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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Landasan Teoritis 

1. Pengertian Jual beli   

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat 

dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah dijanjikan.23 

Menurut M. Yahya Harahap yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu 

persetujuan yang mengikat pihak penjual dengan berjanji menyerahkan sesuatu 

barang / benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat 

diri dengan berjanji untuk membayar harganya.24 

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling 

mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli 

sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.25  

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 

bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

                                                           
23 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet-Keenam, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm.52. 
24 M. Yahya Harahap, Segi- Segi Hukum Perjanjian, cet-kedua, (Bandung: Alumni, 

1986),hlm.181. 
25 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: 

PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.589. 
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mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah dijanjikan.26 

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu 

dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis , ulama hanafiyah 

mendefinisikan dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara 

tertentu”. Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dimana pihak yang 

satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang 

pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas 

sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jual beli 

dikatakan bersifat nasional apabila terjadi antara penjual dan pembeli dalam 

wilayah negara yang sama.  

 

2. Pengertian Penjualan 

Penjualan adalah sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk 

menyampaikan barang-barang kebutuhan kepada meraka yang memerlukan 

dengan imbalan uang atau harga yang ditentukan persetujuan bersama.27 

Menurut definisi yang lain penjualan adalah ilmu dan seni mempengaruhi 

pribadi oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli berang 

                                                           
26 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 

hlm.366. 
27 Susanto, Manajemen Pemasaran di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 9. 



20 

 

atau jasa yang ditawarkanya.28 Sedangkan menurut pendapat lain penjualan 

merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian, untuk 

memungkinkan terjadinya transaksi. Kegiatan dan pembelian dan penjualan 

merupakan suatu kesatuan untuk dapat terlaksanakanya transfer hak dan 

transaksi. 

Pengertian penjualan menurut Henry Simamora menyatakan bahwa 

penjualan adalah lazim dalam perusahan dan merupakan jumlah kotor yang 

dibebankan kepada pelangan atas barang dan jasa.29 Sedangkan menurut Chairul 

Marom penjualan artinya penjualan barang dengan sebagai usaha pokok 

perusahan yang biasa dilakukan secara teratur.30 

Menurut Winardi mengatakan bahwa penjualan merupakan sebuah proses 

dimana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi, melalui antar 

pertukaran dan kepentingan.31 Sedangkan 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.32 

                                                           
28 Swasta, Manajemen Penjualan, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1996), hlm.8. 
29 Henry Simamora, Akuntansi Basis Pengembangan Keputusan Bisnis, (Jakarta: Kencana, 

2000),hlm. 24. 
30 Chairul Marom, System Akuntansi Perusahan Dagang, (Jakarta: PT. Prenhalindo, 2002), 

hlm. 28. 
31 Winardi, Ilmu Dan Seni Menjual , (Bandung: Nova, 1998), hlm. 30. 
32 Ibid, hlm. 29. 
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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 keinginanya dan penjualan akan lebih 

mudah dilakukan. 

 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan 

Aktifitas penjualan banyak dipengaruhi oleh faktor tertentu yang dapat 

meningkatkan aktifitas perusahan, oleh karena itu manager penjualan perlu 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penjualan antara lain sebagai berikut: 

a. Kondisi dan Kemampuan Penjualan 

Transaksi jual-beli atau pemindahan hak milk 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 
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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, pengharataran, 

pelayanan, sesudah penjualan, garansi dan sebagainya.33 

b. Kondisi pasar 

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang sasaran dalam 

penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualanya. Adapun 

faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah: 

1) Jenis pasar 

2) Kelompok pembeli atau segmen pasar 

3) Daya belinya 

4) Frekuensi pembeli 

5) Keinginan dan kebutuhan 

c. Modal 

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 
                                                           

33 Basu Swasta, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 406. 
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adanya sarana serta usaha, seperti: alat ransfortasi, tempat peragan baik 

didalam perusahan maupun diluar perusahan, usaha promosi, dan 

sebagainya. Semua ini hanya dapat dilakukan apabila penjualan mrmilki 

sejumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. 

d. Kondisi Organisasi Perusahan 

Perusahan besar biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh 

bagian tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang orang-orang 

tertentu/ahli dibidang penjualan. 

e. Faktor lain 

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

pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk 

melaksanakanya, diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi 

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

Ada pengusaha yang berpegang pada suatu prinsip bahwa paling penting 

membuat barang yang baru. Bilamana 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. 

Perusahan mempunyai suatu kegiatan penjualan adalah kegiatan 

yang penting, karena dengan adanya kegiatan penjualan tersebut maka 
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akan terbentuk laba yang dapat menjamin kelangsungan hidup perusahan. 

Adapun tujuan umum penjualan yang dimilki oleh perusahan yaitu 

sebagai berikut: 

1) Mencapai volume penjualan tertentu 

2) Mendapat laba tertentu 

3) Menunjang pertumbuhan perusahan. 

 

4. Kegiatan Penjualan Ditinjau Menurut Pandangan Ekonomi Islam 

Islam adalah agama yang memilki 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. 

System perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan fiqh 

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

ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan kehidupan atau 

urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan.34 

Kegiatan penjualan atau perdagangan dalam pandangan Islam 

merupakan aspek kehidupan yang dikelompokan ke dalam bidang mu’amalah, 

yakni bidang yang berkenan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam 

                                                           
34 Rachmat Syafe’i, Fiqh Mu’amalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 15. 
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kehidupan manusia. Aspek ini mendapatkan penekanan khusus dalam 

ekonomi Islam, karena keterkaitanya secara langsung dengan sektor ril. 

System ekonomi Islam tampaknya lebih mengutamakan sektor ril 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-

hal yang dilarang dalam Islam.35 

Perspektif agama aktivitas penjualan atau perdagangan yang dilakukan 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama bernilai 

ibadah. Denga perdagangan selain mendapatkan ketentuan-ketentuan material 

guna memenuhi kebutuhan ekonomi seorang tersebut sekaligus dapat 

mendekatkan diri kepada Alah SWT. 

Berusaha atau mencari rizki Alah 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 

                                                           
35 Masyhuri, System Perdagangan Dalam Islam, (Jakarta: Pusat Penelitan Ekonomi- LIPI, 

2005), hlm. 1. 
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kejujuran Nabi dibuktikan dengan ketertarikan sang pemilk modal hinga 

kemudian menjadi istri Nabi. 

Anjuran untuk melakukan kegiatan penjualan atau perdagangan 

dijelaskan didalam Al-Qur’an sirat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi 

sebagai berikut: 

}§ øŠ s9 öΝ à6 ø‹n= tã îy$oΨ ã_ βr& (#θäótG ö;s? WξôÒsù  ÏiΒ öΝà6 În/ §‘  

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki 

hasil perniagan) dari Tuhanmu
36

 

 
Keterangan Al-Qur’an surat Al-Baqharah ayat198 diatas dijelaskan 

bahwa Alah SWT menyeru manusia untuk berusaha mencari rizki yang halal. 

Salah satu cara memperoleh rezeki dari Alah SWT yaitu dengan melakukan 

perdagangan atau berusaha.  

 
5. Jual Beli Menurut Ekonomi Islam 

a. Definisi jual beli  

Jual – Beli (  ُIKَْMNَْا ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu 

dengan yang lain). Kata  ُIKَْMNَْا dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk 

pengertian lawannya, yaitu kata :  ُاءQَ ِّSNَا (beli). Dengan demikian kata  berarti 

kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.37 Jual beli merupakan akad 

yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan 

                                                           
36 Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemah, (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 

2012), hlm.27. 
37 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), hlm.113. 
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kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. 

Untuk itu mendapatkan makanan misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan tumbuh dan 

berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk 

akad jual beli.38 

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-ba`i atau tijarah, 

sebagaimana firman Allah SWT. Berfirman : 

ZπuŠ ÏΡ Ÿξtã uρ…………… šχθã_ö� tƒ Zο t�≈ pgÏB  ©9 u‘θç7 s? ∩⊄∪   

Artinya : “……mereka itu mengharapkan perniagaan yang 

tidak akan merugi”.(Q.S Fathir:29)39 
 

Adapun defenisi IMNا (al-ba`i) secara terminologi (istilah) diungkapkan 

oleh para ulama sebagaimana berikut : 

1) Hanafiyah 

VWXYZ VK[ ب]^Q_ `Ka bNدdM_  
Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang 

semisalnya. 

 

 

 

2) Malikiyah 
I[ de_ QK^ fWgbhوdj_klg 

Akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat. 

 

                                                           
38 Dimyauddin Djwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 

hlm.69. 
39 Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemah, (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 

2012), hlm.437. 
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3) Syafi`iyah 

kKZ mnNا fWg bjoe_أو qKg rW_ kKos bhو dj_ klg 
Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan 

kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. 

 

4) Hanabilah 

dtKWYu لdYNdZ لdYNاbNدdM_ 
Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan 

memindahkan kepemilikan. 

 

Defenisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama diatas dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefenisikan jual beli 

merupakan “tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang 

bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.40 

 

b. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual – Beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia 

mempunyai landasan yang kuat dalam Islam.41 Jual beli disyariatkan 

berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma`, yakni: 

1) Al-Qur`an, diantaranya : 

3……. ¨≅ ymr&uρ ª! $# yì ø‹t7 ø9 $# tΠ §� ymuρ (# 4θt/ Ìh�9$# 4 ∩⊄∠∈∪……..  

                                                           
40 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 11-12. 
41 Ali Hasan,Op.Cit., hlm. 115-116. 
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 Artinya: “.....Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba…”.(Q.S Al-Baqarah: 275)42 

3….. (# ÿρß‰ Îγô© r&uρ #sŒ Î) óΟ çF÷ètƒ$t6s? 4 ∩⊄∇⊄∪……   

Artinya: “…..dan persaksikanlah apabila kamu berjual 

beli;…”.(Q.S Al -Baqarah: 282)43 
 

2) As-Sunnah, diantaranya : 

IJ K6 /4LJ KEام رFG هللا 1B CDEل 1Bل رA@ل هللا =>; ا18490ن 145016ر012/ 
 1BMNOP ;OJ 1لB1اوBMNOP ) رواه ا1590رى (   

Artinya : “Dari Hakim bin Nizam ra berkata: Rasulullah saw 

bersabda: “Dua orang yang berjual beli itu khiyar (memilih) 

selama belum berpisah”. Atau beliau bersabda: “sehingga 

keduanya berpisah”.(H.R Bukhari)44 

3) Ijma` 

Kaum Muslimmin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang 

tentang kebolehan hokum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan 

sebuah bentuk ijma` umat, karena tidak ada seorangpun yang 

menentangnya.45  

Dari kandungan ayat-ayat dan hadits-hadist yang dikemukakan diatas 

sebagai dasar jual beli, para Ulama fiqih mengambil kesimpulan, bahwa jual 

beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam Asy-Syafi`i (ahli 

                                                           
42 Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemah, (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 

2012), hlm.47. 
43 Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemah, (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 

2012), hlm.48. 
44 Zaenuddin Ahmad, Azzubaidi, At-Tajrid Ash Shahih, alih bahasa Drs. Muhammad Zuhri, 

Jilid.1, (Semarang: CV. Toha Putera, 1986), hlm.660. 
45 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.15. 
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fiqih Madzhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam 

situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi 

praktek ihtikar, yaitu penimbunan barang sehingga persediaan hilang dari 

pasar dan harga melonjak naik. Apabila praktek semacam itu, maka 

pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai 

dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para 

pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga 

di pasaran.46  

 

c. Rukun dan Syarat Jual Beli  

Jual – Beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila 

telah memenuhi rukun dan syarat jual – beli. Mengenai rukun dan syarat jual – 

beli, para ulama berbeda pendapat. 

Menurut madzhab Hanafi rukun jual-beli hanya ijab dan qabul saja. 

Menurut mereka yang menjadi rukun jual-beli hanyalah kerelaan antara kedua 

belah pihak untuk berjual-beli. Karena unsur kerelaan berhubungan dengan 

hati, maka diperlukan indikator (qarinah), dapat dalam bentuk perkataan (ijab 

                                                           
46 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 

hlm.117.  



31 

 

dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan 

barang dan penerimaan uang). Dalam fiqh terkenal dengan istilah :  ِbَط djَYُNْا IُKَْZ47  

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

berakad (penjual dan pembeli), dan ma`kud alaih (objek akad). Akad ialah 

ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum 

ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). 

Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, 

misalnya bisa atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang 

mengandung arti ijab dan qabul.48 Akan tetapi dalam menentukan rukun jual 

beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. 

Rukun jual beli menurut Imam Hanafi, hanya satu, yaitu ijab 

(ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). 

Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan 

(ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan 

tetapi, karena unsur kerelaan itu unsur hati yang sulit untuk untuk diindera 

sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan 

kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan 

kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka, boleh 

                                                           
47 Ali Hasan,Op.Cit., hlm.118. 
48 Hendi Suhendi,Op.Cit., hlm. 70. 
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tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang 

dan harga barang (ta`athi). 

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 

empat, yaitu: 

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

2) Ada shighat (lafal ijab dan qabul). 

3) Ada barang yang dibeli. 

4) Ada nilai tukar pengganti barang.  

Menurut ulama Hanafiyah, “orang yang berakad, barang yang dibeli, 

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

jual beli.49 Ada beberapa syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli 

yang dikemukakan jumhur ulama diantaranya sebagai berikut : 

1) Syarat penjual dan pembeli 

a) Berakal: tidak sah jual beli orang gila. 

b) Dengan kehendaknya sendiri: tidak sah jual beli orang yang 

dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan 

benar misalnya oleh hakim menjual hartanya untuk membayar 

hutangnya, maka penjualannya tidak sah. 

                                                           
49 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm.115. 
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c) Keadaannya tidak mubadzir (pemboros) karena harta orang yang 

mubadzir (pemboros/bodoh) itu ditangan walinya. 

d) Baligh: tidak sah jual beli anak-anak. Adapun anak-anak yang 

sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut 

pendapat setengah ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli 

barang-barang yang kecil-kecil, misalnya jual beli rokok dan 

sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu 

menjadi kesulitan, sedang agama Islam sekali-kali tidak akan 

mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi 

pemeluknya.   

2) Syarat barang dan harga. 

a) Suci barangnya: tidak sah menjual barang yang najis, seperti 

anjing, babi, dan lain-lainnya yang najis.  

b) Ada manfaatnya: jual beli ada manfaatnya sah, sedang yang 

tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk 

dan sebagainya. 

c) Dapat dikuasai: maka tidak sah menjual barang yang sedang lari, 

misalnya menjual kuda yang sedang lari yang belum diketahui 

kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau 

barang yang sulit mendapatkannya. 
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d) Milik sendiri, atau barang yang sudah dikuasakannya; tidak sah 

menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang 

yang hanya akan dimilikinya/atau baru akan menjadi miliknya. 

e) Mesti diketahui kadar barang/benda dan harga itu, begitu juga 

jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja 

dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh, jika didapati 

sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan. 

3) Syarat Ijab Qabul (Sighat) 

Ijab artinya perkataan penjual, misalnya : “saya jual barang ini 

sekian, sedang qabul artinya perkataan si pembeli, misalnya “saya 

terima (saya beli) dengan harga sekian”.  

Adapun syarat sah ijab qabul sebagai berikut : 

a) Jangan ada yang membatasi/memisahkan, misalnya pembeli 

diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya. 

b) Jangan diselangi dengan kata-kata lain. 

c) Jangan berta’liq, yaitu seperti kata penjual “aku jual sepeda 

motor ini pada saudara dengan sekian, setelah kupakai sebulan 

lagi”. 
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d) Jangan pula memakai jangka waktu, yakni “aku jual sepeda 

motor ini kepada saudara dengan harga sekian dalam waktu 

sebulan/seminggu dan sebagainya.50 

Akan tetapi dalam masalah ijab dan qabul ini para ulama fiqh 

berbeda pendapat, diantaranya : 

a) Menurut ulama Syafi`iyah ijab dan qabul ialah: “tidak sah akad 

jual beli kecuali dengan sighat (ijab qabul) yang diucapkan”. 

b) Imam Malik berpendapat, bahwa jual beli itu telah sah dan dapat 

dilakukan secara dipahami saja. 

c) Penyampaian dengan perbuatan atau disebut juga dengan aqad bi 

al-mu`athah yaitu : “mengambil dan memberikan tanpa 

perkataan (ijab qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu 

yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari 

penjual dan memberikan uangya sebagai pembayaran.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 Moh.Rifa`i, Fiqih Islam, (Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1978), hlm. 402-406. 
51 Ibid, hlm.73-74. 
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d. Macam-macam Jual Beli dalam Islam 

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:52 Dilihat 

dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam 

yaitu: 

1) Jual beli muthlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa 

dengan uang. 

2) Jual beli sharf, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata 

uang lain. 

3) Jual beli muqayyadah, yaitu jual beli pertukaran antara barang 

satu dengan barang lainnya (barter), atau pertukaran antara 

barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing. 

Dilihat dari segi penetapan harga, jual beli dibagi kepada lima 

macam yaitu: 

1) Jual beli musawwamah (tawar menawar), yaitu jual beli biasa 

ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan 

keuntungan yang didapatkan. 

2) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan 

modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada 

tiga yaitu: Jual beli murabahah, yaitu jual beli ketika penjual 

menyebutkan harga pembelian  barang dan keuntungan yang 

                                                           
52  Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2012), hlm. 147-148. 
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diinginkan. Jual beli muwadha’ah (discount), yaitu jual beli 

dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian 

yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai 

bukunya sudah sangat rendah. Jual beli tauliyah, yaitu jual beli 

dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian. 

3) Jual beli dengan harga tangguh (ba’i bitsaman ajil) yaitu jual 

beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga 

tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bias 

dicicil. 

4) Jual beli muzayyadah (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran 

dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tinggi terpilih 

sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli munaqadhah, yaitu jual 

beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan 

spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan 

dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual 

yang menawarkan harga termurah. 

Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat yaitu: 

1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayarn 

langsung. 

2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (ba’i muajjal), yaitu jual 

beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi 

pembayaran dilakukan kemudian dan bias dicicil. 
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3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred delivery), 

meliputi: Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar 

tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk 

pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian. 

Jual beli istishna’ yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai 

atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk 

manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan 

diserahkan kemudian. 

  Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli 

sehingga dapat membawa pada pola transaksi jual beli yang sehat dan 

menyenangkan. Islam membolehkan jual-beli dengan cara membayar 

uang muka sebagai tanda bahwa pembeli setuju membeli barang yang 

akan dibelinya. Oleh karena itu, tidaklah cukup mengetahui hukum 

jual beli tanpa adanya pengetahuan tentang konsep pelaksanaan 

transaksi jual beli tersebut. Adapun konsep transaksi jual beli yang 

mengacu pada Fiqh Islam adalah sebagai berikut:53 

a) Jujur. Sifat  jujur  merupakan  sifat Rasulullah saw. yang  patut 

ditiru. Rasulullah saw dalam berbisnis selalu  mengedepankan 

sifat jujur.  Beliau selalu  menjelaskan  kualitas sebenarnya dari 

barang yang dijual serta tidak pernah berbuat curang bahkan 

mempermainkan  timbangan. 
                                                           

 53  Ibid., hlm. 151. 
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b) Amanah. Amanah dalam bahasa Indonesia adalah dapat 

dipercaya. Dalam transaksi jual beli, sifat amanah sangatlah 

diperlukan karena dengan amanah maka semua akan berjalan 

dengan cara. Dengan sifat amanah, para penjual dan pembeli akan 

memiliki sifat tidak saling mencurigai bahkan tidak khawatir 

walau barangnya di tangan orang. Memulai bisnis biasanya atas 

dasar kepercayaan. Oleh karena itu, amanah adalah komponen 

penting dalam transaksi jual beli. 

c) Ramah. Banyak orang yang susah untuk berperilaku ramah antar 

sesama. Sering kali bermuka masam ketika bertemu dengan orang 

atau bahkan memilah milih untuk berperilaku ramah. Padahal, 

ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam 

untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Dengan ramah, maka 

banyak orang yang suka, dengan ramah banyak pula orang yang 

senang. Karena sifat ramah merupakan bentuk aplikasi dari 

kerendahan hati seseorang. Murah hati, tidak merasa sombong, 

mau menghormati dan menyayangi merupakan inti dari sifat 

ramah. Oleh karena itu, bersikap ramahlah dalam transaksi jual 

beli karena dapat membuat konsumen senang sehingga betah atau 

bahkan merasa tentram jika bertransaksi.  

d) Adil. Adil merupakan sifat Allah swt. dan Rasulullah saw 

merupakan contoh sosok manusia yang berlaku adil. Dengan adil, 
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tidak ada yang dirugikan. Bersikap tidak membeda-bedakan 

kepada semua konsumen merupakan salah satu bentuk aplikasi 

dari sifat adil. Oleh karena itu, bagi para penjual semestinya 

bersikap adil dalam transaksi jual beli karena akan berdampak 

kepada hasil jualannya. Para konsumen akan merasakan 

kenyamanan karena merasa tidak ada yang dilebihkan dan 

dikurangkan.  

e) Sabar. Sabar merupakan sikap terakhir ketika sudah berusaha dan 

bertawakal. Dalam jual beli, sifat sabar sangatlah diperlukan 

karena dapat membawa keberuntungan. Bagi penjual hendaklah 

bersabar atas semua sikap pembeli yang selalu menawar dan 

komplain. Hal ini dilakukan agar si pembeli merasa puas dan 

senang jika bertransaksi. Begitu pula dengan pembeli, sifat sabar 

harus ditanamkan jika ingin mendapatkan produk yang memiliki 

kualitas bagus plus harga murah dan tidak kena tipu. 

 

e. Khiyar dalam Jual Beli 

1) Pengertian Khiyar 

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiyar yang berarti 

mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau 

membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu 
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mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau 

membatalkannya. 54 

Menurut istilah para ahli fikih, khiyar adalah hak yang dimiliki salah 

satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, 

baik karena alas an syar`i atau karena kesepakatan pihak-pihak akad. 

2) Macam-Macam Khiyar 

Secara umum, macam-macam khiyar ada tiga, yaitu : 

a) Khiyar Majlis 

Khiyar majlis adalah khiyar yg berlaku selama penjual dan 

pembeli masih berada dalam satu majlis, artinya: Selama penjual dan 

pembeli masih berada di tempat transaksi jual belinya, maka penjual 

dan pembeli masih ada kesempatan atau hak untuk meng-cancell akad 

jual-beli itu; apabila keduanya telah berpisah atau meninggalkan tempat 

transaksi, maka khiyar majlis sudah tidak berlaku lagi.55 

b) Khiyar Syarat 

Yakni persyaratan yang diminta oleh salah satu dari pihak-pihak 

yang terkait dalam perjanjian, atau diminta masing-masing pihak untuk 

                                                           
54 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: 

AMZAH, 2014), hlm. 99. 
55 http://www.stiualhikmah.ac.id/index.1234567890php/artikel-ilmiah/194-khiyar-pada-akad-

jual-beli, 24/04/2018, 18.20 WIB. 
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dirinya sendiri atau untuk pihak lain, untuk diberikan hak 

menggagalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu.56 

c) Khiyar Aib 

Khiyar aib adalah khiyar yang disyariatkan karena tidak 

terwujudnya kriteria yang diinginkan pada barang baik diinginkan 

menurut kebiasaan masyarakat atau karena ada persyaratan atau 

karena ada praktek pengelabuhan. Dan yang dimaksud dengan kriteria 

yang diinginkan menurut kebiasaan masyarakat ialah tidak adanya 

cacat pada barang tersebut.” 

 

6. Prinsip Berdagang dalam Islam 

 Kegiatan berdagang dalam Islam haruslah mengikuti kaidah-kaidah 

dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Aktivitas perdangangan 

yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang  digariskan oleh 

agama mempunyai nilai ibadah. Usaha perdagangan yang didalamnya 

terkandung tujuan-tujuan tata nilai samawi merupakan pembeda dengan pola 

perdagangan lainnya yang tidak Islami. Watak ini menjadi karatteristik dasar 

yang menjadi titik utama pembeda antara kegiatan perdagangan Islam dengan 

perdagangan lainnya yaitu perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip 

                                                           
56 Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: 

Penerbit Darul Haq, 2002), hlm. 23. 
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kejujuran yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber pada agama 

Islam.  

 Nabi Muhammad Saw telah menetapkan dasar-dasar moral, 

manajemen dan etos kerja mendahului zamannya dalam melakukan 

perniagaan atau perdagangan. Dasar-dasar etika dan manajemen bisnis 

tersebut telah mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat 

menjadi Nabi. Prinsip-prinsip bisnis yang diwariskan semakin mendapat 

pembenaran akadamisi dipenghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21. 

Prinsip bisnis modren seperti tujuan pelanggan, pelayanan yang unggul, 

kompetensi, efisiensi, transparansi dan persaingan yang sehat, semuanya 

telah menjadi gambaran pribadi dan etika bisnis prinsip nabi Muhammad 

Saw ketika belum menikah.57 

 Ada beberapa prinsip dan konsep yang melatarbelakangi 

keberhasilannya Rasulullah Saw dalam bisnis  berdagang. Prinsip-prinsip itu 

intinya merupakan fundamental hukum etis atau sikap-sikap dasar 

manusiawi yang menunjang keberhasilan seseorang. Menurut Abu 

Mukhaladun, bahwa prinsip-prinsip berdagang dalam Islam haruslah sesuai 

prinsip-prinsip dagang Rasulullah Saw yang meliputi 4 hal, antara lain  

sebagai berikut: 

 

 
                                                           

 57   Ali Yafie, Fiqh Perdagangan Bebas, (Bandung: Mizan, 2003), cet. Ke-1, hlm. 11-12. 
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a. Shiddiq 

Shiddiq adalah sifat nabi Muhammad Saw, artinya benar dan jujur. 

Jika seseorang pemimpin, ia senantiasa berprilaku benar dan jujur 

dalam sepanjang kepemimpinannya. Alangkah indahnya jika kita 

menjalankan bisnis dengan sifat shiddiq. Kotoran, kezaliman, 

kemunafikan, penipuan dan keserakahan akan lenyap dengan 

menghidupkan sifat-sifat shiddiq dibenak semua pelaku bisnis.58  

  Rasulullah telah melarang pebisnis/pedagang melakukan 

perbuatan yang tidak baik, seperti beberapa hal berikut ini: larangan 

tidak menepati janji yang telah disepakati; larangan menutupi cacat 

atau aib barang yang dijual; larangan membeli barang dari orang awam 

sebelum masuk ke pasar 

b. Amanah 

  Amanah berarti tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh 

dikurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambahkan, dalam hal ini 

termasuk juga tidak menambah harga jual yang telah ditentukan 

kecuali atas pengetahuan pemilik barang. Maka seorang yang diberi 

Amanah harus benar-benar menjaga dan memegang amanah tersebut. 

QS. Al-Ahzab: 72 yang artinya:   

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat 

kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka 

                                                           

 58  Muhammad Syakir Sula, Herman Karta Jaya, Pemasaran Syari’ah, (Jakarta: Mizan 
Pustaka, 2006), hlm. 123. 
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semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 

mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah 

amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu 

Amat zalim dan Amat bodoh.
59

” 

c. Fathanah 

Fathanah berarti cakap atau cerdas, juga diartikan sebagai intelektual , 

kecerdikan atau kebijaksaan. Pemimpin perusahaan yang fathanah 

artinya pemimpin yang memahami, mengerti dan menghayati secara 

mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya.60 

d. Tabligh 

 Tabligh berarti komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki 

sifat tabligh akan menyampaikannya dengan benar dan tutur kata yang 

tepat. Jika merupakan seorang pemimpin dalam dunia bisnis, ia 

haruslah menjadi seorang yang mampu mengkomunikasikan visi dan 

misi dengan benar kepada pelanggan dan lainnya.61 Sikap tabligh ini 

juga sangat penting bagi pebisnis, karena sikap ini berkaitan dengan 

bagaimana seorang pebisnis bisa meyakinkan relasi/pembeli dengan 

kemampuan komunikasi, sehingga pembeli tertarik untukmembeli 

barang tersebut. 

 Dalam berdagang, Rasulullah Saw tidak hanya berfokus dikota Mekah 

saja, melainkan beliau telah melakukan perdagangan internasional dengan 

                                                           

 59   Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Syaamil Cipta 
Media), hlm. 427. 
 60   Muhammad Syakir Sula, Herman Karta Jaya, Pemasaran Syari’ah, (Jakarta: Mizan 
Pustaka, 2006), hlm. 12. 
 61  Ibid, hlm. 132. 
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membawa barang dagangannya ke Palestina, Syira, Libanon, dan Yordania. 

Beliau melakukan kegiatan pemasaran yang unik melalui reputasinya sebagai 

pedagang yang jujur dan senantiasa berkata benar, sifat yang telah tertanam 

dengan kuat sejak muda. Segala permasalahan dengan pelanggan  selalu dapat 

diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada kekhawatiran akan terjadi 

unsur-unsur penipuan didalamnya. Dengan citra pribadi yang sangat dapat 

dipercaya ini, beliau sebenarnya telah mencapai semua apa yang diinginkan 

seorang marketer dari segi pemasarannya.62 

 
7. Peningkatan Ekonomi 

Peningkatan adalah proses atau cara untuk meningkatkan usaha.63 Jadi, 

peningkatan merupakan suatu proses yang dimana proses tersebut 

memberikan hasil terhadap usaha yang dilakukan seseorang menjadi lebih 

meningkat. Ekonomi sebagaimana diketahui secara umum adalah suatu benda 

yang menjadi kebutuhan seseorang, sedangkan untuk mendapatkan hak 

tersebut, yaitu dengan cara melakukan kegiatan untuk memanfaatkan dan 

mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan 

memenuhi berbagai rupa kebutuhan ekonomi atau benda.64 Jadi, peningkatan 

                                                           

 62   Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. Ke-1, hlm. 6. 
63 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: 

PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.1470. 
64 Endang Syaifuddin Anshori, Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Islam dan Umatnya, 

(Jakarta: Raja Grafindo, 1983), hlm.67. 
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ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memdapatkan keuntungan 

benda dalam melakukan pemenuhan kebutuhannya. 

 
8. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi 

Menurut Usman Yatim dan Enny A Hendargo menyatakan bahwa 

upaya-upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu, dengan cara 

sebagai berikut:65  

a. Adanya Modal yakni untuk memberikan bantuan dalam membangun 

produksi usaha bagi yang tidak mampu ekonominya. 

b. Memiliki Keterampilan yakni membantu untuk seseorang dalam 

menentukan usaha produksinya.  

c. Menguasai tekhnologi yakni membantu seseorang untuk 

mempermudah produksi usaha maupun pemasaran.  

d. Memiliki lahan usaha yakni untuk mendirikan suatu usaha yang akan 

dijalani. 

Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita, keberhasilan dari upaya 

peningkatan ekonomi masyarakat dengan melalui pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yaitu sebagai berikut :66 

                                                           
65 Usman Yatim dan Enny A Hendargo, Zakat dan Pajak, (Jakarta: PT.Bina Rena Parieara, 

1992), hlm. 243. 
66 Gianjar Kartasamita, Pembangunan untuk Rakyat, (Jakarta: PT.Pustaka Cides, 1996), hlm. 

144-145. 
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a. Meningkatnya harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam 

kondisinya tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap 

kemiskinan dan keterbelakangan.  

b. Semakin kokoh dan berkembangnya potensi masyarakat, yakni berupa 

potensi yang dimiliki masyarakat seperti keahlian setiap individu 

maupun potensi lainnya maka dapat lebih berkembang dan menjadi 

semakin baik.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan yang menyangkut pada diri mereka. 

Meningkatnya partisipasi berikut berupa semakin banyaknya 

keikutsertaan seseorang atau masyarakat dalam kegiatan yang 

melibatkan dan menyangkut diri mereka.   

 
9. Konsep Ekonomi Syariah 

a. Pengertian Ekonomi Syariah 

Ilmu ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari pola perilaku manusia dengan memenuhi kebutuhan yang sangat 

tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan 

yang berpedoman pada nilai-nilai islam. Dalam ilmu ekonomi Syariah tidak 

hanya dipelajari individu-individu sosial semata namun juga manusia yang 

memiliki bakat religi. Hampir sama dengan ekonomi yang lain bahwa 
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timbulnya masalah ekonomi berawal karena kebutuhan yang sangat banyak 

tetapi alat pemuas kebutuhan yang serba terbatas.67 

 Sistem ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang 

berdasarkan ke-Tuhanan dan etika. Ia terpancar dari akidah Islamiah. Islam 

sengaja diturunkan oleh Allah swt untuk seluruh umat manusia. Sehingga 

ekonomi Syariah akan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan 

yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tetapi hal ini bukanlah sebagai tujuan 

akhir, sebagaimana dalam sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Syariah 

bertitik tolak dari Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan memiliki tujuan 

akhir pada Allah juga (Allah kaghoyyatul ghoyyah). Penampakan yang sangat 

mencolok dari sistem ekonomi Syariah adalah bagaimana proses distribusi 

kekayaan dan kepemilikan serta cara melakukan transaksi terhadap kekayaan 

tersebut dan berbagai hal kegiatan ekonomi diliputi perasaan atas setiap 

perilaku kegiatan ekonomi bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah 

(muraqabatullah) dan senantiasa bersama Allah (ma iyatullah). Dan sikap ini 

akan muncul dari keimanan seseorang pada sang Kholiq.68 

 Banyak sekali keterangan dari Al-Qur’an yang menyinggung masalah 

ekonomi, baik secara eksplisit maupun implisit. Bagaimana jual beli yang 

baik dan sah menurut islam, pinjam meminjam dengan akad-akad yang sah 

                                                           
67 Akhmad Mujahidin, loc.cit. 
68 Ibid., 
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sampai dengan pelarangan riba dalam perekonomian.  Prinsip dasar system 

ekonomi islam sendiri secara garis besar antara lain:  

1) Kebebasan Individu 

2) Hak terhadap harta 

3) Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar 

4) Kesamaan social 

5) Jaminan social 

6) Distribusi kekayaan secara meluas 

7) Larangan menumpuk kekayaan 

8) Kesejahteraan individu dan masyarakat. 

  Sistem ekonomi Syariah merupakan sistem yang adil dan seksama 

serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada kepada satu 

kelompok saja, tetapi tersebar keseluruh masyarakat. Ciri-ciri penting sistem 

ekonomi Syariah tersebut digambarkan dalam ayat Al-qur’an (QS. Al- 

Hasyr:7) 

 !$̈Β u !$sùr& ª! $# 4’ n?tã Ï&Î!θß™u‘ ô ÏΒ È≅ ÷δ r& 3“ t� à)ø9 $# ¬Tsù ÉΑθß™§�= Ï9 uρ “ Ï% Î!uρ 4’ n1ö� à) ø9$# 

4’ yϑ≈ tG uŠ ø9$# uρ ÈÅ3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ È ø⌠ $#uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# ö’ s1 Ÿω tβθä3tƒ P's!ρßŠ t ÷t/ Ï !$uŠ ÏΨ øî F{ $# öΝ ä3ΖÏΒ 4 
!$tΒ uρ ãΝä39 s?#u ãΑθß™§�9$# çνρä‹ ã‚sù $tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$sù 4 (#θà)̈? $#uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©! $# 

ß‰ƒÏ‰ x© É>$s)Ïèø9 $# ∩∠∪  

Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan 

Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari 

penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, 
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kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 

beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa 

yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 

hukumannya.”
69

 

  
   Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya 

melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas 

dari kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Syariah 

menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami 

kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha), dan pada saat 

yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan, semata-mata 

untuk menjaga kestabilan dalam sistem ekonomi. 70 

  Prinsip-prinsip ekonomi Syariah membentuk keseluruhan kerangka, 

yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan sebagaimana divisualisasikan 

sebagai berikut .71 

 

 

 

 
                                                           

69 Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemah, (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 
2012), hlm. 546. 

70 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 
2002), hlm.49. 

71 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), cet, ke-2, hlm. 
52. 
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Gambar 2.1 
Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tauhid Adl Nubuwwah Khilafah Ma`ad 

  

  Bangunan ekonomi Syariah didasarkan atas lima nilai universal, 

yakni: Tauhid (Keimanan), Adl (Keadilan), Nubuwwah (Kenabian), Khilafah 

(Pemerintah), dan Ma’ad (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi 

untuk menyusun teori-teori ekonomi Syariah. 

1) Tauhid 

  Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, 

manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu apapun yang layak 

disembah selain Allah”, dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan 

isinya, selain Allah”72 karena Allah adalah pencipta alam semesta dan 

                                                           
72 QS. Al-Baqarah: 107. 
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seisinya73 dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan 

seluruh sumber daya yang ada. 

2) ‘Adl 

  Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya 

adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-

Nya secara zalim. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia 

untuk berbuat adil.74 Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak 

menzalimi dan tidak di zalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah 

bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan 

pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa 

keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan.  

3) Nubuwwah 

  Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak 

dibiarkan begitu saja didunia ini tanpa mendapat bimbingan. Karena 

itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari 

Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar 

di dunia. 

 

 

 

                                                           
73 QS. Al-An’am: 2. 
74 QS. Al- Hujurat: 9. 
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4) Khilafah 

  Dalam Al-qur’an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan 

untuk menjadi khalifah di bumi.75 Artinya untuk menjadi pemimpin 

dan pemakmuran bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia 

adalah pemimpin. Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang 

kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya 

adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan 

syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-

hak manusia.  

5) Ma’ad 

  Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai “kebangkitan”, 

tetapi secara harfiah ma’ad berarti “kembali” . karena kita semua akan 

kembali  kepada Allah.76 

  Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai- nilai Islam, kumpulan 

dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur’an dan sunnah yang 

ada hubungannya dengan urusan ekonomi.77 

  Sebagian pakar ekonomi Islam mengistilahkan dasar-dasar itu dengan 

istilah Mazhab Ekonomi Islam. Sementara pakar ekonomi yang lain 

                                                           
75 QS. Al-baqarah: 30. 
76 QS. Al-‘Alaq: 8. 
77 Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 

61. 
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mengistilahkan dengan “bangunan perekonomian yang didirikan di atas 

landasan dasar-dasar yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa.”78 

  Ekonomi Syariah merupakan kajian ilmu yang harus dikembangkan 

dan terus dibumikan, setiap umat wajib untuk ikut menyiarkannya. Bahwa 

islam mempunyai sistem atau tata cara sendiri dalam mengelola dan mengatur 

keuangan atau perekonomian secara islami tanpa harus mendzolimi satu sama 

lain. 

  Kajian-kajian tentang Ekonomi Syariah sudah seharusnya ditanamkan 

kepada anak-anak sejak usia dini, karena kedudukan sistem ekonomi menurut 

islam sangatlah penting. Tegaknya sistem ekonomi Syariah sebagai bagian 

dari ibadah harus dilaksanakan oleh setiap muslim, dan sebagai bagian dari 

sistem kehidupan. Pemahaman seperti inilah yang harus diberikan kepada 

umat, terutama pada pengajaran ekonomi Syariah.  

  Kelak bila sistem ekonomi Syariah benar-benar tegak, para birokrat 

yang sebelumnya telah mempelajari tidak akan ragu lagi melaksanakan sistem 

ekonomi Syariah secara sungguh-sungguh dan menempatkannya sebagai 

bagian tak terpisahkan dari kebijakan pemerintah.  

 

 

 

                                                           
78 M Ali Daud, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Universitas Indonesia, 

1988), hlm. 41-42. 
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b. Tantangan dan Hambatan 

  Tidak mudah mewujudkan gagasan-gagasan ekonomi Syariah. Ada 

sejumlah hambatan dan tantangan yang akan dihadapi. Di antaranya adalah:79 

1) Sumber Daya Manusia 

  Diperlukan sumber daya manusia handal baik itu seorang 

ustadz, kyai, intelektual, dosen, guru maupun praktisi untuk 

melakukan proses penyadaran umat melalui berbagai jalur pendidikan, 

pelatihan, kajian ataupun kampanye, serta implementasi-implementasi 

praktis dari ekonomi Syariah itu. Benar bahwa sistem ekonomi Syariah 

hanya mungkin bisa ditegakkan secara sempurna dalam sistem 

kehidupan Islam. Tapi, juga tidak berarti bahwa tanpa sistem Islam, 

ekonomi Syariah tidak dapat diterapkan sama sekali. Gagasan 

ekonomi Syariah tentang bisnis, tentang model-model pengelolaan 

keuangan, manajemen pemasaran, keuangan dan sumberdaya manusia 

misalnya, bisa diterapkan sekarang. Dan untuk itu semua diperlukan 

sumberdaya manusia yang mumpuni. Sumberdaya tersebut memiliki 

pemahaman yang utuh tentang ekonomi Syariah, sehingga tidak 

menimbulkan distorsi ditengah umat.  

  Masyarakat saat ini banyak yang tengah menderita. Dan 

penderitaan itu akan semakin berkepanjangan bila masyarakat tidak 

mau berubah. Ternyata yang memberikan andil yang terbesar dari 
                                                           

79 Akhmad Mujahidin, Op.Cit., hlm. 79. 
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kejumudan itu adalah cerdik pandai itu sendiri yang tidak memberikan 

pemahaman yang benar seputar ekonomi Syariah kepada masyarakat 

atau umum. 

2) Antara Kini dan Mendatang 

  Keharusan menempatkan ekonomi Syariah pada pengertian, 

fungsi dan kedudukan yang semestinya bukanlah hanya persoalan 

masa depan, dan tidak boleh dipandang sebagai masalah nanti. Ia harus 

menjadi persoalan sekarang. Merancang masa depan memang penting, 

tapi menyelesaikan persoalan yang dihadapi dimasa kini juga penting. 

Bila keluaran dari proses-proses pendidikan termasuk berkenaan 

dengan perihal perekonomian Syariah akan dinikmati pada 5-10 tahun 

yang akan datang, harus dicarikan jalan agar penyadaran umat seputar 

dunia ekonomi Syariah juga bisa segera dirasakan pada waktu-waktu 

sekarang ini. Maka, upaya-upaya jalur pendidikan guna merealisasikan 

sebagian kecil atau besar dari gagasan ekonomi Islam harus di 

lakukan. 

3) Tabrakan dengan Negara 

  Bila ekonomi Syariah dipandang bukan hanya persoalan 

individual tapi juga komunal, lalu pelaksanaanya tidak hanya 

persuasive tetapi juga represif, dan secara sistemik ia merupakan salah 

satu instrument penting dalam tegaknya kehidupan islam, maka 

keterlibatan Negara mutlak adanya.  
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10. Perkembangan Industri Kreatif Kerajinan Rotan 

Defenisi industri kreatif yang saat ini banyak digunakan oleh 

banyak pihak yang berkecimpung dalam industri kreatif adalah defenisi 

berdasarkan UK DCMS (Department of Culture, Media, and Sport) Task 

Force di Ingris tahun 198: “Creative Industries as those industries which 

have their origin in individual creativity, skil and talent, and which have a 

potential for wealth and job creation through the generation and 

exploitation of intellectual property and content”. (“Industri kreatif 

merupakan industri yang berasal dari kreativitas individu, ketrampilan, 

dan bakat yang secara potensial menciptakan kekayan, dan lapangan 

pekerjan melalui eksploitasi dan pembangkitan kekayan intelektual dan 

daya cipta individu”).80 

Industri kreatif juga dikenal dengan nama lain yakni industri 

budaya.81 Rantai proses penciptan nilai pada industri kreatif berbeda 

dengan sektor manufaktur dan industri konvensional lainya. Industri 

kreatif mengutamakan desain dalam penciptan produk. Industri kreatif 

membutuhkan kreatifitas individu sebagai input utama dalam proses 

penciptaan nilai. Pemahaman mengenai rantai penciptan nilai dalam 

                                                           
80 Gunaryo, et. al., Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia, hlm. 4. 
81 Sigit Hermawan, Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Industri Kreatif Melalui 

Comprehensive Intelectual Capital Management, dalam Jurnal Ilmiah Zona Keuangan, Vol.4 No.3, 
2012, hlm.9. 
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industry kreatif akan membantu pemegang kepentingan terkait untuk 

memahami posisi industri kreatif dalam rangkaian industri.82 

Industri kreatif merupakan industri yang memanfatkan kreativitas 

dan inovasi yang bertujuan untuk menyalurkan keterampilan dan bakat 

sehinga bisa tercipta lapangan pekerjan melalui kreatifitas dan inovasi.83 

Dalam Industri kreatif terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar, 

antara lain kreativitas, inovasi dan penemuan. 

1) Kreativitas (Creativity) 

Pengertian kreativitas adalah teori yang digambarkan suatu 

kegiatan untuk memberikan nilai dan fungsi baru dari sesuatu yang 

sudah ada. Kreativitas adalah cara mengapresiasikan diri kita terhadap 

suatu masalah dengan mengunakan berbagai cara yang datang secara 

spontanitas yang merupakan hasil dari pemikiran. Kreativitas dapat 

disalurkan dengan berbagai cara, diantaranya dengan membuat karya-

karya seni yang mengandung nilai- nilai estetika atau keindahan untuk 

mendapatkan nilai tambah.84 

 

                                                           
82 Maria Elka Pangestu, pengembangan Industri Kreatif, (Jakarta: Departemen Perdagangan 

RI, 2008), hlm. 69. 
83 Erni Yusnita Siregar, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Industri Kreatif di 

Sumatera Utara tahun 2006 – 2015, dalam tesis UINSU, tahun 2015. 
84 Minto Waluyo, Manajemen Psikologi Industri (Jakarta: Indeks, 2015), hlm. 106. 
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2) Inovasi (Inovation) 

Inovasi merupakan suatu transformasi dari ide atau gagasan 

dengan dasar kreativitas dengan memanfatkan penemuan yang sudah 

ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, 

bernilai tambah, dan bermanfaat  

3) Penemuan (Invention) 

Istilah ini lebih menekankan pada menciptakan sesuatu yang 

belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang 

mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui 

sebelumnya. 

Subsektor industri kreatif yang merupakan industri berbasis 

kreativitas ada 14, yang mana salah satunya adalah Kerajinan. Kerajinan 

merupakan  kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan 

distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang 

berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, 

antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, serta 

alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, 

tembaga, perungu, besi) kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan 



61 

 

kapur. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah 

yang relatif kecil (bukan produksi massal).85 

Kerajinan Rotan merupakan hasil pekerjaan atau usaha barang-

barang rumah misalnya anyaman dengan bahan rotan yang dikerjakan 

melalui keterampilan tangan manusia.86 Industri pengolahan barang jadi 

dari rotan masih terbatas pada industry rakyat (home industry) seperti 

furniture, kerajinan dan lain-lainnya. Barang-barang dari rotan yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan umumnya dihasilkan melalui proses 

industri, yaitu kerajinan. Ciri khas hasil kerajinan yang berbentuk karya 

seni yang dihasilkan melalui keterampilan. Di Indonesia, orang-orang yang 

terampil membuat kerajina disebut pengrajin yang jumlahnya sangat 

banyak dan peralatan yang digunakan sangat sederhana.  

   Perkembangan peradaban manusia pada saat ini dicirikan dengan 

kemajuan di bidang teknologi termasuk industri. Walaupun demikian, 

pertumbuhan kerajinan relative tidak banyak dipengaruhi oleh teknologi 

industri. Dalam arti, proses pembuatan kerajinan itu masih tetap banyak 

yang menggunakan keterampilan tangan. Pengaruh teknologi industri 

hanya dirasakan dalam segi pengadaan bahan baku. Karena keterbatasan 

penggunaan teknologi industri ini, maka pengembangan kerajinan rotan 

                                                           
85 Siti Nurjanah, “Analisis Pengembangan Program Industri Kreatif Penerapanya Melalui 

Pendidikan Tinggi,” dalam JMA, vol. XVII 2013, hlm. 43. 
86 Badudu, Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet.1, (Jakarta: Pustaka Timur Harapan, 

1994), hlm.1122. 
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akan tetap banyak menyerap tenaga kerja. Modal utama industri kerajinan 

rotan di Indonesia adalah keterampilan dan kreativitas seni yang dapat 

dikembangkan melalui latihan-latihan. Masyarakat Indonesia mempunyai 

potensi yang cukup basar di bidang seni kriya rotan. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil kerajinan rotan dengan bentuk dan desain yang beraneka ragam. 

 

B. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam 

penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis juga 

merupakan dugaan sementara yang mungkin benar atau mungkin salah, yang akan 

diterima kalau fakta-fakta yang membenarkannya dan akan ditolak kalau kita 

salah atau palsu. Hipotesis merupakan jawaban dari suatu penelitian yang harus 

diuji kebenarannya dengan jalan riset.87 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh serta hubungan yang 

positif antara dua variable atau lebih perlu dirumuskan suatu hipotesis. Dimana 

hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian 

yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Maka berdasarkan 

kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

                                                           
87 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju,1990), 

hlm.70.   
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Ho  : Tidak terdapat pengaruh antara pelaksanaan jual beli terhadap 

peningkatan perekonomian pedagang kerajinan rotan di Kota Pekanbaru 

menurut tinjauan Ekonomi Syariah. 

Ha  : Terdapat pengaruh antara pelaksanaan jual beli terhadap peningkatan 

perekonomian pedagang kerajinan rotan di Kota Pekanbaru menurut     

tinjauan Ekonomi Syariah.  

 
C. Penelitian Yang Relevan 

Adapun penelitian relevan pada penelitian ini adalah:  

Tabel 2.1 
Peneltian Yang Relevan 

 
No Nama 

(tahun) 
Judul Variabel  

Y 
Variabel  

X 
Hasil Rekomendasi 

1 Nuraini 
(2017) 

Peranan 
Pedagang 

Pisang Sale 
dalam 

Meningkatkan 
Perekonomian 

Keluarga di 
Kota Panton 

Labu 
Kecamatan 

Tanah Jambo 
Aye 

Kabupaten 
Aceh Utara 

Meningkatkan 
Perekonomian 
Keluarga 

Peranan 
Pedagang 
Pisang Sale 

1) Peranan pedagang 
pisang sale dalam 
meningkatkan 
perekonomian 
keluarga ialah 
dapat memenuhi 
kebutuhan-
kebutuhan 
keluarga seperti 
kebutuhan dasar, 
kebutuhan sosial, 
dan kebutuhan 
lanjutan. 

2) Adapun kendala 
yang dihadapi 
pedagang adalah 
masalah kurang 
nya modal usaha, 
sulit mendapatkan 
tempat yang 
layakdan nyaman 
untuk berjualan 
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dan sepinya 
pembeli. 

2 Darmawani 
(2013) 

Peran 
Perempuan 

Dalam 
Meningkatkan 
Perekonomian 

Keluarga 
(Studi Kasus 
di Gampong 

Peunaga Pasie 
Kecamatan 
Meureubo 
Kabupaten 

Aceh Barat) 

Meningkatkan 
Perekonomian 

Keluarga 

Peran 
Perempuan 

1) Bentuk partisipasi 
perempuan di 
Gampong Peunaga 
Pasie dalam 
meningkatkan 
ekonomi keluarga 
yaitu adanya 
pekerjaan 
sampingan sebagai 
pengrajin sapu, 
sebagai penjahit, 
buruh cuci 
rumahan pedagang 
kios serta peternak 
ayam potong. 

2) Peran perempuan 
di Gampon 
Peunaga Pasie 
dalam membantu 
meningkatkan 
ekonomi keluarga 
terkonsentrasi pada 
sektor informal dan 
dengan modal 
sendiri. 

 

3 Beti Mulu 
(2018) 

Partisipasi 
Wanita 

Penjual Kue 
Tradisional 

Dalam 
Meningkatkan 

Pendapatan 
Keluarga 
Menurut 
Tinjauan 
Ekonomi 

Islam 

Meningkatkan 
Pendapatan 
Keluarga 

Partisipasi 
Wanita 
Penjual 

Kue 
Tradisional 

1) Kontribusi 
pendapatan usaha 
wanita penjual kue 
tradisional 
terhadap total 
pendapatan 
keluarga yaitu 
31,44 %, 
kontribusi suami 
dalam pendapatan 
rumah tangga 
sebesar 52,40 % 
dan kontribusi 
pendapatan dari 
keluarga lain 
seperti anak adalah 
sebesar 16,16 %. 

2) Motivasi 
responden wanita 
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atau ibu rumah 
tangga untuk 
membuat dan 
menjual kue 
tradisional adalah 
untuk menambah 
pendapatan 
keluarga dan untuk 
mengisi waktu 
luang dengan 
kegiatan positif. 

3) Secara umum, 
usaha wanita 
sebagai penjual 
kue tradisional 
untuk membantu 
meningkatkan 
perekonomian 
keluarga boleh 
dilakukan karena 
tidak bertentangan 
dengan prinsip 
Ekonomi Islam. 

 
 Perbedaaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya 

adalah dari indicator variabel, saya mengambil indikator tidak hanya 

dari teori barat akan tetapi teori berdasarkan tinjauan ekonomi syariah. 

Dan penelitian ini tidak hanya melihat permasalahan mengenai 

peningkatan perekonomian pedagang melalui data yang ada, akan 

tetapi peneliti melakukan wawancara (interview) untuk mengetahui 

lebih dalam mengenai pelaksanaan jual beli kerajinan rotan. 

   
D. Konsep Operasional 

Konsep Operasional penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.2: 

Konsep Operasional88 

No. Variabel Indikator Skala 
1 
  
  
  
  
  
  

Jual Beli dalam Islam adalah 
Tukar-menukar harta dengan 
harta dengan cara-cara tertentu 
yang bertujuan untuk 
memindahkan kepemilikan.89 

Jual Beli dengan Jujur Likert, dengan skor: 
Jual Beli dengan Amanah 1 = Sangat Setuju 
Jual Beli dengan Ramah 2 = Setuju 
Jual Beli dengan Adil 3 = Netral 
Jual Beli dengan Sabar 4 = Tidak Setuju 
 5 = Sangat Tidak  

      Setuju 

2. 
  
  
  
  
  
  

Peningkatan Perekonomian 
adalah perkembangan kegiatan 
dalam perekonomian yang 
menyebabkan barang dan jasa 
yang diproduksi dalam 
masyarakat bertambah dan 
kemakmuran masyarakat 
meningkat.90  

 

Adanya Modal Likert, dengan skor: 
Memiliki Keterampilan 1 = Sangat Setuju 
Tekhnologi/Inovasi 2 = Setuju 
Tempat Usaha 3 = Netral 
 4 = Tidak Setuju 

5 = Sangat Tidak  
      Setuju 

  
 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Data Olahan 2016. 
89 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.11-12. 
90 Suharto, Edi, Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: LSP-

STKS, 1997), hlm.166. 


