
 
 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DATABASE 

PIN KONVEKSI 

 

(Studi pada Puji Database Way Halim Bandar Lampung) 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

Dalam Ilmu Syari’ah 

 

Oleh 

 

Nama : Cindy Pilangan 

Npm :1421030201 

 

Program Studi : Muamalah 

FAKULTAS SYARI’AH 

UNIVERSITAS  ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1439 H / 2018 M 



2 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI 

DATABASE PIN KONVEKSI 

(Studi pada Puji Database Way Halim Bandar Lampung) 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 

 Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  

Dalam Ilmu Syari‟ah 

 

Oleh :  

 

 

CINDY PILANGAN 

NPM : 1421030201 

 

Program Studi : Muamalah  

 

Pembimbing I     : Drs. H. Khoirul Abror, M.H. 

Pembimbing II   : H. A. Khumedi Ja’far, S.Ag.,M.H. 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH 

UNIVERSITAS  ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1439 H / 2018 M 

  



3 

ABSTRAK 

 

 Jual beli database pin konveksi adalah bisnis yang menjual kumpulan pin 

(kontak) pabrik konveksi/first hand dengan menjual barang-barang seperti: baju, 

tas, sepatu, boneka, matras, gamis, jilbab, celana, wedges, jeans, barang import-

lokal dan produk lainnya yang sudah dikumpulkan dalam 1 file. Objek yang 

diperjualbelikan adalah pin BBM (Blackberry Masanger). Tetapi jual beli ini 

belum ada jaminan bahwa database pin koveksi yang dijual dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya sehingga terdapat unsur gharar dan dikemudian hari 

pembeli merasa dirugikan. 

Berdasarkan permasalahn di atas rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana praktik jual beli database pin konveksi pada Puji Database Way 

Halim Bandar Lampung, dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli 

database pin konveksi pada Puji Database Way Halim Bandar Lampung. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendiskripsikan jual beli database pin konveksi pada Puji Database dan untuk 

mengetahui pandangan hukum Islam tentang jual beli database pin konveksi pada 

Puji Database. 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dengan teknik wawancara secara 

langsung dan dokumentasi. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli 

database pin konveksi telah terjadi ketidakjelasan pada objek yang diperjual 

belikan karena tidak semua kontak dapat dihubungi. Selain itu juga ada penipuan 

terkait promosi yang dilakukan. Ditinjau dari hukum Islam tipuan dan 

ketidakjelasan pada objek tersebut termasuk  dalam jual beli gharar, dan jual beli 

seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena, unsur kerelaan dalam akad 

jual beli hanya bersifat sementara. Ketika keadaan sudah jelas dan pembeli 

mengetahui maka akan timbul rasa tidak rela dan dirugikan. Dengan kesimpulan 

tersebut, maka sebaiknya Puji Database selaku owner meneliti dahulu data kontak 

pin BBM pabrik yang menjadi objek jual beli. Sebaiknya yang diperjual belikan 

hanyalah kontak pin BBM yang jelas dan dapat dihubungi. Serta sebaiknya 

melakukan promosi dengan jujur. 
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MOTTO 

                        

           

 “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. 

(Q.S. Al-Baqarah (2) : 188) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul  

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan 

arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. 

Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman 

terhadap judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini 

merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan 

dibahas.  

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang  Jual Beli 

Database Pin Konveksi (Studi pada Puji Database Way Halim Bandar 

Lampung) adapun istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut: 

Tinjauan adalah hasil menuju, pandangan pendapat (sesudah, 

menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).
1
 

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini berlaku dan mengikat untuk ummat beragama Islam. 
2
 

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar meukar barang atau barang 

dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua 

(Jakarta:Balai Pustaka, 1991), h. 1060. 
2
 Amir Syarifuddi, Ushul Fiqih Jilid 1 (Jakarta :Kencana Pranada Media Group,2009), h. 

6. 
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lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan 

syara‟ (Hukum Islam).
3
 

Database adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca 

oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan 

atau pengaturan atau isi data itu merupakan kreasi intelektual.
4
 

Pin Konveksi adalah kontak BBM pedagang konveksi yakni kaos, jaket, baju, 

tas dan lain sebagainya.  

Berdasarkan penegasan judul di atas, dapat diketahui bahwa yang  

dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Tentang  Bisnis Jual Beli Database 

Pin Konveksi” adalah  jual beli sekumpulan kontak pedagang konveksi yang  

dilakukan oleh Puji Database yang dianalisis menggunakan Hukum Islam 

sebagai pisau analisis.  

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun alasan-alasan tertarik memilih dan menentukan judul tersebut 

adalah : 

1. Alasan Objektif  

Karena dengan berkembangnya zaman objek jual beli pun semakin 

bermunculan. Salah satu objeknya pin yang datanya tidak terjamin 

kebenarannya. Sehingga kemungkinan ada pihak yang dirugikan.  

 

 

                                                             
3
  Khumedi Jafar, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandar Lampung: Permatanet, 

2016, h. 104. 
4
  M. Marwan, Jimmy P., Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition, (Gama 

Press, 2009), h. 153. 
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2. Alasan Objektif  

Ditinjau dari aspek bahasa judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu 

yang pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Raden Intan Lampung. 

C. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan bermasyarakat memang penting, apalagi manusia tidak dapat 

hidup sendiri. Oleh sebab itu manusia saling berinteraksi antara satu dengan 

yang lainnya, atau disebut juga dengan bermuamalah. Memang telah kita 

ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari kegiatan 

muamalah. Namun tidak semua masyarakat mengetahui secara kaffah akan 

peraturan-peraturan dalam bermuamalah, misalnya dalam kasus jual beli.  

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan 

manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai 

aktivitas, termaksud aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli 

harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai 

khalifah dimuka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan 

wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dimuka bumi. 

Pada masa sekarang, jual beli mengalami perkembangan. Dulu manusia 

melakukan transaksi jual beli secara langsung, kini dengan berkembangnnya 

ternologi transaksi jual belipun dapat dilakukan tanpa harus bertemu. Hal ini 

tentunya lebih memudahkan manusia dalam melakukan transaksi. Kemajuan 

teknologi pada masa kini dalam bidang jual beli memudahkan para pembeli 

untuk melakukan transaksi, karena pembeli tidak datang ketoko melakukan 
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transaksi, cukup dengan sejumlah uang kepada rekening penjual melalui 

Automatic Teller Machine (ATM). Hal ini lebih menghemat waktu dan biaya 

bagi pihak pembeli. Selain itu kemajuan teknologi juga menguntungkan bagi 

pihak penjual. Dalam menawarkan produknya, dulu seseorang harus 

memasang iklan agar produknya dikenal banyak masyarakat. Biaya yang 

dikeluarkan pun tidak sedikit. Kini menawarkan produk bisa dilakukan 

melalui media sosial, tentunya biaya yang dikeluarkan terjangkau. Dengan 

adanya kemudahan ini, tentu nya membuka peluang bagi masyarakat yang 

ingin berbisnis dagang. Segala sesuatu yang dirasa bermanfat bagi masyarakat, 

maka dapat diperjual belikan. Hal ini terbukti dengan ada nya bisnis yang 

sedang ramai di perbincangkan pada masyarakat kita. Bisnis yang menjanjikan 

“modal sekali, untung berkali-kali”, bisnis ini bernama jual beli database pin 

konveksi.  

Jual beli database pin konveksi yang booming sejak tahun 2016 adalah 

bisnis yang menjual kumpulan pin (kontak) pabrik konveksi/first hand dengan 

menjual barang-barang seperti: baju, tas, sepatu, boneka, matras, gamis, jilbab, 

celana, wedges, jeans, barang import-lokal dan produk lainnya yang sudah 

dikumpulkan dalam 1 file. Sudah banyak yang bergabung dalam bisnis ini, 

mulai dari kalangan usia muda dan tua, tetapi bisnis ini tidak terjamin validitas 

datanya sehingga kemungkinan bisnis ini terdapat unsur penipuan.  

Berdasarkan praktiknya, objek yang diperjualbelikan adalah pin bbm. 

Dengan harga  mulai dari RP 200.000 sudah mendapatan 1 file yang isinya 

ratusan pin konveksi. Pembisnis memasarkan pin konveksi ini melalui online 
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yaitu membuat kata-kata yang menarik supaya orang tertarik pada bisnis ini. 

Keuntungan pada bisnis ini dapat membuka olshop atau berjualan offline dan 

menjual kembali pin bbm para konveksi tersebut. Tetapi objeknya termasuk 

data pribadi seseorang dan tidak boleh diperjualbelikan tanpa seizin 

pemiliknya. Bisnis inipun belum ada jaminan bahwa database/pin konveksi 

yang dijual dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.  

Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslim harus memperhatikan 

dan mempertimbangkan, apakah transaksi seperti ini sesuai dengan dasar-

dasar dan  prinsip muamalah yang disyariatkan. Ajaran Islam dalam persoalan 

muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit melainkan ajaran yang fleksibel 

dan elastis yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi 

modern, selama tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan Sunnah.
5
 

Sebagai masyarakat sosial yang kita tidak dapat lepas dari aktivitas jual 

beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. 

Sedangkan menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah 

pertukaran harta atas dasar suka rela atau memindahkan milik dengan ganti 

yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).
6
 

Jual beli dihalalkan hukumnya serta dibenarkan agama asal memenuhi 

syarat-syarat serta rukun-rukunnya. Barang atau benda yang diperjual belikan 

dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan 

dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. 

Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan ketraguan salah satu pihak atau 

                                                             
5
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama 2007), cet kedua, h.  5. 

6
 Suwardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 128. 
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jual beli yang mengandung penipuan.
7
 Dengan demikian hukum ini disepakati 

oleh para ahli ijma (ulama mujtahidin). Memang ditegaskan didalam al-Quran 

menerangkan jual beli itu dihalalkan, sedangkan riba diharamkan.
8
 

Hal ini sejalan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 

tahun 1999 Pasal 2 yang menjelaskan bahwa “Perlindungan konsumen 

berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen serta 

kepastian hukum. 

 Berdasarkan latar belakang diatas dipandang baik untuk teliti lebih lanjut 

tentang praktik bisnis yang diterapkan oleh pelaku jual beli  database pin 

konveksi ini dengan menekankan pada akad jual beli serta mekanisme 

transaksi jual beli seperti ini apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 

Kemudian menuangkannya dalam sebuah judul skripsi Tinjauan Hukum 

Islam Tentang Jual Beli Database Konveksi diharapkan dari hasil kajian ini 

dapat diajukan acuan dalam pelaksanaan transaksi jual beli  pin konveksi. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan 

fokus permasalahan, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana praktik jual beli database pin konveksi pada Puji Database 

Way Halim Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang  jual beli database pin 

konveksi pada Puji Database Way Halim Bandar Lampung ? 

                                                             
7
 Khumaidi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandar Lampung: Permatanet, 

2016, h. 110. 
8
 T.M Hasbi Ash Shiddiqi, Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab, Semarang 

Pustaka Rizki Putra, 2001. Cet kedua, h. 328. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan jual beli database pin 

konveksi pada Puji Database Way Halim Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang jual beli database 

pin konveksi pada Puji Database Way Halim Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pemahaman mengenai sistem bisnis jual beli  database 

pin konveksi dalam pandangan dan penilaian Hukum Islam. 

b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas 

Syari‟ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 

bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan 

menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan 

pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.
9
 Dalam hal ini, penulis 

memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang jual beli  database 

pin konveksi di media sosial. 

1. Jenis Penelitian  

                                                             
9
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 156. 



21 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Penelitian ini termaksud jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 

suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau 

lapangan.
10

 Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan 

(library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan liberatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun 

laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, 

gejala, atau kelompok tertentu. 

3. Data dan Sumber Data  

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari 

pelaksanaan terhadap penjualan database pin konveksi tersebut. Oleh 

karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Data Primer  

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

responden atau obejk yang diteliti
11

. Dalam hal ini data primer yang 

diperoleh peneliti bersumber dari pelaku jual beli database konveksi 

yang memahami transaksi dalam mekanisme jual beli tersebut. 

                                                             
10

 Kartini Katono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung:CV.Mandar 

Maju,1996), h. 81. 
p

11
 Kholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, Jakarta Bumi Aksara, h. 70. 
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b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, 

majalah, makalah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan 

judul skripsi yang dimaksud
12

. Pengumpulan data sekunder dapat 

dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-

data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada 

perpustakaan. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai 

karakteristik yang sama.13 Bisa juga disebut sebagai himpunan 

keseluruhan karakteristik dari objek yang di teliti. 

b. Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.14 

Menurut Suharsimi Arikunto apabila subjeknya kurang dari 100 

maka lebih baik di ambil semua. Selanjutnya jika subjeknya besar 

atau lebih dari 100 dapat diambil 10% nya.
15

 

 Maka adapun pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

Rrandom Sampling pemilihan sekelompok subjek yang dijadikan 

                                                             
12

 Syafari Imam Asyari, Suatu Pendekatan Praktis Metodologi Penelitian 

Sosial,(Surabaya : Usaha Sosial, 1981), h. 69. 
13

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h. 108. 
14

 Ibid, h. 172. 
15

 Ibid, h. 177. 
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sampel populasi dilakukan secara acak. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini kurang dari 100 yaitu 4 orang terdiri dari 1 penjual 

dan 3 pembeli. 

5. Metode Pengumpulan Data  

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan 

beberapa metode, yaitu : 

a. Interview  

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan 

pada masslah, tujuan dan hipotesis penelitian. 
16

 Pada 

prakteknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk 

diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan 

kegiatan praktik jual beli database pin konveksi. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi  adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. 

Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat 

pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan 

sosial dan dokumen lainnya. 

 

 

 

                                                             
16

 Ibid, h. 188. 
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6. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Jual Beli Database Pin Konveksi akan dikaji menggunakan 

metode kualitatif atau dengan pendekatan berpikir menggunakan 

metode induktif atau deduktif. Tujuannya untuk mengetahui 

pandangan hukum islam terhadap jual beli database pin konveksi. 
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BAB II 

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM 

 

A. Prinsip Muamalah 

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa 

saja yang dikendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah SWT berdasarkan 

al-Qur‟an dan as-Sunnah. Sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dalam 

kehidupan ekonomi, perlu dikembangkan beberapa instrumen ekonomi, agar 

muamalah tidak dikembangkan secara liar, keluar dari jalur dan rambu-rambu 

yang telah ditetapkan syar‟i, maka ulama membangun dhabith fiqh muamalah 

yang paling utama adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip Umum Muamalah 

Dalam fikih muamalah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus 

diperhatikan,
17

 yaitu: 

a. Prinsip Pertama 

 َاأَلْصُل ِف اْلُمَعاَماَلِت ْاإلبَاَحُة إالَّ َأْن َيُدلَّ َد لِْيُل َعَلى ََتْرْيَِْها

“ Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya” 

 

Ini mengandung arti, bahwa  hukum Islam memberi 

kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dana macam muamalah 

baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. 

                                                             
17

 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 152. 
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Berdasarkan prinsip tersebut, menurut Jamal al-Din, 

sebagaimana dikutip dari buku Hukum Ekonomi Syariah karangan 

Fathurrahman Djamil, bahwa: 

1) Untuk menetapakan kebolehan suatu bentuk mu‟amalah tidak 

diperlukan mencari dasar hukum syar‟i-nya (al-Quran dan as-

Sunnah karena hukum asalnya adalah boleh (mubah), bukan 

haram. 

2) Keterangan tekstual (nash) dalam al-Qur‟an dan sunnah tentang 

muamalah tidak dimaksudka sebagai pembatasan dalam 

menciptakan bentuk-bentuk mu‟amalah baru yang tidak termuat 

dalam al-Qur‟an dan sunnah. 

3) Dalam menciptakan bentuk-bentuk mu‟amalah baru, untuk 

menentukan hukum kebolehannya, tidak perlu dianalogikan 

dengan bentuk mu‟amalah yang dijelaskan dalam nash. 

4) Disamping itu, untuk menentukan kebolehan juga tidak perlu 

dianalogikan (ilhaq) dengan suatu pendapat hukum Islam hasil 

ijtiihad, atau dengan beberapa bentuk mu‟amalah yang telah ada 

dalam literatur hukum Islam, termasuk tidak diperlukan 

penggabungan beberapa pendapat (taufik). 

5) Ketentuan satu-satunya yang harus diperhatikan dalam menentukan 

kebolehan muamalah baru adalah “tidak melanggar nash yang 

mengharamkan, baik nash al-Qur‟an maupun as-Sunnah”. 
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6) Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan ketika membuat sebuah 

muamalah baru adalah meneliti dan mencari nash-nash yang 

mengharamkannya, bukan nash yang membolehkannya.
18

 

b. Prinsip Kedua 

ْر وِط ِف اْلُمَعاَماَلِت احَلاَلل  َاألَ ْصُل ِِف الشَّ

“ Hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal” 

Prinsip ini juga memberikan kebebasan kepada umat Islam 

untuk mengembangkan model dalam muamalah, baik akad maupun 

produknya. Umat Islam diberikan kebebasan untuk membuat syarat-

syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jengan sampai kebebasan 

tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.
19

 

c. Prinsip Ketiga  

َجْلِب اْلَمَصا ِلح َعَلىَد ْرءُاْلَمَفا ِسُد ُمَقدَّ ُم   

“Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat 

dan menghindarkan mudharat atau sering disebut maslahah 

(kemaslahatan)”. 

 

Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk 

muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan 

masyarakat tidak dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkotika, 

prostitusi dan sebagainya. 

                                                             
18

 Ibid., h. 153-154.  
19

  Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 13. 
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Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk 

kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, 

material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu yang 

dipandang Islam bermashlahat jika memenuhi dua unsur yakni 

kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan 

(tayyib) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan 

muḍarat merugikan pada salah satu aspek. Secara luas, maṣlahat 

ditujukan pada pemenuhan visi kemashlahatan yang tercakup dalam 

muqaṣid (tujuan) syariah yang terdiri dari lima unsur, yaitu agama (al-

dien), keturunan (al-naṣ), jiwa (al-nafs), harta kekayaan (al-mȃl), dan 

akal pikiran (al-aql). Indikator maṣlahat, yaitu mendatangkan manfaat 

berupa menyejahterakan, membahagiakan, menguntungkan, 

memudahkan, dan meringankan, sedangkan indikator menghindarkan 

mudharat berupa menyengsarakan, menyusahkan, merugikan, 

menyulitkan, dan memberatkan.
20

 

d. Prinsip Keempat  

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai 

keseimbangan (tawazun) dalam pembangunan. Konsep keseimbangan 

dalam konsep syariah/muamalah Islam meliputi berbagai segi, antara 

lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan 

spiritual, pembangunan sektor keuangan dan sektor riil, dan 

pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi 

                                                             
20

  Fathurrahman Djamil, Op. Cit., h. 154. 



29 

syariah tidak hanya ditunjukan untuk pembangunan sektor korporasi, 

namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang 

terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi 

secara keseluruhan.
21

 

e. Prinsip Kelima 

Mu‟amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan 

menghindarkan unsur-unsur kedzaliman. Keadilan adalah 

menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu 

hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. 

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip 

muamalah yang melarang adanya unsur riba, dẓalim, maysir, gharar, 

objek transaksi yang haram.
22

 

 2. Prinsip Khusus Muamalah 

  Secara khusus prinsip muamalah ini dapat dikategorikan pada dua 

hal, yaitu hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah 

dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam bidang muamalah. 

a. Hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan 

 Beberapa prinsip muamalah yang diperintahkan antara 

lain:objek peniagaan harus halal dan tayyib, didasarkan pada kerelaan 

(an-taraḍhin), dan pengelolaan yang amanah. 

1) Objek perniagaan halal 

                                                             
21

  Ibid., h. 155. 
22

  Ibid., h. 156. 
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  Prinsip dalam muamalah adalah mesti halal dan bukan 

berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Dalam 

perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan 

tindakan haram. 

  Islam telah menggariskan sejumlah barang atau komoditas 

yang halal dan yang tidak halal. Di sini manusia dihadapkan pada 

pilihan untuk menggunakan, memanfaatkan semua yang halal bagi 

kepentingan bisnisnya. 

2) Adanya kerelaan  

  Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang 

dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. 

Keralaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai 

prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi 

tidak dipenuhi asas ini, maka itu sama artinya dengan memakan 

sesuatu dengan cara yang bathil. Transaksi yang dilakukan tidak 

dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling 

rela diantara para pelaku, jika didalamnya ada ntekanan, paksaan, 

dan penipuan. Kondisi ridha ini diimplementasikan dalam 

perjanjian yang dilakukan diantaranya dengan kesepakatan dalam 

bentuk sighat (ijab dan kabul) serta adanya konsep khiyar (opsi).
23

 

 

 

                                                             
23

 Ibid., h. 157. 
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3) Pengurusan dana yang amanah 

  Dalam berbisnis, nillai kejujuran dan amanah dalam 

mengurus dana merupakan ciri yang meti ditunjukkan karena 

merupakan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari.
24

 

b. Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan 

 Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan adalah berupa kegiatan 

transaksi yang didasarkan pada riba, gharar, tadlis, dan maysir. 

1) Riba  

  Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan 

usaha adalah riba. Riba, pada dasarnya ada tambahan atau 

kelebihan yang diambil secara zalim. 

2) Gharar  

  Gharar adalah ketidakjelasan sifat sesuatu. Dalam konteks 

mu‟amalah adalah ketidakjelasan objek transaksi yang berpotensi 

menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi. Larangan 

gharar dalam muamalah adalah untuk melindungi para pihak yang 

melakukan muamalah, khususnya yang menggunakan transaksi 

atau akad.
25

 

3) Tadlis (penipuan) 

  Tadlis merupakan penipuan atas adanya kecacatan dari 

barang yang diperjualbelikan. Tadlis ini bisa dari penjual atau 

pembeli. Tadlis dari penjual berupa merahasiakan cacat barang dan 

                                                             
24

  Ibid., h. 158. 
25

  Imam Mustofa, Op.Cit., h. 16-17. 
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mengurangi kuantitas atau kualitas barang tetapi seolah-olah tidak 

berkurang. Tadlis dari pembeli berupa alat pembayaran yang tidak 

sah.
26

 

4) Maysir  

  Maysir dalam konteks ini adalah tindakan spekulasi yang 

tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalam bermuamalah Islam 

mengajarkan kehati-hatian agar tidak terjadi kedẓaliman yang 

merugikan salah satu pihak yang melakukan suatu akad.
27

 

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

 Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa 

(etimologi) maupun secara istilah (terminologi).  

 Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti : 

ْيئِ  ْيِئ بِا لشَّ  ُمَقا بَ َلُة الشَّ
“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”  

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

perdagangan. Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT:
28

 

 ...يَ ْر ُجْوَن ِِتَا رًَة َلْن تَ بُ ْوَر       
 “ Mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.” 

(Q.S. Fathir (35)  : 29 )
29
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 Fathurrahman Djamil, Op. Cit., h. 169. 
27

 Imam Mustofa, Op. Cit., h. 18. 
28

 KhumedI Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet, 

2016), h. 103. 
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Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat:
30

 

a. Menurut Ulama Hanafiah, jual beli adalah: 

 ُمَبا َد لَُة َمٍل ِبَاٍل َعَلى َوْجٍو ََمُْصْوصٍ 
“Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara 

khusus (yang dibolehkan).” 

 

b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah : 

 ُمَقا بَ َلُة َما ِل ِبَاٍل  ََتِْلْيًكا   
“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan.” 

c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah 

اِل ََتِْلْيًكا َوََتَلًُّكا 
َ

 ُمَبا َد لَُة املَاِل بْامل
“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan 

milik.” 

 

d. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 

melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling 

merelakan.
31

 

 Menurut Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawinya adalah 

saling menukar (pertukaran). Kata Al-Bai’ dan Asy Syiraa (beli) 

dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-

masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak 

                                                                                                                                                                       
29

 Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan (Bandung: Dipenogoro, 

2010), h. 437 
30

 Khumedi Ja‟far, Op.Cit., h.103-104. 
31

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Gradindo Persada, 2014),h. 67.  
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belakang.
32

 Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual 

beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. 

 Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar 

sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad 

yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak 

menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak 

lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan 

adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan 

manfaatnya atau bukan hasilnya. 

 Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang 

bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, 

penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat dilealisir 

dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang 

itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui 

sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu
33

.  

 Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menyatakan pengertian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana 

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu 

kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.
34

 

Dari pengertian yang diberikan Pasal diatas, maka dalam jual beli 

membebankan dua kewajiban, yaitu: 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 12, (Bandung: Alma‟arif, 1997), h. 47. 
33

 Hendi Suhendi, Op.Cit., h. 69-70. 
34  R. Subekti dan R. Tjitrisudibio, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, (Jakarta: 

Pradnya Paramita, 2013), h. 366. 
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a) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada 

pembeli. 

b) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada 

penjual. 

 Berdasarkan pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli 

adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang 

dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas 

dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara‟ 

(hukun Islam).
35

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

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

situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syabiti (w.790 H), pakar fiqh 

Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syabiti 

memberi contoh ketika terjadi praktik ihtkar (penimbunan barang) 

sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.
36

 Jual beli 

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

a. al-Qur‟an  

 Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada 

generasi sesudahnya secara metawatir, membacanya merupakan 

ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan 
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 Khumedi Ja‟far, Op.Cit., h. 104. 
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 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114. 
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ditutup dengan surat An-Nas.
37

 Imam Asy-Asyafi‟i, sebagaimana para 

ulama lainnya menetapkan bahwa al-Qur‟an sebagai sumber hukum 

Islam yang paling pokok. Terdapat sejumlah ayat al-Qur‟an yang 

berbicara tentang jual bel, diantaranya dalam Q.S. Al-Baqarah, (2) : 

275  : 

      اهلل        

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”. 
38

 

 

 Ayat diatas secara umum tapi tegas memberikan gambaran 

tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT 

tegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun 

keduannya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan 

ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan sifnifikan 

terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan 

disamping tanggung jawab risiko kerugian yang kemungkinan 

timbul dari usaha ekkonomi itu sendiri.  

Dalam Q. S. al-Baqarah : 198 : 

                   

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu”. 
39 

 

Allah SWT juga menjelaskan dalam Q.S An-Nisa (4) : 29 :  
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 Rachmat Syafei, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 50. 
38

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang: Toha Putra, 2000), h. 
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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”.
40

 

 

  Kandungan surat tersebut menekankan keharusan 

mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak 

melakukan (الباطل) al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan 

agama atau pesyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga 

menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang 

diistilahkan dengan (عن تر اض منكم) „an taradhin minkum. Walaupun 

kerelaan adalh suatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan 

tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang 

dikenal dengan adat kebiasaan sebah serah terima adalah bentuk-

bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. 

b. Sunnah  

 Sunnah sering sekali disamakan dengan hadis, artinya semua 

perkataan, perbuatan, dan taqrir yang disandarkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah 

al-Qur‟an.
41

 Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. 

diantaranya adalag hadis Rifa‟ah dan ibn Rafi‟ bahwa : 
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 ُسِئَل النبى صلى اهلل عليو و سلم َأيُّ ْالَكْسِب َأْطْيُب ؟

ُرْوٍر )رواه البزاز والحاكم َقا  42(َل : َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه وَُكلُّ بَ ْيٍع َمب ْ

“Rasulullah SAW, ditanya salah seoarang sahabat mengenai 

pekerjaan (profesi) apa yang palingh baik. Rasulullah SAW, ketika 

itu menjawab : Usaha tangan manusia itu sendiri dan setiap jual beli 

yang diberkati.” 

 

 Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-

kecurangan mendapat berkat dari Allah SWT. 

c. Ijma‟  

 Dari kandungan ayat-ayat dan hadits-hadit yang dikemukakan 

di atas sebagai landasan hukum jual beli, para ulama fiqh mengambil 

suatu kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). 

Akan tetapi, menurut imam Asy-Syabiti hukumnya bis berubah 

menjadi wajib dalam situasi tertentu. Contohnya, bila pada waktu 

tertentu terjadi pratek ihtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga 

persediaan hilang pada pasar dan harga melonjak naik. Apabila 

terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para 

pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum 

terjadi pelonjakan harga barang tersebut.
43

 

 Pada prinsipnya, dasar hukum jual bei adalah boleh. Imam 

Syafi‟i mengatakan, “ Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau di 

lakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan 
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untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau yang 

diharamkan dengan izin-Nya maka termamsuk dalam kategori yang 

dilarang. Adapaun selain itu  maka jual beli hukumnya selama 

berada pada bentuk yang ditetapkan olelh Allah SWT.
44

 

 Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemikiran 

hartayang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-

masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang 

telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang 

diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan 

pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah, 

yaitu:
45

 

1) Prinsip kerelaan 

2) Prinsip bermanfaat 

3) Prinsip tolong menolong 

4) Prinsip tidak terlarang 

 Berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas 

bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli 

itu diperbolehkan asalkan di dalamnya memenuhi ketentuan yang 

ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan 

manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukan 

bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli. 
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3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

   Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai 

konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak 

penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan 

hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut mazhab hanafi 

rukun jual hanyalah ijab dan qabul. Dimana maksud dari ijab dan qabul 

tersebut adalah untuk saling menukar atau sejenisnya (mu’atha). Dengan 

kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata tau gerakan yang 

menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Akan 

tetapi Rukun Jual beli adalah sebagai berikut: 
46

 

1. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang 

diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap 

dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).  

2. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya 

(uangnnya). 

3. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara‟ untuk 

dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli. 

4. Shighat (ijab kabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan 

pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli 

menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah 

terima), baik transaksi menyerahkan banyak secara lisan maupun 

tertulis. 
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Sedangkan syarat jual beli adalah sebagai berikut:  

a. Subjek Jual Beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut
47

 : 

1. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik 

bagi dirinya, oleh karena itu apabila salah satu apabila salah satu 

pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. 

Hal ini sebagaimana firman Allah : 

             اهلل           

             

 “Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada oranrang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. 

Berilah mereke belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 

ucapkan kepada mereka kata-kata yang baik. 

(Q.S. An-Nisa : 5).
48

 

2. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa 

dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak 

melakukan suatu tekanan  atau paksaan kepada pihak lain, sehingga 

pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena 
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kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan 

bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.  

Hal ini sebagaimana firman Allah :  

                اهلل        

       

 

 “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara 

kamu”. (Q.S. An-Nisa : 49).
49

 

 

3. Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang 

mengingatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang 

yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum 

dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak 

dapat melakukaan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun 

hukum tersebut menyangkut kepentingan semata. 

Hal ini segaimana firman Allah : 

            اهلل          

             

 “Dan janganlah kamu serahkan kapada orang-orang yang belum 

sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) 

yang dijadikan Allah sebagai sumber kehidupan berilaj mereka 

belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada 

mereka dengan kata-kata yang baik. (Q.S. An-Nisa : 5).
50
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4. Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa 

apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang 

bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi yang 

dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-

anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik mana yang 

buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan 

belum bermimpi atau beluim haid), menurut sebagian ulama bahwa 

anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, 

khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. 

b. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya 

transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1. Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang 

diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan 

sebagai barang dan benda yang najis atau yang diharamkan. Tetapi 

perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung 

najis dan tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang 

atau sampah-sampah yang mengandung najis boelh diperjual 

belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsikan atau 

dijadikan sebagai makanan. Hal ini sebagaimana pendapat Sayid 

Saiq dalam kitab Fiqih Sunnah bahwa diperbolehkan seorang 

penjual menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung 

najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, 
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dapat dimanfaatkan sebagai bahan perapian dan juga dapat 

digunakan sebagai pupuk tanaman. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa barang-barang tersebut bukan untuk keperluan 

bahan makanan atau dikonsumsikan. 

2. Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya 

barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena 

pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli 

adalah barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, 

misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya, 

dinikmati keindahannya misalnya lukisan, kaligrafi, hiasan rumah 

dan lain-lain. Dinikmati suaranya seperti radio, TV, kaset dan lain 

sebagainya, serta dipergunakan untuk keperluan yang  bermanfaat 

seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Dengan demikian 

yang dimaksud dengan barang yang diperjual belikan dapat 

dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan 

ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang-

barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 

agama Islam yang berlaku. 

3. Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang 

melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan 

perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang 

tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. 

Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan 



45 

pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang 

sebagai perjanjian jual beli yang batal. 

4. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, 

maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan 

dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). 

Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam 

keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak 

sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang 

kepada pihak pembeli. 

5. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya 

bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat 

diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran 

lainnya. Maka tidak usah jual beli yang menimbulkan keraguan 

salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan. 

6. Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh 

dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda diperjual belikan 

tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, 

contohnya: jika ayahku pergi aku jual motor ini kepadamu. 

c. Lafaz (ijab kabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan 

kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran 

kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab kabul 

ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain: 
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1. Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, 

maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual 

menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya. 

2. Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul 

3. Harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul. 

4. Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan 

ijab dan kabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak 

menimbulkan pemahaman lain. 

5. Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak. 

2. Khiar dalam Jual Beli 

 Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah 

akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadi oleh 

sesuatu hal, khiar dibagi menjadi tiga macam,
51

 yaitu: 

a. Khiar Majelis 

 Khiar Majelis yaitu khiar jual beli dimana kedua belah pihak 

(penjual dan pembeli) bebas memilih, baik untuk menuruskan atau 

membatalkan jual beli, selama keduanya belum berpisah dari tempat 

akad jual beli. Hal ini sebagaimana sabda Nabi: 

َعاِن بِااْْلَِياِر َماََلْ يَ تَ َفرَّ قَا )رواه البخارى ومسلم(  اَلبَ ي ْ
“Penjual dan pembeli boleh khiar selama belum berpisah”

52
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Dengan demikian, apabila keduanya (penjual dan pembeli) telah 

berpisah dari tempat akad tersebut, bearti khiar majelis tidak berlaku 

(batal)ز 

b. Khiar Syarat 

 Khiar Syarat yaitu khiar jual beli yang disertai dengan perjanjian 

(syarat tertentu). Contoh seseorang berkata: saya jual mobil ini dengan 

harga Rp 30.000.000,- dengan syarat khiar selama tiga hari. Hal ini 

sebagaimana hadis Nabi: 

)رواه البيهاقي( اَْنَت بِاْْلَِياَر ِِف ُكلِّ ِسْلَعٍة اِبْ تَ ْعتَ َها َثالَ َث لََيالِ   
“Kamu boleh khiar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari 

tiga malam”.
53

 

 

 Dengan demikian, apabila sdah lewat dari tiga hari tiga malam, 

bearti khiar syarat tidak berlaku (batal). 

c. Khiar Aib  

 Khiar Aib yaitu jual beli yang memperbolehkan bagi pembeli suatu 

barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat cacat 

pada barang yang dibeli, baik cacat itu sudah ada pada waktu akad 

tawar menawar atau sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh 

pembeli. Contoh seorang membeli baju, setelah dicoba ternyata ada 

yang robek, maka baju tersebut boleh dikembalikan pada penjual. Hal 

ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu 

Dawud dan At-Tirmidzi dari Aisyah ra, ia berkata: “Ada seorang laki-

                                                             
53

 Ibid., h. 120. 



48 

laki yang membeli seorang budak dan telah tinggal bersama beberapa 

waktu, kemudian baru diketahui bahwa budak itu ada cacatnya, lalu 

hal itu diadukan kepada Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan 

supaya budak itudikembalikan kepada si penjual”. 

 Dalam mengembalikan barang yang cacat tersebut, hendaklah 

dilakukan dengan segera dan jangan dipakai sebelum dikembalikan. 

Dengan demikian, apabila barang yang dibeli itu sudah dipakai 

(apalagi dalam waktu yang lama), maka khiar aib tidak berlaku (batal).  

3. Macam-macam Jual Beli 

 Berkenaan dengan hal ini, Wahtahal Al-Juhaili membagi : 

a.  Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual dan 

pembeli), antara lain : 

a) Jual beli orang gila 

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak 

sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap 

tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal. 

b) Jual beli anak kecil 

 Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum 

mumazzis) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara 

yang ringan. 

c) Jual beli orang buta  

 Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta 

tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap 
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tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan 

menurut ulama Syaifi‟iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap 

dipandang tidak sah.  

d) Jual beli Fudhlul  

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh 

karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang 

tidak sah, sebab dianggap mengambil hak milik orang lain 

(mencuri). 

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

 Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang 

terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohannya dipandang 

tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan 

ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. 

f) Jual beli Malja’ 

 Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam 

bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak 

sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada 

umumnya.
54

 

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

belikan), antara lain : 
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a) Jual beli Gharar  

 Gharar menurut bahasa bearti tipuan yang mengandung 

kemungkinan besar yang tidak adanya kerelaan menerimanya 

ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara 

tidak benar (batil). Sedangkan gharar menurut istilah fiqh, 

mencakup kecurangan (gisy), tipuan (khida’) dan ketidakjelasan 

pada barang (jihalah), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan 

barang. Imam Shan‟ani menegaskan bahwa jual beli  yang 

mengandung gharar contohnya adalah tidak mampu menyerahkan  

barang seperti menjual kuda yang lari, menjual barang yang tidak 

berwujud atau barang yang tidak jelas adanya, barang yang dijual 

tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual ikan di laut.
55

 

   Para ulama fiqh mengemukakan beberapa defisini tentang 

gharar. Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad 

yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana 

atau tidak.  

  Pendapat Imam al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam 

as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari 

ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-

Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu objek akad yang 

tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, sepeti 

menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar 
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dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa 

yang menjadi akad tersebut.
56

 

   Kesimpulan dari definisi diatas adalah jual beli yang 

mengandung unsur gharar adalah jual beli yang mengandung 

bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan 

hilangnya harta sehingga timbul rasa ketidakrelaan terkait jual beli 

tersebut. 

Gharar dapat juga terjadi dalam empat hal yaitu:  

1) Kuantitas 

   Gharar dalam kuantitas tejadi dalam kasus ijon, dimana 

penjual menyertakan akan membeli buah yang belum tampak 

di pohon seharga Rp X. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian 

mengenai berapa kuantitas buah yang dijual, karena memang 

tidak disepakati sejak awal. Bila panennya 100 kg, harganya 

Rp X, bila panennya  50 kg, harganya Rp X pula, dan jika tidak 

panen maka harganya juga Rp X. 

2) Kualistas  

   Contoh gharar dalam kualitas adalah seorang peternak 

yang menjual anak sapi yang manis dalam kandungan 

induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal 

kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa anak 

sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan 

                                                             
56

  M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147. 



52 

spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimana kondisi anak sapi yang 

nanti lahir (walaupun lahir dalam keadaan mati misalnya) harus 

diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati. 

3) Harga  

   Gharar adalah harga terjadi bila, misalnya Bank Syariah 

menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah 1 

tahun dengan margin 20% atau dua 40%, kemudian disepakati 

oleh nasabah. Ketidakpastian terjadi karna harga yang 

disepakati tidak jelas, apakah 20% atau 40%. Kecuali bila 

nasabah menyatakan “setuju melakukan transaksi murabahah 

rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun” maka barulah 

tidak terjadi gharar. 

4) Waktu penyerahan 

  Gharar dalam waktu penyerahan terjadi bila seseorang 

menjual barang yang hilang misalnya, seharga Rp X dan 

disetujui oleh pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian 

mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli 

sama-sama tidak  tahu kapankah barang yang hilang itu dapat 

ditemukan kembali.  

  Dalam keempat bentuk gharar diatas, keadaan sama-sama 

rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementatra keadaan 

masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari, 
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yaitu ketika keadaan telah jelas, salah satu pihak akan merasa 

terzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian.
57

 

Menurut Abdurrazaq Sanhuri, gharar terjadi dalam beberapa 

keadaan berikut
58

 : 

(1) Ketika barang yang menjadi objek transaksi tidak diketahui 

apakah ia ada atau tidak 

(2) Apabila ia ada, tidak dapat diketahui ia dapat diserahkan 

kepada pembelinya atau tidak 

(3) Ketika ia berakibat pada identifikasi macam atau jenis 

benda yang menjadi objek transaksi 

(4) Ketika ia berhubungan dengan tanggal pelaksanaan di 

masa mendatang. 

 Jual beli seperti ini dalam Islam dengan landasan hukum 

sebagai berikut: 

 

                  

                     

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 

supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu 

mengetahui.
59

 (QS. Al-Baqarah : 188). 
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 Menurut para ulama terdapat dua jenis gharar, yaitu gharar 

berat dan gharar ringan.
60

 

1) Gharar berat 

      Gharar berat adalah gharar yang bisa dihindarkan 

dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. 

Gharar jenis ini berbeda-beda, sesuai kondisi dan tempat. 

Oleh karena itu standar gharar ini dikembalikan pada „urf 

(tardisi). Jika tradisi mengkategorikan gharar itu berat, 

maka gharar itu juga berat menurut syariah. 

2) Gharar ringan 

 Gharar ringan adalah gharar yang tidak dapat 

dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut 

„urf tujjar (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak 

dirugikan dengan gharar tersebut. Seperti membeli rumah 

tanpa melihat fondasinya. Menyewakan rumah dalam 

beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, 

menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika 

dipecahkan atau dirobek. 

   Gharar ringan ini diperbolehkan dalam Islam 

sebagai rukhsah (keringanan) khusunya bagi pelaku bisnis. 
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Karena gharar itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya 

sulit sekali melakukan bisnis tanpa gharar ringan tersebut. 

  Kesimpulannya gharar yang diharamkan adalah 

gharar berat yakni gharar yang bisa dihindarkan dan 

menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. 

Sedangkan gharar ringan yaitu gharar yang tidak bisa 

dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu 

dibolehkan dalam akad. 

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan  

   Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat 

diserahkan, seperti burung yang ada diudara dan ikan yang ada di 

air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak 

ada kejelasn yang pasti. 

c) Jual beli Majhul  

  Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli 

singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru 

berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut 

Jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan 

antara manusia. 
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d) Jual beli sperma binatang 

    Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti 

mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat 

keturunan yang baik adalah haram.
61

 

Hal ini sebagaimana sabda Nabi : 

ى َرٌسْوُل اهلِل ص.م. َعْن عْسِب اْلَفُحِل )رواه َعْن اِْبِن ُعَمَر ر.ع. قَاَل نَ هَ 

62البخارى(  
 “Dari Ibnu Umar RA berkata : Rasulullah SAW telah melarang 

menjual sperma (mani) binatang”.
63

 

 

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

   Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas 

hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram. 

  Hal ini sebagaimana sabda Nabi : 

َعْن اِْبِن ُعَمَر ر.ع. قَاَل نَ َهى َرٌسْوُل اهلِل ص.م. نَ َهى بَيِع َحْبَل احْلَبَ َلِة 

64ر ي و مسلم()رواه البخا  
 “Dari Ibnu Umar RA : Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya 

Allah dan Rasulnya telah mengharumkan jual beli arak, bangkai, 

babi, dan berhala.
65

 

f) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya 
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  Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya 

belum ada dan belum tampak jelas.  

g) Jual beli Muzabanah 

  Yaitu jual beli buah yang basah dan buah yang kering, 

misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, 

sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi 

yang kering. 

h) Jual beli Muhaqallah  

   Yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau 

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

karena mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan). 

i)   Jual beli Mukhadharah 

   Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk 

dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih 

kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, 

sebab barang termasuk masih samar (belum jelas), dalam artian 

bisa saja buah tersebut jatuh(rontok) tertiup angin sebelum dipanen 

oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan pada salah satu 

pihak. 

j) Jual beli Mulammasah 

  Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seorang 

yang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), 

maka bearti ia telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang 
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oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan 

kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. 

i) Jual beli Munabadzah 

  Yaitu jual beli secara lempar-lemparan, mislanya sesorang 

berkata: lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti 

kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku, setelah terjadi 

lempar-lemparan, maka terjadilah jual-beli. Jual beli yang seperti 

ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat 

merugikan salah satu pihak. 

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

a) Jual beli Mu’athah  

  Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan 

pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak 

memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, 

karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. 

b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul 

  Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara 

ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka 

dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan 

harga atau menurunkan kualitas barang. 

c) Jual beli Munjiz  

  Yaitu jual beli yang digantungkan dengan syarat tertentu atau 

ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini 
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dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat 

dan rukun jual beli. 

d) Jual beli Najasyi  

  Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau 

melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang 

agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini 

dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan 

(bukan kehendak sendiri) 

e) Manjual diatas penjualan orang lain  

  Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan 

cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli 

barangnya. Contohnya seseorang berkata : kembalikan saja barang 

itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan 

hraga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini 

dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan 

(persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang). 

f) Jual beli dibawah harga pasar 

  Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara 

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

dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, 

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

ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan 

pihak pemilik barang(petani) atau orang-orang desa. 
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g) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain 

  Contoh seseorang berkata :  jangan terima tawaran orang 

itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebbih tinggi. Jual 

beli seperti ini juga dilarang oleh agama, sebab dapat menimbulkan 

persaingan di antara pedagang. 

h) Jual beli barang yang cacat 

رَِة َطَعاٍم  َعْن َأِب ُىرَيْ رََة َأنَّ َرُسوَل اهلل َصلَّ اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َمرَّ َعَلى ُصب ْ
َها فَ َنا َلْت َأَصا ِبُعُو بَ َلالً فَ َقأ َل َما َىَذا َصا ِحَب الطََّعا  َفأَْدَخَل َيَد ُه فِي ْ

َما ُء يَا  َرُسْوَل اللَِّو َقَل أََفالَ َجَعْلَتُو فَ ْو َق الطََّعا ِم َكْي قَاَل َأَصا بَ ْتُو السَّ
66يَ رَاُه النَّا ُس َمْن َغشَّ فَ َلْيَس ِمَّنَّ )روه مسام(  

 

“ Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati 

setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke 

dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, 

maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan? Sang 

pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai 

Rasulullah.” Beliau bersabda: “ mengapa kamu tidak 

meletakkannya dibagian makananagar manusia dapat melihatnya? 

Ketahuilah barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan 

kami.” (HR. Muslim No.102) 

 

d. Jual Beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat 

macam
67

: 

a) Jual Beli Salam (pesanan) 

  Jual Beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual 

beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka 

kemudian uangnnya diantar belakangan. 
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b) Jual Beli Muqayaḍah (barter) 

  Jual Beli Muqayadhah adalah jual beli menukar barang 

dengan barang, seperti menukar baju dengan sepayu. 

c) Jual Beli Muthlaq 

 Jual Beli Muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu 

yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.  

d) Jual Beli Alat Penukar dengan Alat Penukar 

 Jual Beli Alat Penukar dengan Alat Penukar adalah jual beli 

barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat 

penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas. 

e. Berdasarkan segi harga, jual beli juga dibagi pula menjadi empat 

bagian:
68

  

a)   Jual beli yang menguntungkan (al murabbahah) 

b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga 

aslinya, (at-tauliyah) 

c)   Jual beli rugi (al-khasarah) 

d) Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga 

aslinya, tetapi kedua orang yang berakad meridhoi, jual beli seperti 

inilah yang berkembang sekarang.  

f. Jual Beli di Dunia Maya (E-commerce) 

  Transakasi jual beli di dunia maya atau e-commerce merupakan 

salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan 
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komputer yang saling berhubung antara satu dengan yang lain melalui 

media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit, atau 

gelombang frekuensi. Dalam satu jaringan komputer tersebut terdapat 

satu rangkaian banyak terminal komputer tersebut terdapat satu sistem 

komunikasi elektonik. 
69

 

E-commerce  adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan 

manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode 

elektronik seperti hal nya electronic data interchange dan automated 

data-collection system. E-commerce juga dapat meliputi transfer 

informasi secara elektronis antarbisnis, dalam hal ini menggunakan 

Electronic Data Interchange (EDI). 

Maka kata Electronic Commerce atau e-commerce selalu 

mengalami perubahan setiap saat. Awalnya sangat mengacu pada 

fasilitas transaksi komersial yang berlansung secara elektronis. 

Transaksi ini biasanya menggunakan teknologi Electronis Data 

Interchange (EDI) yeng diperkenalkan pada tahun 1970-an, untuk 

mengirimkan dokumen komersial seperti order pembelian atau faktur 

secara elektronik. Pada perkembangannya, e-commerce telah menjadi 

transaksi sebenarnya dan lebih tepat disebut sebagai web commerce. 

Web commerce merupakan transaksi pembelian barang dan atau jasa 

yang berlangsung melalui World Wide Web dengan menggunakan 
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perangkat server yang secure menggunakan e-shopping carts, dan 

layanan electronic pay, seperti otorisasi pembayaran kartu kredit.
70

 

E-commerce  atau transaksi elektronik merupakan transaksi 

yang dilakukan menggunakan sistem informasi. Electronic commerce 

(e-commerce) adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut 

komsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service 

providers, dan pedagang penata (intermediaries) dengan 

menggunakan jaringan-jaringan komputer (computer network) yaitu 

internet. E-commerce sudah meliputi spektrum kegiatan komersial. 

Saat ini transaksi dalam e-commerce hampir seluruhnya dikerjakan 

menggunakan teknologi berbasis web. Istilah ecommerce mengacu 

pada sebuah transaksi yang dilakukan melalui sebuah media 

elektronika seperti internet, yang meliputi web, internet, dan extranet. 

E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis 

online. Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi, 

seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal 

dengan eletronic commerce yang lebih populer dengan istilah e-

commerce. E-commerce  merupakan aktivitas pembelian, penjualn, 

pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan 

melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi 

melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektrinik yang mengacu 

pada transaksi-transaksi komersial. 
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Adanya hubungan yang secara langsung antara satu jaringan 

komputer dengan jaringan lainnya maka sangat memungkinkan untuk 

melakukan transaksi langsung melalui jaringan komputer. Transaksi 

langsung inilah yang kemudian disebut dengan transaksi online. 

Menurut Arsyad Sanusi dalam transaksi online setidaknya ada tiga 

tipe, yaitu:
71

 

1. Kontrak melalui chatting atau video conference; 

2. Kontrak melalui e-mail; 

3. Kontrak melalui situs atau web. 

Model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang 

sangat cepat. Cara transaksi juga menggunakan berbagai sarana yang 

ada dalam dunia maya. Transaksi di dunia maya umumnya 

menggunakan media sosial, seperti twitter, facebook, instagram, 

blackberry mesenger dan media sosial lainnya. Dalam transaksi di 

dunia maya, antara para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara 

langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara 

audio maupun audio visual. Selain itu, komukasi keduanya dapat 

melalui tulisan, seperti inbox via facebook, via short message service 

(SMS), via e-mail dan media tulis lainnya yang disediakan di dunia 

maya. 

Akad transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad 

secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad 
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secara tertulis, (e-mail, sort message service/SMS, blackberry 

mesengger/BBM dan sejenisnnya) atau menggunakan lisan (via 

telepon) atau video seperti telecon verence. Jual beli melalui media 

elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi dan 

modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung terpenuhi 

atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila 

rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sah 

sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya apabila tidak 

terpenuhi maka tidak sah. Beberapa syarat yang terkait dengan 

pembahasan transaksi elektonikdalam jual beli dijelaskan dalam 

uraian berikut:
72

 

ا اْْلَِبةِ  ْيَصاِء، َواْلَو َكالََة(  َواْللِ  ,يُ ْثتَ َرُط اْلَعَلَماِء ِاَتَِّاُد اْلَمْجِلِس )ِفْيَما َعدَّ
ْْيَاِب َواْلَقبُ ْوِل ِِبَْسِب اْلُعُرِف. َواَل ُتْشتَ َرُط فَ ْو رِيَِة  َوُتْشتَ َرُط اْلُمَو ااَلِة بَ ْْيَ اإْلِ
ِل.  ِن ِمَن التَّأَمُّ َرِر َوْليََتَمكُّ ا ِفَعْيِة، َدفْ ًعا لِلضَّ ا الشَّ اْلَقبُ ْوِل ِعْنَد اْلُْْمُهْوِر َعدَّ

اَن ْاإِل ْْيَاُب َعْن طَرِْيِق اْلِكَتاِب َواْلَمرَاَسَلِة فَ ُيْشتَ َرُط ُحُصْوِل اْلَقُبوِل ِِف َوِإَذاكَ 
َوَعَدِم ُصُدوِر َما , ََمِْلٍس ُوُصْوَل اْلِكَتاِب. َوُيْشتَ َرُط ُتطَا ِبُق اإْلِ ْْيَا ِب َواْلَقُبولِ 

   73َعاُقِد.َيُد ُل َعَلى ِإْعَدِض َأَحِدراْلَعاِقَدْيِن َعِن اْلت َّ 
   

    Maksud dari pernyataaan diatas adalah Ulama mensyaratkan 

satu majelis (ittihad al-Majlis) dalam sebuah transaksi, kecuali dalam 

hibah, wasiat dan wakalah. Selain itu disyaratkan pula 

keberlangsungan antara ijab dan qabul dengan mengacu pada 

kebiasaan yang berlalu dalam masyarakat tertentu. Hanya saja jumhur 

ulama dan kalangan syafi‟iyah tidak disyaratkan qabul langsung 

diucapkan oleh pihak penerima tawaran. Apabila ijab dan penawaran 

dilakukan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau 
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diucapkan ditempat surat atau tulisan itu diterima. Syarat lainnya 

adalah kesesuaian antara ijab dan qabul dan tidak adanya indikasi 

pengingkaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi. 

 

g. Jual Beli dengan Sistem Kredit 

  Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli dilakukan tidak 

secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagi objek 

jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun 

sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan 

kesepakatan. Sulaiman bin Turki men defisinikan jual beli kredit: 

Jual beli dimana diserah terima kan terlebih dahulu, sementara 

pembayaran dilukan beberapa waktu kemudian berdasarkan 

kesepatakatan. Ulama dari empat mazhab, syafi‟iyah, hanafiyah, 

malikiyah, hanbaliyah, zaid bin ali dan mayoritas ulama membolehkan 

jual beli dengan sistem ini, baik harga barang menajdi objek transaksi 

sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian 

mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman 

antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem 

kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan 

dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas 

hendak membeli dengan cash atau kredit. 

Memang ada kemiripian antara riba dan tambahan harga dalam 

sistem jual beli kredit. Namun, adanya penambahan harga dalam jual 

beli kredit adalah sebagai ganti menundaan pembayaran barang. Ada 

perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah 
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menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya 

kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karna adanya penambahan 

pembayaran murni karena penundaan. Selain itu, tambahan yang 

diberikan merupakan barang yang sejenis dari yang diberikan dari 

salah satu pihak. Misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan 

sebagainya. Sementara dalam jual beli kredit, si pembeli mendapat 

barang dan penjual menerima pembayaran dalam bentuk uang, artinya 

dari barter ini dari jenis barang yang berbeda. Tambahan yang 

diberikan oleh pembeli sistem kredit menjadi pengganti untuk penjual 

yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berenti kepada si pembeli 

untuk beberapa waktu, padahal bila uang tersebut berada ditangan 

penjual, bisa jadi dikembangkan atau menjadi tambahan modal usaha.  

 Setidaknya ada dua pendapat ulama mengenai hukum jual beli dengan 

sistem kredit, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang. 

Pendapat pertama mengatakan diperbolehkan menambah harga sebagai 

ganti atas penundaan pembayaran. Ulama yang berpendapat demikian 

antara lain adalah Jumhur Ulama, termasuk ulama empat mazhab, 

ulama salaf, dan ulama-ulama kontemporer.  
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4.   Manfaat dan Hikmah Jual Beli 

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara 

lain 
74

: 

a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada 

dengan jalan suka sama suka; 

b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang 

diperoleh dengan cara batil; 

c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal; 

d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat). 

e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa 

karena  memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho 

terhadap anugerah Allah SWT; 

f. Dapat menciptakan hubungan silahturahmi dan persaudaraan antara 

penjual dan pembeli. 

C. Database dan Pin Konveksi 

1. Pengertian Database 

 Database (basis data) terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis 

dapat diartikan sebagai markas, atau gudang, tempat bersarang atau 

berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang 

mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, 
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keadaan, dan sebagainya, yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, 

simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya.
75

 

 Pengertian lain database adalah kompilasi data bentuk apapun yang 

dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain yang karena 

alasan pemilihan atau pengaturan atau isi data itu merupakan kreasi 

intelektual.
76

 

2. Pengertian Pin Konveksi 

 Pin konveksi adalah kontak blackberry massanger (BBM) pedagang 

konveksi yakni pedagang baju kaos, tas, sepatu, jeans, celana dll. Adapun 

beberapa manfaat kontak BBM, yaitu: 

1) Menambahkan kontak lewat SMS; 

2) Membantu dalam ber-BBM sesama pengguna; 

3) Dapat membackup kontak yang hilang; 

4) Mengkategorikan kontak BBM. 
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN  

 

A. Gambaran Tentang Puji Database Way Halim Bandar Lampung 

1. Sejarah Jual Beli Database Pin Konveksi 

 Bisnis database ini lahir dari seseorang yang bernama Puji Ayu 

Lestari, ia adalah seorang wirausaha yang memiliki banyak relasi di dunia 

bisnis, dimana ia berinisiatif untuk mengumpulkan ratusan pin BBM pihak 

konveksi yang ia kenal. Ia menjual Database Pin Konveksi tersebut sejak 

tahun 2016. Mengingat pasar online mulai marak hadir di Indonesia 

khususnya di Lampung, maka ia berinisiatif untuk memanfaatkannya 

dengan cara mengumpulkan kontak-kontak pabrik konveksi dan first hand. 

Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 

membuka usaha ataupun mengembangkan usaha di dunia bisnis.  

 Jual beli database pin konveksi ini menjanjikan “modal sekali, untung 

berkali-kali”. Maksudnya adalah ketika seseorang membeli database pin 

konveksi tersebut, dimanfaatkan dengan cara digunakan sendiri oleh 

pembeli dan dapat mereka jual kembali kepada masyarakat yang berminat. 

Maksud dari dimanfaatkan sendiri oleh pembeli adalah adanya kontak-

kontak tersebut akan memudahkan pembeli untuk membuka usaha atau 

mengembangkan usahanya dengan membeli produk langsung dari pabrik 

sehingga mendapatkan harga yang lebih murah. Sedangkan maksud dari 

dapat dijual kembali adalah dengan cara dijual kembali kepada masyarakat 

berkali-kali. 
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 Jual beli database pin konveksi dijalankan secara online dan offline. 

Maksudnya secara online adalah penjual dan pembeli tidak bertemu secara 

langsung melainkan melalui media sosial. Sedangkan secara offline adalah 

penjual dan pembeli melakukan jual beli secara langsung.   

2. Objek yang diperjual belikan di Puji Database 

 Objek yang diperjual belikan dalam jual beli database pin konveksi 

adalah kontak pin BBM pabrik atau first hand. Terdapat ratusan kontak 

yang diperjualbelikan dalam bentuk file Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Portable Document Format (pdf), serta Microsoft Power Point, dimana 

file yang dimaksud akan dipaparkan pada bagian lampiran.  

3. Keuntungan Jual Beli Database Pin Konveksi 

 Keuntungan dari jual beli database ini ada dua yaitu untuk yang ingin 

membuka atau mengembangkan usaha dapat langsung membeli barang 

yang ingin dijual dengan harga lebih murah karena membeli langsung dari 

pabrik yang kontaknya ada di file database. Selain itu database pin 

konveksi dapat dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. 

B. Praktik Jual Beli Database Pin Konveksi 

1. Cara Kerja Jual Beli Database Pin Konveksi 

 Jual beli database pin konveksi dijalankan secara online dan offline. 

Maksudnya secara online adalah penjual dan pembeli tidak bertemu secara 

langsung melainkan melalui media sosial (line, whatsapp, BBM). 
77

 

Sedangkan secara offline adalah penjual dan pembeli melakukan jual beli 
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secara langsung. Namun sesuai dari keterangan owner jual beli database 

pin konveksi lebih sering secara online. Alur cara kerja dari jual beli 

database pin konveksi adalah sebagai berikut: 
78

 

a. Promosi  

 Promosi dilakukan dengan dua cara, cara yang pertama adalah 

menampilkan foto-foto hasil keuntungan  dari jual beli database pin 

konveksi. Sedangkan cara yang kedua adalah melalui kalimat promosi 

yang dibuat semenarik mungkin. Promosi yang dimaksud contohnya 

sebagai berikut: 

1) Promosi melalui foto  

 Maksud dari promosi melalui foto adalah menampilkan foto 

berisi testi-testi dari pembeli yang merasa puas telah berhasil 

membuka usaha atau mengembangkan usaha dengan membeli 

produk langsung dari pabriknya sehingga mendapatkan harga lebih 

murah untuk modal bisnisnya. Selain itu promosi melalui foto 

berisi testi-testi dari pembeli yang berhasil menjual kembali 

database pin konveksi tersebut kesesama pedagang ataupun 

masyarakat. Tujuannya agar masyarakat berminat untuk membeli 

database pin konveksi.  

2) Promosi melalui kalimat 

  Maksud dari promosi melalui kalimat adalah promosi yang 

dilakukan owner Puji Database melalui teks, dimana teks tersebut 
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dibuat semenarik mungkin dan dijadikan status atau disebar 

melalui akun media sosial owner misalnya (Instagram, Line, 

Whatsapp, Facebook, dll),  dengan slogan „modal sekali, untung 

berkali-kali‟. Dengan tujuan menarik perhatian masyarakat agar 

tertarik membeli database pin konveksi di Puji Database Pin 

Konveksi Way Halim Bandar Lampung.  

b. Mendapatkan customer/pembeli  

    Ketika mendapat customer atau calon pembeli yang bertanya 

terkait jual beli database, maka yang harus dilakukankan adalah 

menjelaskan dengan bahasa yang ramah dengan senyuman agar calon 

pembeli merasa nyaman. Selain itu gunakan kalimat „promo‟ atau 

„diskon‟ agar calon pembeli lebih tertarik. Contohnya “Untuk yang 

transfer hari ini ada diskon senilai Rp 100.000,00 dari harga Rp 

200.000,00 menjadi Rp 100.000,00”.  

    Disamping itu bisa menjelaskan keuntungan yang didapat dari 

membeli database pin konveksi, tujuannya agar calon pembeli semakin 

yakin untuk membeli.  

c. Transaksi  

  Ketika calon pembeli yakin dan mau membeli, maka penjual dan 

pembeli melakukan transksi jual beli. Transaksi bisa dilakukan dengan 

dua cara yakni secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung 

yakni penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan cara bertemu. 
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Sedangkan tidak langsung dilakukan dengan cara mengirim sejumlah 

uang melalui Automatic Teller Machine (ATM).  

d. Dokumentasi bukti pembayaran  

  Ketika transaksi dilakukan secara langsung, maka dokumentasi 

bisa didengan cara foto bersama dengan memegang uang pembayaran, 

atau juga hanya foto uang hasil pembayaran. Sedangkan apabila 

transaksi dilakukan secara tidak langsung, maka dokumentasi 

dilakukan dengan cara memfoto bukti transfer hasil pembayaran. 

e. Kirim database kepada pembeli 

  Ketika dokumentasi sudah selasai atau sudah dikirim bukti 

transaksi kepada penjual, maka database pin konveksi yang berbentuk 

akan langsung dikirim melalui media sesuai dengan keinginan 

pembeli. Yakni dikirim melalui email, whatsapp, line, dll. 

2. Tanggapan Konsumen tentang Jual Beli Database 

  Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan ada beberapa 

tanggapan yang diperoleh dari konsumen atau pembeli tentang  jual beli 

database pin konveksi yaitu: 

1) Praktik jual beli yang dilakukan oleh Mita dengan Puji Database 

    Mita adalah seorang pedagang yang mempunyai Toko Pakaian 

di Pasar  Tengah Bandar Lampung, dia membeli database pin konveksi 

di Puji Database pada bulan Mei 2017. Mita mengetahui adanya jual 

beli database pin konveksi dari promosi yang dilakukan Puji Database 

melalui akun media sosialnya (Instagram). Pada saat itu Mita hendak 
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mengembangkan usahanya dengan memperbanyak barang 

dagangannya. Dengan melihat promosi yang dilakukan puji database, 

Mita akhirnya tertarik untuk membeli database pin konveksi tersebut. 

Dengan alasan Mita ingin membeli barang dagangannya dengan modal 

semurah mungkin, sehingga dia dapat menjualnya kembali dengan 

menghasilkan keuntungan yang besar dari biasanya. Mita membeli 

database pin konveksi   melalui Puji Database dengan harga Rp 

200.000,-. Mita sempat menawar dengan harga Rp 150.000,- tetapi 

pihak Puji Database tidak memenuhi permintaan Mita. Dengan Mita 

membeli database pin konveksi tersebut akhirnya Mita dapat 

mengembangkan usahanya dan sekarang usahanya mengalami 

kemajuan yang pesat.
79

 

2) Praktik Jual Beli yang dilakukan oleh Ibnu dengan Puji Database 

    Ibnu adalah seorang padagang sepatu, ia mempunyai Toko 

Sepatu di bawah Ramayana Tanjung Karang yaitu Pasar Bawah. Ibnu 

membeli database pin konveksi di Puji Database pada bulan Agustus 

2017. Ibnu hendak mengembangkan usahanya dengan membuka toko 

baru yang tempatnya masih di daerah Pasar Bawah. Yang tadinya Ibnu 

hanya berjualan sepatu sekolah, ia berencana ingin mengisi toko 

barunya dengan sepatu olahraga. Tetapi Ibnu masih mencari dan 

memilih dimana dia akan membeli barang dagangan nya tersebut yang 

langsung dari pabrik konveksi sepatu olahraga. Kebetulan Ibnu melihat 
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promosi yang dilakukan Puji Database yang menjual data kontak 

pabrik konveksi yang dibutuhkan oleh Ibnu di akun media sosialnya. 

Setelah melihat promosi itu akhirnya Ibnu membeli database pin 

konveksi tersebut. Dengan alasan database yang dijual tersebut adalah  

data kontak prabrik konveksi yang selama ini dicari oleh Ibnu. Karena 

Ibnu ingin membeli barang dagangannya yaitu sepatu olahraga  dengan 

modal yang murah dan tentunya dengan kualitas yang baik. Tetapi apa 

yang diharapkan Ibnu tidak sesuai dengan kenyataan dan membuat ia 

kecewa serta kekecewaannya tersebut menimbulkan rasa dirugikan 

oleh pihak Puji Database. 

    Setelah Ibnu membeli database pin konveksi pada Puji 

Database, ia memilih data kontak pabrik konveksi yang menjual sepatu 

olahraga pada file database. Dengan kontak yang telah dipilih, ternyata 

hanya ada beberapa kontak saja yang dapat dihubungi oleh Ibnu dan ia 

berhasil membeli barang dagangnya dengan murah. Ibnu sempat 

mengeluh dan menanyakan kontak pabrik yang tidak dapat dihubungi 

kepada pihak Puji Database. Tetapi mereka menyarankan untuk 

menghubungi kontak yang dapat dihubungi saja. Akhirnya dengan 

terpaksa dan berat hati Ibnu hanya memanfaatkan kontak yang dapat 

dihubunginya saja.
80
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3) Praktik Jual Beli yang dilakukan oleh Nia dengan Puji Database 

    Nia adalah seorang padagang tas yang mempunyai Toko Tas di 

Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung. Nia salah satu konsumen yang 

membeli database pin konveksi  di Puji Database. Ia membeli database 

sekitar bulan April 2017 lalu, ia membeli database pin konveksi karena 

tertarik untuk membeli barang dagangan yang langsung dari pabrik 

sehingga ia mendapatkan harga tas dengan jauh lebih murah dari 

tempat grosir yang biasa dia beli. Selain itu ia pun tertarik dengan 

promosi yang dilakukan Puji Database dengan slogan “modal satu kali 

untuk berkali-kali” dengan menampilkan uang sebagai hasil 

keuntungan yang mereka dapatkan dari membeli database pin 

konveksi. Artinya dalam slogan ini ia dapat menjual kembali database 

yang ia beli dengan teman-teman dagangnya di Pasar Bambu Kuning. 

Akhirnya Nia pun tergiur dan membeli database pin konveksi tersebut 

pada Puji Database. 

    Ia mencoba menghubungi kontak pabrik yang ada di file 

database tersebut dan sempat menjual kembali database pin konveksi 

yang telah ia beli kepada teman-teman dagangnya tentunya dengan 

harapan bisa mendapatkan keuntungan yang besar sesuai dengan yang 

dikatakan Puji Database pada saat promosi. Tetapi apa yang 

diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nia tidak dapat 

menghubungi beberapa kontak pabrik konveksi sasarannya. Ia pun 

sempat menghubungi pihak Puji Database untuk mengeluh dengan apa 
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yang terjadi padanya, tapi pihak Puji Database menyasaran untuk 

menghubungi kontak lain dengan alasan yang tidak jelas. 

   Berdasarkan hasil wawancara, Nia mengatakan bahwa dengan 

membeli database pin konveksi tersebut ia merasa kecewa dan 

dirugikan. Bukan hanya Nia, teman yang membeli database melalui 

Nia pun merasa ditipu oleh Nia karena menjual data kontak pabrik 

yang mereka anggap tidak jelas. Akibat dari perbuatan yang 

dilakukannya menimbulkan perselisihan antara Nia dan teman-teman 

dagangnya, sehingga hubungan mereka menjadi tidak baik.
81

 

3. Permasalahan yang terkandung  

  Selain cara kerja tersebut, terdapat masalah pada jual beli database 

pin konveksi. Masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kontak pin BBM tidak dapat dihubungi 

   Pada objek yang diperjualbelikan yakni terdapat kontak pin 

BBM, yang tidak semua dapat dihubungi. Terdapat beberapa kontak 

saja yang dapat dihubungi. Ketika pembeli tidak dapat menghubungi 

kontak-kontak BBM tersebut, dan menanyakannya kepada owner,  

maka owner menyarankan menghubungi kontak  lain yang terdapat di 

file. Dengan adanya masalah ini tidak sedikit pembeli yang merasa 

kecewa karena mera dirugikan. 

 

b. Promosi yang dilakukan tidak jujur 
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    Pada saat melakukan promosi yang dilakukan melalui foto 

yang menunjukkan uang hasil keuntungan yang diperoleh, tidak semua 

uang itu hasil dari keuntungan owner melainkan adanya tambahan dari 

uang pribadi. Cara promosi ini dilakukan agar masyarakat semakin 

tertarik untuk membeli database pin konveksi. Dengan adanya masalah 

di atas, maka akan menimbulkan rasa kecewa para pembeli karena 

tidak melakukan promosi dengan cara yang baik dan jujur. Pembeli 

merasa ada ketidak jelasan pula terkait objek yang diperjual belikan. 

Hal ini dinyatakan oleh beberapa orang yang membeli database pin 

konveksi tersebut. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Praktik Jual Beli Database Pin Konveksi pada Puji Database Pin 

Konveksi Way Halim Bandar Lampung 

 

 Jual belidatabase pin konveksi adalah sebuah bisnis dimana objek yang 

diperjualbelikan adalah data kontak pabrik dan supplier (first hand) konveksi. 

Barang-barang konveksi yang dimaksud adalah baju, sepatu, jeans, gamis, 

kerudung dll. Data kontak tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk 

file Microsoft Word, Microsoft Excel, Portable Dokument Format (pdf), serta 

Microsoft Power Point. 
82

 

 Terdapat dua keuntungan dalam pembelian database pin konveksi. 

Keuntungan pertama yakni data kontak pin konveksi dapat digunakan sendiri 

oleh pembeli untuk membeli barang dengan harga yang murah. Sedangkan 

keuntungan yang kedua adalah data kontak pin konveksi dapat dijual kembali 

pada orang lain. 

 Cara kerja dari bisnis database adalah seperti yang telah dijelaskan pada 

laporan hasil penelitian. Dengan cara promosi, kemudian mendapat 

customer/pembeli, kemudian transaksi, dokumentasi bukti pembayaran, serta 

mengirim database kepada pembeli.Namun setelah mengamati praktik bisnis 

database, terdapat beberapa masalah yang terlihat pada bab sebelumnya. 

Permasalahan tersebut antara lain: terdapat kontak pin BBM yang tidak dapat 

dihubungi, serta promosi yang dilakukan secara tidak jujur sesuai dengan 

kenyataan terkait keuntungan membeli database pin konveksi, dengan 
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menampilkan foto uang sebagai penghasilan. Hal ini dimaksudkan untuk 

menarik perhatian masyarakat agar tertarik, membeli database pin konveksi 

tersebut.  

 Pada permasalahan pertama, yakni dimana kontak pin BBM yang tidak 

semuanya dapat dihubungi, terdapat beberapa kontak saja yang dapat 

dihubungi, untuk mengatasi hal ini, Puji Database menyarankan untuk 

menghubungi kontak lain selain kontak BBM. Apabila yang tertera hanya 

kontak BBM maka pembeli harus menghubungi kontak BBM yang lain, dan 

apabila tetap tidak dapat dihubungi maka pembeli harus menghubungi kontak 

yang dapat dihubungi saja. Melihat permasalahan di atas, maka akan 

dikatakan bahwa terdapat unsur ketidakjelasan terkait data kontak pin BBM 

tersebut. 

 Pada permasalahan yang kedua, yakni promosi yang dilakukan secara 

tidak jujur sesuai dengan kenyataan terkait keuntungan membeli database pin 

konveksi, dengan menampilkan foto uang sebagai penghasilan. Dengan 

adanya masalah di atas, maka akan menimbulkan rasa kecewa para pembeli 

karena tidak melakukan promosi dengan cara yang baik dan jujur. Pembeli 

merasa ada ketidak jelasan pula terkait objek yang diperjual belikan. Hal ini 

dinyatakan oleh beberapa orang yang membeli database pin konveksi 

tersebut.  Ini dilakukan agar masyarakat tertarik untuk membeli database pin 

konveksi di Puji Database Pin Konveksi Way halim Bandar Lampung. 

 

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Database Pin 

Konveksi pada Puji Database Way halim Bandar Lampung 
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  Berdasarkan kedua permasalahan tersebut, maka akan ditinjau 

menggunakan Hukum Islam sebagai pisau analisis. Ditinjau dari segi rukun 

jual bli, telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa rukun jual beli 

Menurut mazhab hanafi rukun jual hanyalah ijab dan qabul. Dimana maksud 

dari ijab dan qabul tersebut adalah untuk saling menukar atau sejenisnya 

(mu’atha). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau 

gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. 

Akan tetapi Rukun Jual beli adalah sebagai berikut: 
83

 

a. Penjual 

  Pada praktik jual beli database pin konveksi terdapat penjual yang 

menjual database pin konveksi. 

b. Pembeli 

 Pada praktik jual beli database pin konveksi terdapat pembeli yaitu 

masyarakat yang tertarik membeli database pin konveksi. 

c. Barang jualan 

  Pada praktik jual beli database pin konveksi yang menjadi objek jual 

beli adalah data kontak supplier konveksi, yang terdiri dalam bentuk file 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Portable Document Format (pdf), serta 

Microsoft Power Point. 

 

d. Shighat (ijab kabul 
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 Pada praktik jual beli database pin konveksi trdapat lafal ijab dan 

qabul antara penjual dan pembeli yakni terdapat dua pilihan, melalui 

online (media sosial) dan offline (secara langsung atau tatap muka). 

e. Ada nilai tukar pengganti barang
84

 

  Pada bisnis databsae terdapat nilai tukar pengganti barang yakni harga 

yang harus  dibayar ketika seseorang ingin membeli database pin 

konveksi. Harga yang ditawarkan dari penjual adalah sebesar Rp 

250.000,00, dimana harga tersebut adalah kesepakatan para penjual 

database pin konveksi.  

 Maka praktik jual beli database pin konveksi telah memenuhi semua 

rukun jual beli yang ditetapkan dalam Islam. Sedangkan ditinjau dari segi 

syarat jual beli yakni:
85

 

1. Syarat subjek jual beli 

a. Berakal  

b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan) 

c. Keduanya tidak mubazir 

d. Baligh  

2. Syarat objek jual beli 

a. Suci atau bersih barangnya 

b. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat bermanfaat 

c. Barang atau yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad 

d. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan 
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e. Barang atau benda yang diperjua belikan diketahui 

f. Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan 

3. Syarat lafaz (ijab dan qabul) jual beli 

a. Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli 

b. Janganlah diselingi kata-kata lain dalam ijab dan qabul 

c. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul 

d. Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap 

e. Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak. 

4. Syarat nilai tukar (harga barang) 

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya 

b. Dapat diserahkan pada waktu akad 

c. Bukan barang yag diharamkan dalam syara‟ 

 Maka, praktik jual beli database pin konveksi telah memenuhi syarat jual 

beli. Khiar dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah 

akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Khiar dibagi menjadi 

tiga macam:  

1. Khiar Majelis 

2. Khiar Syarat 

3. Khiar Aib 

 Namun, walaupun demikian terdapat masalah yang terkait dengan 

objek yang diperjual belikan. Walaupun objek tersebut memenuhi syarat 

jual beli yakni barang tersebut ada, barang tersebut bermanfaat bagi 

manusia, barang tersebut milik seseorang, serta diserahkan pada waktu 
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yang di sepakati, akan tetapi terdapat unsur ketidakjelasan pada objek 

yang diperjual belikan, serta terdapat unsur menipu masyarakat dalam 

melakukan promosi. Terkait hal ini Islam telah memberi ketentuan yakni 

dengan nama jual beli gharar (bai’ul gharar). 

 Gharar menurut bahasa bearti tipuan yang mengundang kemungkinan 

besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk 

memakan harta orang lain secara tidak benar (bathil). Sedangkan gharar 

menurut istilah fiqh, mencakup kekurangan (gisy), tipuan (khida‟), dan 

ketidakjelasan untuk menyerahkan barang. Suatu akad mengandung unsur 

penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek 

akad, besar kecil jumlah mmaupun menyerahkan objek akad tersebut. Jual 

beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung unsur kesamaran. 

 Praktik jual beli database pin konveksi termasuk jual beli yang 

mengandung unsur gharar karena data kontak pin BBM, dimana data kontak 

tersebut tidak semuanya dapat dihubungi. Telah dijelsakan di atas bahwa 

terdapat beberapa kontak saja yang dapat dihubungi. Maka, terdapat 

ketidakjelasan pada data kontak pin BBM  apakah kontak-kontak tersebut 

dapat dihubungi atau tidak. 

 Selain itu, pada promosi penjual database pin konveksi tidak dilakukan 

dengan jujur, dimana penjual menjelaskan keuntungan membeli database 

konveksi untuk menarik perhatian masyarakat supaya banyak yang membeli 

database pin konveksinya. Maka hal ini tidak di perbolehkan dalam Islam 
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karena jual beli dengan mengandung unsur tipuan menimbulkan kerugian 

pada salah satu pihak yakni pembeli.  

 Terkait masalah ini, telah disinggung pada bab sebelumnya tentang 

gharar dapat terjadi karena empat hal, yakni:  

1. Dari segi kuantitas tidak terdapat gharar 

2. Dari segi kualitas jelas terdapat gharar karena objek yanng 

diperjualbelikan dalam kasus ini terjadi ketidakpastian. Dalam hal ini 

kualitas objek transaksi tidak ada jaminan bahwa kontak-kontak tersebut 

dapat dihubungi atau tidak. 

3. Dari segi harga tidak terdapat gharar 

4. Dari segi waktu penyerahan tidak terdapat unsur gharar 

 Serta praktik ini termasuk gharar berat. Karena pada praktik jual beli 

database pin konveksi ini termasuk gharar yang bisa dihindarkan dan 

menimbulkan perselisihan diantara pelaku akad. Maka praktik seperti ini 

tidak boleh dilakukan. 

 Sebenarnya Allah SWT telah menghalalkan jual beli, karena terdapat 

tujuan baik yakni saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Hal ini 

telah dijelaskan yakni dalam firmannya: 

     اهلل       

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.  

(Q.S. Al-Baqarah:275 ) 
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 Ayat al-Qur‟an di atas berisi penjelasan bahwa manusia diperbolehkan 

melakukan akad jual beli selama masih berpegang teguh pada ketentuan-

ketentuan hukum Islam. Namun, jual beli seperti yang terjadi pada praktik 

jual beli database pin konveksi tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak 

sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana terdapat ketidakjelasan pada 

objek jual beli serta kecurangan dalam mempromosikan.  

 Pada data kontak pin BBM yang menjadi objek jual beli pun demikian. 

Pada awal transaksi, keduanya yakni penjual dan pembeli mereka sama-sama 

rela. Akan tetapi, ketika pembeli mengetahui bahwa tidak semua kontak pin 

BBM tersebut dapat dihubungi maka akan timbul rasa ketidakrelaan, 

walaupun pada waktu transaksi ia merasa rela. 

 Melihat permasalahan di atas, maka praktik bisnis jual beli database pin 

konveksi seperti hal nya di atas tidak diperbolehkan dalam Islam, karena 

dapat merugikan orang lain. Jual beli seperti ini dilarang dalam Islam dengan 

landasan hukum sebagai berikut: 

Q.S. Al-Baqarah    (2 ) : 188 

                    

                 

 

 Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak dibenarkan memakan harta 

orang lain dengan jalan yang batil. Maksudnya adalah dalam jual beli 

hendaknya kita menyadari cara yang tidak baik dimana cara tersebut 

merugikan orang lain. 
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 Adapun dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim No.102: 

رَِة َطَعاٍمَفأَْدَخَل َيَد َعْن َأِب   ُىرَيْ رََة َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّ اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َمرَّ َعَلى ُصب ْ

َما  َها فَ َنا َلْت َأَصا ِبُعُو بَ َلالً فَ َقأ َل َما َىَذا َصا ِحَب الطََّعا قَاَل َأَصا بَ ْتُو السَّ ُه ِفي ْ

ْلَتُو فَ ْو َق الطََّعا ِم َكْي يَ رَاُه النَّا ُس َمْن َغشَّ فَ َلْيَس ِمَّنَّ ُء يَا َرُسْوَل اهلِل َقَل أََفالَ َجعَ 

86)روه مسام(  
 “ Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk 

makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan 

beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini 

wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut 

terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “ mengapa kamu tidak 

meletakkannya dibagian makananagar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah 

barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim 

No.102) 

 

 

 Pemahaman hadist: Ketika Rasulullah melewati pasar, beliau 

mendapatkan penjual makanan yang menumpuk bahan makanannya. Bisa jadi 

seperti tumpukan biji-bijian, ada yang diatas ada yang di bawah. Bahan 

makanan yang diatas tampak bagus, tidak cacat atau rusaknya. Namun ketika 

memasukkan jari jemari beliau kedalam tumpukan makanan tersebut, beliau 

mendapatkan ada yang basah karena kehujanan (yang berarti bahan makanan 

itu ada yang cacat atau rusak) penjual nya meletakkannya dibagian bawah 

agar hanya bagian yang bagus saja yang dilihat pembeli. Rasulullah pun 

menegur perbuatan tersebut dan mengecam demikian kerasnya. Karna hal ini 

berarti menipu pembeli, yang akan menyangka bahwa seluruh bahan 
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makanan itu bagus. Seharusnya seorang mukmin menerangkan keadaan 

barang yang akan dijualnya, terlebih lagi apabila barang tersebut memiliki 

cacat ataupun aib. 

 Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik bisnis jual beli database 

pin konveksi walaupun termasuk jual beli yang sah karena telah memenuhi 

rukun dan syarat jual beli, tetapi bisnis jual beli seperti ini tidak 

diperbolehkan karena mengandung unsur gharar. Dalam kaidah fiqh 

disebutkanز 

ْصُل ِف اْلُمَعا َمَلِة اإِل بَا َحُة ِاالَّ َأْن َيُد لَّ َد لِْيٌل َعَلى ََتِْر ْيَِْها ألَ ا  
“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya”. 

 Maksud dari kaidah di atas adalah setiap muamalah dan transaksi, pada 

dasarnya diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya dengan jual beli. 

Demikian juga, pada dasarnya bisnis jual beli database pin konveksi 

diperbolehkan asal dalam praktiknya tidak menyimpang dari ketentuan-

ketentuan hukum Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Praktik bisnis jual beli database pin konveksi yakni dengan cara promosi, 

mendapatkan pembeli, transaksi, dokumentasi bukti pembayaran, serta 

mengundang pembeli masuk ke grup. Namun, pada promosi yang 

dilakukan terdapat unsur tipuan. Disamping itu, data kontak BBM 

supplier konveksi yang menjadi objek jual beli, tidak semua dapat 

dihubungi. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat unsur ketidakjelasan 

terkait data kontak pin BBM tersebut. 

2. Praktik bisnis database ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena 

termasuk dalam jual beli gharar dimana pembeli mengetahui dan 

menutupi adanya ketidakjelasan pada objek yang ia jual yaitu adanya 

beberapa kontak pin konveksi yang tidak dapat dihubungi tetapi pembeli 

malah terus melakukan praktik jual beli. Sehingga, unsur kerelaan dalam 

akad jual beli hanya bersifat sementara. Ketika keadaan sudah jelas, dan 

pembeli mengetahui sistem nya maka pembeli merasa tidak rela dan 

dirugikan.  
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 Dalam hal ini jual beli gharar dilarang dalam Islam sebagaimana: 

                    

                 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.
87

  

(QS. Al-Baqarah (2) : 188). 

 

B. Saran   

Memberikan saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya owner bisnis database meneliti terlebih dahulu kebenaran  data 

kontak pin BBM supplier konveksi yang menjadi objek jual beli dan 

owner hanya boleh memperjualbelikan data kontak pin yang jelas dan 

dapat dihubungi. 

2. Sebaiknya owner dan anggota melakukan promosi yang jelas dan jujur 

sehingga pembeli tidak merasa dirugikan. 
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