
BAB III

PERDAGANGAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Dagang

1. Pengertian dagang menurut Etimologi

Secara Etimologi dagang atau jual beli adalah (مطلق المبادلة) yang berarti pertukaran

mutlak1, atau (مبادلة المال بالمال) yang berarti pertukaran harta dengan harta2. Perdagangan

dalam Al-Qur’an disebutkan 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Tijarah (تجاره), asal katanya تَِجاَرةً -تََجًرا-یَْتُجرُ -تََجرَ  yang berarti menjual dan membeli3.

b. Bay’ (بیع), asal katanya بَْیعٌ -بَْیًعا-یَبِْیعُ -بَاعَ  yang berarti menjual4.

c. Syira’ (شرى), asal katanya ِشًرا-یَْشِرى-َشَرى yang berarti membeli5.

Tiga kata tersebut di atas, masing-masing mempunyai lafas yang berbeda, namun

pengetiannya sama.

2. Pengertian dagang menurut Terminologi

Adapun dagang atau jual beli menurut Terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam

mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah

ُمَباَدَلٌة َمالٍِبَماٍل َعلَى َوْجِهَمْخُصْوصٍ 

1 Padilah Sekh Hasan Ayub, Fiqih Mu’amalah al-Maliyah fil al-Islam, (Kairo: Darul Islam, 2002), Cet. ke-
7.

2 Romadhon Hapidz Abdul Rahman as-Syahiri Bissuyuti, Al-Buyu’, (Kairo: Darul Islam, 2005), Cet. ke- 1,
h. 11.

3 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1972), Cet. ke- 6, h. 76.

4Ibid, h. 70.

5Ibid, h. 157.



Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang

dibolehkan)”.

b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’

ُمَقابـََلُة َماٍل ِمبَاٍل َمتِْلْيًكا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Muqni

ُمَباَدَلُة اْلَماِل بِاْلَماِل َمتِْلْيًكا َوُمتَلًِّكا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”6.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian

tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai yang dilakukan oleh kedua belah

pihak secara suka rela, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan Syara’.

B. Dasar Hukum Dagang

Perdagangan/jual beli disyari’atkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma, yakni7:

1. Al-Qur’an

Banyak dalam ayat Al-Qur’an yang membicarakan masalah perdagangan. Dalam Al-

Qur’an perdagangan atau jual beli dijelaskan dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Tijarah (تجاره)

6 Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 73.

7Ibid, h. 74.



Kata tijarah (تجاره) dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 8 kali yang tersebar dalam 7

(tujuh) surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 16 dan 282 An-Nisa’ ayat 29, At-Taubah ayat

24, An-Nur ayat 37, Fathir ayat 29, Shaf ayat 10, dan Al-Jumu’ah ayat 11. Diantara surat

yang disebutkan di atas salah satunya adalah Q.S. An-Nisa’:29:









Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas
suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah
Maha Penyayang kepadamu”.

b. Bay’ (بیع)

Kata bay’ (بیع) dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 4 kali yang tersebar dalam 3 (tiga)

surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 254 dan 275, surat Ibrahim ayat 31 dan surat Al-

Jumu’ah ayat 9. Diantara surat yang disebutkan di atas salah satunya adalah Q.S. Al-

Baqarah:275:




Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

c. Syira’ (شرى)



Kata syira’ (شرى) dalam Al-Qur’an terdapat dalam 25 ayat. Dua ayat di antaranya

berkonotasi perdagangan dalam konteks bisnis, yaitu dalam Q.S. Yusuf ayat 21 dan 228.






Artinya:

“Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya: Berikanlah kepadanya

tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut

dia sebagai anak”.

2. Al-Hadits

Hadits-hadits banyak yang berbicara mengenai perdagangan/jual beli, diantaranya adalah:

َعثـُْوَن يـَْوَم الِقَياَمةِ  ُفّجارًا ِاالَّ َمِن التـََّقى َعْن رِفَاَعَة قَاَل : قَاَل َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِانَّ التَُّجاُر يـُبـْ
اَهللا َوبـَرَّ َوَصَدَق 

Artinya:

“Dari Rifa’ah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para pedagang akan
dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang yang banyak melakukan kejahatan,
kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur (dalam perkataannya)”9.

3. Ijma’

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan

mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain10.

8http://artikel. Staff.Uns.ac.id, perdagangan-syari, 31 Januari 2009.

9 Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke- 1, jilid 2,
h. 297.

10 Rahmat Syafe’I, op. cit, h. 75.



C. Prinsip-Prinsip Berdagang dalam Islam

Dalam Islam kegiatan perdagangan itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan

yang telah ditetapkan oleh Allah.Aktivitas perdagangan 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 karakteristik dasar yang menjadi titik

utama pembeda antara kegiatan perdagangan Islam dengan perdagangan lainnya, yaitu

perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yang didasarkan pada sistem nilai yang

bersumber dari agama Islam.

Nabi Muhammad telah meletakkan dasar-dasar moral, manajemen dan etos kerja

mendahului zamannya dalam melakukan perniagaan/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 akademisi

dipenghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21. Prinsip bisnis modern, seperti tujuan pelanggan,

pelayanan yang unggul, kompetensi, efisiensi, transparansi, dan persaingan yang sehat,

semuanya telah menjadi gambaran pribadi, dan etika bisnis prinsip Muhammad SAW ketika ia

muda11.

Ada beberapa prinsip dan konsep yang melatar belakangi keberhasilan Rasulullah SAW

dalam bisnis/perdgangan, prinsip-prinsip itu intinya merupakan Fundamental Human Etic 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:

11 Ali Yafie, Fiqih Perdagangan Bebas, (Bandung: Mizan, 2003), Cet. ke- 1, h. 11.



1. Shiddiq (ƩӨƋ )

Rasulullah telah melarang pebisnis/pedagang melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti

beberapa hal di bawah ini:

a. Larangan tidak menepati janji yang telah disepakati

b. Larangan menutupi cacat atau aib barang yang dijual

Tidak termasuk umat Nabi Muhammad seorang penjual yang    melakukan penipuan dan

tidak halal rezeki yang ia peroleh dari hasil penipuan. Sabda Rasulullah SAW:

ْسِلِم الَ َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمِر قَاَل : مسَِْعُت َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقْوُل : اْلُمْسِلُم َاُخو املُ 
َنُه لََه   ًعا ِفْيِه َعْيٌب ِاالَّ بـَيـْ حيَِلُّ ِلُمْسِلِم بَاَع ِمْن َاِخْيِه بـَيـْ

Artinya:

“Dari Uqbah bin Amir, ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda.
Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak diperbolehkan bagi seorang
muslim menjadi sesuatu kepada saudaranya dengan suatu barang yang memilik aib,
kecuali ia menjelaskan aib barang tersbut terlebih dahulu”12.

c. Larangan membeli barang dari orang awam sebelum masuk ke

Pasar

Rasululah telah melarang perdagangan yang dibawa (dari luar kota), dikarenakan akan

terjadi ketidakpuasan, dimana pembeli akan membeli dengan harga rendah dan akan dijual

di Pasar dengan harga tinggi sehingga pembeli akan memperoleh untung yang banyak.

Sabda Rasulullah SAW:

َرَة َرِضَياُهللا َعْنُه اَنَّ َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعَلْيه َوَسلََّم قَاَل : َال تـََلقُّْو اْجلََلَب َفَمْن تـََلَقاُه َعْن َاِىب ُهَريْـ 
فَاْشرتَى ِمْنُه فَِاَذا اََتى َسيََّدُه السْوُق فـَُهَو بِااْحلَِياِر.

12 Shahih Sunan Ibnu Majah, op. cit, h. 335.



Artinya:

“Dari Abi Hurairah bahwa ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:
Janganlah kamu mencegat barang dagangan! Barang siapa mencegat barang dagangan
tersebut sampai di pasar (dia mengetahui harga sesungguhnya).Maka dia boleh
melakukan khiyar (melangsungkan atau membatalkan jual belinya dengan orang yang
mencegat tadi)”13.

2. Amanah (امانة)

Amanah(امانة)berarti tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh dikurangi dan sebaliknya

tidak boleh ditambah, 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. Firman Allah dalam Q.S Al-

Ahzab:72:







Artinya:

“Sesungguhnya kami telah menawarkan amanatkepada langit, bumi dan gunung-gunung,
tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan
melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu
sangat zalim dan sangat bodoh”.

Rasulullah memerintahkan setiap muslim untuk selalu menjaga Amanah yang diberikan

kepadanya. Sabda Nabi Muhammad SAW:

َصَلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّْم : اََذ اْالََمانََة ِاَىل َمْن اءَمتََنَك َوَال َختُْن َمْن َعْن َاِىب ُهَريـَْرَة قًاَل، قَاَأل َرُسْوُل اهللاِ 
َخاَنَك (رواه ابو دودا).

13 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-
3, jilid 1, h. 662.



Artinya:

“Dari Abi Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sampaikanlah amanat

kepada orang yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang

telah menghianatimu”.(H.R. Abu Daud)14.

3. Fathanah (فطنة)

Fathanah berarti cakap atau cerdas. Dalam hal ini Fathanah meliputi dua unsur, yaitu:

a. Fathanah dalam administrasi/manajemen dagang, artinya hal-hal yang berkenaan (فطنة)

dengan aktivitas harus dicatat atau dibukukan secara rapi agar tetap bisa menjaga Amanah

dan sifat Shiddiqnya. Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah:282:









Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman!Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu
yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.Dan hendaklah seorang penulis di
antara kamu menuliskannya dengan benar.Janganlah penulis menolak untuk
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia
menuliskan.Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia
bertakwa kepada Allah, Tuhannya”.

b. Fathanah(فطنة) dalam hal menangkap selera pembeli yang berkaitan dengan barang

maupun harta.

Fathanah disini berkaitan dengan strategi pemasaran (kiat membangun citra).Hal ini

seorang pebisnis harus baik dalam penampilan, pelayanan, dan pemuasan. Dengan

14 Muhammad Nashiruddin al- Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-2,
jilid 2, h. 612.



demikian sikap Fathanah ini sangat penting bagi pebisnis, karena sikap Fathanah ini

berkaitan dengan marketing, keuntungan bagaimana agar barang yang dijual cepat laku

dan mendatangkan keuntungan, bagaimana agar pembeli tertarik dan membeli barang

tersebut.

4. Tabliqh (تبلغ)

Sikap tabliqh (تبلغ) ini juga sangat penting bagi pebisnis, karena sikap ini berkaitan dengan

bagaimana seorang pebisnis bisa meyakinkan pembeli dengan kemampuan komunikasi,

sehingga pembeli tertarik untuk membeli barang tersebut.

Dari beberapa prinsip-prinsip berdagang dalam Islam yang disebutkan di atas, penulis

menyimpulkan bahwa sebagai seorang muslim, tentu tidak boleh lupa untuk meniru atau

meneladani, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW seperti Siddiq ,(صدق) Amanah(امانة),

Fathanah dan ,(فطنة) Tabliqh -dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari (تبلغ)

hari.




