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BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Strategi dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Strategi

Penjualan

Strategi menurut bahasa adalah rencana yang cermat mengenai

kegiatan untuk mencapai sarana khusus1. Jadi strategi merupakan serangkaian

keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut

istilah, defenisi strategi akan disampaikan oleh beberapa tokoh di bawah ini.

Menurut Gerald Michaelson bahwa strategi adalah suatu rencana yang

akan diterapkan dengan melakukan berbagai hal yang tetap2. Sedangkan

menurut Siagian strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar

yang dibuat oleh manajemen puncak dan implementasi oleh seluruh jajaran

atau organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut3.

Menurut Philip Kotler strategi adalah wujud rencana yang terarah

untuk mencapai tujuan yang diinginkan4. Sedangkan menurut Basu Swasta

strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan.

Strategi juga didefinisikan sebagai suatu proses yang menentukan arah yang

perlu ditujuoleh organisasi atau memenuhi misinya.5

Setiap kegiatan membutuhkan perencanaan atau strategi yang efektif

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan

1. WJS.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,
2013). Hal.965

2. Gerald A. Michaelson dan Steven W. Michaelson, Sun Tzu Strategi Usaha
Penjualan,(Batam: Karisma Publishing Group, 2004), Hal. 8

3. Sondong P. Siagian, Manajemen, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), Hal.15
4. Philip Kotler, Marketing, (Jakarta: Erlangga, 1994). Hal. 7
5. Basu swasta, manajemen pemasaran modern, (Yogyakarta: liberty, 1999). Hal. 5
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tentang apa yang dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat mencapai

sasaran yang dituju. Strategi merupakan suatu aspek yang penting untuk

diterapkan dalam penjualan atau berbisnis. Analisis situasi strategi meliputi

memenangan pasar melalui perencanaan strategi berorientasi pasar,

mengumpulkan informasi dan mengukur permintaan pasar, mencari peluang di

lingkungan pasar, menganalisa pasar kansumen dan prilaku pembeli,

menghadapi pesaing dan memilih pasar sasaran.

Perencanaan strategi pemasaran mencakup menentukan posisi dan

mendefenisasi pasar, strategi hubungan pemasaran dan perencanaan produk

baru. Pengembangan program pemasaran mencakup menetapkan strategi

produk, strategi harga, strategi distribusi dan strategi promosi. Implementasi

dan pengelolaan strategi mencakup merancang organisasi pemasaraan yang

efekti, implementasi dan pengendalian strategi.

Di dalam ekonomi Islam dibolehkan menggunakan berbagai strategi

untuk memasarkan atau menjual suatu produk, sepanjang strategi tersebut

tidak menghalalkan segala cara, tidak melakukan cara-cara batil, tidak

melakukan penipuan dan kebohongan dan menzalimi pihak lain. Maka, tipu

daya dalam strategi pemasaran itu ilarang dalam Islam karena tipu daya

mengandung penipuan, kecurangan an kezaliman. Sementara ketiga hal ini

dilarang oleh Allah SWT, karena itu dalam strategi pemasaran haruslah

senantiasa terbebas dari tipu daya.6

Rasullulah sendiri dalam perjalanan dakwahnya mengimplementasikan

strategi bisnis dengan prinsip yang universal serta tidak terbatas oleh ruang

6. Muhammad  Syakir Sula, Asuransi Syariah Life And General,(Jakarta: Gema Insane,
2004). Hal. 440
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dan waktu. Hal ini merupakan suatu keniscayaan bagi para pembisnis muslim

untuk menerapkan prinsip-prinsip yang telah dicontohkan Rasullullah SAW,

jika ingin mendapatkan keuntungan dan berkah secara bersamaan. Namun

tetap diperlukan kesungguhan kedisiplinan dan keyakinan untuk terus

mengaplikasikannya kaarena pasti akan banyak godaan dan tantangan.7

B. Bentuk-Bentuk Strategi Penjualan

Strategi yang efektif dan efesien diperlukan untuk memasarkan atau

menjual suatu produk atau jasa. Hal ini bertujuan untuk memperoleh penjualan

yang maksimal dan keuntungan yang besar. Untuk meningkatkan kembali

hasil penjualannya, perusahaan dituntut untuk mellakukan suatu strategi

pemasaran dan harus mempertimbangkan berbagai macam factor, salah

satunya adalaha bagaimana perusahaan tersebut melakukan promosi pada

produknya. Karena jika perusahaan hanya mengandalkan kekuatan produknya

saja, akan sulit berkembang atau bahkan untuk dapat mempertahankan

kelangsungan hidup produk tersebut.

Salah satu bentuk dari promosi penjualan adalah potongan harga

(diskon). Menurut Fandy Tjiptono diskon merupakan pengurangan harga yang

diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas

tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual. Perusahaan

memberikan potongan harga pada produknya, pada umumnya untuk

membujuk pengguna lama agar membeli lebih banyak, mendorong pengguna

produk baru, atau untuk meyakinkan pengguna untuk mencoba produk yang

7. Didin Hafidhuddin Dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Produk ,(Jakarta:
Gema Insane Press, 2003), Hal. 57
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telah lama ada8. Semakin banyaknya perusahaan pesaing, membuat konsumen

mempunyai banyak pilihan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan,

sehingga konsumen akan lebih selektif dalam menentukan pilihan. Salah satu

cara untuk menarik konsumen yaitu dengan memberikan potongan harga

untuk barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan.

Adapun bentuk strategi  penjualan yang dapat digunakan yaitu sebagai

berikut:

1. Melakukan kegiatan promosi untuk mendororng efektivitas pembelian

konsumen.

2. Pemberian contoh barang secara Cuma-Cuma, ini merupakan salah satu

alat promosi penjualan yang dianggap paling mahal tapi juga paling

efesien.

3. Kupon berhadiah, cara ini sangat efektif karena membuat orang mudah

tertarik.

4. Diskon atau rabat, merupakan pengurangan harga yang diberikan kepada

pembeli.

5. Peragaan, memamerkan barang-barang pada waktu tertentu, tempat dan

situasi tertentu.

Di dalam penjualan masalah pelayanan sangat penting, kunjungan

seorang wiraniaga kepada para konsumen akan memberikan kemungkinan

timbulnya banyak pesanan. Fungsi dari wiraniaga adalah mempromosikan

produk yang dihasilkan perusahaan. Di samping itu juga dapat memberikan

8 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta; Andi, 2001), Hal. 42
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sarana-sarana yang menari. Hal ini sangat efesien untuk meningkatkan

penjualan. Dengan demikian penjualan akan mengalami peningkatan apabila

didukung oleh kegiatan promosi yang dilakukan secara objektif dan intensif.

C. Pengertian Penjualan

Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena

jika aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik maka

secara langsung dapat merugikan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena

sasaran penjualan yang diharapkan tidak tercapai dan pendapatan pun akan

berkurang. Sebenarnya, defenisi penjualan ini sanagt luas. Beberapa ahli

menyebutkan sebagai ilmu dan beberapa yang lain menyebutkan sebagai seni,

adapula yang memasukkan masalah etika dalam penjualan. Pada pokoknya,

istilah menjual dapat diartikan sebagai berikut: menjual adalah ilmu dan seni

mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang

lainagar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya.9

Pengertian penjualan menurut Henry Simamora menyatakan bahwa

pejualan adalah pendapatan lazim dalam perusahaan dan merupakan jumlahh

kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa.10 Sedangkan

menurut Chairul Marom penjualan artinya penjualan barang dengan sebagai

usaha pokok perusahaan yang biasa dilakukan secara teratur.11

Menurut Winardi mengatakan bahwa penjualan merupakan sebuah

proses dimana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi, melalui

9. Basu swasta, loc.cit
10. Henry Simamora, Akuntansi Basis Pengembangan Keputusan Bisnis,(Jakarta :

Kencana, 2000), Hal. 24
11. Chairul Marom, System Akuntansi Perusahaan Dagang, (Jakarta: PT  Prenhallindo,

2002), Hal. 28
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antar pertukaran dan kepentingan.12 Sedangkan menurut Preston dan Nelson

dalam Winardi penjualan berarti berkumpulnya seorang pembeli dan seorang

penjual dengan tujuan melaksanakan tukar menukar barang-barang dan jasa-

jasa berdasarkan pertimbangan yang berharga seperti misalnya pertimbangan

uang.13

Jadi, adanya penjualan dapat tercipta suatu proses penukaran barang

atau jasa antara penjual dan pembeli. Di dalam perekonomian kita, seorang

yang menjual sesuatu akan mendapatkan imbalan beberapa uang. Dengan alat

penukaran berupa uang, orang akan lebih mudah memenuhi segala

keinginannya, dan penjualan menjadi lebih mudah dilakukan. Semakin pandai

seseorang untuk menjual akan semakin cepat pula mencapai sukses dalam

melakukan tugas-tugasnya, sehingga tujuan yang diinginkan akan segera

terlaksana.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli,

dimana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat

menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga

jual yang telah disepakati.

Kegiatan strategi penjualan diharapkan dapat menghindari dari

perkataan bohong dengan mengobral sumpah terhadap barang dagangannya

dan promosi yang menghalalkan segala cara. Hal tersebut sesuai denga ajaran

Islam dimana setiap pedagang harus jujur, agar konsumen mendapat kebaikan.

12. Winardi, Ilmu Dan Seni Menjual,(Bandung: Nova, 1998), Hal.30
13. Ibid, Hal. 29
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D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan

Aktifitas penjualan banyak dipengaruhi oleh factor tertentu yang dapat

meningkatkan aktifitas perusahaan, oleh karena itu manajer penjualan perlu

memperhatikan factor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Faktor-faktor

yang mempengaruhi penjualan antara lain sebagai berikut :

1. Kondisi dan Kemampuan Penjual

Transaksi jual-beli atau pemindahan hak milik secara komersil ats

barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual

sebagai pihak pertama dan penjual sebagai pihak kedua. Di sini penjual

harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai

sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut penjual harus

memahami  beberapa masalah penting yang sangat berkaitan dengan.

a. Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan

b. Harga produk

c. Syarat penjualan seperti: pembayaran, penghantaran, pelayanan

sesudah penjualan, garansi dan sebagainya.14

2. Kondisi pasar

Pasar, sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran

dalam penjualan, dapat pula mempengaruhin kegiatan penjualannya.

Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu iperhatikan adalah:

a. Jenis pasar

b. Kelompok pembeli atau segmen pasar

14. Basu Swasta, Op. Cit. Hal.406
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c. Daya belinya

d. Frekuensi pembeli

e. Keinginan dan kebutuhan

3. Modal

Akan lebih sulit bagi penjualan barangnya apabila barang yang

dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli, atau apabila lokasi

pembeli jauh dari tempat penjualan. Dalam keadaan seperti ini, penjual

harus memperkenalkan dulu membawa barangnya ketempat pembeli.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan adanya sarana serta

usaha, seperti: alat transportasi, tempat peragaan baik didalam perusahaan

maupun di luar perusahaan, usaha promosi, dan sebagainya. Semua ini

hanya dapat dilakukan apabila penjualan memiliki sejumlah modal yang

diperlukan untuk kegiatan tersebut.

4. Kondisi Organisasi Perusahaan

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani

oleh bagian tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang orang-orang

tertentu/ahli di bidang penjualan.

5. Faktor lain

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

pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk

melaksanakannya, diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi

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

Ada pengusaha yang berpegang pada suatu prinsip bahwa paling penting
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membuat barang yang bai. Bilamana prinsip tersebut dilaksanakan, maka

diharapkan pembeli akan kembali membeli lagi barang yang sama.

Namun, sebelum pembelian dilakukan, sering pembeli harus dirangsang

daya tariknya, misalnya dengan memberikan bungkus yang menarik atau

dengan cara promosi lainnya.

Dalam suatu perusahaan kegiatan penjualan adalah jegiatan yang

penting, karena dengan adanya kegiatan penjualan tersebut maka akan

terbentuk laba yang dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

Adapun tujuan umum penjualan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu

sebagai berikut:

a. Mencapai volume penjualan tertentu

b. Mendapat laba tertentu

c. Menunjang pertumbuhan perusahaan.15

E. Kegiatan Penjualan Ditinjau Menurut Pandangan Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang komprehensif dan

universal. Komprehensif berarti syariah Islammerangkum seluruh aspek

kehidupan. Baik ritual maupun sosial ekonomi (mu’amalah). Sedangkan

universal bermakna bahwa syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu

dan tempat sampai datangnya hari akhir nanti. Kegiatan sosial-ekonomi

(mu’amalah)dalam Islam mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksibel.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam

mempunyai system perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-

15. Ibid, Hal. 404
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prinsip syari’ah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunah srta dilengkapi ijma

dan qiyas. System perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah

fiqih mu’amalah. Fiqih mu’amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT

yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan kehidupan

atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial

kemasyarakatan.16

Kegiatan penjualan atau perdagangan dalam pandangan islam

merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam bidang

mu’amalah, yakni bidang yang berkenan dengan hubungan yang bersifat

horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, aspek ini

mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya

secara langsung dengan sector ril. System ekonomi Islam tampaknya lebih

mengutamakan sector ril dibandingkan dengan sector moneter, dan transaksi

penjualan atau jual beli memastikan keterkaitan kedua sector yang dimaksud.

Dalam system ekonomi yang mengutamakan sector ril seperti ini,

pertumbuhan bukanlah merupakan ukuran utama dalam melihat

perkembangan ekonomi yang terjadi, tetapi lebih pada aspek pemerataan. Hal

yang demikian memang lebih dimungkinkan dalam pengembangan ekonomi

sector ril. Namun demikian, tidak semua praktek penjualan (perdagangan)

boleh dilakukan. Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur,

mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang irugikan, dan

praktek-praktek lain sejenisnya merupakan hal-halyang dilarang dalam

islam.17

16. Racmat Syafe’i, Fiqih Mu’amalah,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), Hal. 15
17. Masyhuri, System Perdagangan Dalam Islam,(Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI,

2005), Hal. 1
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Dari presfektif agama, aktivitas penjualan atau perdagangan yang

dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama

bernilai ibadah. Artinya, dengan perdagangan itu, selain mendapatkan

ketentuan-ketentuan material guna memenuhi kebutuhan ekonomi seorang

tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Berusaha atau mencari rizki Allah merupakan perbuatan yang baik

dalam perdagangan Islam. Salah satu bentuk usaha itu adalah jual-beli,

berniaga atau berdagang. Dalam sejarah tercatat bahwa Nabi Muhammad pada

masa mudanya adalah seorang pedagang yang menjualkan barang-barang

milik seorang pemilik barang yang kaya, yaitu Khadijah. Keberhasilan dan

kejujuran Nabi dibuktikan dengan ketertarikan sang pemilik modal hingga

kemudian menjadi istri Nabi.

Anjuran untuk melakukan kegiatan penjualan atau perdagangan

dijelaskan di dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi

sebagai berikut:




Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu.

Dari keterangan Al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 198 di atas

dijelaskan bahwa Allah SWT menyeru manusia untuk berusaha mencari rizki

yang halal. Salah satu cara memperoleh rezki dari Allah SWT yaitu dengan

melakukan perdagangan atau berusaha.

Dalam melakukan transaksi jual-beli boleh melakukan khiyar selama

mereka belum berpisah. Jika keduanya melakukan transaksi dengan benar dan
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jelas, keduanya diberkahi dalam jual-beli mereka. Jika mereka

menyembunyikan dan berdusta, Allah SWT akan memusnahkan keberkahan

jual-beli mereka. Karena itu dalam dunia perdagangan, Islam mengajarkan

agar para pihak bertindak jujur. Kejujuran dalam jual beli ini menempatkan

mereka yang melakukan transaksi pada tempat baik dan mulia dalam

pandangan Allah, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad Saw yang

berbunyi sebagai berikut:

ھََداِء  ْیقِْیَن َو الشُّ دِّ )رواه الترمذي واكم(اَلتَّاِجُر الُصُدْوُق ْاألَِمْیُن َمَع النَّیِّْیَن َوالصِّ

Artinya: Perdagangan yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama para
Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhadah. (H.R. Tirmidzi
dan Hakim)18.

Tempat yang terhormat bagi pedagang yang jujur disejajarkan dengan

para Nabi. Karena berdagang dengan jujurvberarti menegakkan kebenaran dan

keadilan yang merupakan misi para Nabi. Disejajarkan dengan orang-orang

salah, karena pedagang yang jujur merupakan bagian dari amal salah,

sedangkan persamaan dengan para syuhadah, karena perdagangan adalah

berjuang membela kepentingan dan kehormatan diri dan keluarganya dengan

cara  yang benar dan adil.

F. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian jual beli

Menurut Hanafiah jual beli (al-bay) secara defenisi yaitu tukar

menukar harta benda atau sesuatu  yang diinginkan dengan sesuatu yang

18. Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, 9jakarta:
Robbani Press, 1997), Hal. 295
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sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Maliki,

Syafi’I dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-ba’i) yaitu tukar menukar harta

dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba’i adalah

jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan

uang. 19

2. Rukun (unsur) jual beli

Rukun jual beli ada 3 yaitu :20

a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli

b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang

c. Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah

pihak yang menunjukan mereka sedang melakukan transaksi, baik

tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, unsure jual beli

ada tiga, yaitu :

a. Pihak-pihak, pihak-pihak yang berkaitan dalam perjanjian jual beli

terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam

perjanjian tersebut.

b. Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang

tidak berwujud, bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang

terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

19.Mardani, FIQH EKONOMI SYARIAH :Fiqh Muamalah, (Jakarta : Kencana, 2012), hal.
101

20.Mardani, Ibid. hal.102
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c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan

isyarat ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Ada dua bentuk akad, yaitu:

a. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab Kabul. Ijab yaitu

kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu.

b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan mu’athah. Misalnya:

pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000 kepada penjual,

kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata

dari kedua belah pihak.21

3. Syarat sahnya jual beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad

tujuan syarat, yaitu:

a. Saling rela antara dua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak

untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.

b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu

orang yang telah baliq, berakal, dan mengerti. Maka akad yang

dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau orang idiot tidak

sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah

seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.

c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh

kedua pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki

tanpa seizin pemiliknya.

21. Mardani, Ibid,hal.103
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d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak

boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-

lain.

e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahtrimakan. Maka tidak

sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat serah

terimakan.

f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak

sah menjual barang yang tidak sah. Misalnya, pembelian harus melihat

terlebih dahulu barang tersebut dan atau spesifikasi barang tersebut.

g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana

penjual mengatakan : “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang

akan kita sepakati nantinya”.22

4. Bentuk-bentuk ba’i (jual beli)

Dari berbagai tinjauan, ba’i dapat dibagi menjadi bebeapa bentuk.

Berikut ini bentuk-bentuk ba’i :

a. Ditinjau dari sisi objek akad ba’i yang menjadi :

1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk ba’i berdasarkan

konotasi nya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.

2) Tukar-menukar barag dengan barang. Disebut juga dengan

muqayadhah (barter). Misalnya : tukar-menuka buku dengan jam.

3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan sharf.

Misalnya : tukar-menukar uang dengan real.

22. Mardani, Ibid, hal. 105
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b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, ba’i dibagi menjadi empat

bentuk:

1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal ba’i.

2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang

disepakati, ini dinamakan salam.

3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan ba’i

ajal (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.

4) Barang dan uang tidak tunai, disebut ba’i dain bi dain (jual beli

utang dengan utang).

c. Ditinjau dari cara penetapan harga, ba’i dibagi menjadi :

1) Ba’i Musawamah (jual beli dengan cara tawar menawar). Yaitu

jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok

barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka

peluang untuk ditawar.

2) Ba’i Amanah yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan

harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut,

Ba’i jenis ini terbagi menjadi tiga bagian :

a) Ba’i Murabahah, yaitu pihak penjual menyebutkan haga pokok

barang dan laba.

b) Ba’i Wadh’iyyah, yaitu pihak penjual menyebutkan haga pokok

barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.

c) Ba’i tauliyah, penjual menyebutkan harga pokok dan

menjualnya dengan harga tersebut.23

23. Madani, ibid, hal.110
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G. Dalil yang Berkaitan Dengan Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran,

Sunnah dan ijma’ para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya

mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara’. Adapun dasar hukum dari

Alquran antara lain :

1. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275 :


...

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba”...

2. Surah Al-Baqarah (2) ayat 282













Artinya : “...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika
kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu
adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada
Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala
sesuatu”.

3. Surah An-Nisa (4) ayat 29















34

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[287];
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Dasar hukum dari sunnah antara lain

1. Hadist Aisyah RA

إِنَّ أَْطیََب َما أََكَل الرَّ ُجُل ِمْن َكْسبِِھ : قَاَل َرُسو ُل ّهللا , َعْن َعائَِشةُ 
.َولََدهُ ِمْن َكْسبِھِ َوإِنَّ 

Dari Aisyah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya
hal terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah apa yang ia dapat dari
hasil usahanya sendiri, dan sungguh anaknya adalah hasil usahanya.
(Ahkam Al Janaiz, Al Irwa’, Al Misykah : hadist ini Shohih).24

2. Hadist Jabir bin Abdullah

َرِحَم هللاُّ َعْبًدا َسْمًحا إَِذا : قَاَل َرُسوُل ّهللاِ : قََل ‘ َعْن َجا بِِر َعْبِد ّهللا 
إَِذا اْقتََضىَسْمًحا , َسْمَحا إَِذا اْشتََرى , عَ بَا

Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,”Allah
akan merahmati seorang hamba yang berlaku toleran dalam berdagang,
atau toleran saat membeli, dan toleran saat mengadili (menuntut haknya).
(HR. At-Ta’liq Ar-Raghib, Al Buyu’, Ar-Raudh An-Nadhar. Bukhari:
Hadist ini shohih).25

3. Hadist Ibnu Majah

.أَْو یَْختَاَرا, اْلبَیَِّعاِن بِا ْلِخیَاِر َما لَْم یَتَفَرَّ قَا

“Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih, selama mereka
berdua belum terpisah atau memiliki. (HR. Ibnu Majah daan Muttafaq
Alaih).26

24. Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, Shahih Sunan Ibnu Majah, Jakarta : Pustaka
Azzam, 2007. Buku ke-2. Hal 294

25., Ibid, Hal 319
26.  Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadist Shahih

dari Kitab Sunan Tirmidzi,(Jakarta : Pustaka Azzam, 2006),Buku ke-2, Hal.32
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Dari ayat-ayat Alquran dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas

dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual

beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam

kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang

dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan

orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi

akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan

menguntungkan kedua belah pihak.27

27.Wardi Muslich, Ahmad, Fiqih Muamalah, (Jakarta : Amzah, 2010), Cet, ke-1, hal, 179


