
 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Landasan Teori  

1. Penjualan 

a) Pengertian Penjualan 

Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran, agar perusahaan 

mendapatkan laba agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan. 

Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena jika 

aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik maka secara 

langsung dapat merugikan perusahaan. Dapat disebabkan karena sasaran 

penjualan yang diharapkan tidak tercapai dan pendapatan pun akan berkurang. 

Defenisi penjualan sangat luas. Beberapa ahli menyebutkan sebagai ilmu dan 

beberapa yang lain menyebut sebagai seni, adapula yang memasukkan masalah 

etika dalam penjualan. Pada pokoknya istilah menjual dapat diartikan sebagai 

berikut : Menjual adalah Ilmu dan Seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan 

oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa 

yang ditawarkannya.1  

Berikut pengertian penjualan menurut beberapa ahli : 

1. Pengertian penjualan menurut Henry Simamora menyatakan bahwa 

penjualan adalah lazim dalam perusahaan dan merupakan jumlah kotor 

yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa.2  

                                                           

1 Basu Swasta,Op.Cit., hal. 5. 
2 Henry Simamora,Op.Cit, hal. 24 



 

 

 

 

 

2. Penjualan menurut Chairul Marom penjualan artinya Penjualan barang 

dengan sebagai usaha pokok perusahaan yang biasa dilakukan secara 

teratur.3 

3. Penjualan Menurut Winardi mengatakan bahwa Penjualan merupakan 

sebuah proses dimana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual 

dipenuhi, melalui antar pertukaran dan kepentingan.4  

4. Penjualan  menurut Preston dan Nelson dalam Winardi Penjualan berarti 

berkumpulnya seorang pembeli dan seorang penjual dengan tujuan 

melaksanakan tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa berdasarkan 

pertimbangan yang berharga seperti misalnya pertimbangan uang.5  

5. Penjualan Menurut Nitisemito, Penjualan adalah semua kegiatan yang 

bertujuan untuk melancarkan arus barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen secara paling efisien dengan maksud untuk menciptakan 

permintaan yang efektif.6  

6. Penjualan menurut Basu Swastha adalah Menjual adalah ilmu dan seni 

mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak 

orang lain agar bersedia membeli barang dan jasa yang ditawarkan.7 

7. Penjualan menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri  adalah bagian 

dari promosi dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan 

sistem pemasaran8. 

                                                           

3 Chairul Marom, Op.Cit., hal. 28 
4 Winardi, Ilmu Dan Seni Menjual , (Bandung : Nova, 1998), hal. 30. 
5 Ibid, hal. 29 
6  Alex Nitisemito, Manajemen Personalia,( Jakarta: Ghalia Indonesia,1998),hal 13 
7 Basu swastha, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta : BPEE,2001),hal.1 



 

 

 

 

 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, 

dimana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat 

menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga 

jual yang telah disepakati. Kegiatan penjualan dapat tercipta suatu proses 

penukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Dalam perekonomian, 

seorang yang menjual sesuatu akan mendapatkan imbalan beberapa uang. 

Dengan alat penukaran berupa uang, orang akan lebih mudah memenuhi segala 

keinginannya dan penjualan akan lebih mudah dilakukan. 

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penjualan 

 

Aktifitas penjualan banyak dipengaruhi oleh faktor tertentu yang dapat 

meningkatkan aktifitas perusahaan, oleh karena itu manager penjualan perlu 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Menurut Basu 

Swastha9,  Faktor - faktor yang mempengaruhi penjualan antara lain sebagai 

berikut : 

1. Kondisi dan Kemampuan Penjual (sales skill)  

Sales Skill (keahlian menjual) adalah suatu keahlian yang harus 

dikuasai oleh salesman untuk menciptakan proses penjualan yang berhasil. 

Ada yang berpendapat keahlian ini merupakan bakat yang dibawa sejak 

lahir dan ada pula yang berpendapat semua orang dapat menjadi ahli 

                                                                                                                                                               
8 Abdullah,Thamrin dan Francis Tantri, Manajemen Pemasaran (Depok :PT Raja 

Grafindo Persada,2012),hal.3 
9 Basu Swastha,Op.Cit,hal.129 



 

 

 

 

 

dalam penjualan jika berusaha keras belajar dan memperaktekkannya 

dalam kehidupan sehari-hari.10 

Salesman skill merupakan salah satu modal penting yang harus 

dimiliki oleh seseorang yang bekerja atau bertugas sebagai marketer. 

Orang yang melakukan pemasaran memang membutuhkan skill yang baik, 

hal ini tentunya agar mereka tidak cepat putus asa, lemah mental dan 

sebagainya saat mendapatkan berbagai respon dan konsumen. Indikator 

dari Kondisi dan Kemampuan Penjual untuk penyusunan spesifikasi 

tenaga penjualan (Sales Skill) antara lain : 

a) Kemampuan Intelektual, dilihat dari sudut kecerdasan umum, daya 

menilai dan daya kreasi yang perlu untuk mengenal, memperkenalkan 

dan menerapkan gagasan-gagasan baru. 

b) Keterampilan bergaul, dalam pekerjaan menjual, sifat terpenting 

adalah kemampuan bergaul dengan orang banyak dan dapat 

mengetahui kebutuhan dan keinginan mereka. 

c) Kedewasaan, sales skill harus dapat menyesuaikan diri pada 

pekerjaannya, kemampuan untuk melaksanakan rencana jangka 

panjang, berhubungan dan sikapnya terhadap wewenang, mengerti 

dengan objektif kelamahan dan kekuatan sendiri dan cukup stabil 

mengahadapi peran dalam pekerjaan menjual. 

d) Etos kerja, memiliki etos kerja yang tinggi dalam pekerjaan dan   

mandiri. 

                                                           

10
 Basu, Swastha DH., Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, Edisi Kedua,Cetakan 

Ketiga belas, (Yogyakarta: Liberty Offset,2008),hal.47  



 

 

 

 

 

e) Kemampuan spesifik, memiliki kemampuan teknik dan professional 

spesifik serta memiliki pengalaman, memiliki kondisi kerja yang baik.  

Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersil atas 

barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu  penjual 

sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Disini penjual 

harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai 

sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut penjual harus 

memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan dengan : 

a) Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan 

b) Harga produk 

c) Syarat penjualan seperti : pembayaran, pelayanan,    sesudah 

penjualan,    garansi dan sebagainya. 

2. Kondisi pasar 

Pasar adalah suatu tempat fisik di mana pembeli dan penjual 

berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa11, Sedangkan pendapat 

lain mengatakan bahwa pasar adalah orang-orang yang mempunyai 

keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk 

membelanjakannya.12 

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang sasaran dalam 

penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun 

faktor – faktor   kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah: 

                                                           

11 Amstrong, Gary & Philip, Kotler. Dasar-dasar Pemasaran. Jilid 1, Alih Bahasa Alexander 
Sindoro dan Benyamin Molan. (Jakarta: Penerbit Prenhalindo,2002),hal 73 

12 Stanton, William J, Prinsip-prinsip Pemasaran, Jilid 1 Edisi ke 3, Alih Bahasa oleh 
Yohanes Lamarto, (Jakarta: Erlangga,2000),hal.51 



 

 

 

 

 

a) Jenis pasar 

b) Kelompok pembeli atau segmen pasar 

c) Daya belinya 

d) Frekuensi pembeli 

e) Keinginan dan kebutuhan13 

3. Modal 

Menurut Bambang Riyanto14 pengertian modal usaha sebagai ikhtisar 

neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal 

abstrak. Modal konkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal 

abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif. 

Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dalam Listyawan Ardi Nugraha 15“ Modal usaha adalah uang yang dipakai 

sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; 

harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan 

untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”. Modal dalam 

pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang 

digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan 

yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam 

sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha 

sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting 

tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan 
                                                           

13 Basu Swastha, Manajemen penjualan,Edisi 3 ,( yogyakarta : BPFE,2015),hal 130 
14

 Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi 4, (Yogyakarta : 
PFE,1997),hal. 19 

15
 Ardi Nugroho, Listyawan, Pengaruh Modal Usaha.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar  

2011),hal 9 



 

 

 

 

 

tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang 

dijalankan dapat berjalan lancar 16.  

Modal maksudnya akan lebih sulit bagi penjualan barangnya apabila 

barang yang dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli, atau apabila 

lokasi pembeli jauh dari tempat penjualan. Dalam keadaan seperti ini, 

penjual harus memperkenalkan dulu membawa barangnya ketempat 

pembeli. Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan adanya sarana 

serta usaha, Semua ini hanya dapat dilakukan apabila penjualan memiliki 

sejumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Indikator dari 

modal antara lain : 

a. Tersedianya alat transportasi, dengan adanya transportasi akan 

menunjang kelancaran karyawan dalam memasarkan produknya ke 

daerah tujuan. 

b. Tempat peragaan baik di dalam maupun diluar perusahaan. 

c. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan 

misalnya melalui periklanan.17 

4. Kondisi/iklim Organisasi Perusahaan 

Menurut Lussier18 mengatakan bahwa iklim organisasi adalah persepsi 

pegawai mengenai kualitas lingkungan internal organisasi yang secara 

relatif dirasakan oleh anggota organisasi yang kemudian akan 

                                                           
16 Amirullah, dan Imam Hardjanto, Pengantar Bisnis, Edisi Pertama,( Yogyakarta : 

Graha ilmu,2005),hal.7 
17

 Ibid  

18
  Lussier R.N, Human Relation in organizations : Aplications and skills building 6 th ed, 

(New York : McGraw-Hill/Irwin,2005 ),hal.486 



 

 

 

 

 

mempengaruhi perilaku mereka berikutnya. Menurut Simamora19 bahwa 

Iklim organisasi adalah lingkungan internal atau psikologi organisasi. 

iklim organisasi mempengaruhi praktik dan kebijakan SDM yang diterima 

oleh anggota organisasi. Perlu diketahui bahwa setiap organisasi akan 

memiliki iklim organisasi yang berbeda. Keanekaragaman pekerjaan yang 

dirancang di dalam organisasi, atau sifat individu yang ada akan 

menggambarkan perbedaan tersebut.  

Sedangkan menurut Stinger20 mendefenisikan iklim sebagai 

“...collection and pattern of environmental determinant of aroused 

motivation”, Iklim organisasi adalah sebagai suatu koleksi dan pola 

lingkungan yang menentukan motivasi. Wirawan21 mendefenisikan iklim 

secara luas. Ia menjelaskan bahwa iklim organisasi adalah persepsi 

anggota organisasi (secara individual dan kelompok) dan mereka yang 

secara tetap berhubungan dengan organisasi mengenai apa yang ada atau 

terjadi di lingkungan internal organisasi secara rutin, yang mempengaruhi 

sikap dan perilaku organisasi dan kinerja anggota organisasi yang 

kemudian menentukan kinerja organisasi. Dari pendapat diatas maka dapat 

dikatakan bahwa iklim organisasi merupakan suatu konsep yang 

menggambarkan tentang kualitas lingkungan internal organisasi yang 

mempengaruhi perilaku anggota organisasi dalam melaksanakan 

pekerjaannya.  

                                                           
19    Bilson, Simamora, Riset pemasaran, (Jakarta : Gramedia Utama,2004),hal.81 
20 Stringer,Robert,Leadership and Organizational Climate,(Printice Hall : New 

Jersey,2002),hal.122   
21 Wirawan, Budaya dan Iklim Organisasi, (Jakarta : Salemba Empat,2008), hal. 122  



 

 

 

 

 

Perusahaan besar biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh 

bagian tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang orang-orang 

tertentu/ahli dibidang penjualan. Indikator dari Kondisi/iklim organisasi 

perusahaan antara lain : 

a. Tersedianya ruang pelayanan 

b. Hubungan  baik antar karyawan 

c. Penilaian  hasil kerja karyawan  

d. Keadaan lingkungan kantor yang sehat22 

5. Promosi 

Faktor - faktor ini, seperti: periklanan, peragaan, kampanye, 

pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk 

melaksanakannya, diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi 

perusahaan yang bermodal kuat, kegiatan ini secara rutin dapat dilakukan. 

Ada pengusaha yang berpegang pada suatu prinsip bahwa paling 

penting membuat barang yang baru. Bila mana prinsip tersebut 

dilaksanakan, maka diharapkan pembeli akan kembali membeli lagi 

barang yang sama. Namun, sebelum pembelian dilakukan, sering pembeli 

harus dirangsang daya tariknya, misalnya dengan memberikan bungkus 

yang menarik atau dengan cara promosi lainnya. Perusahaan mempunyai 

suatu kegiatan penjualan adalah kegiatan yang penting, karena dengan 

adanya kegiatan penjualan tersebut maka akan terbentuk laba yang dapat 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Menurut  Tjiptono (dalam 

                                                           
22 Wirawan, Op.Cit.,Hal 122 



 

 

 

 

 

Hersona,dkk)23 terdapat lima indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur promosi, yaitu :  

a) Penjualan personal (Personal selling) 

Yaitu personalia bagian penjualan menghubungi pembeli 

sasaran. Para karyawan termasuk manajer penjualan, sales executives, 

sales engineers, detailmen, memperkenalkan, meyakinkan, 

menghimbau dan mengingatkan kembali manfaat produk kepada 

pembeli sasaran 

b) Periklanan (advertising) 

Periklanan merupakan kegiatan promosi yang banyak dilakukan. 

Kegiatan promosi ini dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui 

media cetak (terutama surat kabar dan majalah), media elektronika 

(terutama televisi dan radio) atau media lainnya (misalnya papan 

reklame, layar, gambar tempel dan sebagainya). Dengan adanya 

periklanan merupakan strategi yang penting dalam penjualan untuk 

menarik konsumen agar membeli apa yang ditawarkan perusahaan 

dengan harapan akan meningkatkan penjualan barang dan jasa. 

c) Promosi penjualan (sales promotion) 

Dapat berbentuk kombinasi dari pendekatan langsung dan 

melalui media komunikasi massa. Contohnya pameran atau ekspedisi 

dengan memamerkan contoh produk ataupun pembagian brosur 

kepada pengunjung. 

                                                           
23 Hersona, Sony dkk., Analisis Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Minat Pembelian 

Jasa di Lembaga Speaking Karawang. (Jurnal Manajemen,2013: 1150) 



 

 

 

 

 

d) Hubungan masyarakat (public relation) 

Dalam promosi berbentuk publikasi, perusahaan menulis artikel 

tentang produk atau perusahaan mereka dan meminta media massa 

untuk memuatnya misalnya di koran atau majalah. 

e) Pemasaran langsung (Direct marketing) dan tersedianya layanan 

online 

Penggunaan surat, telepon, e-mail, faximile dan alat penghubung non 

personil lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau 

mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan dan calon pelanggan 

tertentu. Promosi sekarang lebih diterima manajemen puncak sebagai alat 

penjualan yang efektif. Semakin banyak manajer produk memenuhi 

syarat untuk menggunakan alat promosi penjualan dan manajer-manajer 

produk menghadapi tekanan yang makin besar untuk meningkatkan 

penjualan saat ini. 

a. Tujuan Penjualan 

Menurut Basu Swastha dan Irawan24, mengemukakan bahwa perusahaan 

mempunyai tiga tujuan dalam penjualan, yaitu : 

1. Mencapai volume penjualan tertentu 

2. Mendapat laba tertentu 

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan. 

Usaha – usaha untuk mencapai ketiga tujuan tersebut tidak sepenuhnya 

hanya dilakukan oleh pelaksana penjualan atau para tenaga penjualan, akan 

                                                           
24 Basu Swastha,Op.Cit.,hal 32 



 

 

 

 

 

tetapi dalam hal ini perlu adanya kerjasama dari beberapa pihak diantaranya 

adalah fungsionaris dalam perusahaan seperti bagian dari keuangan yang 

menyediakan dana, bagian produksi yang membuat produk,bagian 

personalia yang menyediakan tenaga kerja. 

b. Jenis dan bentuk penjualan  

Basu Swastha25 mengelompokkan jenis penjualan sebagai berikut : 

1. Trade selling. Penjualan yang dapat terjadi bilamana produsen dan 

pedagang besar mempersilakan pengecer untuk berusaha memperbaiki 

distribusi produk mereka. Hal ini melibatkan para penyalur dengan 

kegiatan promosi, peragaan, persediaan dan produk baru. 

2. Missionary Selling. Penjualan berusaha ditingkatkan dengan 

mendorong pembeli untuk membeli barang – barang dari penyalur 

perusahaan. 

3. Technical Selling. Berusaha meningkatkan penjualan dengan pemberian 

saran dan nasihat kepada pembeli akhir dari barang dan jasa. 

4. New Businies Selling. Berusaha membuka transaksi baru dengan 

membuat calon pembeli seperti halnya yang dilakukan perusahaan 

asuransi. 

5. Responsive Selling. Setiap tenaga kerja penjual dapat memberikan 

reaksi terhadap permintaan pembeli melalui route driving and retailing. 

Jenis penjualan ini tidak akan menciptakan penjualan yang besar, 

                                                           
25 Ibid, hal 11 



 

 

 

 

 

namun terjalinnya hubungan pelanggan yang baik yang menjurus pada 

pembelian ulang.  

Selain dari jenis-jenisnya juga terdapat bentuk-bentuk dari pada 

penjualan antara lain: 

1. Penjualan tunai.  

Penjualan yang bersifat cash and carry dimana penjualan setelah 

terdapat kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli, maka pembeli 

menyerahkan pembayaran secara kontan dan bisa langsung dimiliki oleh 

pembeli. 

2. Penjualan Kredit.  

Penjualan non cash, dengan tenggang waktu tertentu, rata-rata 

diatas satu bulan. 

3. Penjualan secara Tender.  

Penjualan yang dilaksanakan melalui prosedur tender untuk 

memenuhi permintaan pihak pembeli yang membuka tender. 

4. Penjualan Ekspor.  

Penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli, luar negeri 

yang mengimpor barang yang biasanya menggunakan fasilitas letter of 

credit. 

5. Penjualan secara Konsinyasi.  

Penjualan barang secara titipan kepada pembeli yang juga sebagai 

penjual. Apabila barang tersebut tidak terjual maka akan dikembalikan 

kepada penjual. 



 

 

 

 

 

6. Penjualan secara Grosir.  

Penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui 

pedagang perantara yang menjadi perantara pabrik atau Importir dengan 

pedagang eceran. 

Menurut  Tjiptono26 bauran Marketing mix dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu sebagai berikut :  

1. Produk 

Salah satu tugas utama dari manajemen penjualan adalah desain 

produk yaitu mereka diminta bertindak sebagai “mata” dari perusahaan 

dan secara konstan memberikan saran perbaikan yang diperlukan desain 

produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen 

untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi 

pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang 

bersangkutan. Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat melalui atribut 

produk yaitu unsur – unsur  produk yang dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian meliputi 

(merek, kemasan, jaminan, pelayanan dll).27  

Definisi Produk menurut Kotler28 segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan,dimiliki, digunakan atau 

dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. 

                                                           
26 Fandy Tjiptono ,Op.Cit.,hal.222 
27 Ibid,hal 103 
28 Kotler Philip,Marketing Management 11 th Edition. (Prentice Hall.Inc  New 

Jersey,2003),hlm.7 



 

 

 

 

 

Termasuk didalamnya adalah objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi 

dan gagasan. 

2. Harga 

Merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk 

mendapatkan suatu produk guna memenuhi kebutuhannya. Penetapan 

suatu produk yang dihasilkan merupakan salah satu usaha produsen untuk 

menarik para konsumen agar mau membeli dalam jumlah yang lebih 

banyak. Indikator yang digunakan dalam penetapan harga menurut Kotler 

dan Amstrong antara lain :29 

a. Penetapan Harga Jual  

Keputusan penetapan harga, seperti halnya keputusan bauran 

pemasaran lainnya harus berorientasi pada pembeli. Penetapan harga 

yang berorientasi pada pembeli yang efektif mencakup memahami 

berapa besar nilai yang ditempatkan konsumen atas manfaat yang 

mereka terima dari produk tersebut dan menetapkan harga yang sesuai 

dengan nilai ini.  

b. Elastisitas Harga  

Seberapa responsif permintaan terhadap suatu perubahan harga. 

Jika permintaan hampir tidak berubah karena sedikit perubahan harga, 

maka permintaan tersebut tidak elastis/inelastis. Jika permintaan 

berubah banyak, kita menyebut permintaan tersebut elastis. Semakin 

                                                           
29 Philip kotler,2005, Manajmen pemasaran, jilid I dan II , Jakarta : PT Indeks,hal 452 



 

 

 

 

 

tidak elastis permintaan semakin besar kemungkinan penjual 

menaikkan harga.  

c. Pertumbuhan Harga Pesaing  

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan penetapan harga 

perusahaan adalah harga pesaing dan kemungkinan reaksi pesaing atas 

tindakan penetapan harga yang dilakukan perusahaan. Seorang 

konsumen yang cenderung membeli suatu produk atas evaluasi harga 

serta nilai produk pembanding sejenis lainnya.  

3. Pelayanan  

Menurut Tjiptono30, pelayanan adalah suatu sikap atau cara dalam 

melayani pelanggan supaya pelanggan mendapatkan kepuasan yang 

meliputi kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan. 

Menurut Zeithhaml, Parasuraman & Berry  (dalam Hardiansyah )31 

untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh 

konsumen.  

4. Promosi 

Merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan utama 

menginformasikan, membujuk, mempengaruhi dan mengingatkan 

konsumen agar membeli produk yang dihasilkan.  

 

 

 

                                                           

30  Fandy Tjiptono, Strategi Bisnis, (Yogyakarta : Penerbit Andi Offset, 2008) ,Hlm.58 

31 Hardiansyah , Kualitas Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Gava Media.2011),hal.46 



 

 

 

 

 

c. Kegiatan Penjualan Ditinjau Menurut Pandangan Ekonomi Islam 

Islam adalah agama yang memiliki ajaran komprehensif dan universal. 

Komprehensif berarti syari’ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan. 

Baik ritual maupun sosial ekonomi (mu’amalah). Sedangkan universal 

bermakna bahwa syari’at Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan 

tempat sampai datangnya hari akhir. Kegiatan sosial ekonomi 

(bermu’amalah) dalam Islam mempunyai cakupan yang sangat luas dan 

fleksibel. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan fiqh 

mu’amalah. Fiqh mu’amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang 

ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan kehidupan atau 

urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan.32 

Kegiatan penjualan atau perdagangan dalam pandangan Islam merupakan 

aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam bidang mu’amalah, yakni 

bidang yang berkenan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam 

kehidupan manusia. Aspek ini mendapatkan penekanan khusus dalam 

ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. 

Sistem ekonomi Islam tampaknya lebih mengutamakan sektor riil dibanding 

dengan sektor  moneter, dan transaksi penjualan atau jual beli memastikan 

keterkaitan kedua sektor yang dimaksud. Namun tidak semua praktek 

penjualan (perdagangan) boleh dilakukan. Perdagangan yang dijalankan 

dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu 

ada pihak yang dirugikan dan praktek-praktek lain sejenisnya merupakan hal-

                                                           
32 Rachmat Syafe’i, Fiqh Mu’amalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), hal. 15. 



 

 

 

 

 

hal yang dilarang dalam Islam.33 Perspektif Agama aktivitas penjualan atau 

perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah 

digariskan oleh agama bernilai ibadah. Dengan perdagangan selain 

mendapatkan ketentuan-ketentuan material guna memenuhi kebutuhan 

ekonomi seorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah 

SWT. Berusaha atau mencari rezeki Allah merupakan perbuatan yang baik 

dalam perdagangan Islam. Salah satu bentuk usaha itu adalah jual beli, 

berniaga atau berdagang. Dalam sejarah tercatat bahwa Nabi Muhammad 

pada masa mudanya adalah seorang pedagang yang menjualkan barang-

barang milik seorang pemilik barang yang kaya, yaitu Khadijah. Keberhasilan 

dan kejujuran.  Nabi dibuktikan dengan ketertarikan sang pemilik modal 

hingga kemudian menjadi istri Nabi. Anjuran untuk melakukan kegiatan 

penjualan atau perdagangan dijelaskan didalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah 

ayat 198 yang berbunyi sebagai berikut: 

     
     

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

perniagaan) dari Tuhanmu.” 

 

Keterangan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 198 diatas dijelaskan 

bahwa Allah SWT menyeru manusia untuk berusaha mencari rezeki yang 

halal. Salah satu cara memperoleh rezeki dari Allah SWT yaitu dengan 

melakukan perdagangan atau berusaha. Melakukan transaksi jual beli boleh 

melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya melakukan 

                                                           

33 Masyhuri, Sistem Perdagangan Dalam Islam, (Jakarta : Pusat Penelitian Ekonomi- 
LIPI, 2005), hal. 1. 
 



 

 

 

 

 

transaksi dengan benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. 

Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, Allah SWT akan memusnahkan 

keberkahan jual beli mereka. Karena itu dalam dunia perdagangan, Islam 

mengajarkan agar para pihak bertindak jujur. Kejujuran dalam jual beli ini 

menempatkan mereka yang melakukan transaksi pada tempat baik dan mulia 

dalam pandangan Allah, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW 

yang artinya : 

  “Perdagangan yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama para Nabi, 

orang-orang yang benar dan syuhadah. (HR. Tirmizi dan Hakim).”34 
 
Tempat yang terhormat bagi pedagang yang jujur disejajarkan dengan 

para Nabi. Karena berdagang dengan jujur berarti menegakkan kebenaran dan 

keadilan yang merupakan misi para Nabi. Disejajarkan dengan orang-orang 

salah, karena pedagang yang jujur merupakan bagian dari amal saleh, 

sedangkan persamaan dengan para syuhadah, karena perdagangan adalah 

berjuang membela kepentingan dan kehormatan diri dan keluarganya dengan 

cara yang benar dan adil. 

d. Pengertian Jual Beli Dalam Islam 

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata ( عُ  بَیْ  ال ) yang artinya 

menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).35 Kata 

 dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian (البيع)

lawannya,yaitu kata : الشراء yang berarti beli, dengan demikian kata ( البيع ) 

                                                           

34 Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta : Pustaka 
Azzam, 2007), Buku ke-2, hal.297 

35 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 
Hoeve,1996), hal. 827. 



 

 

 

 

 

berarti kata jual dan sekaligus berarti kata beli.36 Menurut istilah jual beli 

disebut dengan bay‘ yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu 

dengan sesuatu yang lain.37 Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua 

kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, 

berniaga, menjual dan membeli barang. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah, ba’i adalah jual beli antara benda dan benda, atau 

pertukaran antara benda dengan uang.38 

Jual beli atau dalam bahasa Arab al-bai’ menurut Etimologi adalah: 

 بشيء شيء مقابلة

Artinya: “Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya”...39 

Sayid sabiq mengartikan jual beli (al-bai’) menurut bahasa adalah 

sebagai berikut: 

 المبادلة مطلق لغة معناه البيع

Artinya: “Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar 

secara mutlak”.40 

 

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa 

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

dengan uang atau uang dengan uang.41 Pengertian ini diambil dari firman 

Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 16: 

   
   

                                                           

36 Muhammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,Cet.ke-1 (Jakarta:PT 
RajaGrafindo Persada, 2003),  hal. 113. 

37 Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 2. 
38 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah, (Jakarta : Kencana, 2012), hal. 101. 
39 H.Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 173-174 
40 Ibid 
41 Ibid, hal. 174 



 

 

 

 

 

   
      

Artinya: “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan 

petunjuk,Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan 

tidaklah mereka mendapat petunjuk”.42 

 

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang 

dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing 

definisi adalah sama. 

1. Menurut Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan: 

 “Tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus,               

harta mencakup zat (barang) atau uang”43 

 

2. Menurut Ulama Malikiyah mendefenisikan jual beli adalah : 
 

“adalah akad mu’awadhah (timbal balik) atau selain manfaat dan 

bukan pula untuk menikmati kesenangan”.44 

 

Defenisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad 

mu’awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual 

dan pembeli yang objeknya  bukan manfaat yakni benda, dan bukan 

untuk kenikmatan seksual. 

3. Menurut Ulama Hanabaliah mendefenisikan jual beli adalah: 

“Tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat 

yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk selamanya, bukan riba 

dan bukan utang”.45 
 

4.  Menurut Ulama Syafi’iyah mendefenisikan jual beli dengan: 

                                                           

42 Dapartemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Revisi Terbaru), (Semarang: 
CV. Asy Syifa’, 2000), hal. 7 

43 H. Ahmad Wardi Muslich, Op. cit, hal. 175 
44 Ibid 
45 Ibid, hal. 176-177 



 

 

 

 

 

“Tukar-menukar harta dengan harta, dengan syarat yang akan 

diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau 

manfaat untuk waktu selamanya”.46 

Definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat 

diambil intisari dan kesimpulan bahwa: 

a) Jual beli adalah akad mu’awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh 

dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak 

kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.  

b)  Syafi’iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli 

bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat  dengan syarat tukar-

menukar berlaku selamanya bukan untuk sementara. Dengan 

demikian, ijarah (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli karena 

manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang 

ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula ijarah yang dilakukan 

timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena 

pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.47 Definisi di atas 

dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang 

penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya 

bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan 

sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang 

mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan 

didasarkan atas rela sama rela.48 

e. Dasar Hukum Jual Beli 

                                                           
46 H. Ahmad Wardi Muslich, Op. cit, hal. 176-177 
47 Ibid, hal. 177-178 
48 Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Islam (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1999), hal. 39. 



 

 

 

 

 

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, 

Sunnah dan ijma’ para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli 

hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara’. Adapun dasar 

hukum jual beli antara lain : 

1. Dasar hukum dalam Al-Qur’an, diantaranya: 

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275 dan 282 

     
    

Artinya :” Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba.” 49 

 
   

    
     

   
     

    
      

 
Artinya :” .. 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. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang 

piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.”50 

b. Surah An-Nisa (4) ayat 29 
 

  
   
  

    
     

    

                                                           
49 Departemen Agama RI, op.cit, hal. 98-99 
50 Ibid, hal. 100-101 



 

 

 

 

 

    
     

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.”51 

2. Dasar hukum dari Sunnah antara lain : 

a. Hadist Aisyah RA 

Dari Aisyah RA, Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,“ 

Sesungguhnya hal terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah 

apa yang ia dapat dari hasil usahanya sendiri, dan sungguh 

anaknya adalah hasil usahanya”.(H.R. Ibnu Majjah)”.52 

 

b. Hadist Jabir bin Abdullah 

Dari Jabir bin Abdillah, Ia berkata, “Rasulullah SAW 

bersabda,”Allah akan merahmati seorang hamba yang berlaku 

toleran dalam berdagang, atau toleran saat membeli, dan toleran 

saat mengadili (menuntut haknya). (HR. At-Ta’liq Ar-Raghib, Al 

Buyu’, Ar-Raudh An-Nadhar. Bukhari: Hadist ini shohih)”.53 

 

c. Hadist Ibnu Majah 

Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih, selama 

mereka berdua belum terpisah atau memiliki. (HR. Ibnu Majjah).54 

 

Ayat - ayat Al-qur’an dan Hadist - hadist yang dikemukakan di atas 

dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. 

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 

manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa 

                                                           
51 Ibid, hal. 176 
52 Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta : Pustaka 

Azzam, 2007), Buku ke-2, hal. 294 
53 Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdillah Bukhari Al Ja’afani, Sahih Bukhari, (Bairut: 

Dar Ibnu Kasir, 1407-1997), Juz 2, hal. 319 
54 Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, Op. Cit, hal.312 



 

 

 

 

 

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

yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.55 

 

f. Rukun Dan Syarat Jual Beli 

Rukun jual beli ada tiga yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang 

berakad (penjual dan pembeli), dan ma’kud alaih (objek akad). 

1. Akad (Ijab Qabul) 

Akad ialah Ikatan kata antara penjual dan pembeli.56 Sighat disebut 

juga akad atau Ijab dan Kabul. Ijab diambil dari kata aujaba artinya 

meletakkan, pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu 

orang-orang yang menerima hak milik.57 Contoh ijab: “saya jual barang 

ini sekian”, contoh qabul: “saya terima (beli) dengan harga sekian”.58 

Akad jual beli, penjual selalu menjadi yang ber-ijab dan pembeli 

menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya.59 Rasulullah 

SAW bersabda : 

“sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka”.60 

Syarat - syarat sah ijab qabul adalah: 

a) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah 

penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. 

                                                           
55 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.75. 
56 Hendi Suhendi , Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.70 
57 Abdul Azis Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, 

(Jakarta: Amzah, 2010), hal. 29 
58 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 1994 ), hal. 29. 
59 Abdul Azis Muhammad Azzam, loc.cit. 
60 Muhammad Ibnu Hiban Ibnu Ahmad, Shahih Ibnu Hiban, (Bairut: Muasasah Al 

Risalah, 1414-1993), juz 2, hal. 726. 



 

 

 

 

 

b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul. 

c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam 

benda- benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual 

hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan 

pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam. 

Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan 

kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.61 Allah SWT 

berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 141 yaitu: 

     
       

Artinya : “...dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada 

orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang 

yang beriman.”62 

2. Aqid atau orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

Orang yang berakad atau aqid maka langsung tertuju kepada 

penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam 

terjadinya kepemilikan dengan harga dan syarat yang telah ditentukan.63 

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu 

harus memenuhi syarat, syarat-syarat pihak yang berakad yaitu: 

a) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal 

dan orang gila hukumnya tidak sah 

b) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. 

Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan 

                                                           
61 Hendi Suhendi, Op. cit, hal. 70 
62 Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 213 
63 Ahmad Wardi Muslich, Op.cit, hal. 86. 



 

 

 

 

 

sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Rudy menjual 

sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual beli tidak sah.64 

Ada dua bentuk akad, yaitu: 

1) Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab qabul. 

Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. 

2) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan mu’athah. 

Misalnya: pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000 

kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu 

tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.65 

3. Ma’qud alaih (objek akad) 

Objek akad jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu 

akad tujuan syarat atau benda yang menjadi objek akad, yaitu: 

a. Suci barangnya 

Suci barangnya artinya adalah barang yang diperjualbelikan 

bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang 

diharamkan, oleh syara’ barang yang diharamkan itu seperti 

minuman keras dan kulit binatang babi atau anjing yang belum 

disamak. 

b. Dapat dimanfaatkan 

Dapat dimanfaatkan maksudnya adalah barang yang tidak 

bermanfaat tid ak sah untuk diperjual belikan. Menggunakan uang 

                                                           

64 Abdul Rahman Ghazali, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1,Cet.1, 
hal. 71. 

65 Mardani, Ibid,hal.103 



 

 

 

 

 

dari penjualan barang yang tidak bermanfaat berarti memakai harta 

orang lain bengan cara yang batil dan Allah melarang hal ini dalam 

al-Qur’an yang artinya: 

 ”janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara 

yang bathil”. 
 

c. Milik orang yang melakukan akad 

Milik orang yang melakukan akad maksudnya adalah bahwa 

orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah 

pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat 

izin dari pemilik sah barang. Dengan demikian, jual beli barang 

oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan 

kuasa si pemilik sah dipandang sebagai jual beli yang batal. 

d. Dapat diserahkan 

Dapat diserahkan maksudnya adalah bahwa barang yang 

ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal 

ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada 

saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena 

memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang 

bersangkutan. 

e. Dapat diketahui barangnya 

Dapat diketahui barangnya maksudnya keberadaan barang 

diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, 

takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi 

keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka 



 

 

 

 

 

perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut 

mengandung unsur penipuan (gharar). Hal ini sangat perlu untuk 

menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi 

perikatan. Misalnya dari akad yang terjadi kemungkinan timbul 

kerugian di pihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari 

barang yang dibelinya. 

f. Barang yang ditransaksikan ada di tangan 

Barang yang ditransaksikan ada di tangan maksudnya bahwa 

objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan 

atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah 

dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau 

tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.66 

g. Macam-Macam Jual Beli 

 Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut. Dilihat dari sudut kacamata 

hukum jual beli terbagi menjadi dua macam, jual beli yang dilarang dan batal 

menurut hukum, dan jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, 

tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. 

1. Jual beli dilihat dari sudut hukum 

a)  Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut : 
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 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar 
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1) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut  induknya, 

jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada atau 

belum pasti dan tidak tampak.  

2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba 

jantan dan betina, agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini 

haram hukumnya karena Rasulullah SAW bersabda: 

“Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah SAW telah melarang 

menjual mani binatang.”(H.R. Ibnu Majjah)67 

 
3) Barang yang diharamkan dan dihukumkan najis oleh agama seperti    

anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar. 

4) Jual beli dengan Mulammassah, yaitu jual beli dengan cara sentuh 

menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan 

tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang 

menyentuh berarti telah membeli kain tersebut, hal ini dilarang 

karena mengandung tipuan dan memungkinkan akan menimbulkan 

kerugian bagi salah satu pihak. 

5) Jual beli dengan Muhaqalah, mempunyai arti tanah, sawah dan 

kebun, maksud muhaqalah di sini adalah menjual tanaman-

tanaman yang masih di ladang atau di sawah, hal ini dilarang 

agama, sebab ada persangkaan riba di dalamnya. 

6) Jual beli Mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum 

pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, 
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mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang 

karena barang tersebut masih samar. 

7) Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar 

melempar, seperti seseorang berkata, “lemparlah kepadaku apa 

yang ada padamu,nanti kulempar pula kepadamu apa yang ada 

padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal 

ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.  

8) Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah 

dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan 

bayaran padi basah. Sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga 

akan merugikan pemilik kering. 

b) Jual beli yang dilarang oleh agama dan sah hukumnya, tetapi orang 

yang melakukannya mendapat dosa. 

1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk 

membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, 

sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga 

setinggi-tingginya. 

2) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. 

3) Jual beli dengan Najasy, ialah orang menambahkan atau 

melebihkan harga temannya dengan maksud memancing-mancing 

orang agar orang mau membeli barang kawannya. 

4) Menjual diatas penjualan orang lain.68 
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2. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam 

yaitu: 

a) Jual beli salam (pesanan)  

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

menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya 

diantar belakangan. 

b) Jual beli muqayyadhah (barter) 

Jual beli muqayyadhah adalah jual beli dengan cara menukar 

barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu. 

c) Jual beli mutlaq Jual beli mutlaq adalah jual beli barang dengan 

sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang. 

d) Jual beli alat penukar dengan alat tukar 

Jual beli alat penukar dengan alat tukar adalah jual beli barang 

yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar 

lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.69 

3. Berdasarkan segi harga. Jual beli dibagi menjadi empat bagian, yaitu: 

a) Al-murabbahah (jual beli yang menguntungkan) 

b) At-tauliyah ( jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu jual beli 

dengan menjual harga aslinya) 

c) Al-khasarah (jual beli rugi) 
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d) Al-musawah (yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi 

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

berkembang sekarang).70 

 

4. Jual beli dilihat dari segi benda yang dijadikan objek. 

Jual beli dilihat dari segi benda yang dijadikan objek dapat dibagi tiga 

seperti yang dikemukakan Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagimenjadi 

tiga bentuk, yaitu: 1) jual beli yang bendanya kelihatan, 2) jual beli benda 

yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji,3) dan jual beli yang bendanya 

tidak ada.71 

Lebih jelasnya maksud Imam Taqiyuddin adalah sebagai berikut: 

a) Jual beli yang bendanya kelihatan ialah pada waktu melakukan 

akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan 

mata penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat 

banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. 

b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual 

beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam 

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

awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang 

dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang 
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penyerahan barang- barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, 

sebagai imbalan harga yang ditetapkan ketika akad.72 

c) Jual beli yang bendanya tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah 

jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak 

tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut 

diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat 

menimbulkan kerugian salah satu pihak.73 

5. Jual beli dilihat dari segi pelaku akad (subjek) Jual beli ini terbagi dua bagian, 

yaitu: 

a) Akad jual beli dengan lisan Akad yang dilakukan oleh  kebanyakan 

orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat 

pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang 

dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan 

pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.74 

b) Akad jual beli dengan perbuatan Jual beli dengan perbuatan (saling 

memberikan) atau dikenal dengan istilah mu’athah yaitu 

mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti 

seseorang mengambil rokok yang sudah tertulis label harganya, 

dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang 

pembayarannya kepada penjual. Menurut sebagian Syafi’iyah tentu 

hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi 
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sebagian Syafi’iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan 

jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian,yakni 

tanpa ijab qabul terlebih dahulu. 

j. Etika Jual Beli 

Istilah Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang memiliki 

pengertian adat istiadat (kebiasaan), perasaan bathin kecenderungan hati untuk 

melakukan perbuatan.75 Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral 

(moral consciousness) yang memuat keyakinan benar atau tidak sesuatu.76 

Maka singkatnya bahwa pokok permasalahan etika adalah segala perbuatan 

yang timbul dari orang yang melakukan dengan ikhtiar dan sengaja, dan ia 

mengetahui waktu melakukannya apa yang ia perbuat.77 Etika Islam adalah 

Doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-

qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, didalamnya terdapat nilai-nilai 

luhur dan sifat-sifat terpuji (mahmudah). Yaitu merupakan sifat yang 

sebenarnya itu pula yang mesti diterapkan oleh para pengusaha produsen 

maupun konsumen atau baik penjual maupun pembeli. Berhubungan dengan 

jual beli yaitu etika, perilaku atau tingkah laku dari pedagang maupun pembeli 

itu sendiri. Kode etik dagang menurut Islam adalah peraturan-peraturan Islam 

yang berurusan dengan jual beli dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
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perdagangan, yang memiliki tolak ukur dari akal pikiran manusia itu sendiri. 

Misalnya : haramnya memperdagangkan babi. 

Ukuran baik atau buruknya suatu tindakan dalam aktivitas perdagangan, 

misalnya: buruknya menyembunyikan cacat barang untuk melariskan dagangan 

dan baiknya berlaku longgar serta murah hati dalam jual beli.78 Bermuamalah 

kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikian yang 

disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik 

konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Demikian pula 

semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang 

tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan 

keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang.79 Etika dalam berbisnis seperti 

yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. Sewaktu muda ia 

berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta 

keramah-tamahan. Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis 

dengan nilai siddiqh, amanah, tabligh, dan fathanah, serta nilai moral dan 

keadilan.80 

Islam adalah agama yang sangat sempurna yang mengatur segala aspek 

kehidupan, seseorang berdagang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Akan tetapi dalam pandangan ekonomi Islam, bukan sekedar mencari 

keuntungan melainkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari 
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usaha tersebut dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh 

Allah SWT.81 Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai etika (sikap) 

yang mencerminkan akhlak seseorang pedagang adalah sebagai berikut:  

1) Larangan memperdagangkan barang-barang haram 

2) Bersikap benar, jujur, amanah dan tidak curang 

3) Sikap adil dan haramnya bunga (riba) 

4) Menerapkan kasih sayang dan larangan terhadap monopoli 

5) Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat 

6)  Jangan menyembunyikan cacat barang 

7) Longgar dan bermurah hati.82 

2. Asuransi Syariah  

a. Pengertian Asuransi Syariah  

Kata “Asuransi” banyak berasal dari bahasa-bahasa asing diantaranya 

adalah 83: 

1) Bahasa Belanda ”Assurantie”, yang berarti pertangungan, 

2) Bahasa Italia “Insurensi”, yang berarti jaminan 

3) Bahasa Inggris “Assurance”, yang berarti jaminan 

4)  Bahasa Arab “At-ta’min”, yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa 

aman dan bebas dari rasa takut. 

Menurut pasal 246 Watboek zan Koophandel (kitab Undang-undang 

Perniagaan) bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah Suatu persatuan 
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di mana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk 

menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin 

akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang 

belum jelas akan terjadi.  

Menurut pasal 1 undang-undang no. 2 tahun 1992 tentang usaha 

perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua 

pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada 

tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan 

penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau 

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada 

pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu 

peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang 

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang 

dipertanggungkan.84  

Dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa asuransi ialah 

jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (biasanya 

kantor asuransi) kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagai 

yang ditetapkan dalam perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, 

kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) 

atau kecelakaan lainnya, dengan yang tertanggung membayar premi 

sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan85. 
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Dalam bahasa Arab Asuransi disebut At-ta’min, penanggung disebut 

mu’ammin, sedangkan tertanggung disebut mu’amman lahu atau 

musta’min86. At-ta’min memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, 

rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Sebagaimana firman Allah : 

    
       

 
Artinya: “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS. 

Quraisy: 4) 
 

Asuransi syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) dalam Fatwa DSN 

MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara 

sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau Tabarru’ 

yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu 

melalui akad  (perikatan)  yang  sesuai dengan syari’ah. Akad yang sesuai 

dengan syari’ah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar 

(penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), 

barang haram dan maksiat.87 

Menurut Muhaimin Iqbal yang dimaksud dengan Asuransi Syariah : 

Suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syari’ah, 

tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. 

Syari’ah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur’an (Firman Allah 

SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW) dan Al-Sunnah 
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(teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW).88 

Menurut Husain Hamis Hisan yang di maksud dengan Asuransi 

Syariah adalah sikap Ta’awun yang telah di atur dengan sistem yang sangat 

rapi, antara sejumlah besar manusia, semua telah mengantisipasi suatu 

peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka 

semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan 

sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta.89 

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta 

menginfaqkan/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan 

digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh 

sebagian peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan 

operasional  asuransi dan investasi dari dana-dana/kontribusi yang 

diterima/dilimpahkan kepada perusahaan. 

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi syari’ah bersifat saling 

melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan “ta’awun”. Yaitu, 

prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah 

islamiah antara sesama anggota peserta Asuransi Syari’ah dalam 

menghadapi malapetaka (risiko). 

Selain itu, asuransi juga sesungguhnya bisa disebut al-istihad, artinya 

permohonan perjanjian karena para nasabah asuransi Islam pada dasarnya 

dan dalam prakteknya adalah mengajukan permohonan untuk saling 
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menjamin diantara sesama anggota dengan melalui perantaraan asuransi. 

Hanya saja kata ini (Al-istihad) hampir-hampir tidak pernah dikenal 

(digunakan) di kalangan masyarakat asuransi Islam sekalipun.90 

Pada  garis  besarnya  ada  4  (empat)  macam  pandangan  Ulama  dan 

Cendekiawan Muslim tentang asuransi.91  

Pertama berpendapat bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk 

dan cara operasi hukumnya haram. Menurut pandangan kelompok pertama 

ulama tersebut asuransi diharamkan Karena beberapa alasan: 

 
a) Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam.  

b) Asuransi mengandung unsur ketidakpastian.  

c) Asuransi mengandung unsur “Riba” yang dilarang dalam Islam.  

d) Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan 

e) Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak 

secara tunai.  

f) Asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya 

seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.  

Kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya 

halal atau diperbolehkan dalam Islam. Menurut pandangan kelompok kedua, 

alasan yang memperbolehkan asuransi adalah: 

a) Tidak ada ketetapan nas, Al-Qur’an maupun Al-Hadist yang 

melarang asuransi.  
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b) Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah 

pihak baik penanggung maupun tertanggung. Kemaslahatan dari 

usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya. 

c) Asuransi termasuk akad mudharatnya roboh atas dasar profit and 

loss sharing. 

d) Asuransi  termasuk  kategori  koperasi  (Syirkah  Ta’awuniyah)  

yang  diperbolehkan dalam Islam.92 

Ketiga, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang 

diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam Islam. 

Pendukung pandangan ketiga tersebut adalah Muhammad Abu Zahroh 

dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena 

jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam 

Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan 

karena mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam. 

Keempat, kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi 

termasuk subhat, karena tidak ada dalil-dalil syar’i yang secara jelas 

mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi oleh karena itu, kita harus 

berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi.93 

Asuransi yang selama ini digunakan oleh mayoritas masyarakat 

(konvensional) bukan merupakan asuransi yang dikenal oleh para pendahulu 

dari kalangan ahli fiqh, karena tidak termasuk transaksi yang dikenal oleh 

fiqh Islam, dan tidak pula dari kalangan para sahabat yang membahas 
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hukumnya. 

Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang asuransi non syariah 

(konvensional) yang disebabkan oleh perbedaan ilmu dan ijtihad mereka. 

Alasannya antara lain : 

a) Pada transaksi asuransi konvensional terdapat jahalah (ketidaktahuan) 

dan gharar (ketidakpastian), dimana tidak diketahui siapa yang akan 

mendapatkan keuntungan atau kerugian pada saat berakhirnya periode 

asuransi. 

b) Di dalamnya terdapat riba atau syubhat riba. Hal ini akan lebih jelas 

dalam asuransi jiwa, dimana seseorang yang membeli polis asuransi 

membayar sejumlah kecil dana/premi dengan harapan mendapatkan 

uang yang lebih banyak dimasa yang akan datang, namun bisa saja dia 

tidak mendapatkannya. Jadi pada hakekatnya transaksi ini adalah 

tukar menukar uang, dan dengan adanya tambahan dari uang yang 

dibayarkan, maka ini jelas mengandung unsur riba, baik riba fadl dan 

riba nasi’ah. 

c) Asuransi ini termasuk jenis perjudian (maysir), karena salah satu 

pihak membayar sedikit harta untuk mendapatkan harta yang lebih 

banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Jika 

terjadi kecelakaan ia berhak mendapatkan semua harta yang 

dijanjikan, tapi jika tidak maka ia tidak akan mendapatkan apapun. 

Melihat ketiga hal di atas, dapat dikatakan bahwa transaksi dalam 

asuransi konvensional yang selama ini kita kenal, belum sesuai dengan 



 

 

 

 

 

transaksi yang dikenal dalam fiqh Islam. Asuransi syari’ah dengan prinsip 

ta’awunnya, dapat diterima oleh masyarakat dan berkembang cukup pesat 

pada beberapa tahun terakhir ini. Asuransi syariah dengan perjanjian di awal 

yang jelas dan transparan serta aqad yang sesuai syariah, dimana dana-dana 

dan premi asuransi yang terkumpul (disebut juga dengan dana tabarru’) akan 

dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui 

investasi syar’i dengan berlandaskan prinsip syariah. Dan pada akhirnya 

semua dana yang dikelola tersebut (dana tabarru’) nantinya akan 

dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya 

musibah/bencana/klaim yang terjadi diantara peserta asuransi. Melalui 

asuransi syari’ah, kita mempersiapkan diri secara finansial dengan tetap 

mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan fiqh Islam. 

Jadi tidak ada keraguan untuk berasuransi syariah. 

b. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional 

Ada beberapa perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan 

asuransi konvensional, Perbedaan tersebut adalah: 

1) Asuransi syari’ah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari MUI 

yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan 

investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam 

asuransi konvensional. 

2) Akad yang dilaksanakan pada asuransi syari’ah berdasarkan tolong 

menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli. 



 

 

 

 

 

3) Investasi dana pada asuransi syari’ah berdasarkan Wakallah bil Ujrah 

dan terbebas dari Riba. Sedangkan pada asuransi konvensional 

memakai bunga (riba) sebagai bagian penempatan investasinya. 

4) Kepemilikan dana pada asuransi syari’ah merupakan hak peserta. 

Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. 

Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) 

menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan 

alokasi investasinya. 

5) Unsur Premi dari Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru’ dan 

tabungan (saving), Tabarru’ dihitung dari table mortalita tetapi tanpa 

perhitungan bunga sedangkan asuransi konvensional terdiri dari table 

mortalita, bunga (interest), dan biaya – biaya asuransi (cost of 

insurance). 

6) Pembayaran klaim pada asuransi syari’ah diambil dari 

dana tabarru’ (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah 

diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana 

tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada 

asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening 

dana perusahaan. 

7) Pembagian keuntungan pada asuransi syari’ah dibagi antara perusahaan 

dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah 

ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan 

menjadi hak milik perusahaan. 



 

 

 

 

 

c. Asuransi yang dibolehkan dalam Islam 

Meski sudah memasyarakat dan lazim digunakan orang di seluruh 

dunia, namun kalau kita mau jujur dengan hati nurani, sebenarnya ada 

banyak kelemahan dalam asuransi konvensional yang kita kenal. Di 

antaranya adalah : 

 

1)  Asuransi Konvensional Mengandung Unsur-unsur Tidak Pasti 

Ketidakpastian yang dimaksud adalah antara peserta dengan 

perusahaan sama-sama tidak tahu, berapa yang harus dikeluarkan dan 

berapa yang akan didapat. Bisa jadi seorang peserta asuransi berharap 

akan bisa mendapat banyak dari klaim, tapi bisa juga tidak mendapat 

apa-apa. Akad ini berarti mengandung jahalah yang diharamkan dalam 

agama. Di mana penjual dengan pembeli sama-sama tidak tahu 

keuntungan dan kerugian masing-masing. Karena masih sangat 

bergantung dengan banyak kejadian. 

2) Premi Diputar dalam Investasi dengan Sistem Ribawi 

Perusahaan asuransi konvensional membenamkan dananya 

dengan sistem ribawi. Uang premi yang terkumpul dari peserta akan 

diinvestasikan dengan cara haram. Karena itu hasilnya pun merupakan 

uang riba yang haram juga. Bila peserta asuransi mengajukan klaim, 

tentu saja uang hasil klaim itu bersumber dari investasi ribawi. 

3) Asuransi konvensional termasuk jual beli atau tukar menukar mata  

uang tidak tunai. 



 

 

 

 

 

4) Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya 

dengan   mendahului takdir Allah. 

Sehingga dengan segala kekurangan ini, banyak ulama yang 

mengharamkan kesertaan kita dalam perusahaan asuransi konvensional. 

Sebab asuransi yang begini lebih dekat kepada sebuah perjudian. Sebagai 

alternatif dan solusi yang jitu, cerdas dan sesuai syariah, sebaiknya kita 

mengikuti program asuransi yang resmi menggunakan sistem syariah. Sebab 

asuransi syariah ini sudah dikaji secara mendalam oleh para Ulama, baik di 

tingkat Nasional maupun Internasional, serta sudah difatwakan 

kehalalannya. 

d.  Ciri-ciri Asuransi Syariah 

1) Akad asuransi syari’ah adalah bersifat tabarru’, sehingga tidak 

mengenal premi melainkan infaq atau sumbangan. Dan sumbangan yang 

diberikan tidak boleh ditarik kembali, Atau jika tidak tabarru’, maka 

andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika 

terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan 

kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih maka 

kelebihan itu adalah keuntungan hasil mudhorabah bukan riba. 

2) Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib 

dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika 

memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan 

kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin 



 

 

 

 

 

yang diberikan oleh jama’ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus 

yang ditunjuk bersama). 

3) Akad asuransi syari’ah bersih dari gharar dan riba. Sebab perusahaan 

asuransi diharamkan berinvestasi dengan cara konvensional yang ribawi. 

Hanya boleh menggunakan sistem syariah, yaitu bagi hasil. Selain itu 

jenis usahanya pun harus dipilih yang halal, tidak boleh misalnya untuk 

pabrik minuman keras, rokok, usah hiburan maksiat dan sebagainya. 

4) Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental. 

 Dan dari segi keuntungan duniawi maupun ukhrawi, asuransi 

syariah memiliki keunggulan. Antara lain: 

a) Prinsip akad asuransi syariah adalah Takaful (tolong-menolong). Di 

mana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah 

mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional 

bersifat Tadabuli (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan). 

b) Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah 

(premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil 

(mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana 

dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. 

c) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. 

Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. 

Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik 

perusahaan dan perusahaan-lah yang memiliki otoritas penuh untuk 

menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. 



 

 

 

 

 

d) Bila ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran klaim 

nasabah dana diambilkan dari rekening Tabarru (dana sosial) seluruh 

peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong. 

Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim 

diambil dari rekening milik perusahaan. 

e) Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana 

dengan  perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. 

Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya 

menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak 

memperoleh apa-apa. 

f) Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah 

yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam 

mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya 

senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi 

konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian. 

e. Landasan Hukum Asuransi syariah 

1. Al-Qur’an 

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur’an, tidak terdapat 

satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal saat 

ini. Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat 

ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan 

nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi. Diantara ayat-ayat Al-

Qur’an antara lain: 



 

 

 

 

 

a. Perintah untuk mempersiapkan masa depan.  

  
   
    

     
    

      
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memperlihatkan apa yang 

telah dibuat untuk esok (masa depan). Dan bertakwalah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang 

kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr: 18)32. 
 
 

b. Perintah untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama.  
 

    
    

   
   

    
    

   
     

     
  

Artinya: “Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  mengerjakan 

kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah 

kamu kepada Allah,sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya”. (QS. Al-Maidah: 2) 
 

c. Perintah untuk saling melindungi dalam keadaan susah.  
 

    
       

 
Artinya: “Yang  telah  memberi  makanan  kepada  mereka  untuk 

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari 

ketakutan”. (QS. Al-Quraisy: 4) 
 

2. Sunnah Nabi  

Hadist tentang anjuran menghilangkan kesulitan orang lain :  



 

 

 

 

 

 
َج َعْن اَْلـُمْسِلُم أَُخْو اْلـُمْسِلِم ، َال يَْظِلُمهُ َوَال يُْسِلُمهُ ، َوَمْن َكاَن ِفـْي َحاَجِة أَِخْيِه ، َكاَن هللاُ ِفْي  َحاَجِتِه ، َوَمْن فَرَّ

َج هللاُ َعْنهُ ُكْرَبةً ِمْن ُكَرِب يَْوِم اْلِقَياَمِة ، َوَمْن َستََر ُمْسِلًمـا ، َستََرهُ هللاُ يَْوَم اْلِقَياَمةِ ُمْسِلٍم ،  َفرَّ . 

 
Artinya : Seorang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya. Ia tidak boleh 

menzhaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain 

(bahkan ia wajib menolong dan membelanya)94 . Barang siapa 

membantu kebutuhan saudaranya, maka Allâh Azza wa Jalla 

senantiasa akan menolongnya. Barangsiapa melapangkan kesulitan 

orang Muslim, maka Allâh akan melapangkan baginya dari salah satu 

kesempitan di hari Kiamat dan barangsiapa menutupi (aib) orang 

Muslim, maka Allâh menutupi (aib)nya pada hari Kiamat.95 
 

3. Ijtihad 

a) Fatwa sahabat 

Praktek sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi 

pernah di laksankan oleh Khalifah kedua,Umar Bin Khattab beliau 

berkata “ orang-orang yang namanya tercantum dalam dewan tersebut 

berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang 

untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak 

disengaja) yang dilakukan oleh seorang anggota masyarakat mereka.” 

Umar-lah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk 

menyiapkan daftar secara professional per wilayah dan orang-orang yang 

terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.96 

b)  Ijma’ 

Para sahabat telah melakukan kesepakatan dalam hal Aqilah yang 

dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijma’ atau 
                                                           

94 Lihat Fathul Bâri (5/97, Kitâbul Mazhâlim) 
95 Shahih: HR. Bukhâri (no. 2442 dan 6951), Muslim (no. 2580) dan Ahmad (2/91), Abu 

Dâwud (no. 4893), at-Tirmidzi (no. 1426),dan Ibnu Hibbân (no. 533) dari sahabat Ibnu ‘Umar c 
96

 Wirdyaningsih, dkk. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media, 2005), hlm. 194 



 

 

 

 

 

kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang 

menentang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah adalah iuran darah yang 

dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (asabah) dari si pembunuh 

(orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-

wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya 

karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan 

tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar, dapat  disimpulkan  

bahwa telah mendapat ijma’ di kalangan sahabat Nabi SAW mengenai 

persoalan ini.97 

c) Qiyas 

Yang dimaksud dengan qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan 

menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya didalam  

Al-Qur’an  dan  Al-Sunnah/Al-Hadist  karena  persamaan  illat 

(penyebab atau alasannya). Dalam kitab Fathul Bari sebagaimana yang 

dikutip oleh Wirdyaningsih disebutkan bahwa dengan datangnya Islam 

sistem aqilah diterima Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum 

Islam. Ide pokok dari aqilah adalah suku Arab zaman dahulu harus siap 

untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk 

membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada  

praktik  asuransi  syari’ah  saat  ini.  Jadi,  jika  dibandingkan 

permasalahan asuransi syari’ah yang ada pada saat ini dapat di-qiyas- kan 

                                                           
97 Ibid,hlm 196 



 

 

 

 

 

dengan sistem aqilah yang telah diterima di masa Rasulullah.98 

 

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan 

Kegiatan penelitian selalu berawal dari pengetahuan yang sudah ada, pada 

umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa-

apa yang sudah ditemukan oleh ahli-ahli lain. Pemanfaatan terhadap apa-apa yang 

ditemukan oleh para ahli tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, 

mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasikannya melalui laporan 

hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, atau karya ilmiah lainnya. 

Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti adalah menggali apa yang 

sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu karena penelitian ini merupakan 

penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya yaitu: 

 

Tabel II.1 

Penelitian yang Relevan 

 

No  Nama 

Peneliti(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Analisis 

Data 

Hasil Penelitian 

1 Ferdian 
Hadifarta (2012) 

Analisis 
implementasi 
personal selling 
dalam 
Penjualan polis 
asuransi 
(kasus asuransi 
jiwa bersama 
bumiputera 
1912 
Wilayah 
pekanbaru) 

Kuantitatif Variabel yang mendominasi dengan 
kategori baik terdapat dalam 
kegiatan personal selling dalam 
berkomunikasi (communication) 
dan mengumpulkan informasi 
(information gathering), pada 
kegiatan pada prospecting, 

targeting, selling dan allocating 

pada kategori cukup baik. 
Sedangkan pada pelaksanaan 
variabel servicing responden 
memberikan tanggapan dikategori 
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 Ibid, hlm. 195. Lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, Juz 12, Ed. Revisi (Beirut: 

Darul Ma’rifah, 1379) , hlm. 246 



 

 

 

 

 

kurang baik. Kendala yang di alami 
dalam pelaksanaan Personal selling 
kurangnya pemamfaat jaringan atau 
link dalam mengumpulkan 
informasi, kurang data tentang 
nasabah, keterbatasan waktu dalam 
pengarahan, kurang persiapan dan 
kecakapan dari agen dalam 
komunikasi.99 

                                                           

99Ferdian Hadifarta, Analisis Implementasi personal selling dalam penjualan polis 

asuransi syariah (Kasus asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Wilayah Pekanbaru) ,jurnal 
UR,2012. 



 

 

 

 

 

 
2 

 
Lastuti 
Abubakar 
(2017) 

 
Implementasi 
kepatuhan 
terhadap prinsip 
syariah melalui 
penggunaan 
polis standar 
dalam asuransi 
syariah 

  
Kualitatif  

 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kepatuhan terhadap prinsip 
syariah merupakan ekspektasi 
masyarakat. Polis standar yang 
berisi kesepakatan antara 
perusahaan asuransi syariah dan 
nasabah menjadi sarana untuk 
memastikan kepatuhan terhadap 
prinsip syariah( sharia compliance) 
dengan cara mengelaborasi prinsip-
prinsip syariah dalam polis untuk di 
Implementasikan. Perbedaan 
mekanisme yang mendasar antara 
asuransi syariah dan konvensional 
dapat diwujudkan melalui polis 
standar, dengan mengacu pada 
pedoman standar polis yang 
dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi 
Syariah Indonesia (AASI).100 
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 Lastuti Abubakar, Implementasi kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui 

penggunaan polis standar dalam asuransi syariah, jurnal Universitas Padjadjaran,2017. 



 

 

 

 

 

3 Trenggono 
Widodo (2016) 

Analisis strategi 
Pemasaran polis 
asuransi 
kebakaran 
menggunakan 
analisis SWOT 

Kuantitatif   Olahan data menggunakan Metode 
Fishbone dan metode analisis 
SWOT , Dari hasil analisis strategi 
yang digunakan untuk mengatasi 
masalah ini adalah : (a). 
Mempererat jalinan kerja sama 
dengan pihak nasabah bertujuan 
agar meningkatkan penjualan polis 
(b). Memperbaiki proses 
pembayaran klaim agar lebih cepat 
dan membuat nasabah lebih puas 
(c). Memperbaiki sistem dan 
jaringan agar proses perusahaan 
lebih baik (d). Perkuat pelayanan 
bertujuan untuk meningkatkan 
minat nasabah (e). Memaksimalkan 
pemberian diskon 15% untuk 
menambah daya saing 
perusahaan.101  

4 Yanuar 
Rachmansyah 
(2010) 

Strategi 
meningkatkan 
kinerja 
penjualan 
asuransi Jiwa 
(Studi di AJB 
Bumiputera 
1912 kantor 
cabang 
Semarang) 

Kuantitatif  Teknik analisis data adalah SEM 
(Structural Equation Model), yang 
dioperasikan dalam program 
AMOS. Penelitian terhadap 
variabel yaitu pengetahuan pasar, 
kualitas pengelolaan wilayah, 
kualitas jaringan penjualan, 
kompetensi tenaga penjualan, 
kualitas pemantauan diri tenaga 
penjualan dapat berpengaruh 
terhadap peningkatan kinerja 
penjualan apabila di manage 
dengan benar.102  

5 Mila fursiana 
salma musfiroh 
(2010) 

Pemegang polis 
AJB bumi Putra 
syariah cabang 
Yogyakarta ( 
studi unit 
Magelang) 

Diskriptif -
Kuantitatif  

Dari hasil penelitian ditemukan  ; 
terdapat beberapa faktor yang  
mempengaruhi pemegang polis 
memilih asuransi AJB bumi putra 
syariah unit Magelang cabang 
Yogyakarta. Faktor-faktor tersebut 

                                                           
101 Trenggono Widodo, Analisis strategi Pemasaran polis asuransi kebakaran 

menggunakan analisis SWOT, Tesis STT Ibnu Sina Batam,2016. 
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 Yanuar Rachmansyah, Strategi meningkatkan kinerja penjualan asuransi Jiwa (Studi 

di AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Semarang), Jurnal STIE Bank BPD Jawa tengah,2010 



 

 

 

 

 

secara berurutan adalah sebagai 
berikut : manajemen pelayanan 
52.400 atau 22,39%, religius 
47.850 atau 20,45%. Keamanan dan 
keyakinan 47.300 atau 20.21%. 
ekonomi 38.600 atau 16.50%. 
hubungan sosial baik dengan 
pempol 25.450 atau  10.88%.  dan 
promosi 22.400 atau  95,7%. Faktor 
yang paling dominan  
mempengaruhi pemegang polis 
dalam memilih AJB bumi putra unit 
Magelang cabang Yogyakarta 
dalam berasuransi adalah faktor 
manajemen  pelayanan dengan nilai 
52.400 atau 22.39%.103  

6 Arti Damisa 
(2014) 

Strategi Agency 
sebagai strategi 
pemasaran di 
asuransi jiwa 
bersama  
bumiputera 
syariah cabang 
Yogyakarta 

Diskriptif 
Kualitatif 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan,ditemukan bahwa strategi 
pemasaran yang dijalankan AJB 
Bumiputera syariah cabang 
Yogyakarta menggunakan sistem 
agency. Sistem ini digunakan 
karena mudah memahami 
keinginan dan kebutuhan 
masyarakat, menjalin silatuhrahmi 
sesama manusia, serta menciptakan 
lapangan kerja sehingga pemasaran 
dapat dilakukan secara efisien dan 
efektif.104  

7 Naail 
Mohammed 
Kamil (2014) 

Factors 
Influencing the 
Choice of 
Takaful Over 
Conventional 
Insurance: The 
Case of 
Malaysia 

Kualitatif  Penelitian ini menganalisa faktor-
faktor yang mempengaruhi 
masyarakat Malaysia memilih 
asuransi Takaful daripada asuransi 
konvensional. Penelitian dilakukan 
di daerah Klang Valley di 
Malaysia. Dari penelitian yang 
dilakukan ditemukan beberapa 
faktor yang mempengaruhi 
masyarakat Malaysia memilih 
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 Mila fursiana salma musfiroh, Pemegang polis AJB bumi Putra syariah cabang 

Yogyakarta ( studi unit Magelang),Tesis  UIN Sunan Kalijaga,2010. 
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 Arti Damisa, Strategi Agency sebagai strategi pemasaran di asuransi jiwa bersama  

bumiputera syariah cabang Yogyakarta, Tesis UIN Sunan Kalijaga,2014. 



 

 

 

 

 

asuransi Takaful karena; Nasabah 
Takaful memiliki konsep yang jelas 
tentang Takaful dan persyaratan 
kepatuhan Syariah ; Takaful 
diperlukan bagi umat Islam sebagai 
pengganti asuransi konvensional ; 
pelanggan takaful memiliki 
kesadaran akan hubungan antara 
asuransi dan agama dalam bisnis 
kontemporer ; peran agen syariah 
dalam menjelaskan konsep Takaful 
dan manfaatnya sebagai ibadah ; 
kewajiban agen Takaful dalam 
mempromosikan Produk syariah 
untuk muslim sebagai tindakan 
(dak'wah) ; dan perkembangan 
asuransi syariah lambat 
dibandingkan dengan asuransi 
konvensional di daerah lembah 
Klang di Malaysia.105  

8 Fauzilah bt 
Salleh (2011) 

The Effects of 
Personality 
Factors on Sales 
Performance of 
Takaful (Islamic 
Insurance) 
Agents in 
Malaysia 

Kuantitatif  Hasil penelitian mengatakan 
bahwa,Tenaga penjual (agen) pada 
perusahaan asuransi mempunyai 
peranan penting dalam memasarkan 
dan menjual produk. Namun, 
tenaga penjualan hanya 
berkontribusi sebesar 6,3 % dalam 
meningkatkan pertumbuhan aset 
asuransi di Malaysia, Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh faktor 
kepribadian dalam menentukan 
kinerja penjualan agen asuransi 
syariah. Tiga faktor kepribadian 
digunakan, yaitu self - efficacy,  

selfmonitoring, dan lokus kontrol 
dan bagaimana faktor-faktor ini 
terkait dengan kinerja penjualan. 
Menggunakan sebuah sampel acak 
bertingkat, sampel dari 289 
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responden dipilih dalam penelitian 
ini. Dua dari ketiganya faktor 
kepribadian ditemukan berpengaruh 
positif dengan kinerja penjualan, 
yaitu self-efficacy dan 
selfmonitoring, sedangkan lokus 
kontrol tidak berpengaruh terhadap 
kinerja penjualan. Sebagai 
kesimpulan, penelitian 
menunjukkan bahwa agen 
penjualan takaful dengan self 
efficacy dan self-monitoring 
merupakan faktor yang paling 
dominan dalam mempengaruhi 
penjualan.106  

 

Perbedaan kajian penelitian yang relevan diatas dengan penelitian yang 

penulis lakukan dalam tulisan ilmiah ini adalah jurnal pertama membahas tentang 

Implementasi personal selling dalam penjualan polis  asuransi, penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian  penulis membahas tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan polis asuransi syariah dengan 

menggunakan penelitian kuantitatif. Jurnal kedua membahas tentang 

Implementasi kepatuhan terhadap prinsip syariah yang mengacu pada pedoman 

standar polis yang dikeluarkan oleh AASI dengan penelitian kualitatif sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kuantitatif yang membahas 

faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan polis asruransi syariah. Tesis ketiga 

membahas tentang  analisis strategi pemasaran polis asuransi menggunakan 

analisis SWOT sedangkan penulis fokus membahas faktor-faktor penjualan 

dengan analisis regresi linear berganda dengan penelitian kuantitatif. Jurnal  

                                                           
106 Fauzilah bt Salleh, The Effects of Personality Factors on Sales Performance of Takaful 

(IslamicInsurance) Agents in Malaysia, jurnal Universiti Malaysia Pahang,2011 



 

 

 

 

 

keempat   strategi meningkatkan kinerja penjualan asuransi jiwa  Bumi Putera 

1912 cabang Semarang , sedangkan penulis membahas bagaimana meningkatkan 

penjualan polis asuransi syariah pada PT.Asuransi Takaful Keluarga RO Riau 

Agency Pekanbaru dengan penelitian kuantitatif. Tesis kelima membahas tentang 

faktor yang mempengaruhi pemegang polis memilih asuransi AJB Bumi Putera 

syariah dengan penelitian diskriptif-kuantitatif sedangkan penulis membahas 

faktor-faktor mempengaruhi penjualan dengan variabel kondisi dan kemampuan 

penjual, kondisi pasar, modal, kondisi/iklim organisasi perusahaan dan promosi 

dengan penelitian kuantitatif. Tesis keenam membahas tentang strategi agency 

sebagai strategi pemasaran untuk memudahkan memahami keinginan dan 

kebutuhan masyarakat dengan penelitian  diskriptif - kualitatif sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kuantitatif membahas 

faktor -faktor penjualan polis asuransi syariah. Tesis ketujuh menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi masyarakat Malaysia memilih asuransi Takaful dan 

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sedangkan penulis melakukan 

penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan polis asuransi 

syariah di Pekanbaru dengan penelitian kuantitatif. Tesis kedelapan membahas 

pengaruh faktor kepribadian dalam menentukan kinerja penjualan sedangkan 

penulis menggunakan faktor kondisi dan kemampuan penjual, kondisi pasar, 

modal, kondisi/iklim organisasi perusahaan dan promosi terhadap pengaruh 

penjualan polis asuransi syariah. 

C. Konsep Operasional dan Pengukuran Variabel 



 

 

 

 

 

Untuk lebih memudahkan penelitian dan pembahasan, maka berdasarkan 

uraian di atas penulis akan mengemukakan skema yang akan dijadikan sebagai 

pedoman dalam penelitian ini. Secara sistematis konsep operasional dalam 

penelitian ini digambarkan sebagai berikut : 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

H1 

    H2 

H3 

H4 

    H5 

 

H6 

 

Keterangan : 

                                = Secara parsial 

          = Secara simultan 

 

D. Definisi Operasional dan Indikator Penelitian 

1. Definisi Konseptual Variabel Independen 

  Variabel Independen atau variabel bebas adalah merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau 

Kondisi dan 
kemampuan 
penjual (X1) 

Kondisi pasar(X2)  

Modal (X3) 

Kondisi/iklim  organisasi 
perusahaan(X4)  

Promosi (X5) 

Penjualan Polis 
asuransi (Y) 



 

 

 

 

 

timbulnya variabel dependen (terikat).107 Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

penjualan polis asuransi syariah. Faktor-faktor yang dimaksud adalah 

faktor kondisi dan kemampuan penjual, kondisi pasar, modal, kondisi 

organisasi perusahaan dan Promosi. 

 

Tabel II. 2 

Definisi Operasional Variabel 

 

No Variabel  Pengertian  Indikator  Item kuisioner  

1 Penjualan (Y) Penjualan Menurut 
Winardi mengatakan 
bahwa penjualan 
merupakan sebuah proses 
dimana kebutuhan pembeli 
dan kebutuhan penjual 
dipenuhi, melalui antar 
pertukaran dan 
kepentingan.108 

1.Mencapai target 
penjualan 

2.Tingkat kenaikan 
penjualan 

3.Tingkat kenaikan 
jumlah pelanggan 

4.Tingkat kenaikan 
jumlah penjual.109 

5.Memberi hasil 
yang lebih baik 
dari sebelumnya 

6.Memberi 
pengaruh positif 
dalam 
penjualan.110 

 

1 
 
2-3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 

2 Kondisi dan 

kemampuan 

penjual (X1) 

 

Menurut J.S. Kanox111 
Ilmu menjual adalah suatu 
kemampuan atau 
kecakapan untuk 
mempengaruhi orang, 

1.Kedewasaan 
2. Etos kerja 
3.Keterampilan 

bergaul 
4. Kemampuan 

8 
9 
10-12 
 
13 
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108 Winardi, Op.Cit., hal. 30. 
109 Philip Kotler,  Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan 

Kontrol, (Jakarta: PT. Prehallindo) 2001,  
110 Keller, Manajemen Pemasaran,  2001 
111http://www.temukanpengertian.com/2015/04/pengertian-pegertian-ilmu-

menjual.html?m=0 di akses tanggal 23 agustus 2017 pukul 15.15 wib 



 

 

 

 

 

supaya mereka mau 
membeli barang-barang 
yang kita tawarkan dengan 
cara menguntungkan. 
Walaupun sebelumnya 
tidak terpikirkan oleh 
calon pembeli untuk 
membeli barang itu. Tetapi 
akhirnya calon pembeli 
tertarik untuk membelinya. 

Intelektual 
5.Kemampuan 

spesifik112 

 
14 
 
 
 
 
 
 

3 Kondisi pasar 

(X2) 

Pasar adalah suatu tempat 
fisik di mana pembeli dan 
penjual berkumpul untuk 
mempertukarkan barang 
dan jasa113  

1.daya beli 
2. Jenis pasar 
3.Kelompok 

pembeli atau 
segmentasi pasar 

4.Frekuensi 
pembeli 

5.Keinginan dan 
kebutuhan114 

 

15 
16-18 
19 
 
 
20 
 
21 

4 Modal (X3) Pengertian modal usaha 
menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia dalam 
Listyawan Ardi Nugraha 
115“ modal usaha adalah 
uang yang dipakai sebagai 
pokok (induk) untuk 
berdagang, melepas uang, 
dan sebagainya; harta 
benda (uang, barang, dan 
sebagainya) yang dapat 
dipergunakan untuk 
menghasilkan sesuatu 
yang menambah 
kekayaan” 

1. Tempat peragaan 
baik di dalam 
maupun diluar 
perusahaan 

2.Tersedianya alat 
transportasi 

3.Usaha 
perusahaan untuk 
meningkatkan 
penjualan116 

22-23 
 
 
 
24-25 
 
26-28 
 

 

5 Kondisi/iklim  

organisasi 

Menurut Lussier117 
mengatakan bahwa iklim 

1. Hubungan baik 
antar karyawan 

29-30 
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113 Amstrong, Gary & Philip, Kotler. Op.Cit.., hal 73 
114 Basu Swastha,Op.Cit..,hal 130 
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 Ardi Nugroho, Listyawan, Pengaruh Modal Usaha.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar  
2011),hal 9 

116 Amirullah, dan Imam Hardjanto,Op.cit.,hal.7 
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perusahaan 

(X4) 

organisasi adalah persepsi 
pegawai mengenai kualitas 
lingkungan internal 
organisasi yang secara 
relatif dirasakan oleh 
anggota organisasi yang 
kemudian akan 
mempengaruhi perilaku 
mereka berikutnya. 
 

2.Tersedianya 
ruang pelayanan 

3. Keadaan 
lingkungan 
kantor yang 
sehat118 

4.Penilaian hasil 
kerja karyawan  

31 
 
32 
 
 
 
33-35 
 

6 Promosi (X5) Promosi adalah kegiatan 
yang dilakukan perusahaan 
dengan tujuan utama 
menginformasikan, 
membujuk, mempengaruhi 
dan mengingatkan 
konsumen agar membeli 
produk yang dihasilkan.119 

1.Personal selling 

2.Periklanan 
3.Promosi 

penjualan 
4.Hubungan 

masyarakat 
5.Pemasaran 

langsung120 

36 
37 
38-40 
 
41 
 
42 
 

 

2. Definisi Konseptual Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan veriabel yang di 

pengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.121 Variabel 

dependennya adalah penjualan polis asuransi (Y). 
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120 Ibid 
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