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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI 

 

A. Pengertian Jual Beli 

Secara etimologi, kata bai‟ berarti pertukaran secara mutlak.32 Yang 

dimaksud Jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.33 Yang 

mana pertukaran barang dengan barang tersebut dengan saling meridhai, atau 

pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan. 

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara 

mutlak. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut 

bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, 

barang dengan uang.
34

 

Walaupun dalam bahasa Arab kata jual (البيع) dan kata beli (ألشراء) 

adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa 

menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu البيع.
35

 Menurut 

etimologi, jual beli diartikan مقابلة ألشيءبالشيء yang artinya “pertukaran 

sesuatu dengan sesuatu yang lain.”
36

 

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat 

dalam mendefenisikannya, antara lain: 
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a. Menurut ulama Hanafiyah : 

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

dibolehkan).” 

b. Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu‟ 

“pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan” 

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni: 

“pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik”.
37

 

Beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas tak lepas 

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

mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan 

kepemilikan itu berlangsung 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.
38

 

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur’an, 

sunnah dan ijma‟ para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya 

mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara’, adapun dasar hukum dari 

al-Qur’an antara lain:
39

 

a. al-Qur’an 

Allah SWT berfirman dalam Surat al-Baqarah (2): ayat 275 

1. Surat al-Baqarah (2): 275. 
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Artinya: ”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”.(QS. al-Baqarah: 275).
40

  

2. Surat an-Nisa’(4): 29. 

                                  

                       

 

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Surat an-Nisa‟: 29)
41

 

 

 

b. Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah SAW adalah 

sebagai berikut: 

 

ُهَما َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَِّو َعَلْيِو َوَسلََّم  َقاَل َرِحَم اللَُّو َعْن َجاِبِر ْبن َعْبِد اللَِّو َرِضَي اللَُّو َعن ْ
  َرُجًًل ََسًْحا ِإَذا بَاَع َوِإَذ اْشتَ َرى َوِإَذا اقْ َتَضى ا

 

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu „anhu bahwa Rasulullah 

Shallallahu „Alaihi wa Sallam bersabda; “Allah merahmati orang yang 

memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang 

meminta haknya”. (Bukhari, 2076)
42
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c. 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 dibutuhkanya itu, harus diganti dengan barang lainya yang sesuai.
43

 

d. Kaidah Fiqh 

َيُدلَّ َدلِْيٌل َعَلى ََتْرْيَِْها.ااَلْصُل ِِف اْلُمَعاَمَلِة ااِلبَاَحُة ِإالَّ أَْن    
Artinya:“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.
44

 

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah  dan 

transaksi, pada dasarnya adalah boleh, kecuali yang tegas-tegas diharamkan 

dalil-dalil. 

Berdasarkan beberapa sandaran hukum yang telah dijelaskan di atas 

dapat membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu 

yang disyari’atkan dalam Islam, maka secara pasti dalam prakteknya ia tetap 

dibenarkan, tentunya harus dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah 

ditentukan. 

Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli yaitu:para pihak 

yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sigat (lafal ijab dan Kabul), barang 

yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.
45
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Menurut Mardani dalam buku Fiqh Ekonomi Syariah  rukun jual beli 

ada tiga, yaitu: 

1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli 

2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang. 

3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak 

yang menunjukan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu 

berbentuk kata-kata maupun perbuatan.
46

 

Jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh 

syarat yaiu: 

1) Saling rela antara kedua bela pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak 

untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. 

2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu orang 

yang telah baliq, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan anak di 

bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali akad bernilai rendah 

seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. 

3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua 

belah pihak. Maka tida sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa 

seizin pemiliknya. 

4) Objek transaksi adalah barang  yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh 

menjual barang haram seperti khamar dan lain-lainnya. 

5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserah terimakan. Maka tidak 

sah menjual belikan mobil yang hilang, burung di angkasa. 
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6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah 

menjual barang yang tidak jelas. 

7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual 

mengatakan, “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita 

sepakati nantinya.
47

 

8) Diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui 

banyaknya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah 

satu pihak.
48

 

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah memenuhi kebutuhan 

dan merealisasikan kebutuhan seseorang yang terkadang tidak mampu 

diperolehnya, dengan adanya transaksi jual beli dia mampu untuk memperoleh 

sesuatu yang diinginkannya dengan cara membelinya. Karena tak jarang 

kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya.
49

 

 

B. Pengertian Keuntungan 

Keuntungan adalah selisih lebih penjualan dari harga pokok dan biaya 

operasi. Kalangan ekonomi mendefinisikan sebagai, selisih antara total 

penjualan dengan total biaya. Total penjualan yakni harga barang yang dijual, 

dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam 

penjualan, yang terlihat dan tersembunyi.
50
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Karena perniagaan berarti jual beli dengan tujuan mencari keuntungan, 

maka keuntungan merupakan tujuannya yang paling mendasar, bahkan 

merupakan tujuan asli dari perniagaan. 

Keuntungan adalah perbedaan antara hasil penjualan total yang 

diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan. Keuntungan akan mencapai 

maksimum apabila perbedaan antara keduanya adalah maksimum. Untuk 

menentukan keadaan ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

penjualan total dengan biaya total pada setiap tingkat produksi, di mana hasil 

penjualan total melebihi biaya total pada jumlah yang paling maksimum. 

(keuntungan = hasil penjualan – biaya produksi). Misalnya pada produksi 1, 

hasil penjualan barang produksi adalah 150, sedangkan biaya produksi yang 

telah dikeluarkan adalah 200, berarti perusahaan rugi 50, bila produksi 2 

memperoleh hasil penjualan 300, dengan biaya produksi 280, maka 

keuntungan yang diperoleh adalah 20.
51

 

Keuntungan merupakan bagian dari muamalah karena keuntungan 

adalah buah dari kegiatan jual beli, yang mana jual beli adalah ruang lingkup 

dari fiqh muamalah. Pengertian keuntungan dalam fiqh muamalah adalah 

perbuatan manusia dalam jual beli dengan melebihkan harga jual dari harga 

pokok dan biaya operasional yang dalam pengambilannya tidak ada unsur 

penzaliman dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Pengambilan 

keuntungan merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh padar 
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pedagang, oleh karena itu pengambilan keuntungan merupakan ruang lingkup 

muamalah adabiyah.
52

 

Adapun ketentuan pengambilan keuntungan dalam jual beli harus 

sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, yaitu: 

1. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan 

pada keharamannya. Pengambilan keuntungan tidak dibatasi dalam 

muamalah, hanya saja dalam pengambilannya tidak boleh ada unsur yang 

dilarang seperti menjual harga diatas harga pasar, melakukan monopoli 

perdagangan, dan segala kegiatan yang dapat merubah halal menjadi 

haram. 

2. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka. Maksudnya 

ialah tidak ada keterpaksaan dalam menjual maupun membeli barang 

sehingga harga yang ditentukan atas dasar suka sama suka. Dengan 

demikian pedagang mendapat untung dari kegiatan dagang dan pembeli 

mendapat untung dari pemanfaatan barang. 

3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak 

madarat bagi manusia. Ketika seseorang ingin mengambil keuntungan 

dalam kegiatan bisnis, hendaknya memperhatikan maslahat dan mudharat 

yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Seseorang yang mengambil 

keuntungan dari jual beli air bersih dan lahan hutan di suatu tempat  

dilarang karena hal tersebut akan menimbulkan mudharat bagi orang 

banyak. 
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4. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, dan hal-hal 

lain yang tidak dibenarkan oleh syariat. Zalim adalah meletakan sesuatu 

tidak pada tempatnya dan sangat bertentangan dalam muamalah yang 

mengajarkan keadilan. Asal dari mencari keuntungan itu dibolehkan 

apabila tidak ada unsur penzaliman kepada orang lain. Seperti menjual 

harga barang diatas harga pasar akan menzolimi pihak pembeli, dan 

menjual barang dibawah harga pasar juga akan menzolimi pedagang 

lainnya.
53

 

 

C. Dasar Hukum Keuntungan dalam Jual Beli 

Asal dari mencari keuntungan adalah disyariatkan. Bahkan Rasulullah 

membolehkan dalam mengambil keuntungan sebesar 100% selagi tidak  

diambil dengan cara haram. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: 

َنارًا َيْشََتِي لَُو بِِو َشاًة فَاْشتَ َرى لَُو بِِو ُعْرَوَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أَْعطَاُه ِدي عن
َشاتَ ْْيِ فَ َباَع ِإْحَداُُهَا ِبِديَناٍر َوَجاَءُه ِبِديَناٍر َوَشاٍة َفَدَعا لَُو بِاْلبَ رََكِة ِف بَ ْيِعِو وََكاَن َلْو 

رَاَب لَرَِبَح   ِفيِو اْشتَ َرى الت ُّ
Artinya:Dari Urwah al Bariqi Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasûlullâh 

Shallallahu „alaihi wa sallam memberinya satu dinar uang untuk membeli 

seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor 

kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seharga satu dinar. 

Selanjutnya dia datang menemui Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam dengan 

membawa seekor kambing dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasûlullâh 

Shallallahu „alaihi wa sallam mendoakan keberkahan pada perniagaan 

sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia 

mendapatkan laba darinya. [HR. Bukhâri, no. 3443]
54
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Tidak ada dalil dalam syariat sehubungan dengan jumlah tertentu dari 

keuntungan sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram, sehingga 

menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman 

dan tempat. Hal itu karena beberapa hikmah, di antaranya: 

1) Perbedaan harga, terkadang cepat berputar dan terkadang lambat. Kalau 

perputarannya cepat, maka keuntungannya lebih sedikit, menurut 

kebiasaan. Sementara bila perputarannya lambat, keuntungannya banyak. 

2) Perbedaan penjualan kontan dengan penjualan pembayaran tertunda. Pada 

asalnya, keuntungan pada penjualan kontan lebih sedikit daripada 

penjualan bentuk kedua. 

3) Perbedaan komoditi yang dijual, antara komoditi primer dan sekunder, 

keuntungannya lebih sedikit, karena memperhatikan kaum papa dan orang-

orang yang membutuhkan, dengan komoditi lux, yang keuntungannya 

dilebihkan menurut kebiasaan, karena kurang dibutuhkan (sehingga jarang 

laku).
55

 

Meraih keuntungan seoptimal mungkin dapat disimpulkan dari fiqh 

Umar.  

1. Umar berpesan kepada para pedagang agar beralih dari aktifitas yang tidak 

merealisasikan keuntungan. Kata beliau “barang siapa yang 

memperdagangkan sesuatu sebanyak tiga kali, namun tidak mendapatkan 

sesuatu pun di dalamnya, maka hendaklah beralih darinya kepada yang 

lain”.
56
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2. Miswar bin Makramah menimbun makanan, lalu dia melihat awan dari 

awan musim gugur, diapun merasa khawatir.  Dan ketika pagi harinya dia 

datang ke pasar seraya berkata, “barang siapa yang datang kepadaku, maka 

aku akan menjual kepadanya dengan harga beli.” Ketika hal tersebut 

sampai kepada Umar bin al-Khattab, maka dia mendatanginya ke pasar, 

lalu berkata kepadanya, “apakah kamu gila, wahai Miswar? Ia menjawab, 

“tidak, demi Allah, wahai Umar. Tapi aku melihat awan dari awan musim 

gugur, maka aku tidak menyukainya, namun aku menyukai apa yang 

bermanfaat bagi manusia, maka aku memutuskan untuk tidak mengambil 

keuntungan di dalamnya”. Maka Umar berkata, “semoga Allah membalas 

kebaikan kepadamu.” 

Kesimpulan riwayat di atas adalah bahwa Umar bertujuan terwujudnya 

keuntungan dalam setiap kegiatan perekonomian dan meninggalkan aktifitas 

perdagangan yang tidak merealisasikan keuntungan, adalah berarti penetapan 

ketidak manfaatan aktifitas tersebut, bahkan ketika Umar mengetahui  bahwa 

Miswar menjual barang dagangannya tanpa keuntungan, beliau 

mendatanginya ke pasar dan mengingkarinya dalam hal tersebut seraya 

menuduhnya gila. Akan tetapi ketika Umar mengetahui tujuan Miswar dalam 

hal tersebut, maka Umar menyetujuinya.
57

 

Berbeda dengan Muhammad Nejatullah Siddiqi bahwa beliau 

menerapkan prinsip tidak mementingkan keuntungan dalam perdagangan. 

Mencari keuntungan secara tidak adil merupakan melanggar hak orang lain. 
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Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan terdapat beberapa perintah 

sehubungan dengan hal ini. 

Allah berfirman : 

         

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang zholim tidak akan pernah mendapat 

keuntungan.” (Q.S. al-Qashash : ayat 37)
58

 

Anjuran ini mengarah kepada tindakan merugikan yang dilakukan 

secara terencana dan tindakan merugikan yang dilakukan oleh seorang 

individu, di samping merujuk kepada objek yang dirugikan. Jarang ditemukan 

suatu surat perjanjian yang dapat membuktikan apakah  tindakan 

mementingkan diri sendiri dilakukan seseorang dengan terencana ataupun 

tidak. Tindakan untuk mencari keuntungan pribadi sebaiknya dihapuskan 

tanpa memperhitungkan hal-hal yang tersembunyi dibalik tindakannya 

tersebut.
59

 

Dalam perdagangan jika kerugian dialami berjumlah besar, maka Islam 

tidak membenarkan hal itu terjadi.  Tetapi jika kerugian yang dialami hanya 

dalam jumlah kecil, maka seseorang dibenarkan untuk menjalankan 

perdagangan tersebut.
60
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D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keuntungan 

Di dalam memperoleh keuntungan diharapkan suatu usaha perlu 

melakukan  pertimbangan khusus dalam memperhitungkan keuntungan yang 

akan diharapkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keuntungan tersebut yaitu: 

1. Biaya: biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau 

jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. 

2. Modal : harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume 

penjualan produk atau jasa yang bersangkutan.
61

 

Dalam berbisnis, salah satu prinsipnya adalah menggunakan sedikit 

modal untuk meraih keuntungan sebanyak mungkin. Berbisnis dengan 

Allah demikian juga. Setelah memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditetapkan sebelum ini, lakukanlah amalan-amalan yang tidak memerlukan 

modal yang banyak, tetapi dapat menghasilkan keuntungan atau pahala 

yang besar.
62

 

Produktivitas modal dalam menghasilkan tingkat pengendalian 

tidak ditentukan secara pasti dalam nilai persentase tertentu, akan tetapi 

ditentukan dari persentase nilai keuntungan yang didapat dari 

produktivitas modal tersebut (bagi hasil). Dengan demikian keuntungan 

yang dibolehkan dalam ekonomi berbasis ajaran Islam datang dari hasil 

investasi permodalan dalam proses produksi.
63
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3. Volume penjualan dan produksi: besarnya volume penjualan berpengaruh 

terhadap volume produksi produk atau jasa tersebut, selanjutnya volume 

produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.
64

 

Imam al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan 

merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun ia memberikan 

penekanan pada etika bisnis, bahwa keuntungan yang hakiki yang dicari 

adalah keuntungan di akhirat. Ini mengindikasikan, bahwa keuntungan yang 

diperoleh adalah dengan cara-cara yang digariskan syari’at, yaitu nilai-nilai 

keadilan dan menghindari kezoliman. Yang lebih menarik dari pernyataan al-

Ghazali adalah “barang siapa yang puas dengan keuntungan sedikit maka 

mu’amalahnya banyak dan dari berulang kalinya mu’amalah ia mendapatkan 

keuntungan yang banyak. Dengannya nyatalah berkah”.
65

 

Maksud dari pernyataan Imam al-Ghazali di atas adalah bahwa 

mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan 

meningkatkan volume penjualan yang selanjutnya hal ini akan meningkatkan 

keuntungan. 

 

E. Keuntungan yang Diharamkan 

Di antara cara-cara haram dalam mengeruk keuntungan adalah: 

1. Keuntungan dari Memperdagangkan Komoditi Haram 

Segala yang muncul dari hasil memperjualbelikan komoditi haram, 

adalah termasuk usaha kotor yang diwadahi oleh transaksi yang rusak 
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pula. Contohnya memperjualbelikan minuman keras, narkoba, bangkai, 

daging babi, segala sesuatu yang membahayakan orang seperti makanan-

makanan rusak, minuman-minuman tidak sehat serta berbagai bahan 

makanan berbahaya dan sejenisnnya. 

Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan 

barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang 

diharamkan oleh syara‟. Adapun  seperti babi, dan khamar , karena kedua 

jenis benda ini tidak bernilai menurut syara‟.
66

 Tentu saja hasil 

keuntungan dari kegiatan dilarang adalah haram. 

2. Keuntungan dari Perdagangan Curang dan Manipulasi 

Yakni dengan cara menyembunyikan cacat barang dagangan atau 

menawarkan barang dagangan dengan tampilan yang berbeda dari 

sebenarnya, dengan trik yang dapat mengelabui pembeli dan mengaburkan 

penglihatannya. 

al-Baghawi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan dalam 

jual beli hukumnya haram sama halnya dengan menutup-nutupi 

kecacatan.
67

 

3. Keuntungan Melalui Penipuan Harga yang Tidak Wajar 

Yakni melalui tindakan menaikkan harga yang tidak wajar menurut 

kebiasaan. Asal dari penambahan harga tersebut masih diizinkan. Karena 

tujuan dari berdagang  adalah mencari keuntungan. Dan itu tidak mungkin 
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melainkan dengan  sedikit menambah harga. Sementara penaikan berat itu 

hanya terjadi dengan semacam penyembunyian harga yang berkembang 

saat itu. Bila harga meningkat karena penyembunyian harga pasar, maka 

itu kenaikan yang dipaksakan. Sementara kalau kenaikan harga tidak 

dengan menyembunyikan harga pasar, tentu itu merupakan keutamaan 

Allah atas diri penjual. 

Dalam istilah muamalah, mendapatkan keuntungan melalui penipuan 

disebut tadlis. Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan.
68

 

Setiap trasaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara dua 

belah pihak („an taradin minkum). Mereka harus mempunyai informasi yang 

sama sehingga tidak ada yang merasa dicurangi  (ditipu), karena ada sesuatu 

yang (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang 

diketahui pihak lain). 

Tadlis terdiri dari beberapa jenis, yakni : 

a. Tadlis dalam kuantitas (jumlah), contohnya adalah pedagang yang 

mengurangi takaran (timbangan) barang. Seseorang membeli bawang ½ 

Kg kemudian dibayar dengan harga ½ Kg. Akan tetapi Pedagang bawang 

mengurangi timbangan bawang yang seharusnya timbangan tersebut ½ Kg 

tanpa sepengetahuan pembeli. 

b. Tadlis dalam kualitas, contohnya adalah penjualan yang menyembunyikan 

cacat barang yang ditawarkanya. Pedagang menyembunyikan sayur yang 

busuk dengan meletakkan sayur tersebut dibawah sayur yang bagus, 
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kemudian pembeli mengambil semua sayur tanpa diberitahu oleh 

pedagang bahwasanya ada yang cacat. 

c. Tadlis dalam Harga, yaitu memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan 

harga pasar dengan menaikan harga produk di atas harga pasar. Contohnya 

pedagang beras menjual beras dengan harga Rp 11.000,00/kg sesuai 

dengan harga yang ada di pasar, akan tetapi pedagang beras menjual harga 

beras tersebut kepada pembeli yang tidak tahu harga pasar seharga 

Rp.13.000,00. 

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: 

َعنَّ َحاِضُر َسلََّم: آلَعْن َاِبْ ُىرَيْ رََة، َقاَل: قَاَل َر ُسْوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َو  يَِبي ْ
ِخْطَبِة  َاِخْيِو، َواَل ََيُْطْب َعَلى مٍ ُيَساِوُم الرَّ ُجُل َعَلى َسوْ  لَِباٍد، َواَل تَ َنا َجُشوا، َوالَ 

َا ُئ َماِف اِنَاِئَها.لَِتْكَتفِ  َأِخْيِو، َواَل َتْسَأْل اْلَمُر أَُة َطًَلَق اُْخِتَها ََلَاَما   َولِتُ ْنَكَح فَِا َّنَّ
 .َكَتَب اهللُ ََلَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“orang kota tidak boleh menjual barang dagangan orang desa; dan 

jangan lah kalian saling melakukan an-Najs; janganlah seseorang 

meninggikan harga setelah saudaranya menetapkan harga jual; seseorang 

tidak boleh melamar perempuan yang dilamar saudaranya dan seorang 

wanita tidak boleh menuntut perceraian saudarinya agar ia dapat 

menumpahkan sesuatu yang terdapat dalam wadah saudarinya (mendapat 

bagian dari nafaqah dan kebaikan) dan supaya ia dinikahi, karena 

baginya sesuatu yang telah Allah tetapkan.” (Shahih: al-Buyu‟ dan 

Muttafaq „Alaih)
69

 

 

d. Tadlis dalam waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang 

menjual buah di luar musimnya, padahal si petani mengetahui bahwa dia 

tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. 
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Dalam keempat tadlis tersebut, semuanya melanggar prinsip rela sama 

rela.70 

4. Keuntungan Melalui Penimbunan Barang Dagangan 

Menimbun yang dimaksud di sini adalah segala pencekalan 

komoditi seperti makanan pokok dan yang lainnya yang berakibat 

membahayakan orang banyak. Demikian menurut pendapat yang tepat dari 

para ulama. Namun dosa menimbun makanan pokok dalam penjualan itu 

lebih besar, karena orang amat membutuhkannya.
71

 

 

F. Teori Harga 

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran 

yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan utuk 

mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya 

volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahan tergantung kepada harga 

yang ditetapkan perusahaan terhadap produknya. 

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan price, sedangkan dalam 

bahasa Arab berasal dari kata tsaman atau si‟ru yakni nilai sesuatu dan harga 

yang terjadi atas dasar suka sama suka (an-taradin) pemakaian kata tsaman 

lebih umum daripada qimah yang menunjukkan harga ril yang telah 

disepakati. Sedangkan si‟ru adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. 
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Tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat 

secara actual, sedangkan al-si‟r adalah modal barang yang seharusnya 

diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).72 

Harga pasar adalah harga yang dijual oleh kebanyakan orang dan 

merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang berlaku di waktu dan 

tempat tertentu yang berdasarkan kepada permintaan dan penawaran. Semakin 

banyak permintaan (barang yang diminta), maka semakin rendah harga pasar 

yang berlaku, sedangkan semakin banyak penawaran (barang yang 

disediakan), maka semakin besar harga pasar yang berlaku, begitu sebaliknya. 

Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan 

uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. 

Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan 

manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau 

jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang  atau jasa tersebut. 

Misalnya harga suatu barang, sewa rumah, biaya kuliah, jasa dokter termasuk 

ke dalam kategori harga. Semua itu merupakan nilai yang harus dibayarkan  

atas benda atau apa yang telah dilakukan. Harga didefinisikan sebagai nisbah 

pertukaran barang dengan uang. Dalam masyarakat modern,  nilai harga 

barang tidaklah dinisbahkan kepada barang sejenis tetapi dinisbahkan kepada 

uang. Misalnya 1 kg beras dinilai dengan Rp5.000,00. 

Dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan 

permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi bebas, interaksi permintaan dan 

penawaranlah yang menentukan harga. Peningkatan permintaan terhadap 
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suatu komoditi cenderung menaikkan harga dan mendorong produsen untuk 

memproduksi barang-barang lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul 

karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ketidak 

sesuaian itu terjadi  karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar. 

Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi atau 

terjadi perbedaan hasil produksi.
73

 

 

G. Pengertian Sembako 

Sembako adalah singkatan dari sembilan bahan pokok yang terdiri atas 

berbagai bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat 

dibutuhkan masyarakat Indonesia secara umum. Tanpa sembako kehidupan 

rakyat Indonesia bisa terganggu karena sembako merupakan kebutuhan pokok 

utama sehari-hari yang wajib ada dijual bebas di pasar. 

Di bawah ini adalah daftar nama anggota bahan pokok sembako sesuai 

dengan keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no. 115/mpp/kep/2/1998 

tanggal 27 Februari 1998, yaitu antara lain :
74

 

a. Beras dan Sagu 

b. Jagung 

c. Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan 

d. Daging (Sapi dan Ayam) 

e. Susu 

f. Gula Pasir 
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g. Garam yang Mengandung Yodium / Iodium 

h. Minyak Goreng dan Margarin 

i. Minyak Tanah atau Gas Elpiji 

Dari sisi ekonomi permintaan barang-barang sembako bersifat 

inelastis, yaitu perubahan harga sembako tidak akan banyak mempengaruhi 

tingkat permintaan produk oleh konsumen selama tidak terlalu signifikan. Jika 

harga sembilan bahan pokok tersebut naik secara signifikan, maka sebagian 

konsumen akan beralih ke produk serupa pengganti (substitusi). 

Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab dari pemerintah untuk 

menjaga kestabilan dan keninambungan sembako karena berhubungan erat 

dengan hajat hidup orang banyak. Pemerintah bisa melakukan operasi pasar, 

impor, pematokan harga tertinggi atau terendah, serta penindakan hukum 

kepada pelaku kriminal yang terkait dengan kejahatan sembako.
75

 

 

H. Peranan Pasar 

Peranan pasar Baru Baserah sama halnya dengan fungsi pasar pada 

umumnya. Bagi konsumen, adanya pasar akan mempermudah memperoleh 

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun bagi 

produsen, pasar berperan untuk menyalurkan barang hasil produksi. 

Secara umum, pasar mempunyai tiga fungsi utama yaitu sebagai sarana 

distribusi, pembentukan harga, dan sebagai tempat promosi. 
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1. Pasar Sebagai Sarana Distribusi 

Pasar sebagai sarana distribusi, berfungsi memperlancar proses 

penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya 

pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Pasar 

dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang dan jasa dari 

produsen ke konsumen berjalan lancar. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak 

berfungsi baik jika kegiatan distribusi seringkali macet. 

2. Pasar Sebagai Pembentuk Harga. 

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Di 

pasar tersebut penjual menawarkan barang atau jasa kepada pembeli. 

Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar 

harga dari barang atau jasa tersebut, sehingga terjadilah tawar - menawar 

antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, terbentuklah harga. 

Dengan demikian, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga. 

Harga yang telah menjadi kesepakatan tersebut, tentunya telah 

diperhitungkan oleh penjual dan pembeli. Penjual tentu telah 

memperhitungkan laba yang diinginkannya, sedangkan pembeli telah 

memperhitungkan manfaat barang atau jasa serta keadaan keuangannya. 

3. Pasar Sebagai Sarana Promosi 

Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat 

memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang 

manfaat dan keunggulan pada konsumen. Promosi dilakukan untuk 
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menarik minat pembeli terhadap barang atau jasa yang diperkenalkan. 

Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain, memasang 

spanduk, menyebarkan brosur, pameran dan sebagainya. 

Banyaknya cara promosi yang dilakukan oleh produsen, membuat 

konsumen lebih selektif dalam memilih barang yang akan dibeli. Biasanya 

produsen yang menawarkan barang dengan harga murah dan kualitasnya 

bagus akan menjadi pilihan konsumen.
76

 

 

I. Pasar dalam Islam 

Dengan mengacu kepada al-Qur’an dan praktik kehidupan pasar pada 

masa Rasulullah dan para sahabatnya bahwa ciri khas kehidupan pasar yang 

Islami adalah:
77

 

1. Orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Memaksa orang untuk 

menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan 

tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. 

2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan 

barang-barang dagangan. Tugas muhtasib adalah mengawasi pasar dan 

menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh para pelaku pasar. 

3. Unsur-unsur monopolistic harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara 

penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan 

intervensi apabila unsur monopolistik ini mulai muncul. 
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4. Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan naik turunnya 

tingkat permintaan dan penawaran. 

5. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari 

pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang. 

6. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, 

seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang, dan 

mengukur, dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga 

dilarang menjual barang-barang haram seperti minuman keras, alat 

perjudian dan pelacuran, dan lain-lain. 

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip 

persaingan bebas (perfect competition). Namun demikian bukan berarti 

kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus 

oleh frame aturan syariah.
78

 Dalam surah al-Baqarah ayat 198: 

                   

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

perniagaan) dari Tuhanmu”. (Q.S al-Baqarah: 198)
79

 

Dari ayat di atas dijelaskan  bahwa berdagang adalah aktivitas  yang 

paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu teks-teks al-Quran selain 

memberikan stimulasi imperative untuk berdagang, di lain pihak juga 

mencerahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan main yang 
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bisa diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, 

baik individu ataupun kelompok.
80

 

Gambaran pasar yang Islami adalah pasar yang di dalamnya terdapat 

persaingan sehat yang dibingkai dengan nilai dan moralitas Islam, nilai dan 

sifat moralitas Islam itu secaa garis besar terbagi dua: Pertama, norma yang 

bersifat khas yaitu hanya berlaku untuk Muslim. Kedua, norma yang bersifat 

umum yaitu berlaku untuk seluruh masyarakat. 

Dengan memerhatikan kriteria pasar Islami tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa pasar Islami itu dibangun atas dasar terjaminnya 

persaingan yang sehat yang dibingkai dalam nilai dan moralitas Islam. Untuk 

menjamin agar kriteria ini tetap terjaga dengan baik diperlukan seorang 

muhtasib yang memiliki peranan aktif dan permanen dalam menjaga 

mekanisme pasar yang Islami sehingga dapat dijadikan model bagi peran 

pemerintah terhadap pasar. Pengawasan secara cermat terhadap mekanisme 

pasar harus dilakukan demi tegaknya kepentingan sosial dan nilai-nilai akhlak 

Islami yang diinginkan semua pihak. 
81
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