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BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKAD DALAM ISLAM

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata ‘aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.11

Akad berasal dari bahasa Arab Al-aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uqud

yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fiqh, kata akad yang

didefinisikan sebagai hubungan antara hijab dan qabul sesuai dengan

kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam

objek perikatan.

Akad (Ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau

transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-

nilai syariah.

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi

tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak,

seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti

jual beli, sewa, wakalah, dan lain-lain.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab ( pernyataan

penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerima

kepemilikan) dalamlingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.12

11 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h.15
12 Ascara, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 35
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Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan

akad kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk

melakukan perbuatan hukum tertentu.13

WJS. Poerwaradarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa

Indonesia memberikan definisi perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau

dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana

berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu”.14

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang

sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridho’an masing-

masing maka akan timbul rukun-rukun akad, yaitu :

a) Orang-orang yang berakad (Aqid)

b) Benda-benda yang diakadkan (Ma’qud ‘alaih)

c) Tujuan atau maksud mengadakan akad (marudhu ‘al-‘aqad)

d) Ijab dan Kabul (Sighat al-‘aqad)

Kesepakatan apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut,

maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad

sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah

memenuhi syarat akad tersebut.15

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad /perjanjian

adalah :

13 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71
14 WJS. Poewaradarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,

1986), h. 402
15 Mardani, Op.cit, h. 74
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1. Tidak menyalahi hukum syari’ah

2. Harus sama ridha dan ada pilihan

Akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh

keridha’an dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak

sepakat dan sama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan

dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan dari

masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam suatu

perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melakukan

perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab di dalam

suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka perjanjian tesebut tidak

dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum terhadap perjanjian ini.

3. Harus jelas dan gamblang

Di dalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan sesuatu

perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas

dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang

tersembunyi di balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam

perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu

pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat

dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas.

Dengan demikian, pada saat melaksanakan perjanjian, maka

masing-masing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apa
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yang mereka perjanjikan baik itu terhadap isi perjanjian maupun hal-hal

yang timbul dikemudian hari.16

2. Bentuk-Bentuk Akad

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa perjanjian/akad

dalam Islam disebutkan juga dengan akad, ulama fiqih mengemukakan

bahwa perjanjian dapat dibagi atas :

1. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara’ maka perjanjian terbagi

dua yaitu :

a. Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya.17

Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan

oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dan

mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada

tercapainya realisasi yang dituju oleh akad yaitu perpindahan hak

milik.

b. Akad tidak sah, yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun

dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak

berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad.18

Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak

apapun, tidak terjadi perpindahan kepemilikan dan akad tersebut

16 Chairuman Pasaribu Suharwardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), h. 2

17 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve,
2003), jilid 1, Cet. Ke-6, h. 63

18 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 2010), h. 36
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dianggap batal, seperti jual beli bangkai, darah atau daging babi.

Dengan kata lain hukum tidak ada transaksi.

Dalam pandangan mazhab Hanafi akad yang tidak sah secara syar’i

terbagi dua yaitu batal dan fasad (rusak).19 Akad yang batal adalah akad

yang rukunnya tidak terpenuhi atau akad yang pada prinsipnya atau sifatnya

tidak dibenarkan secara syar’i, misalnya salah satu pihak kehilangan apabila

gila atau barang yang ditransaksikan tidak diakui syara’ seperti jual beli

miras, daging babi dan lain-lain.

2. Dilihat dari segi penamaannya, maka ulama membaginya menjadi dua

yaitu:

a. Al-‘Uqud al-Musammah, yaitu suatu akad (perjanjian) yang

ditentukan nama-namanya oleh Syara’ serta menjelaskan hukum-

hukumnya, serta jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dan lain-lain.

b. Al-Uqud ghair al-Musammah, yaitu suatu perjanjian legalitas

(penamaannya) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan

perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.20

3. Dilihat dari segi Akad tujuan nya, terbagi dua yaitu :

a. Akad Tabaru yaitu akad yang dimaksud untuk tolong menolong dan

murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah

SWT. Sama dalam kategori ini adalah : Hibah, Wakaf, Wasiat,

Wakalah, Kafalah, Hawalah Rahn, Qirad dan lain-lain.

19 Wahba Al-Zuhayly, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatahu (Damsyiq: Da Al Fikr, 1984), juz
4, h. 236

20 Abdul Azis Dahlan, Op. cit, h. 122
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b. Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan

mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi

semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah

Murabahah, Salam, Istisna, dan Ijarah Muntahiya Bittamlik serta

Mudharabah dan Musyarakah.21

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga

sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang

membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang

membentuk sesuatu itu disebut rukun.22 Ulama Hanafiyah berpendapat

bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang

mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya

akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaannya sudah pasti.

Namun ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki

tiga rukun, yaitu :

1) Ada orang yang berakad, contoh : penjual dan pembeli.

2) Ada sesuatu yang diakadkan, contoh : harga atau yang

dihargakan.

3) Adanya ijab qabul, yaitu penetapan perbuatan tertentu yang

menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik

yang menyerahkan atau yang menerima, dan adanya orang yang

21 Mardani , Op.cit, h. 77
22 Syamsul Anwar, hukum perjanjian syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 95
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berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan

keridaan atas ucapan orang pertama.23

b. Syarat akad

Syarat akad merupakan sesuatu yang harus ada dan dipenuhi oleh

masing-masing pihak yang melakukan akad, sehingga apabila sesuatu

itu tidak terpenuhi maka akad tidak dipandang sah meskipun telah

memenuhi rukunnya. Oleh sebab itu maka syarat akad juga disebut

syarat sahnya suatu akad atau syarat sempurnanya akad. Dan syarat-

syarat itu dapat dikelompokkan kepada dua: yang bersifat umum dan

bersifat khusus, yang harus ada pada semua akad yaitu:24

1) Bersifat Umum

a) Kedua belah pihak cakap berbuat.

b) Yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya.

c) Akad yang dilakukan dibenarkan oleh syara’, dilakukan oleh

yang mempunyai hak melakukan dan melaksanakan walaupun

dia bukan si akad sendiri.

d) Akad yang dilakukan bukan yang dilarang oleh syara’

e) Akad memberi faedah, karenanya tidak sah akad yang tidak

memberi faedah.

f) Ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul maka

apabila yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul,

batallah ijabnya.

23 Syafi’i Rahmat, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45
24 Syafii Jafri, Fiqh Muamalah, (Riau: Suska Press, 2008), h. 35



24

4. Batalnya Suatu Akad

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin

dilaksanakan sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak

yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat

terjadi apabila.25

1. Jangka waktu akad telah berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu

tertentu, apabila telah sampai waktu yang diperjanjikan secara otomatis

batallah perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak. Dasar

hukum tentang hal ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 4, yang berbunyi:













Artinya : “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu Telah

mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka

tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan

tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi

kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya

sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai

orang-orang yang bertaqwa”.26

25 H. Chairuman Pasaribu, Op.cit, h. 4.
26 Ibid, h. 4
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2. Salah satu pihak menyimpang dari akad

Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang

menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat

membatalkan perjanjian tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam

surat at-Taubah ayat 7, yang berbunyi :





Artinya : “Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah

kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya

Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.27

3. Jika ada kelancangan dari bukti penghianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan

telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghinaan

terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat

dibatalkan oleh pihak lainnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat

an-Anfal ayat 58 yang berbunyi :








Artinya : “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan

dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian

27 Ibid, h. 278
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kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.28

5. Asas Berakad Dalam Islam

Menurut kamus besar bahasa indonesia, asas berasal dari dalam

bahasa Arab asasun yang berarti dasar, basis, dan pondasi, fundamen (alas,

dasar), bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental dan prinsip.

Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir,

bertindak dan sebagainya.

Asas-asas berakad dalam Islam yaitu asas kerelaan, asas kejujuran dan

kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap

perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiyah atau

asas tauhid. Asas ilahiyah (Ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan

menggunakan sarana dan tidak lepas dari syariat Allah, serta bertujuan akhir

untuk Allah.

a. Asas ilahiah merupakan kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas

dari nilai-nilai (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki

tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat,

tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri

sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.29

b. Asas kebebasan (Al-Hurriyah) merupakan prinsip dasar dalam hukum

perjanjian/akad Islam, dalam artinya para pihak bebas membuat suatu

akad. Bebas dalam menentukan obyek dan bebas menentukan dengan

28 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemahan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1989), h. 270

29 Mardani, Op.cit, h. 91
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siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana

cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.30

c. Asas pesamaan dan kesetaraan (Al-Musawarah) yaitu suatu perbuatan

muamalah merupakan salan satu jalan untuk memenuhi kebutuhan

hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan

yang lainnya.31

d. Asas keadilan (Al-‘Adalah) Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak

mendzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dan nilai ini

adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar

keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak

alam, tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai

golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain,

sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing

berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang

dikeluarkan karena kerusakannya.32

e. Asas kerelaan (Al-ridha) merupakan segala transaksi yang dilakukan

harus atas dasar kerelaan antara masing-msing pihak, harus didasarkan

pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur

paksaan, tekanan, dan penipuan.

f. Asas kejujuran dan kebenaran (As-shidq). Bahwa dalam Islam setiap

orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan

adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad.

30 Abdul Ghofur Anshori, Op.cit, h. 32
31 Mardani, Op.cit, h. 93
32 Ibid,  h. 15
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Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan,

memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses

pelaksanaan perjanjian.

g. Asas tertulis (Al-Kitbah), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat

secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika

dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam surat al baqarah ayat 282-283

mengisyaratkan agar akad dilakukan benar-benar berada dalam

kebaikan bagi semua pihak.33

B. Hak dan Kewajiban Dalam Jual Beli

1. Pengertian Hak

Dalam berbicara mengenai hak ada pengertian yang asasi tentang hak

ini. Pertama, sekumpulan nash dan qaidah yang mengatur atas dasar harus

ditaati hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang yang

maupun harta dalam pengertian ini hak sama dengan hukum dalam

pengertian ulama ushul fikih.

Secara etimologi hak berarti milik, ketetapan atau kepastian

sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an:







33 Abdul Ghofur Anshori, Op.cit, h. 34
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Artinya :”Sesungguhnya Telah pasti berlaku perkataan (ketentuan

Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak

beriman”. (Yasin: 7).34

Hak  juga berarti kebenaran, yaitu lawan dari kebatilan, sebagaimana

firman Allah :







Artinya : Dan Katakanlah: "Yang benar Telah datang dan yang batil

Telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu

yang pasti lenyap. (al- Isra’ : 81)35

Hak juga berarti adil, lawan dari zalim, seperti firman Allah :





Artinya : ” Dan Allah menghukum dengan dengan adil atau

keadilan”. (al-Mu’min : 20)36

Dalam hukum Islam ditemukan bermacam hak yang ada pada

pokoknya dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. Hak Allah, ialah seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada

Allah dengan mengagungkan-Nya, seperti melalui berbagai macam

ibadah, ijitihad, amar ma’ruf nahi mungkar. Demikian juga halnya seperti

34 Departemen Agama RI, Op. cit, h. 351
35 Ibid, h. 240
36 Ali Hasan, Berbagai Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), Cet.

Ke-2, h, 1
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untuk mencapai kepentingan dan kemaslahatan umum di dalam ini

seperti penanggulangan bermacam persoalan yang berhubungan dengan

tindak pidana serta sangsi-sangsinya dan pemeliharaan terhadap

perangkat-perangkat kepentingan umum.

Hak Allah ini tidak dapat dikaitkan dengan hak pribadi. Hak Allah ini

disebut ham Masyarakat. Seluruh hak Allah tidak dapat digugurkan, baik

melalui perdamaian, maupun pemaafan dan tidak boleh diubah. Lebih

lanjut para ulama fiqih mengatakan bahwa hak-hak Allah ini tidak dapat

diwariskan kapada ahli waris.

Sehubungan dengan hak Allah ini, tidak boleh menggugurkannya

dengan memaafkan, atau berdamai dan bahkan tidak boleh mengubahnya

seperti potong tangan bagi pencuri, bila telah sampai persoalannya

kepada hukum (pengadilan). Demikian juga dengan kasus perzinaan

tidak dibenarkan menggugurkan (hukumnya) bila sudah sampai kepada

pengadilan.

2. Hak manusia, ialah segala hal yang berhubungan dengan kepentingan

perorangan yang tidak secara langsung menyangkut juga kepentingan

masyarakat. Seperti hak penjual untuk memiliki harga barang yang

dijualnya, hak istri atas nafkah, hak pemeliharaan anak dan sebagainya.

Hak manusia dapat digugurkan oleh manusia sendiri sebagai suatu

pelepasan hak untuk orang lain., seperti hak berpiutang atas utang pada

pihak berhutang dapat dibebaskan, yang akibatnya gugur kewaiban

membayar utang oleh pihak yang berhutang.
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3. Hak Gabungan, ialah gabungan antara hak Allah dan manusia dan ini

mempunyai dua kemungkinan.

a. Hak Allah lebih nampak dari pada hak manusia seperti hukuman

menuduh zina tanpa bukti yang cukup. Bila diperhatikan sebab adanya

hukuman itu adanya dua macam hak, hak Allah dan hak manusia.

Hukuman menuduh zina diadakan untuk menghindari kecemran nama

baik orang yang dituduh, disegi ini nampak adanya hak manusia. Di

sisi lain hukuman diadakan untuk membuat orang tidak membuat

kejahatan yang serupa, antar dua hak ini maka hak Allah yang

dinampakkan, oleh karena pihak tertuduh tidak dapat memaafkan

pihak penuduh yang berakibat gugurnya hukuman. Sebab tuduhan itu

mengenai perbuatan zina yang amat merusak kehidupan masyarakat.

b. Hak manusia lebih nampak dari pada Allah. Seperti pada hukuman

qishash dalam pembunuhan atau penganiayaan dengan sengaja.

Hukuman ini diadakan dengan maksud agar sipelaku tidak mengulang

lagi perbuatan yang sama, disamping untuk memberi pelajaran kepada

orang lain agar jangan melakukan perbuatan tersebut.

Di samping itu ada pula hak terbatas dan tak terbatas, hak terbatas

adalah hak-hak yang tetap menjadi beban dan merupakan utang atas orang

mukallaf, yang baru dipandang bebas setelah dibayarkan, contoh harga

penggantian barang-barang yang dirusakkan, harga barang-barang yang

diperjual belikan dan sebaginya. Hak tak terbatas adalah hak-hak yang
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menjadi kewajiban mukallaf tetapi tidak merupakan beban utang apabila

tidak dilaksanakannya.

Kewajiban erat kaitannya dengan tanggung jawab. Kewajiban adalah

sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan

bandingan terhadap hak, dan dapat juga tidak mengacu kepada hak.

Sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku

akan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

2. Macam-Macam Kewajiban

Kewajiban dibagi menjadi dua bagian :

a. Kewajiban terbatas yaitu kewajiban ini tanggung jawabnya

duberlakukan kepada setiap orang sama tidak dibedakan. Undang-

undang larangan membunuh, mencuri, disamping itu hukum-hukuman

lainnya.

b. Kewajiban tidak terbatas yaitu kewajiban ini tanggung jawabnya

diberlakukan kepada semua orang. Tanggung jawab terhadap

kewajiban ini nilainya lebih tinggi sebab dijalankan oleh suara hati,

seperti keadilan dan kebajikan.

Orang yang bertanggung jawab itu adil. Mencoba berbuat adil tetapi

adakalanya orang yang bertanggung jawab tidak dianggap adil, karena

runtuhnya nilai-nilai yang dipegangnya. Orang yang demikian tentu akan

mempertanggung jawabkan segala sesuatunya kepada tuhan.37

37 Rahiman Notowidaqdo, Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur’an Dan Hadist,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002), Cet. Ke-1, h.167
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3. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”, kata jual beli

menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan

adanya suatu perbuatan dalam suatu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pihak

pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang

mendatangkan akibat hukum.

Secara lughawi (dalam bahasa arab) jual beli adalah (bai’i), berarti

menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.38 Kata

Al-bai’i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian

lawannya, yakni kata asy-syira’ (beli). Dengan demikian makna kata al-

bai’i berarti “jual”, tetapi juga berarti “beli”.

Transaksi jual beli bisa dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan

(shiighah) baik secara lisan (shiighah qualiyyah) atau dengan perbuatan

(shiighah fi’liyyah).39

Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi

manusia, sehingga bangkai, minuman keras, babi dan barang terlarang

lainnya haram diperjualbelikan. Memperdagangkan barang-barang tersebut

dapat menimbulkan perbuatan maksiat atau mempermudah dan

mendekatkan manusia melakukan maksiat.40

38 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Hidayat Agus), h. 55
39 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, (Terjemahan, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.

Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 365
40 Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Terjemahan, H. Muammal Hamady.

Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h. 352
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4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga

jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Rukun jual beli ada tiga yaitu:41

a. Akad (Ijab dan Qabul)

b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan

c. Objek akad (Ma’qud Alaib)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum

dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab dan kabul

menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan

dengan lisan, tapi kalau tidak memungkinkan, seperti bisu atau yang

lainnya,  maka boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung

arti ijab kabul.42

Syarat-syarat sah ijab kabul ialah:43

a. Qabul harus sesuai dengan ijab dalam arti kata sama baik jenis, sifat,

ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka

berubahlah kedua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.

b. Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad.

c. Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan kabul, yaitu jeda

yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap kabul.

d. Orang yang mulai dengan ijab dan kabul bersekukuh dengan

ucapannya, melafalkan shighat yang bisa didengar oleh orang yang

dekat dengannya. Isyarat dan tulisan orang bisu dalam setiap akad,

41 Ibid, h. 28
42 Ibid
43 Ibid



35

tuntutan, dan pengakuan dan yang semisalnya sama dengan ucapan

dari orang lain, maka sah hukumnya karena keperluan.44

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang-barang

yang diperjual belikan. Syaratnya benda yang menjadi objek adalah sebagai

berikut.45

a) Barang yang ada dalam akad adalah suci yaitu barang yang diperjual

belikan bukan benda yang diklasifikasikan sebagai benda najis, atau

digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

b) Dapat dimanfaatkan secara syar’i walaupun pada masa yang kan

datang seperti anak keledai.

c) Mampu menyerahkan barang yang dijual yaitu pihak penjual dapat

menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai

bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu pernyataan barang

kepada pihak pembeli.

d) Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual yaitu pemilim sah

barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang

tersebut.

e) Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah dan sifat.

5. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna,

kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah terbukti dengan seperangkat

44 Ibid, h. 32
45 Ibid, h. 72
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aturan-aturan untuk mengatur kehidupan termasung didalamnya menjalin

hubungan dengan pencipta dama bentuk ibadah dan peraturan sesama

manusia yang disebut muamalah.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia

mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah

SAW. Terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang berbicara tentang jual beli,

diantaranya dalam potongan (QS Al-Baqarah 2 : 275), yang berbunyi :







Artinya : “Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba”.

Kemudian dalam surat (QS An-Nisa’ ayat 4: 29), yang berbunyi :

















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.46

46 Ibid, h. 107



37

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang jujur, tanpa

diiringi kecurangan-kecurangan mendapatkan berkat dari Allah.

Berdasarkan beberapa sandaran berbagai dasar hukum yang telah

disebutkan di atas kita bahwa kepada suatu kesimpulan bahwa jual beli

adalah suatu yang di syaratkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam

prakteknya ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang

terdapat dalam jual beli itu sendiri yang tidak melanggar ketentuan dan

syariat Islam.


