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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENILITIAN 

 

A. Pelaksanaan Jual Beli HP Bekas di Arif Cellular Batusangkar 

Kabupaten Tanah Datar 

Jual beli di masyarakat khususnya di batusangkar kenagarian Baringin 

dalam terbiasa beradaptasi dengan satu antara lain. Baik yang mempunyai 

kesamaan suku maupun dengan mereka yang berlainan suku dan antara 

masyarakat sedaerah maupun masyarakat pendatang.  

Salah satu bentuk bermuamalah yang dilakukan ditengah masyarakat 

adalah jual beli Hp bekas. Pada umumnya masyarakat yang memiliki Hp 

yang sudah mulai ketinggalan model baik dari segi kelengkapan dan fasilitas 

yang dimiliki. Mereka akan pergi ke konter-konter yang menyediakan 

fasilitas jual beli Hp bekas khususnya di Arif Cellular Batusangkar yang 

terletak di simpang sigarungguang kenagarian Baringin untuk menjual Hp 

mereka yang lama bahkan ada juga yang membeli Hp bekas.  

Setiap orang yang terjun ke dunia jual beli harus mengetahui tentang 

jual beli karena dalam jual beli terdapat kewajiban rukun dan syarat yang  

harus dipenuhi bagi yang melakukan transaksi agar dalam transaksinya sesuai 

dengan syariat islam seperti yang telah disebutkan pada pembahasan 

sebelumnya tentang khiyar majlis apakah akad jual beli dilanjutkan atau 

dibatalkan demi melindungi adanya kecurangan atau penyesalan dikemudian 

harinya. 
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Berikut kutipan wawancara, apakah pembeli sering melakukan transaksi 

jual beli di Arif Cellular Batusangkar. 

“iya sering, apalagi ketika ada stock hp aja banyak yang mesan dan 

membeli langsung, paling banyak mencari hp Samsung lipat ini”.
48

 

Dari hasil wawancara menunjukan bahwa pembeli banyak yang sedang 

mencari hp Samsung lipat tersebut sebab keanimoan masyarakat terhadap 

kebutuhan hp bekas sangat signifikan banyak di pesan di Arif Cellular 

Batusangkar. 

Berikut kutipan wawancara berapa lamakah praktek jual beli hp bekas 

di arif cellular batusangkar. 

“sekitar 7 tahun yang lalu, tetapi rencana mau ada perubahan sedikit 

dengan konter, rencana dikhususkan untuk menjual spare park hp saja, 

karena lebih banyak untungnya, sebab yang menyediakan jasa seperti ini 

hanya saya saja dan paling terbesar hanya ada di arif cellular 

batusangkar.”
49

 

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa penjual telah lama 

melakukan jual beli hp bekas, tambahannya ketika masih ada juga yang minat 

membeli hp bekas kalo tidak akan diganti dengan kedai khusus spare park hp. 

Berikut kutipan wawancara, menurut bapak keanimoan (minat) 

masyarakat terhadap hp bekas semakin banyak dan minat terhadap hp 

semakin berkurang 

                                                             
48 Arif, 45thn, Pemilik Toko/konter, wawancara, Baringin, kec. Lima kaum, kab. Tanah 

Datar, 6 Februari 2019 
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 Arif, 45thn, Pemilik Toko/konter, wawancara, Baringin, kec. Lima kaum, kab. Tanah 

Datar, 6 Februari 2019 
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“Menurut saya pada saat ini tentang pelaksanaan jual beli sudah 

sewajarnya di kalangan masyarakat akan tetapi belum bisa dikatakan jual 

beli yang sah”.
50

 

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa pelaksanaan jual beli 

di kalangan masyarakat harus dilakukan dengan sah menurut hokum dalam 

jual beli. 

Berikut kutipan wawancara, apakah ada komplen ketika menjual hp 

bekas ada yang rusak. 

“ketika ada pelanggan yang datang untuk komplen, apalagi ada yang 

minta uangnya dikembalikan. Ya inilah namanya resiko menjual atau 

membeli hp bekas. Terkadang hp yang dikomplen kan itu rusak ditangan 

konsumen jadi yang kena imbas ya penjual sebab namanya aja bekas”.
51

 

Dari kutipan wawancara diatas menunjukan bahwa sering terjadinya 

komplen terhadap hp bekas, dimana setiap pembelian hp pasti ada yang 

melakukan komplen. 

Berikut kutipan wawancara, pernahkah pembeli diberitahukan apabila 

hp bekas yang dibeli rusak. 

“mengenai hal itu keharusan dalam menjual hp disini, bahkan sebelum 

menjualnya kedai selalu menyampaikan hp ini kondisinya sangat bagus dan 

disaat mau melakukan transaksi jual beli hp ini di test dulu sama pembeli 

apakah hp ini bagus atau tidaknya”.
52

 

                                                             
50 Arif, 45thn, Pemilik Toko/konter, wawancara, Baringin, kec. Lima kaum, kab. Tanah 

Datar, 6 Februari 2019 

 
51 Arif, 45thn, Pemilik Toko/konter, wawancara, Baringin, kec. Lima kaum, kab. Tanah 

Datar, 6 Februari 2019  
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 Arif, 45thn, Pemilik Toko/konter, Wawancara, Baringin, kec. Lima kaum, kab. Tanah 

Datar, 6 Februari 2019 
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Dari kutipan wawancara di atas menunjukan bahwa memberitahukan 

jika ada kerusakan di hp tersebut kedai sudah mengatakan bahwa hp bekas ini 

sangat bagus, bahkan sudah di cek oleh pembeli tersebut. 

Berikut kutipan wawancara, apakah kedai menyediakan garansi ketika 

menjual hp bekas dan berapa lama masa garansinya. 

“Toko menyediakan garansi tergantung hp jenis hpnya, biasanya 

seminggu atau 2 minggu saja, selebihnya bukan tanggung jawab kedai”.
53

 

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa pihak penjual 

menyediakan garansi dan masa garansinya tergantung hp, dan masa garansi 

yang disediakan pihak pembeli seminggu sampai 2 minggu. 

Berikut kutipan wawancara dengan karyawan konter, apakah banyak 

pembeli yang sedang mencari hp bekas Samsung lipat. 

“ya, hp itu apabila sudah dipajang untuk dijual saja sudah ada yang 

membeli dan menawari berapa harga hp tersebut, karena hp ini sangat 

booming disaa ini”.
54

 

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa ada sebagian biasa 

masyarakat sedang mencari hp bekas Samsung lupat tersebut, karena tingkat 

kebutuan yang sangat tinggi disebabkan harga yang murah tergantung hasil 

penawaran kedua belah pihak. 

Berikut kutipan wawancara dengan pembeli, apakah bapak mengetahui 

tentang hp ini yang sudah stop product. 

                                                             
53 Annisa, 43thn, Pemilik Toko/konter, Wawancara, Baringin, kec. Lima kaum, kab. 

Tanah Datar, 6 Februari 2019 
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 Ari 46thn, Karyawa/Servis hp, wawancara, Baringin, kec. Lima kaum, kab. Tanah 

Datar, 6 Februari 2019 



 

  

59 

“ya saya mengetahui hp ini sudah tidak diperjual belikan lagi dan 

susah didapati, kalo yang biasa dijual di toko besar itu hp replikanya alias 

bukan Samsung lipat yang kayak sekarang, makanya saya membeli hp 

samsung yang bekas saja asli orinya”.
55

 

Dalam penilitian ini karektaristik dalam responden, berikut adalah hasil 

responden melalui angket :  

Tabel IV.1 

Jawaban Responden Apakah Pernah Melakukan  

Trasnsaksi Jual Beli Hp 

 

No Alternatif jawaban Frekuensi Persentas

e 

1. 

 

2. 

Ya 

 

Tidak Pernah 

13 

 

2 

86,7 % 

 

13,3 % 

Jumlah 15 100 % 

Sumber : Data Olah Angket 

Dari tabel ini dapat dilihat bahwa praktek jual beli Hp bekas dari 15 

orang responden yang mengangket. Sebanyak 13 mengatakan ya, dan 2 

mengatakan tidak pernah melakukan jual beli hp.  

Disaat sekarang masyarakat banyak yang tidak mengetahui dan kurang 

mengerti terhadap Hp baik itu spesifikasinya, modelnya dan sebagainya, akan 

tetapi masyarakat hanya bisa pandai menggunakannya saja tanpa mengetahui 

dahulu sebelum membeli Hp bekas bagaimana kondisi Hp bekas yang baik 

untuk dibeli dan juga melakukan jual beli Hp bekas, kenyataan hal ini dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 
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 Hakim 46thn, Pembeli, wawancara, di pasar Batusangkar Kabupaten Tanah Datar, 6 

Februari 2019 
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Tabel IV.2 

Jawaban dari Pemahaman Responden tentang  

Kondisi Hp Bekas yang Baik 

 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1. 

 

2. 

 

Ya 

 

Tidak  

7 

 

8 

46,7 % 

 

53,3 % 

 

Jumlah 15 100 % 

Sumber : Data Olah Angket 

Pada tabel ini terlihat bahwa hanya 7 dari responden yang menjawab Ya 

tentang kondisi Hp bekas yang baik, 8 mengatakan tidak, selain itu 

masyarakat sebelum melakukan jual beli seharusnya mengetahui tentang jual 

beli cara jual beli yang benar dan sesuai dengan ajaran islam untuk lebih 

jelasnya perhatikan tabel di bawah ini. 

Tabel IV.3 

Jawaban Responden terhadap Pertanyaan Tahu/Mengerti  

Tentang Praktek Jual Beli 

 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1.  

2.  

Ya 

Tidak 

8 

7 

53,3 % 

46,7 % 

Jumlah 15 100 % 

Sumber : Data Olah Angket 

Dari tabel ini dapat dilihat bahwasanya dari 15 orang per 100 % jumlah 

responden yang mengisi angket 8 pembeli mengatakan Ya atau Tahu, 7 

mengatakan tidak mengerti tentang praktek jual beli serta tata cara jual beli 

yang sebenarnya karena jual beli yang ia ketahui hanyalah ada transaksi 

penjual dan pembeli dan memberikan uang tunai.  
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Dan disaat sekarang ini kita lebih mengetahui harga pasaran dari suatu 

produk yang akan kita beli, biasanya keperluan tertentu seperti bisnis dan 

sebagainya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel di bawah ini : 

Tabel IV.4 

Jawaban Responden Pertanyaan Apakah pembeli  

mengetahui harga pasar 

 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

Ya 

Tidak 

8 

7 

53,3 % 

46,7 % 

Jumlah 15 100 % 

 Sumber : Data Olah Angket 

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa pada umumnya, 8 jumlah 

responden yang mengisi angket mengatakan Ya, dan 7 dari jumlah responden 

mengatakan bahwa tidak mengetahui harga pasar dari 

Dan setelah pembelian biasanya dikenal dengan yang namanya 

pemberian garansi oleh pemilik konter/toko kepada pembeli untuk 

menanggung resiko perbaikan apabila ada kerusakan terhadap Hp bekas yang 

diperual belikan di konter/toko tersebut, untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel IV.5 

Jawaban Responden terhadap Pertanyaan Apakah Melakukan Jual Beli 

Hp Bekas Menggunakan Garansi 

 

No Alternatif Jawaban Frequensi Persentase 

1. 

2. 

Ya 

Tidak  

7 

8 

46,7 % 

53,3 % 

Jumlah 15 100 % 

 Sumber : Data Olah Angket 

Dari tabel ini dapat diketahui bahwa umumnya,  7 jumlah responden 

yang mengisi angket mengatakan ada garansi walaupun waktu yang diberikan 
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hanya beberapa hari atau mingguan, serta garansi kelengkapan barang hp, 8 

dari jumlah responden mengatakan bahwa tidak ada garansi karena saat 

pembelian hp bekas pemilik toko/konter dimenyampaikan mengenai garansi 

ada atau tidak.  

Mengenai apakah keanimoan masyarakat yang lebih suka membeli hp 

bekas karena harga yang terjangkau atau Keanimoan masyarakat dalam 

membeli hp baru semakin berkurang di Batusangkar kenagarian Baringin 

Kec. Lima Kaum untuk lebih elasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel IV.6 

Jawaban Responden terhadap Pertanyaan Minat Masyarakat Dalam 

Membeli Hp Baru Berkurang 

 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

Ya 

Tidak 

10 

5 

66,7 % 

33,3 % 

Jumlah 15 100 % 

Sumber : Data Oleh Angket 

Dari tabel ini dapat diperhatikan bahwa masyarakat Batusangkar pada 

umumnya menjawab angket ini terhadap pertanyaan yang tertera diatas 

mengatakan 10 memberikan jawaban ya bahwa minat masyarakat terhadap 

Hp baru berkurang dan lebih memilih Hp bekas dalam memenuhi kebutuhan 

komunikasi terhadap Hp Samsung lipat, 5 memberikan jawaban tidak 

mempengaruhi  minat masyarakat dalam membeli Hp baru. 

Mengenai adanya dampak negatif terhadap pembelian hp bekas, untuk 

lebih jelas perhatikan tabel dibawah ini :  
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Tabel IV.7 

Jawaban Responden terhadap Pertanyaan Apakah Membeli Hp Bekas 

Mempunyai Dampak Negative (Merugikan) 

 

No Alternatif Jawaban Frequensi Responden 

1.  

 

2. 

 

Ya 

 

Tidak 

 

10 

 

5 

66,7 % 

 

33,3 % 

Jumlah 15 100 % 

 Sumber : Data Oleh Angket 

Dari tabel di atas bahwa responden yang mengatakan Ya merugikan dan 

Tidak merugikan  jual beli Hp bekas ini sama responden mendatangkan 

kerugian terhadap salah satu pihak  yang melakukan jual beli Hp bekas, hal 

ini disampaikan responden yang mengisi angket 10 mengatakan ya 

mendatang kerugian dalam jual beli hp bekas, 5 mengatakan tidak ada 

mempunyai dampak dalam jual beli. 

Mengenai pertanyaan dalam pembelian Hp bekas ini adanya unsur 

penipuan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah  ini : 

Tabel IV.8 

Jawaban Responden Tentang Pertanyaan Apakah Tertipu Dalam 

Pembelian Hp Bekas 

 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Responden 

1. 

 

2. 

Pernah Tertipu 

 

Tidak Pernah 

10 

 

5 

66,7 % 

 

33,3 % 

 15 100 % 

 Sumber : Data Olah Angket 

Dari tabel di atas terlihat bahwa masyarakat Batusangkar pada 

umumnya banyak yang tertipu dalam praktek jual beli Hp bekas, 10 dari 

beberapa responden mengatakan pernah tertipu dalam praktek jual beli Hp 
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bekas, sementara 5 dari jumlah responden tidak pernah tertipu dalam praktek 

jual beli Hp bekas.  

Mengenai adanya pemilik konter adanya penjelasan sebelum menjual 

hp bekas,untuk lebih jelas mengetahui hal ini dapat kita lihat dalam tabel 

berikut : 

Tabel IV.9 

Jawaban Responden Tentang Pertanyaan Apakah Pemilk Toko/ Konter 

Menjelaskan Kondisi Hp Bekas Sebelum Di Jual 

 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

Ya 

Tidak 

12 

3 

80 % 

20 % 

 15 100 % 

Sumber : Data Olah Angket 

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang menjawab ya 12, dan 

yang menjawab tidak 3 dari total keseluruhan responden 15 orang.  

Mengenai penjual dalam melayani jika adanya pembeli melakukan 

komplein, lebih jelas hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel IV.10 

Jawaban Respon Tentang Pertanyaan Apakah Penjual Melayani Jika 

Ada Konsumen (Pembeli) yang Komplen Terhadap Hp Bekas Yang 

Sudah Di Beli 

 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1. 

2. 

Ya 

Tidak 

13 

2 

86,7 % 

13,3 % 

Jumlah 15 100 % 

Sumber : Data Olah Angket 

Dari tabel ini dapat kita perhatikan bersama bahwa masyarakat 

Batusangkar umumnya menjawab pertanyaan 13 mengatakan iya, dan 2 

mengatakan pemilik konter tidak melayani apabila mereka melakukan 

komplen dari keseluruhan responden 15 orang. 
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B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hp Bekas 

Muamalah secara bahasa arti saling bertindak saling berbuat dan saling 

mengamalkan, sedangkan menurut istilah pengertian muamalah terbagi dua 

macam yaitu secara luas dan sempit, secara luas muamalah ialah menghasilkan 

dunia supaya menjadi sebab suksesnya masalah akhirat, sedangkan secara sempit 

mauamalah adalah semua akad yang memeperbolehkan manusia saling menukar 

manfaat. Perbedaan dalam arti luas dan sempit adalah cakupan pembahasan 

muamalah dan persamaan adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan 

manusia lain dalam kaitan perbuatan harrta, dapat diketahui bahwa yang dimaksud 

dengan fiqih muamalah adlaah aturan-aturan syari’at islam yang mengatur 

hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan benda dan hak-hak. Atau secara 

umum fiqih muamalah itu adalah patokan-patokan hokum yang mengatur 

hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.
56

 

Sistem pelaksanaan menurut fiqih muamalah dalam jual beli tidak terlepas 

dari seluruh ajaran islam. Sehingga prinsip-prinsip fiqih muamalah mengacu pada 

saripati ajaran islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak 

ditinggalkan, yang namanya transaksi sedangkan transaksi dalam muamalah islam 

diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain.
57

 Dan 

kebebasan bertransaksi dalam jual beli terkendali menjadi ciri-ciri dan prinsip 

fiqih muamalah, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda 

perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentinga 

kolektif. Kepentingan induvidu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan 

                                                             
56

 Syafi’I Jafri, Fiqih Muamalah, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), cet. ke-I, hlm. 2 
57

 Amir Syaifuddin, op. cit, hlm. 175 
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bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi 

yang dimilikinya, kecendrungan manusia untuk terus menerus memenuhi 

pribadinya yang tak terbatas di kendalikan dengan adanya kewajiban setiap 

induvidu terhadapmasyrakatnya, keseimbangan antara kepentingan induvidu dan 

inilah menjadi dorongan bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak 

sistem sosial yang ada. 

Manusia memiliki kecendrungan untuk kompetensi dalam segala hal. 

Persaingan bebas menjadi ciri islam dalam menggerakan perekonomian, toko 

adalah tempat dilaksanakannya transaksi jual beli dimana ada penjual dan ada 

pembeli, akan tetapi tidak hanya ada toko saja umumnya toko diidentikan dengan 

pasar atau sekempulan tempat yang akan dijadikan tempat orange bertransaksi. 

Kebebasan dalam jual beli tidak adanya pengawan dari pihak-pihak yang terkait, 

hanya saja dengan dilakukannya prinsip kesukarelaan diantara kedua belah pihak 

yang bertransaksi, dengan adanya kecurangan seperti barang yang cacat, ghoror 

tidak jelas dari barang tersebut, serta ada unsur Riba dan penekanan harga secara 

sepihak yang menjadi keperluan pengawan dari pihak tertentu dengan terjalinnya 

muamalah yang baik menurut ajaran Islam. 

 Keseimbangan kehidupan social masyarakat menajdi tujuan diterapkannya 

system fiqih muamalah, landasan upaya meneyeimbangkan perekonomian 

tercemin, islam alam bermuamalah tidak pernah memisahkan antara muamalah 

dan etika, sebagiamana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, islam juga 

tidak memisahkan agama, Negara dan materi dengan kehidupan spiritual. 
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Sistem fiqih muamalah yang menunjang terbentuknya masyarakat adil dan 

makmur. Pendekatan Muamalah terhadap system ekonomi merupakan sebuah 

pendekatan terhadap peradaban manusia sebagai satu kesatuan, yang menagcu 

kepada hokum islam dalam kehidupan bermuamalah. 

Fiqih Muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang mengatur 

hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang 

kegiatan ekonomi. 

 Berikut beberapa prinsip dalam muamalah adalah dilakukan atas dasar 

sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur keterpaksaan dan muamalah dilakukan 

atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan mengindari mudharat dalam 

hidup masyarakat. 

 Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya tentang aplikasian jual beli 

Hp Bekas diketahui bahwa jual beli Hp Bekas adalah menjual Hp yang sudah 

pernah dipakai oleh pihak lain (tidak baru lagi yang segel sudah dibuka). 

 Pelaksanaan akad jual beli yang terjadi di Arif cellular Batusangkar terkait 

adanya unsur kecacatan tersembunyi yang dilakukan oleh penjual kepada para 

pembeli untuk itu untuk menyelesaikan permasalahan dapat dilihat dalam uraian 

berikut ini : 

 Dalam pelaksanaan jual beli hp bekas yang terjadi Arif cellular 

Batusangkar Kabupaten Tanah Datar sebagian besar penjual dan pembeli telah 

melaksanakan akad jual beli akan tetapi pihak toko tidak memberlakukan hak 

khiyar kepada konsumennya, bahkan toko mengatakan barang yang sudah dibeli 

tidak dapat dikembalikan lagi dan ini sudah menjadi kesepakatan dari pihak toko 
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sebagai penjual. Sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya mengenai 

syarat-syarat barang yang diperjualbelikan itu mendatangkan manfaat akan tetapi 

sebaliknya tidak mendatangkan manfaat bagi para konsumen sehingga timbul 

ketidakridhoan dari para pembeli.  

 Sistem pelaksanaan dalam islam mengharuskan adanya keridhan dari 

kedua belah pihak serta adanya sistem keterbukaan sehingga timbulah 

kesukarelaan dari transaksi jual beli yang sudah dilaksanakan tersebut. 

 Persyaratan yang berkaitan dengan prilaku penjual dan pembeli, yaitu suka 

sama suka antara kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridho, sukrela, 

tanpa ada paksaan. Sipenjual dan pembeli haruslah cakap dan berkompeten dalam 

melakukan praktek jual bei yakni dia adalah seorang mukallaf dan rasyid 

(memiliki kemampuan dalam mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi yang 

dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa. 

Hal ini merupakan salah satu bukti keadilan agama ini yang berupaya melindungi 

hak milik manusia dari ekzaliman, karena seseorang yang gila, tidak cakap dalam 

bertransaksi atau orang yang paksa, tidak mampu untuk membedakan 

transaksimana yang baik dan buruk bagi dirinya sehingga dirinya rentan dirugikan 

dalam transaksi yang dilakukannya.
58

 

 Dalam transaksi pelaksanaan akad jual beli yang terjadi Arif cellular 

Batusangkar Kabupaten Tanah Datar adanya unsur ketidakterbukaan dari pihak 

toko sebab adanya ketidak jujuran dari pihak toko dengan maksud tidak adanya 

penjelasan dari pihak toko mengenai apakah pelaksanaan akad jual beli yang 
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dilakukan Arif cellular Batusangkar tersebut terindikasi jual beli yang tidak 

disebutkan bagaimana sifat-sifat tentang kondisi dari barang tersebut yang akan 

dijual dalam keadaan kondisi yang prima atau kondisi bagus, akan tetapi menurut 

hasil wawancara dari pihak konsumen adanya ketidak jujuran dari pihak toko, 

sebelumnya mengatakan hp tersebut dalam kondisi bagus akan tetapi sebaliknya 

hp tersebut rusak dengan sendirinya.  

 Pelaksanaan jual beli hp bekas Arif cellular Batusangkar terindikasi 

dengan jual beli yang terlarang yaitu jual beli yang tidak transparan dengan 

ketidak terbukaan dari pihak toko tentang barang yang sudah diperjual belikannya 

dari sini timbulah ketidakridhoan para pembeli. 

 Sebagaiamana larangan untuk para pedagang menyembunyikan aib 

(cacat), dan wajib menjelaskannya seperti dalam hadist berikut ini : 

َعن عقب بن عامر قال : سمعت النّبي يقول : المسلم أخو المسلِم. الَ يحل لمسلٍم با 

 َع من أَ خيو بيعا وفيو عيب إالّبينو لو . ) رواه ابن ما جو (

Artinya : “Dari uqbah bin Amir, ia mengatakan , “Aku mendengar Nabi SAW 

bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak 

dihalalkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada 

saudaranya yang didalamnya mengandung cacat, kecuali setelah ia 

menjelaskannya.”(HR. Ibnu Majah)
59

  

 

 Dalam transaksi jual beli yang ada di Arif Cell Batusangkar tersebut 

termasuk kepada unsur gharar yaitu : ketidak jelasan akan Hp bekas yang di 

perjual belikan pemilik kedai hanya menjelaskan sisi baik dari Hp tersebut tetapi 

tidak menjelaskan cacat dari Hp bekas tersebut. 
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 Dimana dalam jual beli tidak boleh menentukan harga secara sepihak atau 

ditentukan dengan sulitnya mendapatkan hp tersebut sesuai dengan harga pasaran 

Hp tersebut, jelas dikatakan harus saling ridho antara penjual dan pembeli. 

Dalam jual beli juga harus ada garansi sebagai bentuk hiyar syarat, dimana 

pemberian waktu dalam jual beli boleh memilih melanjutkan jual beli dan 

membatalkan jual beli, dan boleh meminta ganti atas kerusakan barang/hp bekas 

tersebut apabila telah diketahui terdapat cacat dan rusak. 

Selain itu gharar tesebut merupakan jual beli yang belum jelas barangnya, 

jual beli membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan 

apa yang diinginkannya sementara dibalik itu justru membahayakannya. Adapaun 

jual beli menurut imam Syafi’iyah didalam syarat yang berkaitan dengan ma’qud 

alaih yang diantaranya : harta yang diperjual belikan itu tidak samar (diketahui).
60

 

Sebagaimana larangan jual beli yang mengandung gharar yang 

dijelasknnya dalam firman Allah SWT. dalam surah an-Nisaa’ ayat 29 dibawah 

ini: 

                        

                           

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. 
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 Maka dari penjelasan dan larangan jual beli yang mengandung unsur 

gharar, peagang dilarang berdusta untuk menyembunyikan aib, seperti yang 

dijelaskan di atas maka dapat di ambil suatu analisa, bahwa transaksi jual beli hp 

bekas tersebut dilarang oleh agama. Dalam transaksi terdapat unsur keterpaksaan 

salah satu pihak untuk menyetujui transaksi tersebut, sehingga salah satu pihak 

akan terzholimi, dan transaksi ini akan merugikan salah satu pihak. 

 Untuk menghindari terjadinya jual beli yang mengandun unsur 

keterpaksaan, maka perlu diketahui bagaimana proses akad dalam transaksi yang 

telah di tentukan oleh Syari’at Agaman dan system jual beli dalam fiqih 

muamalah. 

 Adapun cara mengetahui dan menghindari jual beli keterpaksaan, gharar 

dan jual beli terlarang lainnya dalam surah al-Baqarah ayat 282 : 

          

Artinya : “Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli.” 

 Oleh sebab itu, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli di Arif 

cellular Batusangkar belum terlaksana dengan cara menurut syari’at Islam akan 

tetapi haruslah terpenuhnya rukun dan syarat jual beli itu sendiri.  

 

 


