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BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD JUAL BELI

A. Akad
Dalam

dunia

bisnis

akad

memiliki

peranan

sangat

penting

karena

keberlangsungan kegiatan bisnis kedepan akan tergantung sebarapa baik dan rinci
akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak
yang melakukan akad. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua
pihak itu sekarang dan yang akan datang. Pemilihan akad akan mencerminkan
seberapa besar resiko dan keuntungan bagi kedua pihak, terutama bagi pihak pemodal
maupun pihak yang mengelola bisnis atau antara pembeli dan penjual.28
1. Pengertian Akad
Akad berarti ُ اَﻟ ﱠﺮ ْﺑﻂal-rabth, ik'atan, mengikat29. Didalam kamus fiqh akad menurut
bahasa artinya perikatan, perjanjian, atau permufakatan30

وھﻮ ﺟﻤﻊ طﺮ ﻓﻲ ﺣﺒﻠﯿﻦ وﻧﺤﻮ ھﻤﺎ وﺷﺪ اﺣﺪ ھﻤﺎﺑﺎ ﻻﺧﺮﺣﺘﻰ ﯾﺘﺼﻼ ﻓﯿﺼﺒﺤﺎ ﻛﻘﻌﺔ واﺣﺪة

28

Eka Nuraini Rachmawati, Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh dan Prakteknya
dipasarModal Indonesia, (Al-‘adalah, Volume xii no.4, Desember 2015), h. 785.
29
Gufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontektual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
h. 75.
30
Ahsin W.Ahfidz, Kamus Fiqih, (Jakarta:Amzah, 2013), h. 11.
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"Al' rabth yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan
mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung
dan menjadi seutas tali yang satu”.31

Dan juga bisa berarti ٌ( َﻋ ْﻘ َﺪ ةSambungan) dan ( اَ ْﻟ َﻌ ُﮭ ُﺪjanji).

     
“Hai orang-orangyang beriman, penuhilah akad-akad itu(QS.Al-ma’idah:
1)”.
Menurut terminologi ulama Fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu
secara umum dan secara khusus.
a. Pengertian secara umum
Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan
pengertian

akad

dari segi

bahasa

menurut

pendapat

ulama

Syafi'iyah,

Malikiyah, dan Hanabilah yaitu:

ُﰻ ﻣَﺎ ﻋَﺰَ َم اﻟْﻤَﺮْ ُء ََﲇ ِﻓ ْﻌ ِ ِ ﺳَ ﻮَا ءٌﺻَ ﺪَ رَ ِ ِرَا َد ٍة ُﻣ ْ َﻔ ِﺮ َد ٍة ﰷَ ﻟْﻮَ ﻗ ِْﻒ ْوَاﻻ
ِء ْﺮَاءِوَاﻟﻄ َﻼقِ وَ ﻟْ َﯿﻤ ْ ِِﲔ ْم ِا ْﺣ َﺎ جَ ا َِاﱃ اِرَا َدﺗ ْ َِﲔ ِﰱ ِا ْﺸَ ﺎ ﺋِ ِﻪ ﰷَ ﻟْ َﺒ ْﯿﻊ ِ ْوَاﻻ ِْﳚَﺎ
. ِرِوَ اﻟﺘﻮْ ِﻛﯿْﻞِ وَاﻟﺮ ﻫْﻦ
"segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan
sendiri, seperti wakaf talak, pembebasan, atau sesuatu membentukkanya

31

Gufron A. Mas’adi, Op. Cit., h. 77.
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membutuhkan keinginan
gadai”.32

dua

orang seperti

jual beli,

perwakilan

dan

b. Pengertian Khusus

ِ ِ َ َﴩوْ عٍ ﯾ َﺜْ ُُﺖ َﺮُ هُ ِﰱ َﻣ
ُ ْ اِرْ ِﺗﺒَﺎ َط ا ْ َِﳚﺎ ٍب ِﺑ َﻔ ُﻮْ لٍ ََﲆ وَ ْ ٍﻪ ﻣ
"perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan Syara'
yang berdampak pada objeknya”.33
Secara terminologi fiqih didalam kamus fiqh, akad adalah pertalian ijab
(pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai
dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.
Dengan demikian, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk
menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih,
sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.
Oleh karna itu, islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat
dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada
keridhaan dan syari'at islam.34
Ungkapan yang lebih singkat dari ibnu taimiyah:

ِا ْﺻ ُﻞ ِ ْﰲ اﻟ ُﻌﻘُﻮْ ْد رِﺿَ ﺎ اﳌ ُ َﺘﻌَﺎ ﻗِﺪَ ْﻦ

32

Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44.
Ibid., h. 44.
34
Ibid., h. 45.
33
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"dasar dari akad adatah keridhaan kedua belah pihak"35
2. Rukun dan syarat-syarat akad
Menurut fuqaha' Hanafiyah, rukun akad hanya satu, yakni sighat al-aqd.
Menurut mereka al-aqidain dan mahallul 'aqd bukan sebagai rukun akad,
melainkan lebih tepat sebagai syarat akad36
Sedangkan ulama selain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad
memiliki 3 rukun, yaitu:
a.Orang yang berakad (aqid) contoh penjual dan pembeli.
b. sesuatu yang diakadkan (maqud alaih) contoh harga atau barang
c. Shighat yaitu ijab dan qabul.37
Adapun syarat-syarat dalam akad jual beli adalah:
a. Al-aqid (orang yang akad)
Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat
penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak aqid. terkadang masingmasing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
Misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu
orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain
35

A. Djauzuli, Kaidah-kaidah Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 131.
Ghufron A. Mas’adi, Op. Cit., h. 78
37
Ibid., h. 79
36
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yang terdiri dari beberapa orang. seseorang yang berakad terkadang orang yang
memiliki hak(aqid ashli) dan wakil dari yang memberi hak.38
Ulama fiqih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi
oleh aqid yakni harus memiliki ahliyah dan wiayah yaitu:
1. Ahliya disini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk
melakukan tansaksi, biasa mereka akan memiliki ahliya jika telah baligh
dan berakal.
2. Wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang
mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek
tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupak pemilik asli, wali atau
wakil atas suatu ojek transaksi,sehingga dia memiliki hak dan otoritas
untuk mentransaksinya.39
b. Al-ma'qud alaih (objek akad)
Mahlul aqdi atau al-ma'qud alaih adalah sesuatu yang dijadikan obyek
akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya. Tidak semua
benda (barang) dapat dijadikan obyek akad. Sejumlah benda dipandang tidak
dapat dijadikan obyek akad baik menurut syara' (ajaran agama) maupun menurut

38

Abdul Rahman Ghazali dkk, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010), h. 52.
39
Dimyuddin Djauni, Pengantar Fiqh Muamalah, (YogyaKarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 56.
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adat. Seperti narkotika, psikotropik, dan obat berbahaya (narkoba) secara agama
maupun secara adat tidak dapat dijadikan obyek transaksi40.
Fuqaha menetapkan lima syarat dalam obyek akad berikut ini.
1. wujud ketika akad.
Diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang akad atas
barang yang tidak tarnpak atau tidak ada ketika akad41. ulama hanafiah
melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang apa saja yang tidak
tampak,

kecuali

dalam

beberapa

hal, seperti dalam

upah

mengupah,

menggarap tanah dan lain-lain. Atau menurut mereka persyaratan ini hanya
berlaku baik

dalam

akad

mu'awwadhah

atan

akad

tabarru'.

Sebagai

pengecualian dalam prinsip ini, mereka membolehkan praktek salam, ijarah,
musyaqah dan istisna. Berdasarkan istihsan untuk menjaga hajat manusia
terhadap praktek tersebut, berdasarkan saling kepercayaan diantara mereka,
dan berdasarkan ketetapan syara' mengenai praktek tersebut.42
2. mal mutaqa'wwim.
Fuqaha sepakat terhadap pesyaratan ini, akad yang mentransaksikan mal
ghairu mutaqawwim,

seperti

bangkai,

darah adalah

prinsipnya mal ghairu mutaqawwim tidak dapat dimiliki.43

40

Ghufon A. Mas’adi, Op. Cit., h. 86.
Rachmat Syafei, Op. Cit., h. 59.
42
Ghufron A. Mas’adi, Op. Cit., h. 87.
43
Ibid., h. 88.
41

batal.

Karena pada
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3. Dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung.
Pada prinsipnya para fuqaha kecuali imam malik, sepakat

terhadap

persyaratan ini, bahwasanya obyek akad, harus dapat diserahkan secepat
mungkin setelah akad berlangsung. Jika pihak yang berakad tidak bisa
menyerahkannya, maka mereka menganggap akad tersebut batal Khususnya
dalam akad mu'awadhah. Mu’awadhah adalah akad yang dilakukan karna adanya
motif bisnis seperti jual beli sewa atau lainnya. Sedangkan imam malik tidak
mengharuskan adanya kemampuan menyerahkan saat akad berlangsung dalam
akad tabarru'. Menurut sah menghibahkan seekor kambimg yang sedang
berjalan dikebun.44
4. Diketahui oleh kedua pihak yang akad
Ulama fiqh menetapkan bahwa ma'qud alaih harus jelas Diketahui oleh
pihak yang akad. Larangan as-sunnah sangat jelas dalam jual beli gharar
(barang yang samar yang mengandung penipuan) dan barang yang tidak
diketahui oleh pihak yang akad.45
5. Harus suci, tidak najis dan mutanajjis.
Syarat kelima ini sangat populer dikalangan fuqaha jumhur. sedangkan
fuqaha hanafiah tidak mensyaratkan kesucian obyek akad. Maka hanafiah
membolehkan jual beli rambut

khinzir atau kulit bangkai

untuk diambil

manfaatnya kecuali benda-benda tertentu yang secara jelas dinyatakan oleh nash
44
45

Ibid., h. 89.
Rachmat Syafei, Op. Cit., h. 60.
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seperti khamar, daging khinzie, bangkai, dan darah.46 Serta ulama Syaikh Yussuf
Qardawi

mensyaratkan

tentang

bolehnya

mengkonsumsi makanan haram

sebagai pengobatan yaitu, adanya bahaya yang mengancam jiwa seseorang,
tidak ditemukan obat lain yang sama fungsinya secara direkomendasikan oleh
dokter ahli terutama muslim dan terpercaya.47
c. Ijab Qabul
Defenisi ijab qabul menurut ulama hanafiah adalah penetapan perbuatan
tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik
yang menyerahkan ataupun yang menerima. Sedangkan qabul adalah orang yang
berkata setelah orang yang mengucapkan ijab,yang menunjukkan keridhaan atas
ucapan orang yang pertama.48
Berbeda dengan ulama selain Hanafiah yang mengungkapkan ijab adalah
ungkapan yang dilontarkan oleh pemilik barang (penjual) walaupun datangnya
kemudian. Sedangkan qabul adalah ungkapan yang menunjukkan penerimaan dari
orang

yang

akan

memiliki barang (pembeli) walaupun

datangnya

diawal

(accepting).49
Ijab qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (shighat) yang dapat
menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa menggunakan ucapan, tindakan,
46

Ghufron A. Mas’adi, Op. Cit., h. 89.
Yusuf Qardhowi, Halal dan Haram Dalam Islam, Penerjemah Wahid Ahmad, ( Surakarta:
Era Intermedia, 2003), h. 84.
48
Rachmat Syafei, Op. Cit., h. 67.
49
Dimyuddin Djauni, Op. Cit., h. 51.
47
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isyarat,

ataupun

korespondensi.

Ucapan dapat

diungkapkan

dalam berbagai

macam bentuk, yang terpenting dapat mempresentasikan maksud dan tujuannya.50
1. syarat shighat akad menurut mazhab syafi’i.
a. Shighat al-aqd harus jelas pengertiannya, Kata-kata dalam ijab qabut harus
jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seorang berkata "aku
serahkan barang ini "kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih
menimbulkan

pertanyaan,

apakah

benda

tersebut diserahkan sebagai

pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “aku
serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pembagian". 51
b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berhijab
dan yang menerima berbeda lafazh.
c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan,
tidak terpaksa dan tidak karna diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain
karna dalam tijarah harus saling ridha.52
d. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama
jika kedua pihak hadir, atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh
keduanya.53
2. Pembatalan ijab.
Ijab dianggap batal dalam hal-hal beriku:
50

Ibid., h. 52.
Hendi Suhendi, Op. Cit., h. 47.
52
Ibid., h. 48.
53
Rachmat Syafei, Op. Cit., h. 69.
51
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a. Pengucapan ijab menarik pertanyaan sebelum qabul.
b. Adanya penolakan dari salah satu yang akad.
c. Berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak akan terpisah.
d. Pengucapan ijab tidak menguasai lagi hidupnya, seperti meninggal, gila dan
lain-lain sebelum adanya qabul.
e. Rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad, seperti butanya hewan yang
akan dijual atau terkelupasnya kulit anggur dan lain-lain.54
3. Tujuan Akad (Maudhu)
Maudhu adalah maksud utama disyariatkannya akad. Dalam syariat islam,
maudhu akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara’. Untuk akad,
ba'i (jual beli) tujuan yang hendak dicapai adalah pemindahan pemilik dari penjual
kepada pembeli dengan imbalan (iwadh), akad hibah bertujuan pemindahan hak
milik tanpa disertai (iwadh) ah,ad ijarah bertujuan pemindahan kepemilikan
manfaat suatu barang dengan imbalan (iwadh) sedangkan tujuan akad i'arah
adalah penggrxra{m manfaat harta tanpa disertai imbalan dan lain sebagainya.55
4. Macam-macam Akad
Pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad:
a. Akad munjiz, yaitu yang dilaksankan langsung pada waktu selesainya akad.
Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang

54
55

Ibid., h. 70.
Ibid., h. 72.
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tidak

disertai

dengan

syarat-syarat

dan

tidak

pula ditentukan

waktu

pelaksanaan setelah akad.
b. Akad mu'alaq ialah akad yang didalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat
yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barangbarang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.56
c. Akad Mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat yang
mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaanya
ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilafadzkan
pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya
waktu yang telah ditentukan.57

56
57

Ibid., h. 73.
Ibid., h. 73.
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B. Jual Beli
Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual,
mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafas al-bai dalam
bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asysyira' (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga
berarti beli.58
Jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar (pertukaran).
Kata al-bai' (jual) dan asy-syira' (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian
yang sama.
Menurut istilah terdapat beberapa definisi jual beli, sebagai berikut:59
1. Kepemilikan kepada

seseorang

sesuatu

barang

dengan

menerima

dari

padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah (pihak penjual dan
pihak pembeli).60
2. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu
(akad).61
3. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara
keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan
persetujuan dan hitungan materi.62

58

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), Alih Bahasa Kamaluddin, h. 111.
60
T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 21.
61
Sudarsono, Pokok Pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 390.
59
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Adapun jual beli menurut beberapa ulama':
1. Ulama Hanafiah:

ﻣ ﺎ د ﳾ ﻣﺮ ﻏﻮ ب ﻓ ﻪ ﲟﺜﻞ ﲆ و ﻪ ﻣﻘﻲ ﳐﺼﻮ ص
“tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara
tertentu yang bermanfaat”.63
Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus
yang dimaksudkan ulama hanafiah adalah melalui ijab (ungkapan membeli
dari pembeli) dan qabul (pemyataan dari penjual), atau juga boleh melalui
saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu,
harga yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga
bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh
diperjual
muslim.

belikan, karna benda-benda
Apabila jenis-jenis barang

itu

tidak

seperti itu

bermanfaat bagi seorang
diperjualbelikan,

menurut

ulama hanafiah jual belinya tidak sah.64
Definisi lain dikemukakan ulama Hanabilah jual beli adalah: "saling
menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan dan pemilik”.Dalam
hal ini mereka melakukan penekanan pada kata " milik dan pemilikan", karna

62

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Pena Ilmu dan amal, 2006), Alih Bahasa, Nor
Hasanuddin, h. 119.
63
Nasrun Haroen, Op. Cit., h. 113.
64
Ibid., h. 113.
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ada juga tukar menukar harta yang sifatrya tidak harus dimiliki, seperti sewa
menyewa (ijarah).65
2. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-majmu'

ﻣﻘﺎ ﺑ ﻣﺎ ل ﲤﺎﻟﯿﲀ
"Pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki"66
3. Imam Maliki
Menurut imam Maliki, jual beli atau al’bai' menurut istilah ada dua
pengertian yaitu:
a. Pengertian untuk seluruh satuannya bai' (iual beli) yang mencakup akad
sharaf, salam dan lain sebagainya.
b. Pengertian untuk satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang
dipahamkan dari lafal bai' secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan).67
4. Imam Asy Syafi'i
Ulama Imam Asy syaf’i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara'
adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.
Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah
suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai
Muhammad Al-Khatib Al-Syarbani, Mughni Al-Muhtaj Ila Ma’rifati Al-Fadz Al-Manhaj, Juz
2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), h. 320.
66
Imam Abi Zakaria Muhyi Al-din bin Syarf al-nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-muhadzab juz 9,
(Beirut: Dar Al-fikr), h. 149.
67
Nasrun Haroen, Op. Cit., h. 115.
65
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secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima bendabenda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan
yang telah dibenarkan syara 'dan disepakati.68
1. Dasar Hukum Jual Beli
Jual beli merupakan suatu bentuk kerja sama tolong menolong antar
sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, al-hadits
dan ijma', yaitu diantaranya.
1. Beberapa ayat al-qur'an tentang jual beli:
a. Surat Al-Baqarah ayat: 275

      

“padahal Allah telah
mengharamksn riba”.

menghalalkan

berjual-beli

(berniaga)

dan

b. Surat Al-baqarah ayat 198

           

          
     

68

Ibid., h. 116.
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"tidaklah menjadi salah, kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu
(dengan meneruskan peiniagaan ketika mengerjakan Haji). kemudian
apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah (menuju ke
Muzdalifah) maka sebutlah nama Allah (dengan doa,"talbiah" dan
tasbih) di tempat Masy'ar Al-Haraam (di Muzdalifah), dan ingatlah
kepada Allah Dengan menyebutnya sebagainana ia telah memberikan
petunjuk hidayah kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu
adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadahnya”.

c. Surat An-Nisa ayat 29

         
            
  
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah lmmu makan (gunakan)
harta-harla ksmu sesama kami Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan
sebogainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara
suka sama suka diantara kamu dan janganlah knmu berbunuh-bunuhan
sesama sendiri. Sesungguhnya Allah senantiasa Mengasihani kamu.”
2. Landasan As-sunnah antara lain:
a. Hadist dari Rifa'i Ibn Rafi':

 ﲻﻞ اﻟﺮ ﻞ:رﺳﻮ ل اﻟﻨﱯ ﺻﻞ ﷲ ﻠﯿﻪ وﺳﲅ اي اﻟﺴﺐ اﻃﻠﯿﺐ ﻓﻞ
(ﺑﯿﺪ ﻣﻮ ﰻ ﺑﯿﻊ ﻣﱪور )رواﻩ اﻟﱫ واﳊﲂ
"Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan
(profesi) apa yang paling baik, rosulullah ketika itumenjawab usaha
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tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi" (HR.
Bazzu dan Hakim)69
b. Hadits dari Abu Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

( اﳕﺎ اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻦ ﺮاض )رواﻩ ا ﻦ ﻣﺎ ﻪ
“jual beli itu atas dasar suka sama suka". (HR. Ibnu Majah),70
c. Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tarmidzi:

(اﻟﺘﺎ ﺟﺮ اﻟﺼﺪوق ﻣﻊ اﻟﻨﺒﲔ واﻟﺼﺪ ﯾﻘﲔ واﻟﺸﻬﺪ اء )رواﻩ اﻟﱰﻣﺬى
"pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya disurga)
dengan para nabi, siddiqin dan syuhada' (HR. Tirmidri).71
3. Ijma'
Ulama telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan
hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada
dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan
diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.
Dengan

disyaria'atkannya,

jual beli merupakan

salah

satu cara untuk

merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia karna pada dasarnya manusia
tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.72
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Dari beberapa ayat-ayat Al-qur'an sabda Rasul serta ijma' Ulama diatas,
dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi
hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu. Menurut imam Asy-syatibi
(ahli fiqh mazhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi
tertentu,

beliau mencontohkan dengan

situasi

ketika terjadi

praktek

ikhtikar(penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak
naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang
untuk menjual barang barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga
dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.73
B Rukun dan Syarat JuaI Beli
1. Rukun Jual beli
Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga
jual beli itu dapat dikatakan sah oleh Syara’. Ada perbedaan pendapat mengenai
rukun jual beli, menurut ulam Hanafiah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab
(ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). 74
Mereka bependapat seperti ini karena menurut mereka rukun dalam jual
itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur
kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak
kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari
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kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul atau
dalam

bentuk perbuatan, yaitu saling memberi

(penyerahan

barang dan

penerimaan uang).75
Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat,
yaitu
a. Orang yang berakad, atau al-muta'aqidan (penjual dan pembeli)
b. Sighat (lafal ijab dan qabul)
c. Ma' qud alaih (barang yang dibeli)
d.

Nilai tukar pengganti barang.
Menurut ulam Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli,

dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan
rukun jual beli.76
2. Syarat-syarat jual Beli
Adapun syara-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang
dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:
a. Syarat orang yang berakad
Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad
jual beli itu harus memenuhi syarat.77
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1. Baligh dan berakal
Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan
orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz,
menurut ulama

Hanafiyah,

apabila akad

yang

dilakukannya

membawa

keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka
akadnya sah.78
Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti
meminjamkan

hartanya

kepada

orang

lain,

mewakafkan,

atau

menghibahkannya maka hukumnya tidak boleh dilaksanakan, tetapi juga
transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya maka transaksi tersebut
hukumnya sah.
Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli
itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih
mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.79
2. Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda artinya seseorang itu
tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus
pembeli.
3. Harus bebas memilih, atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksakan)80
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4. Ada hak milik penuh disyaratkan agar kedua belah pihak yang melakukan akad
jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang
sedang diperjual belikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi
pemilik barang yang asli.81
Menurut ulama fiqh bahwa unsur pertama dari jual beli adalah kerelaan
kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, hal ini bisa dilihat dari
ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi-tansaksi yang
mengikat dua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa
dan akad nikah.
Para fuqaha berpendapat bahwa dalam transaksi-transaksi yang hanya
mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf maka hanya ada
ijab saja tidak perlu qabul. 82
Akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka
mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Allah
SWT berfirman dalam Suarat Al-Maidah ayat 1 :

           
             

81
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya (QS. Al-Maidah :1).
Maksud

dari ayat

diatas adalah

manusia

diwajibkan

memenuhi

menunaikan segala akad atau perjanjian yang dibuatnya. Alam transaksi jual
beli apabila ijab dan qabul telah diucapkan, maka pemilikan barang atau uang
telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang diperjual belikan
berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar uang menjadi milik
penjual.83
Adapun syarat ijab dan qabul menurt para ulama fiqh adalah sebagai berikut:
1. Orang yang melakukan ijab dan qabul telah baligh dan berakal.
Dalam jual beli disyaratkan orang yang melakukan ijab dan qabul telah
berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad yang dilalarkan anak
kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan
harta. oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan bodoh tidak boleh menjual
harta sekalipun miliknya.84
2. Qabul sesuai dengan ijab.
Contohnya penjual mengatkan "saya jual buku ini seharga Rp. 99.000, lalu
pembeli menjawab ”saya beli buku ini dengan harga Rp. 99.000, apabila
83
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antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.
3. Ijab dan qabul dilafaskan dalam satu majelis.
Maksudnya kedua belah pihak yang melakuan jual beli harus hadir dan
membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu
pembeli mengucpakan qabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli
ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab
langsung dengan qabul.85
Dalam kaitan ini, ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa
antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan
bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun ulama syafi'iah dan
Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama
yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.
b. Syarat barang yang diperjual belikan
l. Suci (halal dan baik)
Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lainnya.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-a'raf :157
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"Yaitu orang-orang Yang mengikut Rasulullah (Muhammad s.a.w) Nabi
Yang Ummi, Yang mereka dapati tertulis (namanya dan sifat sifatnya) di
Dalam Taurat dan Injil Yang ada di sisi mereka. Ia menyuruh mereka
Dengan perkara-perkara Yang baik dan melarang mereka daripada melakukan
perkara-perkara Yang keji dan ia menghalalkan bagi mereka” Segala benda
Yang baik, dan rnenghararnkan kepada mereka Segala benda Yang buruk,
dan ia juga menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu
Yang ada pada pada mereka. maka orang-orang Yang beriman kepadaNya,
dan memuliakannya, juga menolongnya, serta mengikut Nur (cahaya) Yang
diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang berjaya.

Dalam sebuah hadist disebutkan:

 ان ﷲ ورﺳﻮ:ﻋﻦ ﺎ ﺮ رﴇ ﷲ ﻋﻨﻪ ان رﺳﻮ ل ﷲ ﻠﯿﻪ وﺳﲅ ﻗﻞ
(ﺣﺮ م ﺑﯿﻊ اﶆﺮ واﳌﯿﺘﺔ وا ﲋ ﺮ و ﺻﻨﺎم )رواﻩ اﻟﱰ ﻣﺬى
"Dari jabir r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhrrya allah
dan rasul telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan
berhala", (HR. Tirmidzi)86
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Menurut imam

Asy

Syaf’i

penyebab

diharamkannya

jual

beli

khamar,bangkai, dan babi adalah najis, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist
nabi Muhammad SAW diatas. Adapun mengenai berhala pelanggarannya bukan
karna najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah
dipecah-pecan menjadi batu biasa berhala tersebut boleh diperjual belikan sebab
dapat dipergunakan untuk bahan bangunan, dan lain-lainnya.87
Imam hanafi dan zhahiri mengecualikan barang yang memiliki manfaat
dan halal untuk diperjual belikan. Mereka berpendapat bahwa dibolehkan
menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena barang
tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan
bakar tungku api. Demikian pula boleh menjual barang-barang najis yang dapat
dimanfaatkan bukan untuk dimakan atau diminum seperti, minyak najis yang
digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis. Semua barang sejenis tersebut
boleh diperjual belikan selagi ada manfaatnya dan bukan untuk dimakan dan
diminum, walaupun barang tersebut najis.88
2. Memberi manfaat menurut syara'
Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik,ular,semut atau binatang buas
harimau dan buaya boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak,
dijadikan sepatu,tas dan lain-lain. Namun tidak satr apabila digunakan untuk
87
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permainan karna menurut syara' tidak ada manfaatnya. Tidak boleh menjual
sesuatu yang tidak ada manfaatnya karna hal itu termasuk dalam arti menyianyiakan (mubazir) harta dan dilarang oleh agama.89
Firman Allah SWT dalam surat Al-isra' Ayat 27 yaitu:

          
”Sesungguhnya orang-orang Yang boros itu adalah saudara-saudara Syaitan,
sedang Syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada
Tuhannya”
3. Milik Orang yang Melakukan Akad
Tidaklah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjaual
barang yang hendak menjadi hak milik. Rasulullah SAW bersabda sebagai
berikut.

ﻋﻦ ﲻﺮ وﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﻋﻦ ٔﺑﯿﻪ ﻋﻦ ﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﲆ ﷲ ﻠﯿﻪ وﺳﲅ
( ﻻ ﻃﻼق اءﻻ ﻓ ﲤ وﻻﺑﯿﻊ اءﻻ ﻓ ﲤ )رواﻩ ٔﺑﻮ داود: ﻗﻞ
"Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari neneknya dari nabi SAW.
Beliau bersabda, tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada
perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan
pada barang yang engkau miliki, " (HR. Abu Daud)90
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4. Mampu di Serahkan Oleh Pelaku Akad
Adapun

yang dimaksud disini adalah, bahwa pihak penjual

(baik sebagai

pemilik maupun sebagai penguasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan
objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu
penyerahan barang kspada pihak pembeli.
5. Mengetahui Status barang (kualitas,kuantitas jenis dan lain-lain)
Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui, berat atau jenisnya. Tidaklah
sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dalam sebuah hadist
disebutkan:

 ﳖ ﻲ رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻠﳱﻮﺳﲅ ﻋﻦ ﺑﯿﻊ:ﻋﻨﺎ ﰊ ﻫﺮﺮ ﻗﺮ ﴇ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﻞ
(اﳊﺼﺎ ة وﻋﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻐﺮر )رواﻣﺴﲅ
"Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW. Telah melarang
jual beli secara melempar dengan batu (lempar-melempar) dan jual beli
yang mengandung tipuan "(HR.Muslim)91
Melempar disini adalah melempar suatu barang tertentu atau melempar
barang yang telah disediakan disuatu tempat, kemudian tak ada barang yang
terkena

lemparan,

si pembeli

mendapat apa-apa padahal

uangnya telah

disedikan kepada penjual. Dengan demikian, hal itu merugikan pembeli. Begitu
pula membeli tanah sejauh lemparan, dan sebagainya sebab tidak kelihatan
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52

jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan,tetapi juga
termasuk judi.92
6. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.
Barang sebagai obyek jual beli dapat diserahkan pada saat akad
berlangsung. Atau barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati
bersama ketika akad berlangsung.93
c. Syarat-Syarat Nilai Tukar Barang.
Dalam

jual

beli nilai tukar atau harga barang merupakan unsur

terpenting. Harga barang dizaman sekarang adalah uang. Mengenal masalah
nilai ini para fuqaha membedakan ats-tsaman dengan as-si'r. Ats-tsaman
adalah harga barang yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual,
sedangkan as-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima oleh
pedagang sebelum dijual kekonsumen. Dalam demikian ada dua harga, yaitu
harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.94
Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat ats-tsaman sebagai berikut.95
1. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
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2. Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti
pembayaran dengan cek atau kredit, apabila harga barang itu dibayar kemudian
(berutang), maka waktu pembayaran harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka
barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.
Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas,
ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:
1. Syarat Sah Jual Beli
Para fuqaha menyatakan, bahwa jual beli dianggap sah apabila:
a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak
jelas, baik jenis, kualitas dan kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli
itu mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat yang
mengakibatkan jual beli rusak.96
b. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka
barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.
Sedang barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah
surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempel.97
2. Syarat yang terkait dengan jual beli.
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Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut
mempunyai ke kuasaan untuk melaksanakan jual beli. Misalnya barang itu
milik sendiri bukan milik orang lain. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan
apabila

orang

yang

melakukan

akad

tidak

memiliki

kekuasaan untuk

melaksankan akad. Misalnya seorang bertindak mewakili orang lain dalam jual
beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari
orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka
barulah hukum jual beli ini dianggap sah. Jual beli seperti ini disebut jual
beli al-fuduli.98
3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli
Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwasuatu jual beli baru sifat
mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih
unnhrk membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak
khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatlkan.99
C. Macam-Macam Jual Beli
Ulama hanafiah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi
tiga bentuk yaitu:
1. Jual beli yang shahih
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Suatu jual beli dikatkakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu
disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang
lain. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Misalnya seseorang
membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli sudah
terpenuhi.Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada
cacat, tidak ada rusak, uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima serta
sudah tidak ada hak khiyar lagi.100
2. Jual beli yang bathil.
Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang bathil apabila salah satu seluruh
rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak
disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau
barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' . seperti
bangkai, babi, darah dan khamar.101
Jenis-jenis jual beli yang bathil
a. Jual beli sesuatu yang tidak sah.
Ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah /
bathil. Misalnya memperjualbelikan buah-buhan yang putiknya pun belum

100
101

Ibid., h. 123
Ibid., h. 123.

56

muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut
ibunya telah ada.102
b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli
Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli sah,
misalnya menjual barang yang hilang atau burung piaraan lepas dan
terbang

diudara.

Hukum

ini

disepakati

oleh

seluruh ulama

fiqh

(syafi’iyah, malikiyah, Hanafiah, dan Hanabilah). 103
c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (ba'i al-gharar)
Menjual

barang

yang

mengandung tipuan

tidak

sah (bathil).

Seperti barang itu kelihatan baik, sedangkan dibaliknya dilihat tidak baik.
Sering ditemukan dalam masyarakat, orang yang menjual buah-buahan
dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan
bagian

bawahnya yang

jelek-jelek,

yang

pada intinya

ada maksud

penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik
dan menyembunyikan yang tidak baik.104
d. Jual beli benda-benda najis
Jual beli benda najis hukumya tidak sah seperti menjual babi,
darah, bangkai dan khamar. Menurut jumhur ulama memperjual belikan
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anjing tidak dibenarkan baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga
rumah atau untuk berburu, sebagaimana sabda rasulullah SAW:

ﳖ ﻲ ﻋﻦ ﲦﻦ اﻟﲀ ب و ﺮ اﻟﺒﻐﻲ و ﻠﻮان اﻟﲀﻫﻦ )رواﻩ اﺑﻮ دودواﻟﱰ ﻣﺬى
(وا ﻦ ﻣﺎ ﻪ
"Rasulullah SAW, melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil
praktek prostitusi dan upah tenung" (HR. Abu daud, Tirrnidzi, dan
lbnu Majah).105
Akan tetapi sebagian ulama malikiyah memperbolehkan jual beli
anjing untuk berburu dan anjing penjaga rumah, karna hal itu tidak
dianggap najis, dengan alasan sabda Rasulullah Saw:

(ﻠﯿﻪ وﺳﲅ ﻋﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮ ن )رواﻩ ا ﻦ ﻣﺎ ﻪ واﺑﻮ داود

ﳖ ﻰ رﺳﻮل

" Rasulullah SAW melarang memakan hasil penjual anjing kecuali
anjing untuk berburu" (HR. Tirmidzi) 106
e. Jual beli al-urbun
Yaitu jual beli barang dengan uang muka, tetapi jika transaksinya
tidak jadi, maka uang muka menjadi milik penjual. Dengan kata lain,
membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu sebagian
uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembeli, maka uang itu hilang,
dihibahkan kepada penjual. Hadis nabi SAW, mengungkapkan.
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ﳖ ﻰ رﺳﻮ ل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻠﯿﻪ وﺳﲅ ﻋﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮ ن )رواﻩ ا ﻦ ﻣﺎ ﻪ
(واﺑﻮ داود
"Rasulullah SAW, melarang jual beli urbun" ( HR. Majah dan Abu
Daud) 107
f. Jual beli air
Memperjual belikan air sungai,air laut, dan air yang tidak boleh
dimiliki seseorang, karena air yang tidak memiliki seseorang merupakan
hak bersama ummat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum
ini disepakati jumhur ulama dari kalangan Mazhab Syaf’i, Hanafi, Maliki,
dan Hanbali dengan alasan hadist Rasulullah SAW:

(اﻟﻨﺎ س ﴍ ﰷ ءﰲ ﺛﻼث اﳌﺎ ءواﻟﻨﺎر )رواﻩ اﺑﻮ داود
“Manusia itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air,api dan rumput “(HR.
Abu Daud)”.108
Akan tetapi, menurut jumhur ulama air sumur pribadi boleh
diperjual belikan, karna air sumur merupakan milik pribadi berdasarkan
usahanya sendiri.
3. Jual beli yang fasid
Menurut ulama Hanafiah yang dikatakan jual beli yang fasid adalah
apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa
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diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang yang
diperjualbelikan maka hal ini dinamakan jual beli bathil (batal).109
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