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BAB III 

JUAL BELI DALAM ISLAM 

A. Pengertian Jual Beli 

Dalam Bahasa Arab kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. 

Kata jual dalam Bahasa Arab di kenal dengan istilah al-bai‟ ( عٍََ انب َ  َ( yaitu bentuk 

masdar dari ba‟a - yabi‟u – bay‟un ( بعَ ٍَ ب ََ–َعَ ٍَ بب ٌَ ََ–َبعَ ب َ ) yang artinya menjual.
30

 

Adapun kata beli dalam Bahasa Arab di kenal dengan istilah al-syira ( اءَ رَ انشَ  ) yaitu 

masdar dari kata dari syara – syasri – syiraa‟an ( اءَ رَ شَ َ - يَرَ شَ ٌ ََ–يرَ شَ َ  ) yang artinya 

membeli, menjual (sesuatu).
31

  

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai‟ yang berarti menjual, 

mengganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lapaz al-bai‟ dalam 

Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata al-

syira‟ (beli). Dengan demikian, kata al-bai‟ berarti menjual tetapi sekaligus juga 

berarti beli.
32

 Menurut etimologi, jual beli diartikan  ءًٍ بهش ب َء ً أنش َةن بب ق م  yang artinya 

“pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain,”
33

 atau َ َمَ ف ًََءٍٍََ شَ َطبءَ عَ ا َئَ ٍَ شَ َةَ ه َبب َق ًَ  

yang artinya memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain.
34

 Kata lain 

dari al-bai‟ adalah asy-syira‟, al-mubadah, dan at-tijarah. Berkenaan dengan kata 

at-tijarah dalam al-Qur‟an surat Fathir ayat 29 dinyatakan: 
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 َ  َ ََََ

Artinya: mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan 

rugi. (Qs. Fathir: 29).
35

 

 

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang 

dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing 

definisi sama. Sebagai berikut: 

a. Menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili: jual beli 

adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang 

dibolehkan).”
36

 

b. Menurut Ibnu Qudamah salah seorang Ulama Malikiyah dalam kitab Al-

Mugni: pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik (bentuk 

pemindahan milik dan pemilikan).
37

 

c. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu‟: pertukaran harta dengan harta 

untuk kepemilikan.
38

 

d. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas 

dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat 

dibenarkan.
39

   

Beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas tidak lepas 

kata “tukar-menukar” atau “peralihan pemilikan dengan pengganti”. Hal ini 

mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan 
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kepemilikan itu berlasung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan 

bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” 

mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah 

ditentukan oleh syariah.
40

  

 

B. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan 

dalam arti telah ada hukum yang jelas dalam Islam, hukumnya adalah mubah atau 

boleh, kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur‟an dan begitu pula dalam 

Hadits Nabi. Maka terdapat beberapa ayat al-Qur‟an dan Hadits mengenai jual 

beli antara lain sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an 

a. Surat Al-Baqarah ayat 275: 

 َ َ ََََ ََ َ   َ

   َََََ َ َ َ  َ َ ََ  َ

َ  َ   َ  َََ  َ ََ  َ  َ  ََ

َ  ََََ ََ  َ  َ ََ َ َ

 َََََ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
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mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275).
41

 

b. Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 

  َ َ َ َ  َََ  َ  َ   ََ

  َ َ َ  ََََ  ََََ َ

ََ   َ َ َ َ َ  ََ   ََ  َ َ

  ََ َ َ َ  َ َ ََ   َََ   ََ َ

َ َ  َ  ََ   َ  ََ   ََ َ َ

َ  َ َ   ََ ََ  ََ َ

  َ  َ  َ   َََ َ  َ ََََ

َ ََ َ  ََ  ََ  ََ َ  ََ

َ  َ  َ  ََ َََََ َ َ

 َ   ََ َََ َََ َ

  َََ  َََ َََ َ  ََ ََ

 َََ   ََََ  َ َ َََََ

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

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia 
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menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak 

ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 

maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada 

dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya 

hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada 

Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

(Q.S. Al-Baqarah: 282).
42

  

2. Hadits  

Adapun Hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan jual beli 

adalah: 

:َمَ ئ َسَ َمَ ه َسَ َوَ َوَ ٍَ ه َعَ ًََللا َه َصَ َىب َانن ََنَ ا ََو َنَ عَ َللا ًَََ ضَ رَ َعٍَاف َرَ َنَ بَ َة َبعَ ف َرَ َنَ عَ 

َارَ زَ ب َان ََاه َوَ )َرَ َرٍَوَ رَ بَ مَ َعٍٍََ ب ََمَ كَ وَ َهَ دَ ٍ َب ََمَ جَ انرَ َمَ مَ عَ َ:بلَ ؟َق ََبَ ٍ َطَ ا ََبَ سَ كَ انَ َئَ ا َ

 (.مَ بكَ حَ انَ َو َحَ حَ صَ وَ 

“Dari Rifaah bin Rafi‟ r.a bahwasanya Rasullullah Saw ditanya:“Mata 

pencarian apakah yang paling bagus? Rasullullah menjawab,”Pekerjaan 

seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli 

yang baik.” (HR. al-Bazzar dinyatakan shahih oleh al-Hakim al-

Naysaburi).
43
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3. Ijma’ 

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 

manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang 

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

itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.
44

 

Para Ulama Fiqih mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya 

mubah (boleh), namun menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqh Madzhab Imam 

Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. 

Sebagaimana contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi ikhtikar, yaitu 

penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok hilang dari 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 perlonjakan barang itu.
45

 

 

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga 

jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. Berikut ini rukun dan syarat jual beli: 

a. Rukun Jual Beli 

Arkan adalah bentuk jamak dari rukun. Sesuatu berarti sisinya yang 

paling kuat, sedangkan arkan berarti hal yang harus ada untuk terwujudnya satu 
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akad dari sisi luar.
46

 Rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat Ulama 

Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun menurut Ulama Hanafiyah hanya satu, 

yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli). Menurut mereka yang menjadi rukun 

dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/tara‟dhi) kedua belah pihak untuk 

melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan 

unsur hati yang sulit untuk diinderai sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan 

indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang 

menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut 

mereka, boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling 

memberikan barang dan harga barang (ta‟athi). 

Akan tetapi, menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli 

itu ada empat, yaitu sebagai berikut: 

1. Ada orang yang berakad atau al-muta‟aqidain (penjual dan pembeli). 

2. Ada sighat lafal (lafal ijab dan qabul). 

3. Ada barang yang dibeli. 

4. Ada nilai tukar pengganti barang. 

Menurut Ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan 

nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual 

beli.
47

 

b. Syarat-Syarat Jual Beli 

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 

dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut: 
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a. Syarat-syarat orang yang berakad 

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual 

beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:
 48

 

1. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus 

memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli 

dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum 

berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. 

2. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa 

pihak manapun.
49

 

3. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya 

seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai 

penjual sekaligus sebagai pembeli. 

b.  Syarat yang terkait dalam ijab qabul
50

 

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal. 

2. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai 

maka jual beli tidak sah. 

3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah 

pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang 

sama.  
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c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan 

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan 

sebagai berikut:
51

 

1. Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, 

seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
 52

 

2. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi 

kuasa orang lain yang memilikinya. 

3. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang 

tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-

barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika di 

kemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi 

atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan. 

4. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai. 

5. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, 

sifat, dan harganya. 

6. Boleh diserahkan saat akad berlangsung. 

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) 

Harga merupakan suatu hal yang penting dalam jual beli, dalam 

Bahasa Inggris dikenal dengan price, sedangkan Bahasa Arab berasal dari 

kata tsaman atau si‟ru yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar 
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suka sama suka (an-taradin).
53

 Secara umum harga adalah َبب ٌَتعٍن َنتٍٍنَمبال

(perkara yang tidak tentu ditentukan).
54

 Pada persoalan ini para ulama fiqh 

membedakan al-tsaman dengan al-si‟r.
55

 Menurut mereka, al-tsaman adalah 

harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, 

sedangkan al-si‟r adalah modal barang yang seharusnya diterima para 

pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga 

barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan 

konsumen (harga dipasar). Oleh karena itu, harga yang dapat dipermainkan 

oleh para pedagang. 

 Para Ulama Fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai 

berikut:
56

 

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti 

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

kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
57

 

3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang 

maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan 

oleh syara‟, seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak 

bernilai menurut syara‟. 
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Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, 

para Ulama Fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu: 

a. Syarat sah jual beli.  

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan 

syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis 

agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara‟. Secara qlobal akad jual 

beli harus terhindar dari tujuh macam „aib: 

1. Ketidakjelasan  (jahalah) yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang 

serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. 

2. Pemaksaan (Al-Ikrah) adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk 

melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disukainya. 

3. Pembatasan dengan waktu (At-Tauqit) yaitu jual beli yang dibatasi 

waktunya. Seperti: “Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan 

atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena 

kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya. 

4. Penipuan (Al-Gharar) adalah penipuan dalam sifat barang. Seperti 

seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya 

sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan 

tetapi apabila menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan 

banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. 

Akan tetapi apabila gharar (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka 

ini membatalkan jual beli. 
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5. Kemudaratan  (adh-dharar) ini terjadi apabila penyerahan barang yang 

dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan 

kepada penjual. Dalam barang selain objek akad. 

6. Syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah 

satu pihak yang transaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara‟ dan 

adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan 

tujuan akad.
58

 

7. Jual beli itu terhindar dari cacat,
59

 seperti kriteria barang yang 

diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun 

kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur 

paksaan, tipuann, mudarat serta syarat-syarat lain yang membuat jual beli 

itu rusak. Apabila yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka benda 

itu boleh langsung dikuasai oleh pembeli dan harga barang dikuasai oleh 

penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai setelah surat-

menyuratnya diselesaikan sesuai „urf (kebiasaan) daerah setempat.
60

 

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis 

jual beli adalah sebagai berikut: 

1. Barang harus diterima. Dalam jual beli benda bergerak (manqulat), untuk 

keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang 

pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah 

rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang 

kedua terjadi gharar (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda-

                                                             
58

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 190-192 
59

 Ibnu Rusyd, Op. Cit., h. 344 
60

 Saleh Al-Fauzan, Op. Cit., h, 397-398. 



 

 

 
 

42 

benda tetap („aqir) Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum 

barang diterima. 

2. Mengetahui harga pertama apabila, jual belinya berbentuk murabahah, 

tauliah, wadhi‟ah, dan isyarak. 

3. Saling menerima (taqabudh) penukaran, sebelum berpisah, apabila jual 

belinya jual beli sharf (uang) 

4. Dipenuhi syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual beli salam 

(pesanan) 

5. Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi. 

6. Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian dan 

menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.
61

 

 

D. Bentuk-Bentuk Jual Beli 

Bentuk-bentuk jual beli dapat dilihat dari beberapa segi. Pertama dilihat 

dari segi keabsahannya menurut syara‟, kedua dilihat dari objek jual belinya, 

ketiga dilihat dari standarisasinya harga dan keempat dilihat dari cara 

pembayaran.
62

  

1. Jual beli dilihat dari segi keabsahannya menurut syara‟. 

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi syara‟ atau tidaknya menjadi 

tiga bentuk, yaitu: 
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a. Jual beli yang sahihnya 

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apa bila jual beli itu 

disyari‟atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik 

orang  lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. 
63

 

b. Jual beli yang tidak sahih (batal) 

Jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak 

terpenuhi atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan.
64

  

Contoh jual beli dipandang tidak sah sebagai berikut:  

1. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila. 

2. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Terlarang dikarenakan anak 

kecil belum cukup dewasa untuk mengetahui perihal tentang jual beli. 

3. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jual beli ini terlarang karena 

ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik. 

4. Jual beli terpaksa. 
65

 

Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:
66

 

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Seperti memperjualbelikan buah-

buahan yang putiknyapun belum muncul di pohonnya atau anak sapi 

yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada, itu merupakan 

jual beli mudhamin yang adalah transaksi jual beli yang objeknya 

hewan yang masih berada dalam perut induknya.
67
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2. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti 

menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan 

terbang di udara. 

3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, 

tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan, seperti 

menjual ikan dalam air. 

4. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai dan darah, 

karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak 

mengandung makna harta. 

5. Jual beli al-„urban (jual beli yang bentuknya dilakukan mulai  

perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga 

barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila 

pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah tetapi jika pembeli 

tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah 

diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual) 

6. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak 

boleh dimiliki seseorang; karena air yang tidak dimiliki seseorang 

merupakan hak bersama umat manusia. 

c. Jual beli fasid 
68

 

Ulama Hanafiah membedakan antara yang jual beli fasid dengan jual beli 

batal, jika  kerusakan pada barangnya maka itu batal, jika kerusakannya 

menyangkut harga barang maka dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu 
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dikatakan fasid. Akan tetapi jumhur ulama, tidak membedakan jual beli 

fasid dengan jual beli batal. Menurut mereka jual beli terbagi dua yaitu 

jual beli sahih dengan jual beli batal. Apabila rukun dan syaratnya 

terpenuhi, maka jual belinya sah. Sebaliknya apabila salah satu rukun atau 

syarat-syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka batal jual belinya. 

Jenis-jenis jual beli fasid 

a. Jual beli al-majhu‟i (benda atau barangnya secara qlobal tidak 

diketahui), dengan syarat kemajhuannya itu bersifat menyeluruh. 

b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual 

kepada pembeli,” saya jual kereta saya ini untuk engkau bulan depan 

setelah gajian. Jual beli seperti ini batil menurut jumhur ulama dan fasid 

menurut ulama Hanafiyah. 

c. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada jual beli 

berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. 

d. Barter dengan barang yang diharamkan. 

e. Jual beli ajal  (Jual beli yang tidak tunai).
69

 

f. Jual beli anggur dan buah-buahan lain yang ditujukan pembuatan 

khamar. 

g. Jual beli tergantung pada syarat. 

h. Jual beli sebahagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan 

dalam satuannya seperti menjual daging hewan yang hewannya masih 

hidup. 
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i. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang sempurna matangnya 

untuk dipanen. Menurut ulama fiqh tidah sah (batal). 

2. Jual beli dilihat dari objek akad bai‟
70

 

a. Tukar-menukar uang dengan barang ini bentuk bai‟ berdasarkan 

konotasinya. 

b. Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan muqayadhah 

(barter). 

c. Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga sharf. 

3. Jual beli yang dilihat dari standardisasi harga 

a. Bai‟ musawamah (jaul beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli di 

mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, dan tetapi 

menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini 

bentuk asal bai‟. 

b. Bai‟ amanah, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga 

pokok lalu menyebutkan harga barang tersebut. Bai‟ jenis ini terbagi lagi 

menjadi tiga bagian: 

1. Bai‟ murabahah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang 

dan laba. 

2. Bai‟ al-wadh‟iyyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang 

atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. 

3. Bai‟ tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya 

dengan harga tersebut.
71
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Sebahagian Ahli Fiqh menambahkan lagi jenis jual beli yaitu 

isyrak dan mustarsal. Jual beli isyrak adalah menjual sebahagian barang 

dengan sebahagian uang  bayaran. Sedangkan jual beli mustarsal adalah 

jual beli dengan harga pasar. Mustarsil adalah orang lugu yang tidak 

mengerti harga tawar menawar.
72

 

c. Jual beli muzayadah (lelang), yaitu jual beli dengan cara penjual 

menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar 

dengan menambah jumlah pembayaran dalil pembeli sebelumnya, lalu si 

penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. 

Kebalikannya disebut dengan jual beli munaqashah (obral). Yakni 

sipembeli menawarkan diri untuk membeli barang denga kriteria tertentu, 

lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian si 

pembeli akan membeli denga harga termurah yang mereka tawarkan.
73

 

4. Jual beli dilihat dari cara pembayarannya
74

 

Ditinjau dari sisi ini, jual beli terbagi empat bagian: 

a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung. 

b. Jual beli dengan pembayaran tertunda. 

c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda. 

d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama 

tertunda. 
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E. Prinsip-Prinsip Jual Beli 

Dari keseluruhan bentuk muamalah yang paling umum berlaku adalah 

jual beli. Namun karena bentuk dan cara pelaksanaannya sangat beragam 

kelihatannya bahasannya begitu luas terdapat dalam kitab-kitab Fiqh. Allah 

menetapkan prinsip umumnya dan Nabi Muhammad SAW memberikan 

pedomannya dalam hal jual beli ini karena agama tidak menginginkan umatnya 

memakan hak orang lain secara tidak hak.
75

 Oleh sebab itu, agar aktivitas jual beli 

sesuai dengan  prinsip-prinsipnya dalam Islam secara garis besar prinsip-prinsip 

itu adalah: 

a. Prinsip Keadilan 

Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh 

aspek perekonomian. Kebalikan sikap adil adalah zhalim, yaitu sifat yang 

dilarang Allah pada dirinya. Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil 

dan sangat memusuhi kezaliman.  

Salah satu ciri keadilan  adalah tidak memaksa manusia membeli 

barang dengan harga tertentu, tidak boleh ada monopoli tidak boleh ada 

permainan harga, serta tidak boleh ada cengkraman yang bermodal kuat 

terhadap orang kecil yang lemah. Jika sebahagian barang melonjak harganya 

karena jumlahnya terbatas atau karena banyaknya permintaan.
76

 

b. Prinsip suka sama suka („an taradhin) 

Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan 

dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, 
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intimidasi dan praktek-praktek lain yang dapat menghilangkan kebebasan, 

kecurangan, kebenaran dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. 

c. Takaran dan timbangan yang benar 

Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar 

benar-benar yang harus diutamakan. Padahal Islam telah meletakkan 

penekanan Penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang 

benar. 

d. Iktikat baik 

Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran 

yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan iktikat baik baik dalam transaksi 

bisnis karena ini dianggap sebagai hakikat bisnis.
77

 

 

F. Jual Beli Gharar 

1. Pengertian Gharar 

Gharar (انغرر) secara bahasa berarti al khatr (resiko, berbahaya), dan 

taghrir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar. Dikatakan gharara 

binafsihi wa malihi taghriran berarti „aradhahuma lilhalakah min ghairi an ya‟rif 

(jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam wilayah gharar maka itu 

berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui 

olehnya). Lafadz Gharar (dari segi tata bahasa) adalah merupakan isim (kata 

benda).
78
َ  Maka gharar merupakan suatu akad mengandung unsur penipuan, 

karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar 
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kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Adapun defenisi gharar 

menurut Mazhab Imam Syafi‟i adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi 

dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling 

kita takuti.
79

  

Jual beli gharar ialah semua jenis jual beli yang mengandung jahalah 

(kemiskinan) atau mukhatharoh (spekulasi) qumar (permainan taruhan).
80

 Oleh 

sebab itu, jual beli gharar dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi 

jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena 

haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual 

beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau 

tidak diketahui hakikat dan kadarnya. 

2.  Kategori-Kategori Gharar 

Menurut Mohd Bakir Haji Mansor, dalam bukunya Konsep-Konsep 

Syariah Dalam Perbankan dan Keuangan Islam menjelaskan ada 2 kategori 

gharar. Kategori-kategori gharar yang perlu diketahui yaitu :
81

 

a. Gharar fahish (ketidakjelasan yang keterlaluan) adalah gharar yang berat 

dan dengannya dapat membatalkan akad. Gharar ini timbul dua sebab: 

Pertama, barang sebagai objek jual beli tidak ada dan kedua, barang boleh 

diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan  

b.  Gharar yasir (ketidakjelasan yang minimum) adalah gharar yang ringan, 

keberadaannya tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk gharar 
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semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah 

menurut syara‟. 

3. Macam-macam Gharar 

a. Gharar dalam kalimat transaksi yaitu:
82

 

1. Dua kesepakatan satu transaksi 

Bai‟atani fii bai‟ah adalah merupakan satu kesepakatan dengan dua 

transaksi, baik dengan terlaksananya salah satu dari dua transaksi tersebut 

(atau dari segi harganya). Sebagai contoh ketika seorang penjual 

mengatakan: “Saya jual komoditi ini kepada anda seharga seratus secara 

tunai dan seratus sepuluh dengan cara kredit”. Kemudian pembeli 

menjawab: “Saya terima”, akan tetapi si pembeli tidak menentukan akad 

(kesepakatan) atau harga mana yang ia pilih untuk dibeli, yang semestinya 

salah satu dari kedua kesepakatan atau harga tersebut harus diputuskan 

oleh pembeli.  

Betuk lain dari bai‟atani fii bai‟ah dapat juga berlaku dengan 

terlaksananya kedua kesepakatan atau harga tersebut, seperti pernyataan 

pihak penjual: ”Saya jual rumahku kepada anda seharga sekian dengan 

syarat anda menjual mobil anda kepada saya dengan harga sekian”. 

2. Jual beli dengan hilangnya uang muka 

Bai‟ urban atau Urbun adalah seorang membeli sebuah komoditi 

dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual (DP/uang muka). 

Jika si pembeli jadi mengambil komoditi tersebut maka uang pembayaran 
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tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan tetapi, jika calon 

pembeli tidak jadi mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut 

menjadi milik penjual. 

3. Jual beli jahiliyah (dengan batu, sentuhan dan lemparan) 

Bai al Hashah (jual beli dengan batu) adalah suatu transaksi bisnis 

di mana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu komoditi pada 

harga tertentu dengan hashah (batu kecil) yang dilakukan oleh salah satu  

pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung 

tidaknya transaksi tersebut, atau juga dengan meletakkan batu kecil 

tersebut di atas komoditi, dan juga jatuhnya batu di pihak manapun yang 

mengharuskan orang tersebut melakukan transaksi.  

Bai‟ al-mulamasah (jual beli dengan sentuhan) adalah ketika kedua 

pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar menawar atas suatu 

komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditi tersebut 

(baik sengaja maupun tidak) maka dia harus membelinya baik sang 

pemilik komoditi tersebut rela atau tidak. Atau seorang penjual berkata 

kepada pembeli, “Jika anda menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus 

membelinya dengan harga sekian”. Sehingga mereka menjadikan sentuhan 

terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual 

beli. 

Bai‟ al-minabadzah (jual beli dengan lemparan) adalah seorang 

penjual berkata kepada calon pembeli, “Jika saya lemparkan sesuatu 

kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung di antara kita”. 
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Atau juga ketika pihak penjual dan calon pembeli melakukan tawar 

menawar komoditi kemudian penjual melemparkan sesuatu kepada 

pembeli maka ia harus membeli komoditi tersebut dan ia tidak mempunyai 

pilihan lain kecuali menerima transaksi tersebut, atau dengan gambaran 

lain seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “Jika saya 

melemparkan komoditi ini kepada anda maka itu berarti saya jual 

komoditi ini kepada anda dengan harga sekian”. 

4. Jual beli bergantung 

Bai‟ al-mu‟allaq adalah suatu transaksi jual beli di mana 

keberlangsungannya tergantung pada transksi lainnya (yang disyaratkan). 

Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan (mengikuti) instrumen-

instrumen yang ada dalam ta‟liq (persyaratan dalam akad yang berbeda). 

Sebagai contoh adalah tatkala seorang penjual mengatakan kepada calon 

pembeli, “Saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian jika si 

Fulan menjual rumahnya kepada saya”. Kemudian calon pembeli 

menjawab, “Saya terima”. Kesepakatan dalam suatu transaksi jual beli 

semestinya tidak dapat menerima pergantungan atau pernyataan tertentu 

yang dijadikan ikatan atau dasar berlangsungnya transaksi. Jika hal 

tersebut dilakukan maka transaksi bisnis jual beli tersebut menjadi rusak 

menurut mayoritas Ulama Fiqh. 

5. Jual beli al-mudhaf 

Bai‟ al-mudhaf adalah kesepakatan untuk melakukan transaksi jual 

beli untuk waktu yang akan datang, contoh dari transaksi ini adalah 
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perkataan seseorang (penjual) kepada pihak lain, “Saya jual rumahku 

kepada anda dengan harga sekian pada awal tahun depan”. Kemudian 

orang itu menjawab, ”Saya terima”.  

b. Gharar dalam objek transaksi yaitu: 

1. Ketidakjelasan jenis objek transaksi 

Mengetahui jenis objek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual 

beli. Maka jual beli yang objeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya 

karena terdapat gharar yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu 

dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis 

barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari 

Mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis objek 

transaksinya tidak  diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli khiyar 

ru‟ya  (hak melihat komoditinya).
83

 Begitu juga dalam Mazhab Hanafi 

menetapkan khiyar ru‟yah tanpa dengan adanya syarat, berdasarkan hadits 

berikut: 

“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak 

khiyar apabila telah melihat barang itu”. (HR. Dar al-Quthni dari 

Abu Hurairah).
84

 

 

Akan tetapi ulama Syafi‟iyah mengatakan bahwa jual beli barang 

yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad 
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maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, khiyar ru‟yah tidak 

berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan (gharar).
85

 

2. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi  

Gharar dalam macam objek akad dapat menghalangi sahnya jual 

beli sebagaimana terjadi dalam jenis objek akad. Tidak sahnya akad seperti 

ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam objeknya. Seperti 

seorang penjual berkata, “Saya jual kepada anda binatang dengan harga 

sekian”, tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana. Oleh karena itu 

objek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini 

adalah larangan Nabi Saw. mengenahi jual beli kerikil (bai‟ al-Hashah) 

yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli 

dengan cara melemparkan batu kerikil kepada objek jual beli, dan objek 

mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus 

dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa 

yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.
86

  

3. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi  

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama Fiqh tentang 

persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat objek transaksi dalam jual beli, 

akan tetapi mayoritas Ulama Fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya. 

Diantara perbedaan itu adalah; Mazhab Hanafiyah melihat, bahwa jika 

objek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun 

uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika 
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objek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para 

Ulama Fiqh Mazhab Hanafiyah berselisih pendapat. Sebagian 

mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter objek akad, dan sebagian tidak. 

Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat 

tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu pembeli juga mempunyai 

hak khiyar ru‟yah.
87

 

Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditi 

bukan harga, adapun tentang harga (tsaman) semua ulama sepakat untuk 

disebutkan sifat dan karakternya.
 88 

Sedang Ulama Mazhab Maliki 

mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi 

maupun harga (tsaman). Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan 

karakter komoditi dan harga adalah merupakan gharar yang dilarang 

dalam akad. Begitu juga Ulama mazhab Syafi‟i mensyaratkan penyebutan 

sifat dan karakter komoditi dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak 

jelas sifat dan karakter komoditinya hukumnya tidak sah kecuali jika 

pembeli diberi hak untuk melakukan khiyar ru‟yah. Mazhab Hambali juga 

tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan 

karakternya.
89

 

4. Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi  

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui, baik 

kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya. Illat (alasan) hukum 

dilarangnya adalah karena adanya unsur gharar sebagaimana para ulama 
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Ahli Fiqh dari Mazhab Maliki dan Syafi‟i dengan jelas memaparkan 

pendapatnya. Contoh dari transaksi jual beli yang dilarang karena unsur 

gharar yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran obyek 

transaksi adalah bai‟ muzabanah yaitu jual beli barter antara buah yang 

masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang 

masih basah dengan zabib (anggur kering), dan tanaman dengan makanan 

dalam takaran tertentu. Adapun illat dari pengharamannya adalah adanya 

unsur riba yaitu aspek penambahan dan gharar karena tidak konkritnya 

ukuran dan objek atau komoditi.
90

 

5. Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi  

Ketidaktahuan dalam zat objek transaksi adalah bentuk dari gharar 

yang terlarang. Hal ini karena dzat dari komoditi tidak diketahui, walaupun 

jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk 

menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Seperti jual pakaian atau 

kambing yang bermacam-macam.
91

 Mazhab Syafi‟i, Hambali, dan Zahiri 

melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak 

maupun sedikit karena adanya unsur gharar.
92

 Sedang Mazhab Maliki 

membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit dengan syarat 

ada khiyar bagi pembeli yang menjadikan unsur gharar tidak berpengaruh 

terhadap akad. Adapun Mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah 

dua atau tiga, dan melarang yang melebihi dari tiga. 
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6. Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi 

Jual beli tangguh (kredit), jika tidak dijelaskan waktu 

pembayarannya, maka ia termasuk jual beli gharar yang terlarang. Seperti 

jual beli habl al-hablah, yaitu jual beli dengan sistem tangguh bayar 

hingga seekor unta melahirkan anaknya, atau hingga seekor unta 

melahirkan anak dan anak tersebut melahirkan juga anaknya. Jual beli 

semacam ini dikategorikan dalam jual beli gharar yang terlarang karena 

tidak ada kejelasan secara kongkrit dalam penentuan penangguhan 

pembayaran. 

7. Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi  

Kemampuan menyerahkan objek transaksi adalah syarat sahnya 

dalam jual beli. Maka jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, secara 

otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur gharar (tidak jelas). 

Seperti menjual onta yang lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya. 

Nabi Saw. melarang jual beli seperti ini karena mempertimbangkan bahwa 

barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh 

penjual atau tidak.
93

  

8. Objek transaksi yang spekulatif 

Gharar yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli adalah tidak 

adanya (ma‟dum) objek transaksi. Yaitu keberadaan objek transaksi 

bersifat spekulatif, mungkin ada atau mungkin tidak ada, maka jual beli 

seperti ini tidak sah. Seperti transaksi jual beli anak unta yang belum lahir 
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dan buah sebelum dipanen. Seekor unta yang mengandung bisa jadi 

melahirkan dan ada kemungkinan tidak (keguguran), begitu juga buah 

terkadang berbuah dan terkadang juga tidak ada.
94
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