (tidak boros) 

Pemborosan disini adalah menghambur-hamburkan harta dan dalam hal ini 

mengeluarkan harta tanpa mempertimbangkan antara manfaat dan mudharatnya, 

dan yang demikian itu sangat dilarang oleh agama. Allah telah berfirman dalam 

surat Al-Furqan ayat : 67 

                              

Artinya :“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak  

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian”.
50

(QS al-Furqan 67) 
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Adapun maksud dari ayat ini adalah bahwasanya setiap umat muslim harus 

membelanjakan harta sesuai dengan keperluannya tidak boleh berlebihan, dan 

tidak boleh kikir dalam membelanjakan harta yang telah Allah berikan. 

2) Syarat –syarat Ma‟qud „alai  ِّ ْٛ ْٕ ُدَعهَ  (sesuatu yang diakadkan) انًَق

Ma‟qud „alaih (sesuatu yang diakadkan) merupakan barang yang 

diperjualbelikan oleh umat manusia Syarat barat yang menjadi objek jual beli 

adalah : 

a) Bersih dan suci zatnya 

Dalam hal ini Rasulullah Saw telah menjelaskan dalam sabdanya : 

 

وَ  ٌه َّللاه َحشه حَ إِ كه ًِ َٕ تِ َْ َٔ ْٕ ُل َعا ُو انفَْتِح  َّللاه َٚقُ ْٕ َع َسُع ًِ ُ َع ٍِ َعْثِذ َّللاه أََّه ٍْ َجا تِِش اِْت ِش , َع ًْ َْٛع اْنَخ  تَ

اْنهَْصَُا ِو  َٔ ِْٚش  ُِْض  اْنخش َٔ ْٛتَِح  ًَ اْن َٔ ٍْ َع
51
  

“Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: 

pada tahun penaklukkan (mekkah) ia sedangdimekkah, sesungguhnya Allah telah 

mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala. 

Hadist di atas merupakan dalil yang nmenunjukkan bahwasanya Allah 

telah melarang umat muslim untuk melakukan jual beli arak, bangkai, dan babi 

dikarenakan najis. 

b) Dapat dimanfaatkan 

Barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya, karena jika membeli 

barang yang tidak ada manfaatnya hanya akan menyia-nyiakan harta saja.
52
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c) Milik orang yang melakukan akad 

Barang yang bukan milik atau kepunyaan sendiri tidak sah diperjual belikan, 

kecuali dikuasakan. 

Rasulullah Saw telah bersabda : 

 

ُش  ًَ ٍْ َع َْٛع إاِلهفشْٛ َع الَتَ َٔ َعههَى ََا َل : ...  َٔ  ِّ ْٛ ٗه َصهَٗ َّللاه َعهَ ِِ َعُِانُهثِ ٍْ َجذه  ِّ َع ْٛ ٍْ أَتِ ِْٛة َع ٍِ َشَع ا اْت ًَ

ُْٛك )سٔاِ أب دأد( هِ ًْ تَ
53

 

“Dari Amr bin Syu‟aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra, bahwa Rasulullah Saw 

bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa 

berlebihan dan tidak sombong.” (HR. Abu Daud) 

Hadist tersebut menjelaskan bahwa barang yang diperjual belikan adalah 

barangmilik orang yang melakukan akad dan jika sipenjual memberikan kuasa 

kepada orang lain untuk menjual barang miliknya, maka hal itu diperbolehkan. 

d) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui 

Barang yang akan diperjual belikan harus dapat diketahui zat, bentuk, kadar, 

ukuran dan sifat-sifatnya yang jelas, sehingga tidak terjadi keco mengecoh. 

Jual beli seperti ini tidak perbolehkan karena dalam hal ini yang dijadikan 

objek jual beli tidak jelas dan menimbulkan penipuan. 

Secara bahasa gharar adalah “hal yang tidak dapat diketahui atau ada 

bahaya tertentu”.Menurut istilah fiqih gharar diartikan sebagai “hal yang tidak 

ketahuan satu perkara dalam jual beli dan ketidak jelasan baik dan buruk dari segi 
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sifat ataupun ukuran dari objek transaksi”.Contohnya seperti jual beli binatang 

yang masih dalam kandungan dan mutiara yang berada dilaut.
54

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwasanya barang barang yang akan diperjual belikan haruslah jelas zar, bentuk, 

kadar, ukuran, dan sifatnya. Kecuali dalam jual beli spekulatif (juzat).Jual beli 

Juzat adalah “menjual beli barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung 

secara borong tanpa ditakar dan dihitung lagi.
55

Contohnya seperti menjual 

sayuran yang dengan hanya menggunakan perkiraan saja tanpa mengetahui 

jumlahnya. 

e) Barang yang diakadkan ada di tangan dan dapat diserahkan 

Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada 

pemeli, seperti menjual ikan yang masih berada didalam laut, barang 

rampasan yang masih ditangan yang merampasnya, ataupun barang yang 

sedang dijaminkan.Dan barang yang diakadkan harus dapat diserah terimakan 

secara cepat atau lambat.
56

 

3) Shighat   انصٛغحyaitu Ijab Qabul 

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

Seperti contoh : “Saya jual beli padamu” atau “Saya serahkan ini untuk kamu 

milik”. Kemudian si pembeli mengucapkan, “Saya terima” atau “ya, saya beli”.
57
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Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam jual beli, maka pemilik 

barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.Barang yang dibeli 

berpindah tangan menjadi melik pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah 

tangan menjadi milik penjual.
58

 Pada dasarnya, ijab qabul dilakukan dengan lisan, 

tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh ijab qabul dengan 

surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Adanya kerelaan tidak dapat 

dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. 

Pendapat jumhur jual beli yang menjadi kebiasaan yaitu seperti jual beli 

sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka tidak disyaratkan ijab dan 

qabul. Menurut fatwa ulama Syafi‟iyah, yaitu Imam Al-Nawawi dan ulama 

Muta‟akhirin Syafi‟iyah berpendirian, bahwa boleh jual beli barang-barang yang 

kecil tanpa ijab dan qabul, seperti membeli sebungkus rokok.
59

 

Selain syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fikih 

mengemukakan beberapa syarat lain juga sebagai berikut: 

1) Syarat sah jual beli 

Ulama fikih menyetakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila 

terpenuhi dua hal, yaitu 

a) Jual beli terhindari dari cacat, seperti kretaria barang yang diperjual belikan itu 

tidak diketahui, baik jenis, kualitas, kuantitas, jumlah harga tidak jelas, 

mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat 

lain yang membuat jual beli itu rusuk 

                                                             
58

 Nasrun Haroen, Op. Cit., h. 116 
59

 Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah, Op, Cit., h. 68 



50 
 

b) Apabila barang yang diperjual belikan itu bergerak, maka barang itu bisa 

langsung dikuasai penjual dan adapun barang yang tidak bergerak, bisa 

dikuasai oleh pembeli setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan 

kesbiasaan setempat. 

2) Sayarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli 

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad itu punya 

kekuasaan untuk melakukan jual beli, misalnya, barang itu milik sendiri.  

3) Syarat yang terkaid dengan kekuatan hukum akad jual beli 

Para ulama fikih sepakat menyetakan bahwa suatu jual beli baru bersifat 

mengikat apabila jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli tersebut 

terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau 

membatalkan akad jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, 

maka jual beli itu belum mengikat dan masih bisa dibatalkan. 

Apabila syarat itu terpenuhi secara hukum, maka jual beli itu dianggap sah 

dan mengikat. Karena itu pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan 

jual beli tersebut.
60

 

 

4. Macam-Macam Jual Beli 

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, 

jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut syara‟ dan jual beli 

yang batal menurut syara‟, serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi 

pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat 

dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin bahwa jual dibagi menjadi tiga bentuk, 
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yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam 

janji, dan jual beli benda yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan).
61

  

Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya 

secara umum dibagi  menjadi empat macam : 

a. Jual beli Salam (pesanan) 

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual dengan cara 

menyerahkan terlebih yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu 

uang muka kemudian barangnya diantar belakangan. 

b. Jual beli Muqoyadhah (barter)  

Jual beli Muqoyadhah adalah jual beli dengan cara menukar dengan 

barang, seperti menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan 

sepatu. 

c. Jual beli Muthlaq 

Jual beli Muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah 

disepakati sebagai alat tukar, seperti uang. 

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar  

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang 

biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang 

emas.
62

 

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jika ditinjau dari hukumnya, 

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

hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. 

                                                             
61

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h. 67 
62

 Dimyauddin Djuwaini, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 102 



52 
 

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan 

pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk 

1. Jual beli benda yang kelihatan  

Adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang 

diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan 

masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperyi membeli beras dipasar. 

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji 

Ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan pada pedagang, salam 

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

meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, sebagai 

imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. 

Salam berlaku semua syarat-syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya 

seperti berikut : 

a) Ketika melakukan akad salam, disebut sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau 

oleh pembeli, baik barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur. 

b) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan 

memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, 

sebutkan jenis kapasnya, kalau kain, sebut jenis kainnya. Pada intinya 

sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini 

yang menyangkut kualitas barang tersebut. 

c) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa dipasarkan 

d) Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung 

3. Jual beli benda yang tidak ada 
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Ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak 

tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari 

cucian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu 

pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak 

diperbolehkan, seperti penjualan buah anggur dan apel serta yang lainnya yang 

berada didalam tanah adalah batal, sebabhal tersebut merupakan perbuatan 

gharar. 

Golongan Malikiyah beranggapan bahwa gharar yang terdapat dalam 

salam sangat besar bila barang yang dipesannya belum ada contohnya pada saat 

transaksi dan seakan-akan hal ini menyerupai jual beli barang yang belum pernah 

terjadi, sekalipun salam itu sudah ditentukan barangnya. Tetapi, barang pesanan 

ini berada dalam jaminan. Oleh karenanya, hal itu berbeda dengan jual beli barang 

yang belum pernah terjadi.
63

 

Para ulama sepakat bahwa salam itu hanya berlaku pada barang yang 

berada dalam jaminan, tidak berlaku pada barang yang ditentukan ditempat 

tertentu. Akan tetapi, Imam Malik memperbolehkan salam pada barang yang 

berada didaerah tertentu asalkan terjamin keamanannya. Seakan-akan beliau 

menganggap jaminan keamanan ini serupa dengan jaminan pengganti.
64

 

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

bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. 

Akad yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh 

kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan 
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alami dengan menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah 

maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. 

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat- 

menyurat sama halnya dengan ijab Kabul dengan ucapan, misalnya is pos dan 

giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam 

satu majlis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan 

menurut syara‟. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama 

dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan 

pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad, sedangkan dalam jual beli via 

pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad. 

Jual beli dengan perbuatan (saling memberi) atau dikenal dengan istilah 

mu‟athah, yaitu membeli dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti 

seorang mengambil sabun yang sudah bertulis label harganya, dibandrol oleh 

penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli 

dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab Kabul antara penjual dan 

pembeli, menurut sebagai ulama Syafi‟iyah tentu hal ini dilarang, sebab ijab 

Kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi‟iyah lainnya, seperti Imam 

Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang 

demikian, yakni tanpa ijab Kabul terlebih dahulu.
65

 

Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian, 

yaitu : 

1) Jual beli yang menguntungkan (al-Murabahah) 

2) Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual barang dengan harga 

aslinya (at-Tauliyah) 
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3) Jual beli rugi (al-Khasarah) 

4) Jual beli Musawah yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tapi 

kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang 

berkembang pada saat ini. 

Karena itu, maka di antara hikmah dihalalkannya jual beli bagi umat 

manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan umat manusia, memenuhi 

kebutuhannya, dan memberikan nikmat yang diperoleh.
66

 Namun tidak semua jual 

beli dibenarkan oleh agama atau syara‟, seperti halnya jual beli barang najis, jual 

beli gharar, jual beli dengan syarat, macam-macam jual beli tersebut adalah jual 

beli yang dilarang dan batal hukumnya. 

Adapun pula macam-macam jual beli yang dilarang oleh agama namun 

sah hukumnya dan orang yang melakukannya mendapatkan dosa, jual beli yang 

dimaksud yaitu jual beli sebagai berikut : 

a. Menemui orang-orang Desa sebelum mereka masuk kedalam pasar untuk 

membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka 

tahu harga pasaran kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. 

b. Menawarkan barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. 

c. Jual beli dengan inajasy, yaitu orang yang menambah atau melebihi harga 

temannya, dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau 

membeli barang kawannya. 

d. Menjual atas penjualan orang lain. 

 

                                                             
66

 Syeh Abdurrahman As-Sa‟di, Fiqih Jual Beli Panduan Praktik Bisnis Syari‟ah, (Jakarta 

: Senayan Publishing, 2008), h.260 



56 
 

5. Jual Beli yang di Larang 

Macam-macam jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang 

diperjual belikan), antara lain : 

a. Jual beli Gharar 

Jual beli gharar yaitu jual beli yang mengandung kesamaran.Jual beli yang 

demikian tidak sah atau tidak boleh dilakukan dalam agama Islam.Adapun 

larangan jual beli gharar disandarkan pada hadist Nabi yang di riwayatkan dari 

Abu Hurairah sebagai berikut : 

 

َْٛع اْنَغَشسِ  َعههَى َََٓٗ تَ َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهٗه َّللاه ُل َّللاه ْٕ َْٚشجَ ََا َل : َََٓٗ َسُع ْٗ َُْش ٍْ أَتِ  َع

“Diriwatyatkan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW melarang transaksi al-

Hashoh (dengan melempar batu) dan transaksi al-gharar.
67 

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan  

Maksud dari jual beli barang yang tidak dapat diserahkan tersebut, seperti 

burung yang ada di udara dan ikan yang di air.Jual beli tersebut tidak sah, karena 

jual beli seperti itu dianggap tidak ada kejelasan yang pasti. 

c. Jual beli Majhul 

Jual beli Majhul yaitu jual beli barang yang tidak ada kejelasan dalam 

barang yang akan dibeli, seperti jual beli singkong yang masih didalam tanah, jual 

beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain sebagainnya. Jual beli 

seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan 

pertentangan diantara manusia. 
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Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta : BMI, tth), h. 177 



57 
 

d. Jual beli sperma binatang 

Jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan 

dengan betina agar mendapatkan keturunan yang baik. Hal tersebut haram 

dilakukan dalam agama Islam.Hal ini sebagaimana sabda Nabi Saw : 

 

ٍْ َعْغِة اْنفَْحمِ  َِٔعهَّى َع  ِّ ْٛ ُ َعهَ ُل َّللاه َصهّٗ َّللاه ْٕ ُّْ ََا َل َََٓٗ َس ُع ُ َع َٗ اَّللاه َشَسِض ًَ ٍِ ُع ٍْ اِْت  َع

) سٔاِ انثخا سٖ (  
68
  

“Dari Ibnu Umar r.a berkata : Rasulullah Saw telah melarang menjual sperma 

(mani) binatang”. (HR. Bukhari) 

e. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur‟an dan Hadist) 

Jual beli barang-barang yang sudah jelas dihukumkan haram dalam agama 

seperti arak, babi, dan berhala. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Saw : 

 

ْٕ نُُّ َحشّ  َسُع َٔ ٌه َّللاه  َِٔعهَّى ََا َل اِ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ْٕ ُل َّللّاَ َصهّٗ َّللاه ٌْ َسُع ُّْ اَ ُ َع َٗ َّللاه ٍْ َجا تٍِشَسِض َْٛع َع َو تَ

ُِْض  اْنِخ َٔ ْٛتَِح  ًَ انَ َٔ ِش  ًْ ِْٚش ْٔانَم ْصَُا ِو )سٔاِ انثخا سٖ ٔيغهى(انَخ
69

 

“Dari Jabir r.a, Rasulullah Saw bersabda : sesungguhnya Allah dan rasulnya 

telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala”.(HR. Bukhari 

dan Muslim) 

f. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya 

Jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan atau masih di 

dalam perut induknya tersebut haram untuk dilakukan, sebab barang yang 
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dijadikan objek jual beli belum ada dan belum tanpak jelas barangnya. Hal ini 

sebagaimana sabda Nabi Saw : 

 

ْٛعِ َحْثَم اْنَحثَهَحِ  َِٔعهَّى َََٓٗ تَ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ُل َّللّاَ َصهّٗ َّللاه ْٕ ٌه َسُع ُ َعُّْ اَ َٗ َّللاه َشَسِض ًَ ٍُ ُع ٍْ اْت  َع

)سٔاِ انثخا سٖ ٔيغهى( 
70

 

“Dari Ibnu Umar r.a Rasullullah Saw telah melarang penjualan sesuatu yang 

masih dalam kandungan induknya”. (HR. Bukhari dan Muslim) 

g. Jual beli Muzabanah 

Jual beli Muzabanah adalah jual beli buah yang basah dengan yang buah 

yang kering, seperti jual beli padi kering dengan padi yang basah sedangkan 

ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Seperti halnya 

memperjual belikan buah zaitun dengan minyak zaitun, ketumbar dengan minyak 

ketumbar, keju dengan mentega juga tidaklah boleh. Disamping itu, pembelian 

biji-bijian (dan sejenisnya) dengan barang tertentu berasal dari olahan biji-bijian 

tersebut belum dapat diketahui apakah yang akan dhasilkan itu berjumlah sedikit 

ataukah lebih banyak, Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang karena 

termasuk penipuan dan taruhan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Saw : 

 

َحا ًُ اْن َٔ َحا ََهَِح  ًُ ٍِ اْن َِٔعهَّى َع  ِّ ْٛ ُ َعهَ ُل َّللاه َصهّٗ َّللاه ْٕ ُ َعُّْ ََا َل َََٓٗ َسُع َٗ َّللاه ٍْ اٍَََظ َسِض َضَشِج  َع

َُا تََزِج  ًُ اْن َٔ اَل ََعِح  ًُ اْن َضاتََُِح )سٔاِ انثخا سٖ(َٔ ًُ اْك َٔ
71

 

“Dari Anas r.a ia bersabda : Rosulullah Saw melarang jual beli Muhaqallah, 

Mukhadharah, Mulammasah, Munabazah, dan Muzabanah”. (HR Bukhari) 
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h. Jual beli Muhaqallah 

Jual beli Muhaqallah adalah jual beli tanaman-tanaman yang masih 

diladang atau kebun ataupun di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, 

karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan). 

i. Jual beli Mukhadharah 

Jual beli Mukhadharah adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas 

untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil 

(kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab 

barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut 

jatuh (rontok) tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga 

menimbulkan kekecewaan salah satu pihak. 

j. Jual beli Mulammasah 

Jual beli Mulammasah adalah jual beli yang dilakukan secara sentuh 

menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya 

diwaktu malam atau siang hari, maka ia dianggap telah membeli kain itu. Seperti 

halnya baju yang terbungkus dalam plasticnya atau terbungkus dalam lipatannya, 

tidak boleh dijual sampai baju tersebut dibuka dan dilihat didalamnya, karena jika 

baju tersebut dijual tanpa terlebih dahulu dilihat, Jual beli seperti ini dilarang oleh 

agama, karena mengandung tipuan (akal-akanlan) dan kemungkinan dapat 

menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. 

k. Jual beli Munabadzah 

Jual beli Munabadzah adalah jual beli yang dilakukan secara lempar-

lemparan barang yang diperjual belikan. Misalnya seseorang berkata : 
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lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparlah pula kepadamu 

apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. 

Seperti juga ketika seseorang melempar atau menyerahkan pakaiannya kepada 

pihak lain, dan pihak lain juga menyerahkan pakaiannya kepada lelaki tersebut 

tanpa memeriksa barangnya dan masing-masing pihak berkata “baju ini dibeliatau 

ditukar dengan baju itu” Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena 

mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.
72

 

 

6. Hukum (ketetapan) dan Sifat Jual Beli 

Kandungan ayat-ayat al-qur‟an dan Hadist yang telah dipaparkan diatas, 

para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah 

(boleh). Namun, pada situasi0situasi tertentu, menurut imam al-Syatibi (pakar 

pikih Maliki), hukum boleh berubah menjadi wajib. Sebagai contoh ketika terjadi 

praktik penimbunan barang sehingga setok hilang dari pasar dan harganya 

melonjak naik akibat dari penimbunan itu. Apabila seorang melakukan praktik itu, 

pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai 

dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga barang itu. Dalam hal ini, para 

pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.
73

 

Jumhur ulama sepakat membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu : 

a. Jual beli yang dikatagorikan sah (shahih) adalah jual beli yang memenuhi 

syara‟ baik syarat maupun rukunnya. 

                                                             
72

 Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Sukarame : Fakultas Syari‟ah, 

2014), h. 120-124 
73

 Andi Intan Cahyani, Fiqh Muamalah, Cet-1, )Makassar : Alauddin University Press), h. 

55  



61 
 

b. Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan 

rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal. Dengan kata lain, menurut 

jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. 

Adapun ulama mazhab Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli sebagai 

berikut : 

a. Jual beli sahih adalah jual beli yang tidak memenuhi ketentuan syariat. 

Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan 

akad 

b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau 

yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu orang berakat bukan ahlinya, seperti 

jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil atau barang0barang 

yang dijual itu adalah barang-barang yang diharamkan syara‟ seperti bangkai, 

darah, babi, dan khamar. 

c. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada 

asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang 

dilakukan oleh orang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan 

pertentangan.
74

 

 

7. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli 

Transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung 

maupun disaat penyerahan barang dan uang oleh pembeli. Untuk setiap kelalaian 

tersebut ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. 
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Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya 

adalah barang yang dijual tersebut bukan milik penjual. Barang itu sebagai titipan, 

atau jaminan utang ditangan penjual atau barang itu adalah hasil curian. Menurut 

perjanjian barang harus diserahkan kerumah pembeli pada waktu tertentu tapi 

ternyata tidak diantarkandan tidak tepat waktu atau barang tersebut rusak dalam 

perjalanan, atau barang yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan contoh yang 

disepakati dalam kasus-kasus seperti ini resikonya adalah gantin rugi dari pihak 

yang lalai. 

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti 

rugi terhadap harga yang telah diterimanya. Apabila kelalaian itu berkaitan 

dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan 

perjanjian dan dilakukan dengan unsure kesengajaan, pihak penjual juga harus 

membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan, 

baik disengaja ataupun tidak, atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh 

yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam akad ini dalam 

istilah fikihdisebut dengan ad-daman, yang secara harfiah bisa berarti jaminan 

atau tanggungan. Para ahli fikih mengatakan bahwa ad-daman adakalanya 

berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang. 

Pentingnya ad-daman jual beli adalah agar dalam jual beli itu tidak terjadi 

perselisihan terhadap akad yang terjadi disetujui kedua belah pihak. Segala bentuk 

tindakan yang merugikan kedua belah pihak, baik terjadi sebelum maupun 
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sesudah akad, menurut ulama fikih, harus ditanggung resikonya oleh pihak uyang 

menimbulkan kerugian.
75

 

 

8. Etika dalam Jual Beli 

Etika penting untuk membuat jual beli beli menjadi berkah. Salah satu 

sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah 

saw. Beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai 

syariat,diantaranya : 

a. Jujur dalam menjelaskan produk. Kejujuran merupakan syaratfundamental 

dalam kegiatan jual beli. Rasulullah saw. Sangat intens menganjurkan 

kejujuran dalam aktivitas jual beli. Dalam hal ini Rasulullah saw. Bersabda 

yang artinya “ tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang 

mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya”. (HR. Al-Quzwani). 

Rasulullah saw. Sendiri selalu bersikap jujur dalam jual beli. Beliau melarang 

pada pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah dan barang yang 

baru dibagian atas. Ini termasuk perbuatan menipu pembeli. 

b. Suka sama suka. Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka 

dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Disinilah kemudian 

berlaku hak memilih, yaitu hak pilihbagi salah satu atau kedua belah pihak 

yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan 

transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati 

sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. 
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c. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan. Dalam perdagangan, 

timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Sebagai 

firman Allah swt, dalam saurat al-Muthaffifin ayat : 1-3 

                            

             

Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-

orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 

dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

mengurangi”.
76

 ( QS. Al-Mutahaffifin 1-3) 

d.  Tidak menjelek-jelekan jualan orang lain. Dalam hal ini Rasulullah saw. 

Bersabda yang artinya: “Janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan 

maksud untuk menjelekan apa yang dijual oleh orang lain.” (HR. Muttafaq 

„alaih) 

e. Bersih dari unsure riba. Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat : 278 

                          

Arinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman”.
77

 (QS. Al-Baqarah 278) 

f. Tidak menimbulkan barang (ihtikar) ihtikar ialah menimbun barang 

(menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertent, dengan tujuan agar 
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harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). 

Rasulullah saw. Melarang keras perilaku jual beli semacam itu. Misalnya, 

penumpukan BBM agar ketika mahal, penjual akan mendapatkan keuntungan 

besar. 

g. Tidak melakaukan monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis 

ialah memperoleh monopoli. Contoh yang sederhana adalah penguasaan 

individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, tanah, dan kandungan 

isinya seperti barang tambang dan mineral. Orang seperti ini hanya 

memikirkan kepentingan peribadinya saja. Inilah yang dilarang keras dalam 

Islam. 

h. Mengutamakan kepuasan pelanggan. Ketekunan dan kesungguhan Rasulullah 

saw, dalam bisnis jual beli sangat menonjol. Beliau pernah menunggu 

pembelinya, Abdullah bim Hamzah selama tiga hari. Abdullha bin Hamzah 

mengatakan: “Aku telah member sesuatu dari Nabi sebelum beliau menerima 

tugas kenabian, dank arena masih ada suatu urusannya dengannya, maka 

menjanjikan untuk mengantarkan padanya, tetapi aku lupa. Ketika teringan 

tiga hari kemudian, aku pun pergi ketempat tersebut dan menemukan Nabi 

masihberada disana. Nabi berkata, „engkau telah membuatku resah, aku 

berada disini selama tiga hari menunggumu‟.”(HR. Abu Dawud) 

i. Membayar upah kepada karyawan. 

j. Teguh menjadi amanah. Islam menginginkan seorang pebisnis muslim 

mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan memenuhi hak-hak 

Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui 
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batas atau sia-sia. Dia tidak akan mengingkari janjinya kepada pelanggan, 

sehingga membuat mereka kecewa dan berbalik. 

k. Toleran. Toleran membuat kunci rezeki dan saran hidup tenang. Manfaat 

toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan 

mempercepat kembalinya modal. Allah swt. Mengasihi orang yang lapang 

dada dan menjual, dalam membeli, serta melunasi utang. 

 

B. Hukum Islam Tentang Sewa (Ijarah) 

1. Pengertian sewa (Ijarah) 

Salah satu bentuk muamalah yang dapat dilihat dan itu merupakan 

kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat yakni sewa menyewa, dimana masalah 

sewa menyewa mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari sejak 

zaman dahulu hingga sekarang, dapat di bayangkan apabila sewa menyewa tidak 

dibenarkan dan diatur oleh hukum Islam maka akan menimbulkan berbagai 

kesulitan-kesulitan.  

Sewa menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan “Al-Ijarah”, 

berasal dari kata “Al-Ajru” menurut bahasa artinya ialah “Al-Iwadh”. Dalam 

bahasa Indonesia diartikan ganti dan upah.
78

 Dalam kamus bahasa Indonesia kata 

sewanya mempunyai arti pemakaian sesuatu dengan membayar uang.  

Al ijarah atau ijara menurut pengertian syara‟ adalah suatu jenis akad 

untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam pembiayaan ijarah, 

objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun atas manfaat 
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atas tenaga kerja, jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual 

beli tapi perbedaannya terletak pada objek transksinya.
79

 

Secara terminology, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan 

para „Ulama fiqih yaitu : 

a. Menurut „Ulama Hanafiyah 

اِض  ْٕ  َعْقُذ َعهَٗ َيَُا فِعِ تَِع

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”.
80 

  

b. Menurut „Ulama Syafi‟yah 

ٍو  ْٕ اٍض َيْعهُ َٕ ْاإلتَا َحِح تِِع َٔ ْٕ َيٍح ََا تِْهِح نِْهثَْزِل  ْٕ َدٍج َيْعهُ ُْفََعِح َيْقُص  َعْقُذ َعهَٗ َي

“Transaksi terhadap suatu manfaa yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan  

boleh dimanfaatkan dengan imbalan”.
81

 

c. Menurut „Ulama Malikiyah dan Hanabaliyah 

َٕضٍ  ْٕ َيحً تِِع جً َيْعهُ ْٙ ٍء ُيثَا َحٍح ُيذه ُْٛك َيَُا فِِع َش هِ ًْ  تَ

“Pemilikan manfaat suatu barang yang mubah dengan penggantian”.
82 

d. Menurut Imam Taqiyuddin  

وِ  ْٕ ٍِ َيْعهُ ًَ ْٕ َيٍح تِثَ ُْفََعِح ُيَذجٌ َيْعهُ  َعْقُذ نََضَو َعهَٗ َي

“Akad untuk mengambil manfat suatu barang yang diketahui dengan jelas dengan 

pembayaran harga yang diketahui dengan jelas pula”.
83 
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e. Ghufron A. Mas‟adi mendifinisikan ijarah sebagai transaksi yang memperjual 

belikan manfaat harta benda.
84

 

Menurut sayyid Sabiq pengertian sewa menyewa ialah sebagai suatu jenis 

akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
85

 Sedang M. Hasbi Ash 

Shiddieqy, mengartikan ijarah ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu 

pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
86

 

Berdasarkan definisi al-ijarah di atas, maka akad ijarah tidak boleh dibatasi 

oleh syarat. Akad al-ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil 

buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad al-ijarah itu hanya 

ditunjukan kepada manfaat. 

Menurut istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan 

mu‟ajjir, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan musta‟ajjir. Benda yang 

disewakan diistilahkan dengan ma‟jur dan uang sewa atau imbalan atas 

pemakaian manfaat barang tersebut disebut ujrah.
87

 

Beberapa pengertian ijarah (sewa) tersebu di atas dapat dikemukakan 

bahwa pada dasarnya tidak dapat perbedaan yang prinsip diantara para ulama 

dalam mengartikan ijarah (sewa), dari definisi tersebut dapat diambil intisari 

bahwa ijarah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. 

Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan 

barangnya). Seseorang yang menyewa lahan atau kebun untuk diambil hasil dari 

kebun tersebut selama tiga bulan dengan imbalan satu juta rupiah, seorang yang 
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menyewa berhak mengambil hasil dari kebun tersebut selama tiga bulan, tapi 

orang yang menyewakan tidak memiliki kebun atau lahan tersebut. Dari segi 

imbalannya ijarah ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda karena 

dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam ijarah objeknya manfaat dari 

benda. oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil 

buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak boleh 

menyewakan sapi untuk diperas susunya karena susu bukan manfaat melainkan 

benda.
88

 

Jumhur ulama fiqh juga tidak membolehkan air mani hewan ternak 

pejantan seperti, unta, sapi, kuda, dan kerbau, karena yang dimaksudkan dalam 

hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan dan mani itu sendiri merupakan 

materi. Demikian juga para ulama fiqh tidak membolehkan al-ijarah terhadap 

nilai tukar uang seperti dinar dan dirham, karena menyewakan hal itu berarti 

menghabiskan materinya, sedangkan dalam ijarah yang dituju hanyalah manfaat 

dari suatu benda. Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziah pakar fiqh Hambali 

menyetakan bahwa pendapat jumhur di atas itu tidak didukung oleh al-Qur‟an as-

Sunnah, Ijma‟, dan Qiyas. Menurutnya yang menjadi prinsip dalam syariat Islam 

adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama 

dengan manfaat, seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing, oleh 

sebab itu Ibnu Qayyim menyamakan antara manfaat dengan materi dalam wakaf. 

Menurutnya manfaatpun boleh difakafkan, seperti mewakafkan manfaat rumah 

untuk ditempatin dalam masa tertentu dan mewakafkan hewan ternak untuk 

dimanfaatkan susunya. Dengan demikian, menurutnya tidak ada alasan yang 

melarang untuk menyewakan (al-ijarah) suatu materi yang hadir secara evolusi, 
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sedangkan basisnya tetap utuh seperti susu kambing, bulu kambing dan manfaat 

rumah, karena kambing dan rumah itu menurutnya tetap utuh.
89

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa-

menyewa ialah akad yang diadakan oleh oleh pihak penyewa dan orang yang 

menyewakan untuk memiliki dan mengambil manfaat objek sewa yang diketahui 

dengan jelas dan mubah dengan pembayaran imbalan atau harga dengan syarat-

syarat tertentu dan dalam priode yang ditentukan. Dengan demikian sewa 

menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Adanya pihak penyewa dan yang menyewakan  

2) Adanya akad antara kedua belah pihak 

3) Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya 

4) Adanya imbalan / harga terhadap pemanfaatan sewa 

5) Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas 

6) Dilaksanakan dalam periode tertentu 

 

 

2. Dasar Hukum Sewa (Ijarah) 

Pada dasarnya para fuqaha sepakat bahwa ijarah (sewa) merupakan akad 

yang dibolehkan oleh syara‟ kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-

Asham, Ismail bin „Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu 

Qisan. Mereka tidak membolehkan ijarah, karena ijarah adalah jual beli manfaat, 

sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad tidak bisa diserah terimakan. 

Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. 

Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan, 
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akan tetapi pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat 

walaupun pada saat akad belum ada, tetapi pada galibnya (manfaat) akan terwujud 

hal inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara‟. 

Bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya akad al-ijarah adalah : 

a. Dasar hukum dalam Al-Qur‟an 

Firman Allah dalam surat az-Zukhruf ayat : 32 

                          

                                  

       

 

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan 

Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa 

derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan 

rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
90

(QS Az- Zukhruf 

32) 
 

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 233 

...                         

       

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
91

(QS 

Al-Baqarah 233) 
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b. Dasar hukum sewa dalam Hadits 

Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar, bahwa Nabi bersabda : 

 

ٌْ َُٚجفه  َْٛش أُْجَش ُِ ََْثَم أَ ا اأَل ِج ْٕ ُ َعُّ أْعطُ َٗ َّللاه َش َسِض ًَ ٍْ اْتٍ ُع َُعَم )سٔاِ أتٍ يجّ( َع َعَش َٓه
92

 

 “Dari Ibni Umar r. a berkata :Berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya 

kering”. (HR. Ibnu Majah) 

Hadis riwayat Abu ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa‟id al-Khudri, 

Nabi Saw bersabda : 

 

ُّ أَْجِشِ )سٔاِ أب اسسصق( ًُ ًْٛشا فَْهُْٛعهِ ٍِ اْعتَأْ َجَش أَ ِج ُ َعُّْ َي َٗ َّللاه َْٚش َسِض ٍْ اَتُؤ ُحَش َع
93

 

 “Dari Ibnu Hurairah r. a berkata :Barang siapa mempekerjakan pekerjaan, 

beritahukanlah upahnya”. (HR. Abu Ar-Razak) 

Sabda Rasulullah SAW bersabda Aisyah ra, ia berkata : 

 

ُل  ْٕ ٍَ انضه ْس ِع فَََُٓٗ َسُع َٕ افِٗ ِي ا َعهَٗ انغه ًَ ُّْ ُكُها َُْكِش ٖ األَْس َض تِ ُ َع َٗ َّللاه َش َسِض ًَ ٍْ اْتٍ ُع َع

َسٍق )سٔا ِ احًذ ٔاتٕ د ا ٔ َٔ  ْٔ َٔ اَ َيَش ََا تَِز ٍَْة اَ  َِٔعهَّى ر نَِك   ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهّٗ َّللاه د( َّللاه
94

 

“Dari Ibnu Umar r.a berkata :Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan 

membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu 

dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak” 

(Riwayat Ahmad dan Abu Dawud). 
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c. Dasar hukum Ijma‟ 

Mengenai diperbolehkannya sewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa 

menyewa diperbolehkan. Tidak seorang ulama pun yang membantahkan 

kesepakatan (ijma‟) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang 

berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.
95

 

Tiga dasar hukum yaitu Al-Qur‟an, Hadits, dan Ijma‟ maka hukum 

diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena tiga dasar hukum tersebut 

merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama.Dari beberapa dasar di 

atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam 

Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentuk pada keterbatasan dan 

kekurangan.Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu 

terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi 

keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 

Kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki 

beberapa rumah yang tidak ditempatin, disisi lain ada orang yang tidak memiliki 

tempat dengan dibolehkannya ijarah maka orang yang tidak memiliki tempat 

tinggal bisa menempatin rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa 

waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati 

bersama tanpa harus membeli rumah. 

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad ijarah itu bersifat 

mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila 

terhadap udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum 

atau gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat, kecuali 

ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Menurur Mazhab Hanafi 
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apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad ijarah menjadi batal, karena 

manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan menurut jumhur 

para ulama akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat 

diwariskan kepada ahli waris, manfaat juga termasuk harta.
96

 

 

3. Rukun dan Syarat Sahnya Sewa (Al-Ijarah) 

a. Rukun Sewa (Ijarah) 

Sebagai sebuah transaksi umum, sewa menyewa baru dianggap sah apabila 

telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum 

dalam transaksi lainnya.Menurut ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa hanya 

satu yaitu ijab (ungkapan menyewa) dan qabul (persetujuan terhadap sewa 

menyewa).
97

 

Adapun menurut Jumhur ulama berpendapat, rukun sewa menyewa ada 

(4) empat : 

1) Dua orang yang melakukan akad 

Di dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan 

“Mu‟ajjir”, sedangkan orang yang menyewa disebut “Musta‟jir”.Kedua belah 

pihak yang melakukan akad orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu 

mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk 

(berakal) serta dewasa (baligh).
98

 

2) Adanya akad (Ijab dan Qabul) 
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Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab “Al-„Aqdu” yang berarti 

perikatan, perjanjian dan pemufakatan.Sedangkan menurut istilah, akad adalah 

pertalian ijab (pernyataan melakukan akad) dan qabul (pernyataan menerima 

ikatan), sesuai dengan kehendak syari‟at yang berpengaruh pada objek 

perikatan.
99

 

Sewa menyewa itu terjadi sah apabila ada akad, baik dalam bentuk 

perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukan adanya 

persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa, akad 

tersebut berisi ijab dan qabul. 

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa 

menyewa suatu barang atau benda.ijabadalah permulaan penjelasan yang keluar 

dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam 

mengadakan akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesuai 

adanya ijab untuk menerangkan persetujuannya.
100

 

3) Sewa / Imbalan 

Uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut 

dengan “ujrah”.Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan 

kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi 

penawaran.Pada dasarnya ujrah diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana 

dalam transaksi jual beli.Tetapi pada waktu akad para pihak dapat mengadakan 

kesepakatan seperti pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan 

atau mengakhirkan imbalan. 

4) Objek Sewa 
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Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan barang-

barang yang tidak bermanfaat atau barang yang dilarang sebab termasuk barang 

yang batal.
101

Barang-barang yang dilarang tersebut adalah barang-barang yang 

dilarang oleh syara‟. 

 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : 

 

ُل : َعا  ْٕ ِّ ٔ عهى َٚقُ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهّٗ َّللاه ْٕ ُل َّللاه َع َسُع ًِ ُ َع ُ أََّه َٙ َّللاه ُ َس ِض ٍِ َعْثِذَّللاه ٍْ َجا تِِشْت ُو اْنفَْتِح َع

 ًَ َٕ تِ ُْ ِْٚش ٔاْنهَْصُضَُا ِو )سٔاِ انثخا َٔ ُِْض  ْانِخ َٔ ْٛتَِح  ًَ ْان َٔ َش  ًْ َْٛع اْنَخ ْٕ نَُّ َحشه َو تَ َٔ َس ُع ٌّ َّللّاَ  َكِح أ

سٖ(
102

 

Artinya : “Dari Jabir bin Abdillah ra. katanya ia mendengar Rasulullah Saw 

bersabda: tahun takluk mekah, sesungguhnya allah dan Rasul-Nya 

mengharamkan menjual minuman yang memabukkan, bangkai, babi dan 

berhala.” (HR. Bukhari) 

 

b. Syarat Sewa (Ijarah) 

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, ijarah baru dianggap sah apabila 

telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat akad ijarah ialah sebagai 

berikut : 

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal 

(Mahzab Syafi‟I dan Hambali) dengan demikian, apabila orang itu belum atau 

tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau 
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diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarahnya 

tidak sah. 

Berdasarkan Firman Allah SWT, dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa ayat:5 

                         

           

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan 

Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.
103

(QS An-Nisa 5) 

Orang yang belum sempurna akalnya disini ialah anak yatim yang belum 

baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Berbeda 

dengan mazhab Hambali, mazhab Maliki mengatakan, bahwa orang yang 

melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah 

mumayyiz pun boleh melakukan ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya. 

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyetakan, kerelaannya untuk 

melakukan akad ijarah itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa 

melakukan akad, maka akad tidak sah.  

Sebagai firman Allah dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa ayat : 29 
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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”.
104

(QS An-Nisa 

29) 

3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas sehingga tidak 

terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas maka akad 

tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis 

manfaatnya, dan penjelasan beberapa lama manfaatnya di tangan penyewa. 

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab 

pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek sewa merupakan 

barang yang diambil manfaatnya. Yang dimaksud barang yang bermanfaat 

adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Agama. 

Kemudian pemanfaatan objek tersebut tidak bertentangan dengan norma-

norma agama.
105

 

4. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak 

ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa tidak 

boleh menyewakan sesuatu yang tidak diserahkan, dimanfaatkan lansung oleh 

penyewa. Umpamanya, rumah atau took harus siap pakai atau tentu saja 

sangat bergantung kepada penyewa apakah mau dia melanjutkan akad atau 

tidak. Sekiranya rumah itu atau tokoitu disewakan oleh orang lain, maka 

setelah habis sewanya, baru dapat disewakan kepada orang lain. 
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5. Obyek sewa menyewa haruslah dapat dipenuhi (dilaksanakan) baik secara ril 

maupun formil. Karena itu segolongan fuqaha tidak membenarkan penyewaan 

barang-barang pengikut tanpa induknya, karena hal itu tidak dapat dipenuhi. 

Demikian pandangan Madzhab Abu Hanifa, adapun jumhur fuqaha, 

membenarkan penyewaan barang-barang pengikut justru menurut mereka, 

barang-barang pengikut itu bermanfaat dapat dipisahkan dari induknya, 

sebagaimana halnya dengan jual beli tetapi jika manfaatnya hilang maka sewa 

menyewa itu menjadi rusak atau batal. 

6. Objek ijarah itu sesuai yang dihalalkan oleh syara‟. Sebab itu ulama fikih 

sependapat, bahwa tidak boleh manggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa 

orang orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan 

rumah untuk tempat berjudi atau tempat pelacur (prositusi). Demikian juga 

tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka 

beribadah. 

Pandangan hukum Islam dan Fiqih Mu‟amalah bahwa sebagian „Ulama 

sepakat melarang melakukan sewa (ijarah). 

Tanaman / tumbuhan pohon untuk diambil buahnya, sebagai ulama 

berpendapat bahwa manfaat yang disewakan itu hendaklah jangan sampai 

mengandung lenyapnyansesuatu berupa zat, tetapi hanya harus semata-mata 

karena manfaat.Ulama yang demikian tidak memperbolehkan menyewa pohon 

untuk diambil buahnya.
106
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7. Objek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, 

hewan tunggangan dan lain-lain. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad 

sewa-mentyewa terhadap sebatang pohon sebagai penjemur kain cucian, 

karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemuran cucian.
107

 

8. Upah atau sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai hata. 

Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara‟. Oleh sebab itu 

ulama sepakat bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadiupah dalam akad 

ijarah, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.
108

 

9. Berkaitan dengan akad menyewakan tanaman ada beberapa pendapat antara 

lain, menurut Madzhab Maliki dan Hambali menyewa pohon untuk diambil 

buahnya dilarang hukumnya. Hal ini terlarang karena mengambil manfaat 

benda, yaitu buah secara sengaja tidak hanya mengikuti karena buah 

merupakan materi tersendiri, bukan merupakan manfaat dan itulah menjual 

benda sebelum terwujudnya.
109

 

 

4. Sifat Akad Sewa (Ijarah) 

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad ijarah itu bersifat 

mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila 

terdapat unsur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum 

seperti gila.Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, 

kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkannya. 
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Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang 

yang berakad meninggal dunia.Menurut mazhab Hanafi, apabila salah seorang 

meninggal dunia, maka akad ijarah menjadi batal, karena manfaat tidak dapat di 

wariskan kepada ahli waris.Sedangkan menurut jumhur ulama, akad itu tidak 

menjadi batal karena manfaat dapat diwariskan kepada ahli waris.Manfaat juga 

termasuk harta.
110

 

Kasus ini bahwa setiap umat Muslim yang melakukan akad dalam 

bermu‟amalah harus mengetahui takaran-takaran dan jumlah nominal barang yang 

di akadkan kemudian sebelum akad berlangsung kedua belah pihak harus 

melakukan hal-hal yang secara formal diketahui oleh beberapa saksi.Cara seperti 

ini untuk menghindari peristiwa yang tidak memungkinkan, seperti salah satu 

pihak kabur atau meninggal dunia. 

Berdasarkan Firman Allah SWT, Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat : 282 

                           

                       

                   

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya.
111

(QS Al-Baqarah 282) 
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5. Macam-Macam Sewa (Ijarah) 

Menurut „Ulama Fiqh membagi akad al-ijarah menjadi dua macam yaitu : 

a. Al-Ijarahyang bersifat manfaat 

Al-ijarah yang bersifat manfaat, misalnya adalah sewa-menyewa rumah, 

toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan.Apabila manfaatitu merupakan manfaat 

yang dipergunakan, maka para ulam fiqh sepakat menyetakan boleh dijadikan 

objek sewa-menyewa.
112

 

b. Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan 

Ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, menurut para ahli ulama fiqih, hukumnya boleh 

apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh 

pabrik, dan tukang sepatu.Al-ijarah seperti ini adalah yang bersifat pribadi, seperti 

mengaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seorang 

atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, 

seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. 

Para ulama berpendapat persewaan itu ada dua macam seperti yang 

disebut diatas, sebagai analog (qiyas) dengan jual beli diantara syarat persewaan 

dalam tanggungan ialah tentang sifat-sifat barang itu. Sedang barang yang konkret 

syarat persewaan dapat dilihat dengan jelas sifat-sifatnya seperti halnya dengan 

barang – barang jual beli. 

Tentang penyewaan binatang pejantan seperti unta, sapi, dan hewan yang 

lain, imam malik membolehkan seseorang menyewakan binatang pejantannya 
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untuk kawin beberapa kali, tetapi Abu Hanifa dan Imam Syafi‟I melarangnya. 

Fuqaha yang melarang beralasan karena adanya larangan menyewakan binatang 

pejantan, sedangkan fuqaha yang membolehkan manyamakan penyewaan 

binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah karena lebih 

menguatkan qiyas dari pada riwayat. Termasuk dalam hal ini adalah menyewakan 

anjing baik Syafi‟I maupun Maliki sama-sama melarang.
113

 

Bentuk Al-ijarah terhadap pekerjaan ini (buruh,tukang,dan pembantu) 

menurut ulama fiqh, hukumnya boleh.
114

Apabila orang yang dipekerjakan itu 

bersifat peribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dipekerjakan 

menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqih sepakat menyatakan 

bahwa apabila obyek yang dikerjakan itu rusak ditangannya, bukan karena 

kelalaian dan kesengajaan, maka menurut kesepakatan pakar fiqih, ia wajib 

membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu 

rumah tangga ketika mencucinya.Pada kasus ini, menurut kesepakatan pakar fiqih, 

pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan 

disengaja atau karena kelalaiannya.
115

 

 

6. Prinsip Sewa (Ijarah) 

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan 

perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja 

dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila 
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pada jual beli objek transaksi barang, pada ijarah objek transaksinya adalah 

barang maupun jasa. 

Pada dasarnya, ijarah di definisikan  sebagai hak untuk memanfaatkan 

barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa dewan syari‟ah 

Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang 

atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam 

akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna 

saja dari yang menyewakan kepada penyewa.
116

 

 

7. Berakhirnya Akad Sewa ( Ijarah) 

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila : 

a. Obyek hilang atau musnah seperti rumah terbakar atau baju yang yang 

dijahitkan hilang 

b. Habis tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. 

Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada 

pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak 

menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh. 

c. Terjadinya aib pada obyek sewa, maksudnya bahwa jika pada barang yang 

menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang 

berada didi tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah adalah 
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diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan 

barang tidak sesuai. 

d. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad 

al-ijarah, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur 

ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah satu seorang yang 

berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan al-ijarahsama 

dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
117

 

e. Terjadinya cacat baru pada barang sewaan ditangan penyewa atau timbulnya 

cacat lama pada barang itu. Cacat yang dimaksud disini adalah suatu 

kekurangan atau kelamaan pada barang yang menyebabkan terhalangnya 

penarikan manfaat daripadanya. 

f. Adanya uzur, menurut mazhab Hanafi, apabila rumah disita maka akad 

berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan 

ijarah itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti 

kebakaran dan dilanda banjir.
118

 

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang 

lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak 

membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh) karena termasuk 

perjanjian timbale balik. Bahkan jika salah satu pihak (yang menyewakan atau 

penyewa) meninggal dunia perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal 

asal  menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebabdalam hal 

salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli 
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waris, demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa 

menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan 

sebelumnya.
119
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BAB III 

LAPORAN PENELITIAN 

  

A. Gambaran Umum Desa Umbar Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus  

1. Keadaan Geografis Desa Umbar 

Desa Umbar merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan 

Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Luas wilayah 748.978 Ha, dari luas wilayah 

tersebut Desa Umbar terdiri dari 194.000 Ha tanah Sawah, 314.000 Ha tanah 

kering, 230.578 Ha hutan pengusaha dan yang meliputi sungai, jalan, dan kuburan 

seluas 10.900 Ha. Desa Umbar terdiri dari 8 dusun, 16 Rukun Warga (RW) dan 

16 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kubulangka dan Desa Mara Mulya 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paku dan Desa Batu patah 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tangjung Raja dan Desa Tangjung 

Jati 

 

2. Kependudukan 

Hingga bulan Oktober 2017 jumlah penduduk Desa Umbar sebanyak 

1.701 jiwa. Adapun rincian data kependudukan dapat penulis sajikan sebagai 

berikut : 

a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin  

1) Laki –laki : 866 

2) Perempuan: 835 

b. Jumlah penduduk menurut kepala keluarga (KK) : 450 jiwa 
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c. Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan : 

1) WNI: 1.701 jiwa 

2) WNA: - jiwa 

d. Jumlah penduduk menurut Usia di Desa Umbar 

TABEL I 

JUMLAH PENDUDUK DESA UMBAR 

MENURUT KELOMPOK UMUM TAHUN 

 

Usia Laki-laki Perempuan Jumlah 

0-4 60 81 141 

5-9 108 95 203 

10-14 84 110 194 

15-19 80 74 154 

20-24 100 64 164 

25-28 90 92 182 

30-39 120 140 260 

40-49 120 53 173 

50-58 64 73 137 

59 th ke atas 40 53 93 

Jumlah 866 835 1.701 

Sumber data : Laporan Monografi keadaan Tahun 2017, data dari Kantor 

Kelurahan Desa Umbar Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus 

 

Berdasarkan klarafikasi jumlah penduduk Desa Umbar Kecamatan 

Kelumbayan Kabupaten Tanggamus menurut kelompok umur di atas, terlihat 

bahwa jumlah penduduk yang non productif mencapai 150 orang. Hal ini berarti 

tingkat ketergantungan masyarakat masih cukup tinggi jumlahnya. 

 

 

Dalam hal struktur pemerintahan desa, penulis dapat menyajikan data 

sebagai berikut: 

a. Jumlah perangkat desa  
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1) Kepala desa  : 1 orang 

2) Kepala urusan  : 6 orang 

3) Staf   : 2 orang 

4) Kadus   : 4 orang 

b. Pelayanan Masyarakat 

1) Pelayanan umum : 1 orang 

2) Kependudukan  : 1 orang 

3) Legalisasi  : 1 orang 

4) Anggota LMD  : 3 orang 

5) Anggota Hansip : 4 orang 

  

3. Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya Desa Umbar 

Mayoritas penduduk Desa Umbar berperofesi sebagai wiraswasta terutama 

petani, Buruh tenaga kerja pada perindustrian di luar Kota. Hal ini disebabkan 

karena masih banyaknya lahan yang luas dan kosang sehingga sempitnya 

lapangan pekerjaan sehingga masyarakat setempat lebih memilih untuk merantau 

ke luar Kota. Adapun mata pecaharian lain yang dimiliki masyarakat Desa Umbar 

adalah bertani baik itu buruh tani maupun bertani milik sendiri. Sebagaian besar 

kebun/lahan di Desa Umbar merupakan kebun/ladang milik orang lain atau milik 

pengusaha tetapi masyarakat membuka lahan tersebut atas izin pemilik untuk 

dijadikan kebun pisang. Tetapi bukan hanya kebun pisang saja, dalam satu tahun 

kebun ini ditanami pisang dan bisa di lanjutkan dengan tanaman kayu. Selain 

petani kebun pisang juga di Desa Umbar ini banyak yang menjadi petani Sawah, 

Cengkeh, Lada, dan Kopi.  
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Untuk menggambarkan keadaan social ekonomi masyarakat Desa Umbar 

tersebut dengan lebih jelas, table berikut ini akan mendeskripsikan tentang mata 

pencaharian mereka sebagai berikut : jenis mata pencaharian penduduk pada 

tahun 2017. 

TABEL II 

KEADAAN PENDUDUK DESA UMBAR 

MENURUT JENIS MATA PENCAHARIAN TAHUN 2017 

 

No. Mata Pencarian Jumlah 

1 Tani 841 orang 

2 Wirswasta 42   orang 

3 Pertukangan 25   orang 

4 Perdagangan 20   orang 

5 Nelayan 25   orang 

6 PNS 15   orang 

7 Buruh Tani 72   orang 

8 Karyawan 150 orang 

Jumlah 1194 

Sumber dari : Laporan Monografi Keadaan Tahun 2017, data dari 

Kantor Kelurahan Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten 

Tanggamus 

 

Berdasarkan data klasifikasi mata pencarian penduduk di atas secara 

keseluruhan berjumlah 991 orang. Dengan demikian terlihat bahwa masyarakat 

Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan mayoritas bergantung dengan mata 

pencaharian petani dan karyawan. Namun dengan demikain masyarakat Desa 

Umbar tetap tenang dan nyaman dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini 

diduga kuat dengan kebiasaan sehari-hari lingkungan Desa Umbar hidup rukun, 

saling tolong menolong, bahu membahu, serta sifat persaudaraan yang sangat erat. 
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Penduduk di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan juga lebih 

mengutamakan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan 

keagamaan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah 

yang berhasil menamatkan pendidikannya setaraf dengan SMU dan kemudian 

melanjutkan ke Perguruan Tinggi (D3, S1) maupun ke Pondok Pesantren. Berikut 

ini Klasifikasi penduduk menurut pendidikan mereka : 

TABEL III 

JUMLAH PENDUDUK DESA UMBAR 

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2017 

 

Sumber data : Laporan Monografi Keadaan Tahun 2017, dat dari 

Kantor Kelurahan Desa Umbar Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus 

 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Umbar 

pada tingkat pendidikannya berjumlah 675 orang, dengan demikian pada adata 

tersebut dapat dipahami bahwa mayoritas penduduk Desa Umbar telah dapat 

membaca dan menulis. 

Sementara untuk sarana pendidikan formal, Desa Umbar baru berdiri 2 

(Dua) buah Sekolah Dasar dan 2 (Dua) buah Taman Kanak-kanak. Sedangkan 

No. Pendidikan Jumlah 

1 SD/MI 658 

2 SLTP/MTs 81 

3 SLTA/MA 202 

4 Akademi 15 

5 Perguruan Tinggi 25 

6 Pesantren 50 

7 Tidak Sekolah 270 

Jumlah 

 

1.701 
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melanjutkan ke Sekolah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Atas harus pergi 

ke Desa lain yang masih satu kecamatan, begitupun dalam melanjutkan studinya 

masyarakat Desa Umbar harus melanjutkan ke luar Kota hingga Provinsi. 

Masyarakat Desa Umbar sebagai masyarakat yang beretnis Lampung 

mempunyai corak kehidupan sosial sebagaimana masyarakt Lampung lainnya. 

Namun keadaan sosial budaya masyarakat Desa Umbar hampir sebagian besar 

dipengaruhi oleh agama Islam. Adapun budaya tersebut antara lain : 

1) Berzanji dan pengajian 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat pada hari sabtu dan hari 

minggu dengan membaca kitab Al Barzanji dan pengajian rutin Ibu-ibu dan 

bertempatan di Mushalla. 

2) Yasinan dan Tahlilan 

Kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali setiap malam jum‟at oleh 

masyarakat di masjid-masjid dan mushalla sesudah melaksanakan shalat magrib. 

Acara dimulai dengan pembacaan Surat Yasin secara bersama-sama dan 

dilanjutkan dengan pembacaan Tahlilan. Untuk para ibu kegiatan ini biasanya 

dilaksanakan dirumah warga secara bergiliran. Bagi para remaja kegiatan ini 

biasanya disertai dengan ceramah agama, hal ini dilakukan untuk memupuk 

pengetahuan keagamaan para remaja dan menjaga mereka agar tidak terjerumus 

dalam kegiatan yang bertentangan dengan agama. Kegiatan tahlilan juga biasa 

diadakan pada saat seorang penduduk mempunyai hajatan, baik hajatan 

pernikahan, khitanan, syukuran, kematian dan lain sebagainya.  

3) Mengarak Pengantin Baru 
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Tradisi mengarak yang dilaksnakan di Desa Umbar ini sudah ada dan 

turunan temurun dari jamannya nenek moyang terdahulu. Mengarak pengantin 

sebagai salah satu upacara pengantin yang dilakukan ketika pihak pengantin telah 

melaksanakan akad pernikahan. Bentuk dan pelaksanaan upacara ini hanya 

semata-mata untuk menghargai darak keturunan pihak pengantin berdasarkan 

marga atau keturunan darah hijau. 

 

B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Motor dengan Pembayaran Sewa Kebun 

Pisang di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus  

Jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang yang terjadi di 

Desa Umbar merupakan suatu akad sewa menyewa terhadap manfaat suatu kebun 

atau tanaman pisang untuk diambil buahnya dalam beberapa musim yang telah 

ditentukan dan dengan imbalan satu buah sepeda motor. Sewa menyewa kebun 

atau tanaman ini biasanya diadakan antara 3-5 bulan, dimana motor diberikan 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepaki atau terjadinya akad. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa secara garis besar praktik 

jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang yang dilakukan 

masyarakat setempat adalah sistem kontrak yang buahnya belum jelas atau belum 

tampak adanya dengan ketentuan yang telah disepakati pada awal akad. Misalnya, 

apabila hasil panen kebun atau tanaman pisang tidak memenuhi harga harga yang 

diinginkan maka sudah menjadi tanggung jawab pihak penyewa dengan 

seberapapun hasil yang diperolehnya. Dan pemilik kebun pun tetap mendapatkan 

motor yang telah diserahkan pada awal kesepakatan dengan tidak mengganti 
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kerugian pihak penyewa. Begitupun sebaliknya keuntungan yang didapatkan oleh 

pihak penyewa jika harga melonjak naik maka itu sudah menjadi keuntungan bagi 

penyewa dari sewa kebun pisang tersebut. 

Sedangkan mengenai proses yang terjadi pada masyarakat hanya antara 

masyarakat desa setempat saja. Masalah akad yang dilakukan dengan cara lisan 

saja atau atas dasar suka sama suka dan rela sama rela yaitu dengan cara 

pemiliklahan/kebun pisang atau pihak penyewa lahan yang mendatangi rumah dan 

menyampaikan keinginannya untuk membeli motor tetapi sistem pembayarannya 

mereka  menyewakan kebun atau tanaman pisang tersebut. Akan tetapi cukup 

antara kedua belah pihak saja dengan kesepakatan yang sudah dibuat dengan cara 

tertulis yang dituangkan dengan materai dan kuitansi sebagai bukti transaksi.
120

 

Setelah terjadi akad tentang sistem jual beli dengan pembayaran sewa 

timbullah hak dan kewajiban bagi pemilik kebun dan penyewa sesuai dengan 

kesepakatan dan keseriusan antara kedua belah pihak. Tentang batas waktu sistem 

praktek jual beli dengan pembayaran sewa kebun pisang adalah sesuai dengan 

kesepakatan awal dalam suatu akad, dan dalam hal ini kesepakatan yang 

dihasilkan berkisar antara 6-10 kali musim atau setara dengan 5 bulan. 

 

1. Motivasi Pelaksanaan Sewa Kebun Pisang 

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari motivasi yang melatar 

belakanginya, demikian juga praktik jual beli dengan pembayaran sewa kebun 
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pisang di Desa Umbar Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus. Adapun motivasi 

orang yang menyewakan lahan/kebun dapat penulis sajikan : 

a. Untuk memenuhi kebutuhan Ekonomi 

Menurut orang yang menyewakan kebun atau tanamannya, hasil dari 

kebun pisang tersebut untuk dijadikan sebagai pengganti uang pembayaran barang 

atau hutang yang mereka miliki kepada pihak penyewa. Adapun keinginan yang 

dimiliki adalah untuk membeli motor bekas dengan keterbatasan ekonomi dan 

ketidak adaan modal untuk membeli motor tersebut dengan menyewakan kebun 

pisang yang mereka miliki. Dan sebagai bayaran motor yang telah dibeli dan 

sebagai objek sewa tersebut adalah buah pisangnya.
121

 

b. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak  

Keadaan darurat, sewa menyewa kebun/tanaman pisang menjadi solusi 

yang paling cepat untuk memperoleh uang terutama jika tidak ada harta lain yang 

dapat diandalkan kecuali tanaman atau hasil kebun tersebut. Hal ini didukung 

dengan proses transaksi yang mudah dan tidak berbelit.
122

 

c. Untuk biaya sekolah anak 

Tingginya biaya sekolah terutama di tahun ajaran baru membuat 

masyarakat harus bersusah payah untuk memenuhinya dengan berbagai cara, 

salah satunya dengan menyewakan lahan/kebun pisang mereka karena itulah 

salah-satunya harta yang dapat mereka andalkan untuk memperoleh uang. 

Misalnya untuk membayar uang gedung sekolah yang relative mahal, member 

perlengkapan sekolah serta membayar uang SPP dan lain-lain.
123
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Selain beberapa motivasi pokok di atas, ada beberapa motivasi lain 

misalnya, untuk modal memeperbaiki rumah kemudian untuk menikah.
124

 Selain 

itu untuk menambah perabot rumah atau untuk membeli barang-barang yang 

bersifat tersier, bahkan ada yang hanya untuk mengikuti tren masyarakat saja. Hal 

ini terutama dilakukan oleh pemilik lahan/kebun yang telah memiliki kemapanan 

perekonomian. 

Motivasi dari penyewa lahan/kebun antara lain sebagai berikut : 

a. Untuk memperoleh keuntungan 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kegiatan ekonomi terutama dalam 

lapangan bisnis, keuntungan motivasi untama bagi para pelakunya. Disini 

berlakulah prinsip ekonomi yang berbunyi dengan pengeluaran seminimal 

mungkin, mendapatkan barang semaksimal mungkin. Artinya dengan pengeluaran 

yang sedikit diusahakan mendapatkan banyak barang, dengan demikian banyak 

pula keuntungan yang diperoleh. Bagi para penyewa kebun pisang, praktik dengan 

pembayaran sewa kebun atau tanaman pisang tersebut cukup menjanjikan bagi 

mereka untuk memperoleh keuntungan jika nasib mereka cukup baik. Dengan 

harga sewa yang telah disepakati diawal musim akad, mereka berharap dimusim 

berikutnya terjadi lonjak kenaikan frekuensi buah maupun harga buah tersebut.
125

 

 

b. Dorongan Ekonomi  

Selain untuk mencari keuntungan, dalam keadaan tertentu para penyewa 

kebun atau tanaman pisang bersedia menyewa kebun atau tanaman karena ingin 
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menolong orang-orang yang menyewa kebun atau tamannya untuk kebutuhan 

mendadak. Dalam hal ini biasanya antara orang yang menyewakan kebun atau 

tanaman dan penyewa telah memiliki kedekatan emosional tersendiri.
126

 Pada 

dasarnya para penyewa sadar akan kemungkinan besar terjadian kerugian pada 

pelaksanaaan sewa menyewa kebun atau tanaman seperti ini. Namun bagi mereka 

untung rugi dalam bisnis adalah hal biasa, spekulasi membutuhkan keberanian, 

jika tidak berani bertaruh bagaimana bisa untung. Meski terkadang rugi, mereka 

tidak jera karena disaat untung keuntungan yang mereka raih cukup besar. 

 

2. Tahap Penawaran 

Tahap ini orang yang menyewakan menghubingi pihak penyewa untuk 

menawarkan kebun atau tanaman yang akan disewakan tetapi pihak yang 

menyewakan mengambil atau meminta motor ataupun duit kepada pihak 

penyewa. Jadi mereka menyewakan kebun atau tanaman pisang yang mereka 

miliki itu sebagai bayaran barang atau hutang yang mereka miliki kepada pihak 

penyewa lalu mereka menjadikan hasil kebun atau tanaman mereka sebagai 

bayaran. Serta orang yang menyewakan kepada pihak penyewa menjelaskan 

tentang seberapa lebar kebun atau tanaman tersebut yang akan disewakan, jenis 

tanaman, lokasi, kebiasaan serta sifat-sifatnya. Penawaran akad sewa-menyewa 

kebun atau tanaman juga bisa berasal dari pihak penyewa yakni pihak penyewa 

menawarkan kepada pemilikkebun untuk menyewakan tanamannya selama 

beberapa musim. Kebiasaan yang terjadi di Desa Umbar, jual beli dengan 

pembayaran sewa kebun pisang ini diadakan oleh pihak-pihak yang memiliki 
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hubungan yang dekat atau sudah memiliki kebiasaan bertransaksi bersama. 

Dengan demikian pihak penyewa pada dasarnya telah mengetahui seluk beluk 

objek sewa sehingga orang yang penyewa kebun atau tanaman tersebut tidak 

terlalu rumit menjelaskan objek sewanya. Orang penyewa biasanya adalah  orang-

orang yang biasa membeli tanaman-tanaman sehingga ia benar-benar tahu sifat-

sifat dari tanaman atau hasil lahan/kebun tersebut.
127

 

 

3. Tahapan Peninjau 

Meskipun pada dasarnya pihak penyewa telah sedikit banyak mengetahui 

sifat-sifat tanaman yang menjadi objek sewa, namun untuk lebih memahami 

kondisi objek sewanya maka pihak penyewa tetap mengadakan peninjauan. Tahap 

peninjauan dilakukan untuk mengetahui kondisi tanaman serta lokasinya, terutama 

untuk mengetahui kebiasaan berbuah dari tanaman tersebut. Hal ini juga dapat 

menghindarkan dari kesalah pahaman antara orang yang menyewakan dan pemilik 

lahan atau tanaman tersebut. 

4. Tahap Transaksi 

Setelah kedua belah pihak mengadakan penawaran dan peninjauan, maka 

tahap selanjutnya adalah tahap transaksi. Tahapan ini meliputi beberapa hal 

sebagai berikut : 

a. Penetapan harga 

Harga ditetapkan setelah melalui proses tawar menawar antara kedua belah 

pihak. Dalam praktiknya, penetapan harga sewa disamakan dengan harga beli 
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karena akad sewa menyewa biasanya diadakan bersamaan dengan akad jual beli. 

Jika akad sewa menyewa biasanya diadakan bersamaan dengan akad jual beli, 

maka harga sewa ditetapkan berdasarkan estimasimasing-masing pihak atau 

didasarkan pada harga beli pada umumnya. Harga sewa juga biasanya diserahkan 

saat terjadi transaksi sebagai bayaran sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat 

oleh kedua belah pihak.
128

 

b. Ijab dan qabul sewa menyewa 

Cara pelaksanaan sewa menyewa kebun atau tanaman pisang tidak jauh 

berbeda dengan pelaksanaan sewa-menyewa pada umumnya. Ijab dan qabul 

dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan 

dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Ijab dan qabul diadakan setelah terjadi 

kesepakatan harga antara kedua belah pihak 

c. Hak dan kewajiban sewa menyewa 

Adapun hak dan kewajiban sewa menyewa kebun atau tanaman pisang 

antara lain : 

1) Orang yang menyewakan berhak menerima imbal/harga sewa terhadap apa 

yang disewakan pada saat terjadinya akad. 

2) Perawatan objek seaw dibebankan kepada pemilik kebun atau tanaman 

(orang yang menyewakan). 

3) Orang yang menyewa berhak atas manfaat objek sewa, yaitu berhak 

memetik buah yang dihasilkan oleh kebun atau tanaman yang disewa. 
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4) Setelah terjadinya kesepakatan, maka orang yang menyewakan tidak 

berhak menarik kembali kebun atau tanaman yang disewakan. Demikian 

juga pihak penyewa tidak berhak menarik kembali uang sewanya. 

5) Bila terjadi bencana/kerugian maka hal itu menjadi tanggung jawab 

penyewa. Menurut kebiasaan, hak dan kewajiban ini hanya dinyatakan 

secara lisan saja dan tidak ada kesepakatan secara tertulis. Para pelaku 

mendasarkan kesepakatannya pada rasa saling percaya antara satu dengan 

yang lain. Dalam tahap ini juga disepakati jangka waktu sewa serta 

kesepakatan-kesepakatan lain yang bertujuan menghindari perselisihan 

antara kedua belah pihak.
129

 

 

5. Berakhirnya Akad Sewa Kebun Pisang  

Akad sewa menyewa kebun atau tanaman pisang menjadi batal atau 

berakhir disebabkan berakhirnya masa sewa yang telah disepakati kedua belah 

pihak. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bencana 

menyebabkan kerusakan tanaman atau tanaman yang menjadi objek sewa tidak 

berbuah, maka hal ini tidak dapat menyebabkan batalnya akad sewa sesuai 

kesepakatan kedua belah pihak. Kerugian yang rentan terjadi menjadi tanggung 

jawab penyewa kebun atau tanaman. Sebagaimana jika penyewa memperoleh 

keuntungan besar yang disebkan kenaikan frekuensi buah maupun kenaikan 

harganya, maka pihak yang menyebabkan tidak berhak meminta tambahan uang 

ataupun pembagian keuntungan. Meski demikian jika ada ganti rugi maupun 
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pembagian keuntungan, hal ini merupakan kemurahan hati dari para pihak 

berdasarkan inisiatif dan kerelaan dari masing-masing pihak. 

Ada beberapa orang yang melakukan transaksi sewa menyewa kebun atau 

tanaman kebun pisang di Desa Umbar Kec. Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, 

sebagai berikut : 

1. Bapak Nursamsu 

Menyewakan kebun atau tanaman pisang pada tahun 2015 seluas 1 Ha 

untuk 6 kali panen. Transaksi diadakan bersamaan dengan akad sewa tanaman 

kebun pisang untuk panen buah pada berikutnya. Pada saat itu bapak Nursamsu 

meminta pada penyewa untuk sekalian menyewa tanaman kebun pisang sampai 6 

kali panen, kemudian diadakan negosiasi akad sewa untuk menentukan harga 

sewa serta kesepakatan-kesepakatan lainnya. Akhirnya disepakati harga sewa 

disamakan dengan besarnya peminjaman uang yang diminta. Adapun motifasi 

bapak Nursamsu menyewakan tanamannya pada saat itu adalah untuk membayar 

motor bekas dengan seharga 3,5 juta dengan jenis motor Jupiter Zet Bekas atau 

bodong.
130

 

2. Bapak Tamili 

Pada tahun 2016, menyewakan tanaman kebun pisang yang seluas 1½ Ha 

selama 4 kali panen atau berkisar selama 2 bulan. Sepeti bapak Nursamsu, 

transaksi yang dilakukan oleh bapak Tamili juga disepakati bersamaan dengan 

akad, permintaan akad sewa ini dari pihak pemilik tanaman kebun pisang. 

Motivasi bapak Tamili menyewakan tanaman kebun pisang karena pertimbangan 
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tidak perlu memikirkan nasib tanamannya untuk panen berikutnya, apapun yang 

terjadi dengan tanaman-tanaman tersebut sudah menjadi resiko orang lain 

sedangkan uang sudah ditangan. Motivasi ialah untuk pembayaran motor bekas 

dengan sejumlah 2,8 juta .
131

 

3. Bang Mawan 

Menyewakan tanaman kebun pisangnya pada tahun 2017 seluas 1 Ha 

akad sewa ini disepakati bersamaan dengan jual beli pada musim berbuah, harga 

sewa tidak disamakan dengan harga sewa yakni ada pengurangan karena adanya 

kekhawatiran dari pihak penyewa kalau hasil yang diperoleh akan mengalami 

penurunan. Motivasi menyewakan tanaman ini untuk membayar motor bekas atau 

bodong dengan seharga 5 juta.
132

 

4. Bapak Ibnu Sohib 

Menyewakan tanaman kebun pisangnya pada tahun 2017 seluas 1½ 

sedangkan harga sewa dibayar bersamaan dengan awal akad pada saat panen 

pertama. Permintaan akad sewa datang dari pemilik tanaman dengan motivasi 

digunakan untuk membeli motor beat bekas atau bodong dengan seharga 3,7 juta 

tetapi sebagai pembayaran pihak memilik lahan menyewakan tanaman kebun 

pisangnya selama 10 kali panen dengan berkisar 5 bulan. Bapak Ibnu Sohib 

mengaku sangat mudah dengan akad tersebut karena beliau tidak harus susah 

payah untuk mencari pinjaman. Menurut bapak Ibnu Sohib mengaku mengalami 

kerugian karena frekuensi buah pada masa sewa mengalami kenaikan harga. 

5. Bapak Yanto 
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Pada tahun 2016 menyewakan tanaman kebun pisangnya dengan seluas ½, 

transaksi sewa menyewa diadakan bersamaan dengan akad sewa pada panen 

pertama harga sewa disamakan dengan uang yang telah di pinjam dengan 

kesepakatan apapun yang terjadi di kemudian hari baik itu berupa kerugian atau 

keuntungan besar menjadi tanggung jawab masing-masing dan tidak berhak 

meminta penggantian pada pihak lain. Permintaan akad sewa diajukan oleh bapak 

Bokhori dengan motivasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk 

membayar motor SupraX bekas atau bodong dengan seharga 4,3 juta.
133

 

Berikut ini pengakuan penyewa kebun atau tanaman pisang berkenaan 

dengan keuntungan dan kerugian selama menyewa tanaman : 

1. Bapak Rindiansyah 

Pada tahun 2017 menyewa kebun atau tanaman pisang. Bapak 

Rindiansyah mengalami kerugian ± 2 kali kerugian besar yang disebabkan 

menurunnya jumlah buah. Kebun yang disewa berupa kebun atau tanaman buah 

pisang dengan 5 kali musim atau setara dengan 3 bulan. Keuntungan terbesar 

diperoleh pada saat musim ke 3 karena adanya lonjakan harga buah pisang yang 

mencapai 50%. Meskipun beberapa kali mengalami kerugian tidak membuat 

bapak Rindiansyah jera untk menyewa kebun atau tanaman pisang karena ketika 

nasib cukup baik keuntungan yang diperoleh cukup besar. Keuntungan juga dapat 

dimaksimalkan dengan memanen buah pisang lebih awal ketika keberadaan di 

pasaran komoditi tersebut masih minim.
134

 

2. Bapak Zarkoni 
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Menyewa tanaman sejak tahun 2015 dengan jenis sesuai dengan 

penawaran orang yang menyewakan. Kerugian menjadi hal yang biasa dialami 

karena gagal panen ataupun merosotnya harga tanaman buah pisang. Meski 

demikian hal ini masih dianggap hal yang wajar terjadi dalam dunia usaha dan 

sudah menjadi konsekuensi berbisnis. Jika tanaman yang disewa berbuah sesuai 

predeksi maka keuntungan besar mudah dicapai karena panen atau musim awal 

yang dilakukan bisa menaikan harga beli. 

3. Bapak Amrullah 

Dua kali melakukan sewa kebun atau tanaman buah pisang pada tahun 

2016, mengalami kerugian karena gagal panen. Gagal panen disebabkan oleh 

adanya musim panas yang menyebabkan terjadinya lahan tersebut mengalami 

kebakaran, dan pada saat sewa berikutnya  pohon tanaman pisang tersebut 

mengalami terkena pirus. Kerugian yang dialaminya menyebabkan bpak Amrullah 

jera menyewa kebun atau tanaman pisang karena kesulitan memperkirakan 

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada makhluk hidup.
135
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BAB IV 

ANALISA DATA 

 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan tentang praktik jual beli 

motor dengan pembayaran kebun atau tanaman pisang dalam Tinjauan Hukum 

Islam dalam beberapa panen atau bulan di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan 

Kabupaten Tanggamus dapat di analisa sebagai berikut : 

 

A. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Motor dengan Pembayaran Sewa Kebun 

Pisang di Desa Umbar Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus 

Cara pelaksanaan jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang 

di Desa Umbar Kecamatan  Kelumbayan Kabupaten Tanggamus tidak jauh 

berbeda dengan pelaksanaan sewa pada umumnya.  Pembayaran sewa tanaman 

kebun pisang yang terjadi di Desa Umbar merupakan suatu akad sewa-menyewa 

terhadap manfaat suatu tanaman kebun pisang untuk diambil buahnya dalam 

beberapa kali panen atau bulan yang telah ditentukan dan dengan imbalan yang 

tentu pula. Jenis tanaman yang biasa disewakan antara lain adalah buah pisang. 

Jual beli motor dengan pembayaran sewa ini biasanya diadakan antara 6 

sampai 10 kali panen atau setara dengan 5 bulan, dimana uang sewa dibayar di 

awal akad. Harga sewa biasanya disamakan dengan harga beli di musim pertama 

terjadinya akad. Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari motivasi yang 

melatar belakangi, demikian juga praktik  jual beli motor dengan pembayaran 

sewa kebun pisang di Desa Umbar Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus. Adapun 

beberapa motivasi orang yang menyewakan seperti yang tertera di dalam landasan 



106 
 

teori hal : 59 dan motivasi bagi penyewa seperti yang tertera dilandasan teori hal : 

60. 

Karena akad jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang di 

Desa Umbar Kec. Kab. Tanggamus ini biasanya diadakan bersamaan dengan akad 

jual beli di awal panen pertama, artinya akad sewa menyewa diadakan disaat 

tanaman kebun pisang berbuah dimana pada saat itu kedua belah pihak sepakat 

untuk mengadakan akad jual beli di awal panen pertama. Peninjauan pun diadakan 

pada saat tanaman kebun pisang berbuah sehingga pihak penyewa dapat dengan 

mudah mengkalkulasi dan memperhitungkan harga sewa dan keuntungannya. Jika 

akad sewa menyewa diadakan saat naman kebun pisang tidak berbuah maka 

penyewa hanya mengkalkulasi dari kebiasaan harga di tahun-tahun sebelumnya 

atau memperkirakan dari luas tanaman kebun pisang saja. 

Setelah kedua belah pihak mengadakan penawaran dan peninjauan, maka 

tahap selanjutnya adalah transaksi. Harga diterapkan setelah melalui proses tawar 

menawar antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, penetapan harga sewa 

disamakan dengan harga jual beli karena akad sewa menyewa biasanya diadakan 

bersamaan akad jual beli, maka harga sewa diterapkan berdasarkan estimasi 

masing-masing pihak atau didasarkan pada harga beli di tahun-tahun sebelumnya. 

Harga sewa biasanya diserahkan saat transaksi sebagai bayaran atau sesuai 

kesepakatan kedua belah pihak. Ijab dan qabul dinyatakan secara lisan dengan 

menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah 

pihak. Ijab dan qabul ini diadakan setelah terjadinya kesepakatan harga antara 

kedua belah pihak. 
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Adapun hak dan kewajiban jual beli motor dengan pembayaran sewa di 

Desa Umbar Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus antara lain : 

1) Orang yang menyewakan berhak menerima imbalan/harga sewa terhadap 

apa yang disewakan pada saat panen terjadinya akad. 

2) Perawatan obyek sewa dibebankan kepada pemilik tanaman kebun pisang 

(orang yang menyewakan). 

3) Orang yang menyewa berhak atas manfaat obyek sewa, yaitu berhak 

memanen atau memetik buah yang dihasilkan oleh tanaman yang disewa. 

4) Setelah terjadinya kesepakatan, maka orang yang menyewakan tidak 

berhak menarik kembali tanaman kebun pisang yang disewakan. Demikian 

juga pihak penyewa tidak berhak menarik kembali uang atau barang 

sewanya. 

5) Bila terjadi bencana/kerugian maka hal itu menjadi tanggung jawab 

penyewa. 

Menurut kebiasaan, hak dan kewajiban ini hanya dinyatakan secara lisan 

saja dan tidak ada kesepakatan secara tertulis. Para pelaku mendasarkan 

kesepakatannya pada rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Dalam 

tahap ini juga disepakati jangka waktu sewa serta kesepakatan-kesepakatan lain 

yang bertujuan menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. 
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B. Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Motor dengan Pembayaran 

Sewa Kebun Pisang di Desa Umbar Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus 

Dalam urusan muamalah, adalah suatu yang mendasarkan dalam syari‟at 

Islam dan merupakan salah satu asas hukum Islam untuk memperhatikan 

kebaikan-kebaikan manusia. Pembentukan dan pembinaan hukum Islam itu 

sejalan dengan kemaslahatan umat manusia, memberikan manfaat dan 

meminimalisir kemafsadatan bagi manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan 

batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar dalam setiap tindakannya 

tidak menimbulkan kemadharatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak 

lain. Dengan demikian, diharapkan setiap manusia dapat mengambil manfaat 

antara satu dan yang lain dengan jalan yang lurus sesuai dengan norma-norma 

agama tanpa kecurangan dan kebatilan. Sebagai firman Allah SWT dalam 

Landasan Teori surat An-Nisa‟ ayat 29. 

Dalam praktik jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang di 

Desa Umbar Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus, motivasi para pelaku tidak 

dalam keadaan terpaksa, bahkan ada yang menyewakan lahan kebun pisangnya 

untuk membeli motor serta untuk memenuhi kebutuhan tersier mereka. Hanya ada 

beberapa pelaku yang menyewakan tanaman kebun pisangnya karena ada 

kebutuhan mendadak, dan tidak ada lagi jalan lain untuk memenuhi kebutuhan 

dengan cara lain misalnya dengan berhutang, dan sebagai bayaran hutang yang 

mereka miliki adalah dengan cara menyewakan tanaman kebun yang mereka 

punya. Jadi praktik jual beli motor dengan pembayaran sewa tanaman kebun 
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pisang ini tidak sesuai dengan kaedah fiqh di atas serta tidak sesuai dengan surat 

Al-Bagarah ayat 173. 

Obyek dengan pembayaran sewa tanaman kebun pisang ini yang 

disyaratkan dapat diserahkan sebagaiman penyerahan harga tidak terpenuhi dalam 

akad sewa tanaman kebun pisang di Desa Umbar Kec. Kelumbayan Kab. 

Tanggamus. Penyerahan objek sewa pembayaran tanaman kebun pisang ini 

ditangguhkan sampai tanaman kebun pisang tersebut berbuah. Selama belum ada 

penyerahan maka pemeliharaan tanaman menjadi tanggung jawab pemilik 

tanaman (orang yang menyewakan). Jika tanaman tidak berbuah maka tidak ada 

penyerahan karena pada dasarnya yang diambil dari tanaman kebun pisang 

tersebut adalah buahnya. 

Obyek melalui pembayaran sewa kebun pisang ini juga dapat 

dimanfaatkan dengan semprurna sampai kepada masa yang disepakati, serta 

dengan adanya jaminan keselamatan obyek sewa. Syarat ini sangat rentan tidak 

terpenuhi karena manfaat dari tanaman kebun pisang ini yang disepakati adalah 

buahnya. Dalam pelaksanaan akad jual beli motor dengan pembayaran sewa 

kebun pisang di Desa Umbar Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus terjadinya 

akad/kesepakatan adalah di panen pertama transaksi, dimana biasanya sewa ini 

dilaksanakan 6 sampai 10 panen atau setara dengan 5 bulan. Penyewa dengan psti 

dapat memanfaatkan tanaman kebun pisang di panen pertama akad, sedangkan 

untuk selanjutnya penyewa harus menunggu panen berikutnya, dimana buah dari 

tanaman kebun pisang tersebut belum nampak banyak buahnya dan tidak 

dipastikan apa yang akad terjadi dengan tanaman kebun pisang tersebut di panen 



110 
 

berikutnya. Apakah tanaman kebun pisang tersebut akan banyak buahnya atau 

bahkan ada bencana yang dapat merusak tanaman kebun pisang tersebut serta 

menghalanginya untuk berbuah. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa tidak ada 

jaminan keselamatan obyek sewa dalam pemenuhan kemanfaatan ini. Jika hal ini 

terjadi maka pihak penyewa akan mengalami kerugian. 

Pelaksanaan jual beli motor dengan pembayaran kebun pisang di Desa 

Umbar Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus menunjukkan tingginya unsure 

ketidak pastian dan spekulasi hasil baik oleh orang yang menyewakan maupun 

oleh penyewa. Apabila dalam jangka waktu sewa ternyata tanaman kebun pisang 

ini tidak buah, maka pihak penyewa akan menanggung kerugian karena uang 

sewa telah dibayar saat akad. Namun jika dalam jangka waktu sewa tersebut 

ternyata buahnya banyak dan harga buah mengalami kenaikan, maka orang yang 

menyewakan yang dirugikan. Hemat penulis ada indikasi maisir (judi) dan gharar 

(penipuan) dalam pelaksanaan jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun 

pisang di Desa Umbar Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus. Para pihak dalam hal 

ini mempertaruhkan buah tanaman pisang yang menjadi obyek sewa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang 

“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Motor dengan Pembayaran Sewa 

Kebun Pisang (Studi Kasus di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten 

Tanggamus), maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang di Desa 

Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Diawali dengan 

kesepakatan antara mu‟ajjir (pemilik lahan) dan musta‟ajjir (penyewa), 

dimana mu‟ajjir memberikan motor atau uang kepada musta‟ajjir dengan 

waktu dan luas kebun yang telah ditentukan diawal. Adapun mua‟ajjir 

menyerahkan kebun tanamannya kepada musta‟ajjir untuk diambil buahnya 

sebagai pengganti uang bayaran meskipun buah yang menjadi manfaat objek 

sewa belum tampak. Dalam jangka waktu jual beli motor dengan pembayaran 

sewa, mua‟ajjir hanya bertanggung jawab untuk memelihara tanamannya, 

sedangkan jika terjadi kerugian dikarenakan tanaman rusak atau tidak berbuah 

maka musta‟ajjir tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad 

sewa. Jika terjadi kenaikan frekuensi buah atau kenaikan harga yang 

menyebabkan musta‟ajjir memperoleh keuntungan banyak, maka mua‟ajjir 

tidak berhak meminta pengurangan jangka waktu sewa atau bagi untung. 

2. Pelaksanaan jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang di Desa 

Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus tidak memenuhi 
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beberapa syarat dalam akad sewa (Ijarah). Aspek manfaat objek sewa yang 

menjadi inti dari jual beli dengan pembayaran sewa yaitu buahnya, sangat 

rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut 

akan berbuah atau tidak berbuah. Jual beli dengan pembayaran sewa kebun 

pisang di Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tenggamus 

tampaknya mengandung unsur ketidakpastian, maisir dan gharar. Karena itu 

praktik jual beli motor dengan pembayaran sewa tersebut lebih banyak 

mengandung mafsadah dari pada maslahahnya sehingga dalam hukum Islam 

dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak. 

 

B. Saran 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Untuk para pihak yang melaksanakan jual beli motor dengan pembayaran 

sewa kebun pisang dengan pembayaran sewa kebun pisang supaya tidak  

melaksanakan kegiatan seperti ini karena jual beli motor bekas atau bodong 

itu tidak boleh ataupun dilarang dalam Islam, karena dalam hukum Islam 

jual beli seperti ini hukumnya haram.  

2. Pelaksanaan jual beli motor dengan pembayaran sewa kebun pisang, 

sebaiknya tidak saling merugikan antara keduah belah pihak agar 

terciptanya tujuan yaitu tolong-menolong.  
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