
BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A.  Pengertian Manajemen

Perusahaan merupakan suatu system perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang

bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.Agar tujuan tersebut tercapai, maka

diperlukan suatu alat yang dapat mengkoordinasikan perilaku dan tujuan tersebut.Alat untuk

mengaturnya adalah manajemen.

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan diperlukan manajemen yang berguna untuk

menerapkan keputusan–keputusan dalam upaya mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan

sumber–sumber daya dalam proses pelayanan untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Wani Sabu Manajemen adalah proses kegiatan yang terdiri dari fungsi – fungsi

manajemen untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya melalui

organisasi. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen

yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, pegawai, dan masyarakat1.

Pengertian manajemen menurut T. Hani Handoko adalah “  suatu proses perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan

penggunaan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi

yang telah di terapkan. “

Adapun definisi manajemen lainnya menurut M. Manulang menyatakan bahwa

“Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan  mengawasi

1Handoko, T. H,Manajemen Personalia dan Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Andi, 2003
), Ed ke-2, h. 37



usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama“.

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan,

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran

(goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan

perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar,

terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Istilah manajemen, terjemahannya dalam bahasa

Indonesia hingga saat ini belum ada keseragaman.

Sedangkan menurut Hasibuan “Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses

pemanfaatan sumber daya menusia dan sumber – sumber lainnya secara efektif dan efisien.”

Adapun menurut Glover yang diartikan oleh Alma dalam bukunya Manajemen

Pemasaran dan Pemasaran Jasa “Manajemen sebagai suatu kepandaian manusia menganalisa,

merencanakan, memotivasi, menilai, dan mengawasi penggunaan secara efektif sumber – sumber

manusaia dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu”2.

Berdasakan pengertian – pengertian manajemen yang telah disebutkan di atas, maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses bekerja untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien dengan menggunakan orang – orang

melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengendalian dengan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

B.   Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan (service quality) merupakan konsep yang abstrak dan sukar dipahami,

karena kualitas pelayanan memiliki karakteristik tidak berwujud, bervariasi, tidak tahan lama,

serta produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan.menurut Fandy Tjiptono kualitas

2 Ibid, h.42



pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Ada dua faktor yang mempengaruhi

kualitas pelayanan, yaitu pelayanan yang diharapkan (expected service) dan pelayanan yang

diterima (perceived service).Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, dalam hal

ini kualitas pelayanan terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati.

Apabila jasa yang diterima (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka

kualitas pelayanan dipersepsikan baik atau memuaskan.Jika pelayanan yang diterima melampaui

harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang

ideal.Sebaliknya jika kualitas pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang dharapkan maka

kualitas pelayanan dipersepsikan buruk atau tidak memuaskan.Dengan demikian, baik tidaknya

kualitas pelayanan dalam memuaskan pelanggan tergantung pada kemampuan penyedia jasa

dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.

Persepsi terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan

suatu jasa.Sedangkan harapan terhadap kualitas pelayanan merupakan keyakinan pelanggan

sebelum mencoba atau membeli suatu produk, yang dijadikan acuan atau standar dalam menilai

produk tersebut. Persepsi kualitas yang baik/positif diperoleh bila kualitas yang dialami

(experienced quality) memenuhi harapan pelanggan (expected quality). Bila harapan pelanggan

tidak terealisasi, maka persepsi kualitas total (total perceived quality) akan rendah. Sekalipun

kualitas yang dialami memang baik (diukur dengan berbagai ukuran obyektif).Kualitas yang

diharapkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yakni komunikasi pasar, komunikasi gethok tular,

citra korporasi, dan kebutuhan pelanggan.Komunikasi pasar meliputi periklanan, direct mail,

personal selling, public relation, intractive marketing, dan promosi penjualan, yang secara

langsung berada dalam kendali perusahaan.Sementara itu faktor gethok tular dan citra hanya

dapat dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan.Dampak eksternal bisa berpengaruh



terhadap kedua faktor ini. Akan tetapi pada dasarnya, keduanya merupakan fungsi dari kinerja

masa lalu perusahaan jasa, yang didukung oleh faktor lain seperti iklan. Selain itu, kebutuhan

pelanggan juga mempengaruhi harapannya3.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, menurut Gronross dalam buku Fandy Tjiptono,

mengemukakan enam kriteria kualitas pelayanan yang dipersepsikan baik, yakni sebagai berikut:

1. Professionalism and skill. Pelanggan mendapati bahwa penyedia jasa, karyawan, sistem

operasional, dan sumber daya fisik, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang

dibutuhkan untuk memecahkan masalah mereka secara professional (outcome-related

criteria).

2. Attitudes and Behavior. Pelanggan merasa bahwa karyawan jasa (customer contact

personnel) menaruh perhatian besar pada mereka dan berusaha membantu memecahkan

masalah mereka secara spontan dan ramah (process- related criteria).

3. Accessibility and Flexibility. Pelanggan merasa bahwa penyedia jasa, lokasi, jam operasi,

karyawan, dan sistem operasionalnya, dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa

sehingga pelanggan dapat mengakses jasa tersebut dengan mudah. Selain itu, juga

dirancang dengan maksud agar dapat menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan

secara luwes (process-related criteria).

4. Reliability and Trustworthiness. Pelanggan merasa bahwa apa pun yang terjadi atau telah

disepakati, mereka bisa mengandalkan penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya

dalam memenuhi janji dan melakukan segala sesuatu dengan mengutamakan kepentingan

pelanggan (processrelated criteria).

5. Recovery. Pelanggan menyadari bahwa bila terjadi kesalahan atau sesuatu yang tidak

diharapkan dan tidak dapat diprediksi, maka penyedia jasa akan segera mengambil

3Ibid, h. 24-26



tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari solusi yang tepat (process-related

criteria).

6. Reputation and Credibility. Pelanggan meyakini bahwa operasi dari penyedia jasa dapat

dipercaya dan memberikan nilai/tambahan yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan

(image-related criteria)4.

C.   Pengertian Pelayanan

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi

langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan

pelanggan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani

kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang

diperlukan seseorang5.

Memberikan pelayanan sebenarnya berasal dari masing-masing kepribadian seseorang

,bukan perusahaan. Tanpa memberi nilai pada diri sendiri, tidak akan mempunyai arti apa-apa.

Demikian halnya pada organisasi atau perusahaan yang secara esensial merupakan kumpulan

orang-orang.Oleh karena itu, harga diri yang tinggi adalah unsure yang paling mendasar bagi

keberhasilan organisasi yang menyediakan jasa pelayanan yang berkualitas.

Berdasarkan pengertian pelayanan, baik yang konvensional maupun yang lebih strategis,

menurut Fandy Tjiptono pada dasarnya pelayanan adalah suatu sikap atau cara kariawan dalam

melayani pelanggan secara memuaskan. Pelayanan prima pelanggan bukanlah tindakan reaktif,

namun tindakan antisipatif dan proaktif, pelaku pelayanan yang unggul akan mengkolaborasikan

antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosi. Pelanggan bisa saja lupa dengan apa

4 Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, Total Quality Manajement, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 39
5Sutojo, Siswanto, Membangun Citra Perusahaan, (Jakarta: PT. Danar Mulia Pustaka, 2004), h. 66.



yang kita katakan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa dengan apa yang kita lakukan.

Kata pelayanan memilki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang

konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari pelayanan biasanya

menggambarkan karakteristik suatu produk seperti: kinerja (performance), kendala (reliability),

mudah dalam penggunaan (easy to use), estetika (esthetics), dan sebagainya.

Menurut Wani Sabu ada dua faktor utama yang mempengaruhi pelayanan jasa, yaitu

expective service (pelayanan yang diharapkan) dan perceifed service (pelayanan yang diterima).

Karena pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan dari keinginan pelanggan serta ketepatan

penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan.

Dalam perkembangan selanjutnya, James Gwee mengatakan bahwa  konsumen dalam

melakukan penilaian terhadap pelayanan jasa ada lima dimensi yang perlu diperhatikan:

1. Tangible, yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.

2. Emphaty, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik,

perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggaan.

3. Responsiveness, yaitu keinginan para staff untuk membantu para pelanggan dan

memberikan pelayanan dengan tanggap.

4. Reliability, yaitu kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera,

akurat, kehandalan, dan memuaskan.

5. Assurance, yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dapat

dipercaya yang dimiliki oleh para staff6.

D.   Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam upaya untuk meningkatkan

6Ibid, h. 51.



kualitas pelayanan. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan.

2. Mengelola harapan pelanggan

3. Mengelola bukti kualitas pelayanan

4. Mendidik konsumen tentang jasa

5. Mengembangkan budaya kualitas

6. Menciptakan automating quality

7. Menindaklanjuti jasa

8. Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa7.

Model kualitas jasa yang popular dan hingga kini banyak dijadikan acuan dalam riset

pemasaran adalah model Servqual (service quality). Menurut Fandy Tjiptono model ini

menegaskan bila kinerja pada suatu atribut (attribute performance) meningkat lebih besar

daripada harapan (expectation) atas atribut yang bersangkutan, maka kualitas pelayanan juga

akan meningkat. Begitu pula sebaliknya8.

Servqual adalah suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa, servqual

dibangun atas adanya perbandingan dua faktor utama yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang

mereka terima (perceived service) dengan layanan yang diharapkan/diinginkan (expected

service).

Penilaian kualitas pelayanan menggunakan model Servqual mencakup perhitungan

perbedaan di antara nilai yang diberikan oleh para pelanggan untuk setiap pasang pernyataan

berkaitan dengan harapan dan persepsi. Skor Servqual untuk setiap pasang pernyataan, bagi

masing-masing pelanggan dapat dihitung berdasarkan rumus berikut:

7Anton adi wayoto, Strategi Untuk Memberikan Pelayanan yang Bermutu, (Jakarta: Bina Rupa
Aksara,1997), h. 59

8 Dorotea wahyu Ariani, Manajemen Kualitas, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 68



Skor Servqual = Skor Persepsi – Skor Harapan

Sedangkan menurut Giokni jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka layanan

dapat dikatakan bermutu, sedangkan jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanan

dikatakan tidak bermutu. Apabila kenyataan sama dengan harapan, maka layanan dikatakan

memuaskan. Dengan demikian service quality dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh

perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima/peroleh9.

Model Servqual meliputi analisis terhadap lima gap yang berpengaruh terhadap kualitas

pelayanan. Gap tersebut yaitu:

1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen terhadap harapan

pelanggan (knowledge gap).

2. Perbedaan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi

kualitas jasa (standards gap).

3. Perbedaan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa (delivery gap).

4. Perbedaan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal (communication gap).

5. Kesenjangan antara jasa yang dipersepsikan dan jasa yang diharapkan (service gap)10.

E.   Manajemen Kualitas Pelayanan

Ketika pelanggan mempunyai suatu urusan / keperluan pada sebuah perusahaan, ia akan

merasa senang atau tidak senang saat dilayani oleh petugas. Jika pelanggan merasa senang

dilayani oleh petugas, maka pelayanan petugas sangat memuaskan atau pelayanannya

berkualitas. Sebaliknya, ketika pelanggan merasa dirugikan akibat pelayanan yang berbelit –

belit, tidak terbuka / transparan tentang apa yang diingnkan oleh pelanggan, maka dapat

dikatakan pelayanannya tidak berkualitas.

Suatu pernyataan yang perlu mendapatkan jawaban ialah mengapa pelanggan tidak

9 Nuryani E, Hubungan Antara Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Pelanggan, (Bandung: PT.
Permatabank Tbk, 2006 ), h. 101.

10Ibid, h. 89.



mendapatkan pelayanan seperti yang diharapkan? Apakah semua persyaratan yang diperlukan

telah dilengkapi?. Jika semua persyaratan telah dilengkapi tetapi pelayan tidak mendapatkan

pelayanan yang memuaskan, maka dapat disimpulkan bahwa mungkin terdapat sesuatu yang

belum terbaca  atau belum terdapat dalam proses pelayanan. Untuk mendapatkan jawaban

kepastian kualitas pelayanan, diperlukan kesepahaman tentang aturan main pelayanan yang

diberikan, baik dari sisi pelayan maupun pelanggan11.

Gaspersz menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah segala sesuatu yang mampu

memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customer).Sedangkan

kualitas seperti dijelaskan dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tingkat baik

buruknya sesuatu atau pribadi yang baik dalam bentuk tingkah laku seseorang yang baik yang

dapat dijadikan teladan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Kualitas juga dapat diartikan sebagai kesesuaian dengan persyaratan, kesesuaian dengan

pihak pemakai atau bebas dari kerusakan / cacat. Untuk itu kualitas pelayanan adalah suatu

kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan prinsip : lebih mudah, lebih

baik, cepat, tepat, akurat, ramah, sesuai dengan harapan pelanggan12.

Kualitas pelayanan juga dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang diberikan

kepada seseorang atau orang lain. Kualitas pelayanan sektor publik adalah pelayanan yang

memuaskan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan dan azas – azas pelayanan publik /

pelanggan.

Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan

standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam pemberian layanan.Standar

11 Syafuddin Chan, Relationship Marketing, (Jakarta: PT Gramedia Pustka Utama, 2003), h. 33.
12Philip Kotler, Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan

Pengendalian.  (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 69.



pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik.

Kualitas pelayanan (service quality) merupakan konsep yang abstrak dan Sukar dipahami,

karena kualitas pelayanan memiliki karakteristik tidak berwujud, bervariasi, tidak tahan lama,

serta produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan, Kualitas pelayanan merupakan

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk

memenuhi keinginan pelanggan. Ada dua faktor yang mempengaruhi kalitas pelayanan, yaitu

pelayanan yang diharapkan (expected service) dan pelayanan yang diterima (perceived

service).Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, dalam hal ini kualitas

pelayanan terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati13.

Apabila jasa yang diterima (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka

kualitas pelayanan dipersepsikan baik atau memuaskan.Jika pelayanan yang diterima melampaui

harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang

ideal.Sebaliknya jika kualitas pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang dharapkan maka

kualitas pelayanan dipersepsikan buruk atau tidak memuaskan.Dengan demikian, baik tidaknya

kualitas pelayanan dalam memuaskan pelanggan tergantung pada kemampuan penyedia jasa

dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten14.

Persepsi terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan

suatu jasa.Sedangkan harapan terhadap kualitas pelayanan merupakan keyakinan pelanggan

sebelum mencoba atau membeli suatu produk, yang dijadikan acuan atau standar dalam menilai

produk tersebut. Persepsi kualitas yang baik/positif diperoleh bila kualitas yang dialami

(experienced quality) memenuhi harapan pelanggan (expected quality). Bila harapan pelanggan

tidak terealisasi, maka persepsi kualitas total (total perceived quality) akan rendah. Sekalipun

13 Suharto Abdul Majid, Costumer Service Dalam Bisnis Jasa Transportasi, (Jakarta:  PT Raja  Grafindo
Persada 2009), h. 19

14 Jay  dan Barry Render, Manajemen Operasi, (Jakarta: PT salemba Empat, 2009), h. 51



kualitas yang dialami memang baik (diukur dengan berbagai ukuran obyektif)15.

Kualitas yang diharapkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yakni komunikasi pasar,

komunikasi gethok tular, citra korporasi, dan kebutuhan pelanggan.Komunikasi pasar meliputi

periklanan, direct mail, personal selling, public relation, intractive marketing, dan promosi

penjualan, yang secara langsung berada dalam kendali perusahaan.Sementara itu faktor gethok

tular dan citra hanya dapat dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan.Dampak

eksternal bisa berpengaruh terhadap kedua faktor ini. Akan tetapi pada dasarnya, keduanya

merupakan fungsi dari masa perusahaan jasa, yang didukung oleh faktor lain seperti iklan. Selain

itu, kebutuhan pelanggan juga mempengaruhi harapannya.

F.  Jual Beli Menurut Ekonomi Islam

1. Pengertian jual beli

Jual beli berasal dari kata al-bay’ berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu

dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut pengertian syariat, jual beli ialah

pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan hak milik dengan ganti yang

dapat dibenarkan.16

Jual beli secara istilah mengandung suatu hal yang perlu diperhatikan sebagai

berikut:

1. Adanya unsur tukar-menukar

2. Pengalihan benda atau hak milik

3. Ganti sebagai alat tukar

4. Unsur rela sama rela

15Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Kencana, 2011), h. 81
16 Ismail, Nawawi, Fiqih Muamalah: Klasik dan kontemporer, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h.

31.



5. Cara tertentu yang dibenarkan syara’

2. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan ijma’nya adalah ulama’ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan

dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa

bantuan orang lain. Namum demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang

dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Rukun jual beli

a. Harus ada dua orang ‘akid, yaitu pembeli dan penjual.

b. Harus ada ma’kud aleh, yaitu yang dijualnya dan uang pembelinya.

c. Harus ada sighat, yaitu ijab kabul (serah terima) dari kedua belah pihak.

4. Syarat jual beli

Syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan diatas yaitu:

a. Orang yang berakad (pihak penjual dan pembeli)

b. Kedua belah pihak haruslah orang yang dapat membedakan (memilih)      danSehat

akal.

c. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

d. Baligh (dewasa)

e. Adanya ma’kud aleh (uang atau barangnya)

f. Uang dan barangnya betul-betul milik penjual dan pembeli.

g. Barang yang dijualnya adalah suci.

h. Dapat diketahui atau ditentukan ukuran dan timbangannya.



i. Dapat dilihat jenisnya.

j. Barang yang dijual bermanfaat menurut syara’.

k. Dapat diberikan barangnya atau uangnya kepada yang berkepentingan ketika akad.

l. Harus memakai sighat (ijab kabul)

m.Satu sama lainnya berada di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.

n. Ada kesepakatan ijab dengan kabul pada barang yang saling mereka rela.

o. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan penjual dan

pembeli.

5. Bentuk jual beli

a. Jual beli shahih

Jual beli shahih adalah akadyang memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya.

b. Jual beli bathil

Jual beli bathil adalah jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya

(ketentuan asal/pokok dan sifatnya). Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang

tidak sesuai (karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun), contohnya akad yang

dilakukan anak kecil yang belum mumayis dan orang gila atau jual beli sesuatu yang

tidak berharga seperti bangkai, atau jual beli barang yang dilarang seperti khamar.

c. Jual beli fashid

Jual beli fashid adalah jual beli yang sesuai ketentuan syara’ asal/pokok (syarat

dan rukun), tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara’ pada sifatnya. Seperti jual beli

yang meragukan, contohnya jual beli sebuah rumah diantara banyak rumah, tetapi

belum diketahui rumah mana atau rumahnya tidak jelas milik siapa.



6. Macam-macam jual beli

a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah akad jual beli yang memiliki kekhususan (karakteristik)

yang berbeda dari jenis jual beli lainnya, dengan dua hal yaitu:

1) Pembayaran dilakukan di awal (secara kontan di majelis akad), dan dari sinilah

sehingga “jual beli salam” dinamakan juga “as-salaf”.

2) Serah terima barang oleh pembeli yang membelinya diakhirkan sampai waktu

yang telah ditentukan dalam majelis akad (dari kitab Nihayatul Muhtaj Syarah

Minhaj Ath-Thalibin, karya Ar-Ramli.

b. Jual beli Mudharabah Muqayyadah

Jual beli mudharabah muqayyadah adalah akad komersial kerjasama usaha

antara Shahibul Mal (Penanam Modal) dengan Mudharib (Pengusaha) pada usaha

yang ditunjuk, dengan nisbah dan jangka waktu yang ditentukan. Pengusaha hanya

menjalankan dan menggunakan modal yang diberikan oleh Shahibul Mal untuk usaha

yang disepakati bersama. Sebagai contoh Shahibul Mal memberikan modal kepada

Mudharib sebesar Rp650.000.000 untuk menjalankan usaha Jual Cara Angsuran (JCA)

dalam jangka waktu 1 tahun dengan nisbah 50:50 dan bagi hasil per bulan.

c. Jual beli Muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati

sebagai alat pertukaran seperti Uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar



Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa

dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya,seperti uang perak dengan

uang emas.




