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A. Deskripsi Teori dan Konsep 

1. Jual Beli 

a. Pengertian Jual Beli 

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti al-Bay’, al-

Tijarah dan al-Mubadalah, yang berarti menjual, mengganti dan 

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sebagaimana firman 

Allah: 

 

 ي�ر�ج�و ت龵ج�ا� لن� ت�ب�و�

 
Artinya: Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang 
tidak akan rugi. (QS. Faathir: 29). 

 

Lafal al-bay’ dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk 

pengertian lawannya, yakni kata ‘asysyira (beli). Dengan demikian, 

kata al-bay’ berarti jual, tetapi juga sekaligus beli.1 Menurut bahasa 

(etimologis), sebagaimana dikemukakan dalam kitabnya Kifayah al-

Akhyar adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                             
1Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, 111. 



 عطا شئ  مقا بلة شئ

 

Artinya: “Memberikan sesuatu untuk ditukar dengan yang 
lain. 

 
Adapun pengertian jual beli menurut istilah terminologis, 

adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan 

keridaan antara keduanya.2 

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang 

dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain 

atas dasar saling merelakan. 

Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang 

sesuai dengan aturan Syara’. 

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasaruf) 

dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara dll. 

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual 

beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang 

mempunyai nilai secara sukarela di antara ke dua belah pihak, yang 

satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai 

dengan perjanjian  atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara’ dan 

disepakati.3  

Menurut Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul 

Muin: 

                                                             
2Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Nur Hasanuddin, Terj. “Fiqh Sunnah, Jakarta: Pena Pundi 

Aksara Cet. Ke-4, 2006, 120. 
3Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawi Pers, 2010), 67-69. 



صو جه   مقا بلة ما مبا على 

 
  

Artinya: “Menukarkan sejumlah harta dengan harta yang 
lain dengan cara khusus.4 

 
Imam Taqi al-Din mendefinisikan jual beli adalah tukar 

menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasaruf) dengan ijab 

dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.5 

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa 

pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau 

barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antar kedua belah 

pihak, yang satu menerima bendabenda dan pihak lain sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. 

b. Landasan Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama 

umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran, Sunah, 

Ijmak dan qiyas.  

1) al-Qur’an 

لّله�  لّرب�ا�ح�ّل   لب�ي�ع� �ح�ر�ّ� 

 
Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba> … 
(QS. al-Baqarah: 275)  

 
 
 

                                                             
4Zainuddin Malibari, Fathul Muin, Moch. Anwar, Terj. “Fathul Mu’in”, Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-1, 1994, 763. 
5Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, Kifayatul Akhyar, Juzz II, CV. 

Alma’arif, Bandung, t.th,  239. 



 

 لي�س� ع�لي�كم� ج�ن�ا�  ت�ب�ت�غ�و فض�ال م龵ن� �ّبكم�

 
Artinya: Tiada salahnya kamu mencari rezeki dari Tuhanmu (QS. 
al- Baqarah: 198) 

 
 ِإال َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم 

 
 

Artinya: kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka 
sama suka di antara kamu… (QS. al-Nisa>’: 29) 

 
2) Sunah 

 

طيب ؟ فقل لكسب  سلم   هللا عليه  لن صلى  لر جل : سئل  بيد عمل 

حلاكم(كل بيع م  لبز   ( 

 
Rasulullah Saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai 
pekerjaan (propesi) apa yang paling baik. Rosulullah ketika itu 
menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang 
diberkati. (HR al-Bazzar dan al-Hakim). 

 

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-

kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadis dari Abi 

Sa’id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan 

Ibn Hibban, Rosulullah saw. Menyatakan: “jual beli itu didasarkan 

kepada suka sama suka”.6 

3) Ijmak 

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan 

dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi 

                                                             
6Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 113-114. 



kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, 

bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, 

harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.7 

4) Qiyas 

Adapun menurut qiyas (analogi hukum) yaitu dari satu 

sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya 

suatu proses hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu 

disebabkan karena kebutuhan manusia sangat bergantung pada 

sesuatu yang ada dalam barang milik saudaranya. Sudah tentu 

saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa 

ganti. Dari sini, tampaklah hikmah diperbolehkannya jual beli agar 

manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai yang diinginkannya.8 

c. Syarat dan Rukun Jual Beli 

Disyariatkannya jual beli adalah untuk mengatur 

kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan 

tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak 

terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan 

atas ketentuan al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman dalam ajaran 

islam. 

Dengan jual beli, maka interaksi dalam dunia muamalah 

manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rizqi 

                                                             
7Sale Al-Fauzan, Mulakhosul fiqhiyah, Abdul Hayyi Al-Kahani, Terj. Fiqh Sehari-hari, 

Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-2, 2005, .365. 
8Ibid. 



dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu 

kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila 

jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang 

melindungi tentang kewajiban dan hak yang melekat pada setiap 

individu. 

Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu Aqid (penjual dan 

pembeli), Ma’qud Alaih (obyek akad), S}ighat (lafaz ijab qabul).9 

1) Aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa 

orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang 

melakukan akad ialah: 

a) Baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal 

akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka 

tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. 

Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak 

boleh menjual harta sekalipun miliknya. 

b) Dengan kehendaknya sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan 

perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan 

tekanan atau paksaan pihak lainnya.10 Namun jika pemaksaan 

tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli 

dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksa 

menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, 

                                                             
9M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2003, 118. 
10 Chairuman Parasibu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, 

Jakarta: Sinar Grafika, 1994,  35. 



maka paksaan ini adalah paksaan yang berdasarkan atas 

kebenaran. 

c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam 

benda-benda tertentu, bukan untuk penjual. Kalau yang dibeli 

itu sesuatu yang tertulis di dalamnya firman Allah, walau satu 

ayat sekalipun. Seperti membeli Al-Qur’an atau kita-kitab 

Nabi.11 

2) Ma’qud alaih (obyek akad), syarat-syarat benda yang menjadi 

obyek akad ialah: 

a) Suci (halal dan baik)  

Disyaratkan barangnya harus dalam keadaan suci. Hal 

ini berdasarkan hadis Rasulullah saw.: 

هللا عليه  هللا صل  سو  ع  نه  هللا عنهما  ضي  هللا  عن جا بربن عبد 

لفتح خلت : هو مبكه, سلم يقو عا  مليتة  خلمر  حر بني 

 ١٢)متفق عليه... (آلصنا
 

Artinya: Jabir bin Abdillah menceritakan, bahwa ia mendengar 
Rosulullah bersabda pada tahun futuh (pembukaan) di Makkah: 
sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, 
babi dan berhala...(mutafaqun alaih) 

 
Rasulullah tidak memberikan keringanan dalam 

memperjualbelikan barang-barang tersebut dan tidak pula 

mencegah untuk memanfaatkannya. Tidak sama dan tidak ada 

                                                             
11Idris Ahmad, Fiqh menurut Mazhab Syafii, Jakarta: Widjaya, Cet-1, 1969, 8. 
12Ibid., Al-Hafidz bin Hajar Al-‘Asqalani,. 158. 



kaitannya antara mengharamkan jual beli barang tersebut 

dengan menghalalkan untuk memanfaatkannya.   

b) Memberi manfaat menurut syara, maka dilarang jual beli 

bendabenda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut 

syara, seperti menjual babi, cicak dan yang lainnya. 

c) Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, 

seperti: jika Ayahku menjual motor ini kepadamu. 

d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini 

kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak 

sah, sebab jual beli adalah satu sebab pemilikan secara penuh 

yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’. 

e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah 

menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap 

lagi, barang barang yang sudah hilang atau barang yang sulit 

diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke 

kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam 

tersebut terdapat ikan ikan yang sama.  

f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan 

tidak seijin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan 

menjadi miliknya.13 

g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat 

diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran 

                                                             
13Ibid., Hendi Suhendi,  72-73. 



yang lainnya, maka tidaklah jual beli yang menimbulkan 

keraguan salah satu pihak. 

3) S}ighat (lafaz ijab qabul) 

Akad adalah merupakan sebuah ekspresi dari sebuah niat 

untuk melakukan perbuatan tertentu yang berlaku pada sebuah 

peristiwa tertentu. Di dalam kitab-kitab fikih disebut juga dengan 

istilah Ijab Qabul.  

Rukun yang paling pokok dalam akad (perjanjian) jual 

beli itu adalah ijab-qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik di 

satu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain. Adanya ijab qabul 

dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya saling rida dari 

pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi berlangsung 

secara hukum bila padanya telah terdapat saling rida yang menjadi 

kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka saling rida 

itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri 

manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya 

diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya 

perasaan dalam tentang saling rida itu. Para ulama terdahulu 

menetapkan ijab qabul itu sebagai suatu indikasi.14 Ada 

kesepakatan ijab dan qabul pada barang dan kerelaan berupa 

                                                             
14Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003, 195. 



barang dan harga barang.15 Dasar hukumnya dapat ditemukan 

dalam Surat Al-Nisa>’ ayat 29: 

 

                       

                      

      

 
Artinya : "Wahai 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 maha penyayang kepadamu".16 

 
Dalam hal ini berlaku kaidah : 

ملبا ملعا ال بااللفا  لعقو باملقاصد   لع  

Artinya: ”yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan 
adalah niat dan makna, bukan lafadz dan bentuk formal 
(ucapan)”17 

 
Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah 

satu pihak yang melakukan akad dengan maksud untuk 

menggambarkan kehendaknya dalam melakukan akad dan hal ini 

tidak ditentukan pada salah satu pihak melainkan siapa yang 

memulainya. Sedangkan qabul adalah yang keluar dari tepi 

                                                             
15Sayyid Sabiq, Op. Cit, hlm. 148. 
16Ibid., Depag RI, 36 
17

Rahmad Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, h. 138 



(pihak), yang lain sesudah adanya ijab dengan maksud untuk 

menerangkan adanya suatu persetujuan.18 

Sebuah contoh, seseorang penjual menawarkan barang 

dagangannya dengan berkata: “Aku jual barang ini kepadamu 

dengan harga sekian rupiah”, kemudian disambut oleh orang yang 

akan membeli dengan ucapan : “Ya, aku setuju untuk membeli 

barang tersebut dengan harga sekian rupiah”. Maka perkataan 

penjual disebut ijab, sedangkan jawaban pembeli disebut qabul.  

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya “Fikih Sunah ijab 

merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua 

pihak yang melakukan akad dan qabul adalah yang kedua.19 

Menurut Imam Syafii jual beli bisa terjadi baik dengan 

kata-kata yang jelas maupun kinayah (kiasan) dan menurut beliau 

itu tidak akan sempurna sehingga mengatakan “sungguh aku telah 

beli padamu”.20 

Memperhatikan pendapat para fuqoha tersebut, maka 

dalam masalah ini penulis dapat menggarisbawahi bahwa jika 

kerelaan tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti 

ucapan (ijab qabul) atau dengan perbuatan yang dipandang urf 

(kebisaaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan. Dalam akad 

jual beli dapat juga dengan suatu kata yang menunjukkan 

                                                             
18Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, 21. 
19Ibid.,Sayyid Sabiq, 121. 
20 Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Ghazali Said, Terj. 

“Bidayatul Mujtahid”, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, Juzz II, 797. 



kepemilikan dan memberikan kefahaman terhadap apa yang 

dimaksudkan dengan kata lain bahwa ijab qabul terjadi tidak mesti 

dengan kata-kata yang jelas, namun yang dinamakan dengan akad 

atau ijab qabul itu sendiri adalah merupakan maksud dan makna-

makna yang dilontarkan antara penjual dan pembeli.  

Sedangkan ijab qabul yang merupakan rukun dari jual beli 

harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 

a) Keadaan ijab dan qabul satu sama lainnya harus di satu tempat 

tanpa adanya pemisah yang merusak. 

b) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal. 

c) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan 

obyek akad. 

d) Adanya kemufakatan walaupun lafaz keduanya berlainan. 

e) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu selama 

sebulan, setahun, dll adalah tidak sah.21 

Islam sendiri mengatur untuk menjaga jangan sampai 

terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, maka syari’at 

Islam memberikan hak Khiyar, yaitu hak untuk memilih 

melangsungkan atau membatalkan jual beli tersebut karena ada 

suatu hal bagi kedua belah pihak. Sedangkan Khiyar dalam jual 

beli menurut Hukum Islam ialah hak memilih diantara penjual dan 

                                                             
21Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001,  40. 



pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan akad karena 

terjadinya sesuatu hal. 

Diadakannya khiyar oleh syara’ agar kedua orang yang 

berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing- masing lebih 

jauh, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran 

merasa tertipu. Hak-hak tersebut dapat berbentuk: 

a) Khiyar majlis, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad 

mempunyai hak pilih meneruskan atau membatalkan jual beli 

selama masih berada dalam satu majlis. Khiyar majlis 

diperbolehkan dalam semua bentuk jual beli. 

b) Khiyar syarat, yaitu salah satu pihak yang melakukan akad 

dalam jual beli dengan syarat diperbolehkan melakukan khiyar 

dalam waktu tertentu.22 

Khiyar syarat ini dapat digunakan dalam segala macam jual 

beli. Akan tetapi tidak berlaku bagi orang-orang yang sejenis 

riba. Khiyar syarat batal dengan ucapan dan tindakan pembeli 

terhadap barang yang dibelinya dengan cara mewakafkan, 

menghibahkan atau membayar harga tersebut. Karena 

tindakannya tersebut menunjukkan keridaannya atas akad jual 

beli.23 

c) Khiyar aib (cacat), yaitu hak memilih dimana pembeli boleh 

mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang 

                                                             
22Ibid,  408-410. 
23Ibid., Sayyid Sabiq, 160. 



yang dibeli itu terdapat cacat yang mengurangi nilai atau 

sesuatu yang berharga pada barang itu.24 Sebagaimana dalam 

hadis: 

 

عي ملبيع بظهو تى    ملبيعيثبت ملشترجاهال مبا يا   ٢٥ب قدمي منقص قيمة  

 
Artinya : Bagi pembeli yang belum mengetahui hal-hal yang akan 
datang ditetapkan hak khiyar untuk mengembalikan barang yang 
telah dibelinya karena menemukan kecaatan sejak semula 
(sebelum penerimaan yang mengurangi nilai barang tersebut). 
 

d) Khiyar ru’yah, adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk 

menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan 

terhadap suatu obyek yang belum ia lihat pada saat akad 

berlangsung. Khiyar atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara 

penjual dengan pembeli, seperti khiyar sifat. Apabila sifat-sifat 

yang telah disepakati bersama dalam satu akad, tidak sesuai 

dengan menerima barang, maka hak khiyar ada pada pembeli, 

apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti 

kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati 

terdahulu. 

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui 

adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak 

ada lagi khiyar setelahnya.26 Alasannya ia telah rela dengan barang 

                                                             
24Ibid., Sudarsono, 412. 
25Ibid., Zainuddin Al-Malibari, Fathul Muin, 799. 
26Ibid., Sayyid Sabiq, 161. 



tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum 

mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah 

akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak 

melakukan khiyar antara mengembalikan barang atau meminta 

ganti rugi sesuai dengan adanya cacat. 

Para ulama lebih memprioritaskan Khiyar aib bagi pihak 

pembeli. Karena kebanyakan uang yang dipakai sebagai alat 

pembayaran bersifat resmi sehingga jarang terjadi adanya 

kecacatan (kepalsuan).27 

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan 

yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan 

barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun. Jika kedua belah 

pihak sepakat bahwa pembeli tetap memegangi barangnya, sedang 

penjual memberikan ganti rugi cacatnya maka kebanyakan fuqaha 

amshar membolehkannya.28 

2. Jual Beli al-Istis}na>’ 

Syariat hukum Islam selamanya tidak pernah memberatkan 

pemeluknya, dalam kebebasannya, kemauannya, muamalahnya dan 

transaksinya, pastilah terdapat kemaslahatan, kebijaksanaan dan 

keadilan dalam setiap praktek tukar menukar kepemilikan. Aturan-

aturan fikih yang telah disusun oleh para mujtahid di dalam semua 

praktek muamalah harus berdasarkan atau sesuai dengan dalil nash 

                                                             
27Ibid., Zainuddin Al Malibari, 800. 
28Ibid.Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, 815. 



dan kaidah-kaidah umum untuk ditetapkan sebagai bagian dari 

kearifan syariat. Karena faktor kebutuhan ekonomi dan sulitnya 

menjalani kehidupan yang layak, maka akad salam dan istis}na>’ 

dilegalkan oleh syara’ walaupun keduanya menyalahi sebagian 

prinsip fikih muamalah yaitu mengakadi ma’qud alaih yang tidak ada 

(bai’ul ma’dum).29 

a. Pengertian al-Istis}na>’ 

Berasal dari kata  صنع (s}ana’a) yang artinya membuat 

kemudian ditambah huruf alif, sin dan ta’ menjadi  ستصنع  

(istashna’a) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu.30 

Istis}na>’ atau pemesanan secara bahasa artinya: meminta 

di buatkan. Menurut terminologi ilmu fikih artinya: perjanjian 

terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual 

dengan syarat di buatkan oleh penjual, atau meminta di buatkan 

secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual. 

Apabila bahan baku dari pihak pembeli/pemesan, maka 

termasuk akad ijarah. Seperti membeli mobil yang akan dirakit 

oleh kontraktor, membeli busana yang akan dirancang dan dijahit 

oleh penjual, membeli rumah yang akan diarsiteki dan dibangun 

oleh kontraktor, dll. 

                                                             
29Wahbah al-Zuh}aili, al-Fiqh al-Isla>my wa Adillatuh, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), Juz 5, 

301. 
30 Tim laskar pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h. 

19-20. 
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Dalam wacana fuqaha (Hanafiyah), transaksi demikian 

memiliki kemiripan dengan transaksi salam dari segi barang yang 

menjadi tanggungan kontraktor, dan berbeda dengan salam dari 

segi keharusan penyerahan pembayaran modal/uang di majlis, 

batas waktu an kriteria barang. Dan juga mirip dengan dengan 

transaksi ijarah dari jasa penggarapan atau pengerjaan yang 

dilakukan kontraktor, dan berbeda dengan transaksi ijarah dari segi 

keharusan pengadaan barang dari pihak al-s}ani'. 31 

Secara istilah ialah akad  jual beli antara pemesan dengan 

penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. 

Menurut pandangan ulama : 

1) Mazhab Hanafi 

لعمل لذمة شر فيه    عقد على مبيع  
Sebuah akad untuk sesuatu yang tertanggung dengan 

syarat mengerjakaannya. Sehingga bila seseorang berkata 

kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, 

"Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham", dan 

orang itu menerimanya, maka akad Istis}na>’ telah terjadi dalam 

pandangan mazhab ini. 

                                                             
31Ibid., 



2) Mazhab Hambali 

لسلم جه غ    بيع سلعة ليست عند على 

Jual-beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang 

tidak termasuk akad salam. Dalam hal ini akad Istis}na>’ mereka 

samakan dengan jual-beli dengan pembuatan (بيع بالصنعة). 

3) Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah 

لصناعا ملسلم للغ من   لشي 
Suatu barang yang diserahkan kepada orang lain 

dengan cara membuatnya.Transaksi Bai’ al-Istis}na>’ merupakan 

kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam 

kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. 

Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk 

membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah 

di sepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah 

pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran di lakukan 

di muka, melalui cicilan atau di tangguhkan sampai suatu 

waktu pada masa yang akan datang.32 

Menurut Ulama fuqaha, bai’ al-Istis}na>’ merupakan suatu 

jenis khusus dari bai’ al-salam. Bisaanya jenis ini di pergunakan di 

bidang manufaktur dan konstruksi. Dengan demikian ketentuan 

bai’ al-istishna, mengikuti ketentuan dan aturan bai’ al-salam. 

                                                             
32Ibid. , 



Dalam perjanjian al-Istis}na>’ ini, pihak pemesan atau 

pembeli disebut mustas}ni’ dan penjual, kontraktor atau pembuat 

disebut al-s}ani’ dan barang yang dijadikan objek maka disebut al-

mas}nu'. 

b. Dasar Hukum Istis}na>’ 

Hukum transaksi bai’ istis}na>’ terdapat dalam al-Qur’an dan 

Hadis. 

1) Al-Qur’an 

لّربا لّله� لب�ي�ع� �ح�ر�ّ�   �ح�ّل 

 
Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. 
al-Baqarah: 275) 
 

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan 

bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang 

nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan sahih. 

2) Hadis 

 

لّله龵  كان�أ��  ي�كت�ب�  هللا عنه ّ ن�بىّ�  ضي  لى لع�ج�م فق龵يل له� ع�ن�أن�س 

الّ ك龵ت�اب�ا ع�لي�ه龵 خ�ات龵م� كأّنى :قا.فاص�طن�ع� خ�ات�م�ا م龵ن�ف龵ضّ�ة�. ّ لع�ج�م� الي�قب�لو 

龵龵ى ي�د龵ف 龵ه龵مسلم. ن�ظر� لى ب�ي�اض  
 

Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat 
kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa 
raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak 
distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin 
stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan 
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sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan 
beliau." (HR. Muslim) 

 

Secara umum landasan syariah yang berlaku pada bai’ 

al-salam juga berlaku pada bai’ al-Istis}na>’.Menurut Hanafi, bai’ 

al-Istis}na>’  termasuk akad yang dilarang karena mereka 

mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan 

harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam istis}na>’, 

pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. 

Namun mazhab Hanafi menyetujui kontrak istis}na>’  atas dasar 

istihsan.33 

Tujuan istis}na>’ umumnya diterapkan pada pembiayaan 

untuk pembangunan proyek seperti pembangunan proyek 

perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan, 

dan sarana jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah pembiyaan 

investasi.34 

c. Rukun dan Syarat Istis}na>’ 

Pada prinsipnya bai’ al-Istis}na>’ adalah sama dengan bai’ al-

salam. Maka rukun dan syarat istis}na>’  mengikutibai’ al-salam. 

 Hanya saja pada bai’ al-Istis}na>’  pembayaran tidak dilakukan secara 

kontan dan tidak adanya penentuan  waktu tertentu penyerahan 

barang, tetapi tergantung selesainya barang pada umumnya.  Misal : 

                                                             
33Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema 

Insani, 2001),  114. 

34 Ismail, Perbankan syariah,( Jakarta : Kencana, 2011), 149-150. 
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Memesan rumah, maka tidak bisa dipastikan kapan bangunannya 

selesai, pembayaran bisa dilakukan di awal, tengah maupun akhir 

sesuai kesepakatan. Adapun Rukun dan Syarat bai’ al-salam yaitu35: 

1) Mu’aqidain : Pembeli (muslam) dan penjual ( muslam ilaih) 

a) Cakap bertindak hukum ( baligh dan berakal sehat). 

b) Muhtar ( tidak dibawah tekanan/paksaan). 

2) Obyek tr ansaksi ( muslam fih): 

a) Dinyatakan jelas jenisnya 

b) Jelas sifat-sifatnya  

c) Jelas ukurannya  

d) Jelas batas waktunya  

e) Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas  

3) Sighat ‘ijab dan qabul 

4) Alat tukar/harga  

a) Jelas dan terukur 

b) Disetujui kedua pihak  

c) Diserahkan tunai/cash ketika akad berlangsung  

3. Ijarah (sewa menyewa) 

a. Pengertian  

لة على ملنفعة لشى مو  متليكها بعو فهي بيع  عقدموضوعة ملبا مبد 

 ٣٦ملنافع

Berangkat dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa 

pada dasarnya ijarah memiliki pengertian umum yaitu meliputi upah 

atas pemanfatatan suatu benda / imbalan suatu kegiatan atau upah 

karena melakukan suatu aktivitas. Berdasarkan pada defininsi di atas 

                                                             
35Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung : PT. Al Ma’arif, 1998), 111. 
36Hasbi As-Sidiqy,Pengantar fiqh muamalah (Semarang: BulaN Bintang, 1997), 94. 



juga dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa sebenarnya juga 

termasuk dalam  jual beli, yakni menyewa membeli manfaat/kerja. 

Sewa-menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan arti, (االجارة) 

yang arti menurut bahsanya adalah sewa.37 al-ijarah makna semakna 

dengan kira’ (الكراء) yang artinya sewa tanah.38 Qodi  zadah, seperti 

dikutip abdur rozak, mengartikan: 

 ٣٩عقدعلى ملنافع بعو

Ulama’ Milikiyah dan Hanabillah mendefinifisikan dengan: 

 ٤٠ متليك منافع شئ مباحة مد معلومة بعو

 Ahmad Azhar basyir mendefinisikan ijarah yaitu suatu 

perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil/ manfaat suatu 

benda, binatang atau tenaga manusia.41 Menurut bahasa ijarah berarti 

upah, sewa, jasa, / imbalan.42 Dalam kamus umum bahasa Indonesia, 

sewa adalah memberikan pinjaman sesuatu dengan memungut uang 

sewa.43  

                                                             
37Ahmad Warsun al munawwir, Kamus al Munawwir Arab-Indonesia, cet.XIV, 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),  91. 
38Ibid., 1205. 
39Abdul Razaq as-Sanhuri, Aqd al-Ijarah, (Beirut Daral Fikr, tt), 16. 
40Wahhab al-Zuhaili al-Fiqhal-Islami Wa Adillatuh  Juz 5(Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 

3804. 
41Ahmad Azhar Basyir ,Hukum Islam Tentang waqaf, Ijarah, Syirkah, cet. XI 

(Bandung: al-Ma’arif ,1997), 24. 
42Abdul Aziz. Dahlan dkk, Ensklipedi Hukum Islam Jilid 2, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru  

Van Hoeve, 2005), 660. 
43W.J.S, Poewadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai 

Pustaka,1976), 937. 



 Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihalk yang lainnya 

kenikmatan dalam suatu barang selama suatu  waktu tertentu dan 

dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut 

belakangan itu disanggupi pembayarannya.44 

Berangkat dari rumusan pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa sewa menyewa merupakan: 

1) Suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan (Pada umumnya 

pemilik barang ) dengan pihak penyewa 

2) Pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu barang kepada 

penyewa untuk sepenuhnya dinikmati 

3) Perenikmatan berlangsung untuk jangka waktu trtentu dengan 

pembayaran sejumlah harga sewa tertentu pula  

Berangkat dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyawa adalah suatu perjanjian 

timbal balik yaitu memiliki/ mengambil suatu benda/ pekerjaan 

memberi imbalan.  

b. Dasar hukumnya 

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Ma’idah ayat 1 

disebutkan: 

 

                                                             
44Subekti Dan Tjitro SDudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet.XXVI< 

(Jakarta: Pradia paramita,2003), 381. 



ي�ه�ا م�ن�و لَّذ龵ين� ي�ا  بالعُ�قو龵 َُ�فو َ

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-
akad itu”.45 

 
Surat al-Baqarah ayat 233: 

                              

                             

                                   

                              

                            

       ٤٦ 

 
Dalam pembahasan ilmu fikih sewa dan upah disebut ijaroh adapun 
sewa ialah imbalan atau ganti rugi manfaat yang diterima dari suatu 
barang milik pihak lain. Sewa disebut juga al-ijaroh al-‘ain yang 
berkaitan dengan benda atau barang yang jelas wujudnya manfaatnya, 
misalnya, menyewa rumah, kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan 
upah ialah imbalan bagi manfaat yang diterima dari jasa atau 
pekerjaan lain. Upah disebut juga ijarah pengakuan yang berkaitan 
dengan memberikan jasa melalui pekerjaan atau keahlian meskipun 
jasa tersebut  tidak dirasakan secara langsung saat itu. 

 
c. Rukun Ijarah 

 Menurut ulama’ Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan 

qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, al-istijar, 

dan al-ikraq.  

Menurut ulama’ jumhur, rukun ijarah ada 4 ( empat ), yaitu:  

                                                             
45Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 156. 
46Al-Baqarah (2) : 233. 



1) ‘aqid ( ada orang yang berakad)  

Masing-masing dari muta’akidan harus memenuhi syarat yaitu: 

a) Harus ahli dalam menjalankan akad tidak boleh gila atau orang 

yang hijr ( Dilarang mengelola uangnya ) 

b) Harus atas kehendak sendiri, karena kata-kata orang yang 

dipaksa itu tidak mempengaruhi sama sekali terhadap 

terjadinya akad atau pembatalan kontrak. 

2) Sighat akad 

 Secara etimologis perjanjian yang dalam bahasa arab 

diistilahkan dengan mu’ahadzah’ ittifa’, ‘aqad atau kontrak.47 

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara 

yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat 

hukum pada obyek. Akad adalah suatu perbuatan kesepakatan 

antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau 

dengan beberapa orang yang lain untuk melakukan suatu 

perbuatan tertentu. 

  Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang 

atau lebih mengikatkan diri pada yang lain. Akad sewa-menyewa 

adalah bentuk pernyataan antara  kedua pihak dalam menindak 

lanjuti perjanjian dengan memperjelas tata cara transaksi sewa-

menyewa. S}ighat yang sah apabila terjadi dalam suatu majlis, ijab 

dan qabul tidak ada pemisah. 

                                                             
47Chairuman Pasaribu, dkk, Hukum Perjanjian  Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

1996), 1. 



Ijab adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari 

pihak yang melakukan teransaksi dan menunjukan keinginan 

melakukan transaksi. Qabul adalah pernyataan terakhir keluar dari 

pihak kedua yang menunjukan kerelaan menerima pernyataan 

pertama. Ijab dan qabul bisa dapat dilakukan secara lisan, tulisan 

dan isyarat yang memberikan pengertian atau berupa perbuatan 

yang menjadi kebisaaan ijab-qabul.48 

Harus ada kesepakatan dalam ijab dan qabul. Qabul harus 

sudah terlaksana sebelum terjadinya suatu yang mengarah pada 

pembatalan akad. Hendaknya ijab dan qabul itu memakai kalimat 

yang bisaa dipakai. 

3) Ujrah (upah) 

Yang dibuat akad ada dua macam yaitu: ada uang untuk 

membyar (upah) ada barang yang dimanfaatkan.  

Adapun syarat-syarat yaitu: 

a) Sudah jelas/ sudah diketahui jumlahnya, karewna ijaroh adalah 

akad timbal balik dan tidak sah dengan upah yang belum 

diketahui  

b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil 

uang dari pekerjaannya karena dia sudah mendapatkan gaji dari 

sewanya. 

c) Uang sewa harus diserahkan dengan penerimaan barang yang 

disewa, maka uang sewanya juga harus lengkap. 

                                                             
48Haris Faulidi Asnawi, transaksi bisnis E-Commerce Perspektif Islam (Yogykarta: 

Magistra Insania Press, 2004), 78. 



d) Manfaat49 

d. Syarat Ijarah  

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan a‘qid (orang yang 

berakad) atau ma’qud ‘alaih (barang yang menjadi obyek akad), 

‘ujrah (upah), dan zat akad (nafs al-‘aqad). Adapumn syarat-syarat 

ijarah itu antara lain:50 

1) Adanya keridhoan dari kedua belah pihak 

Syarat ini didasarkan pada firman allah SWT:  
  

                        

          ٥١ 

2) Adanya manfaat dalam sesuatu yang diperjanjikan, untuk 

menghindari terjadinya perselisihan. Dengan adanya kejelasan 

manfaat maka akan menghilangkan perselisihan dan pertentangan. 

Jika sesuatu yang diperjanjikan tersebut tidak diketahui 

manfaatnya yang mendorong adanya perselisihan maka perjanjian 

tersebut tidak sah. Adapun cara untuk mengetahui yang 

diperjanjikan harus dengan jelas menjelaskan manfaatnya, 

pembatasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaanya. 

3) Sesuatu yang diperjanjikan dapat dilaksanakan dalam realita dan 

sesuai dengan hukum syara’, dari syarat ini dalam realita atau 

hakikat tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan 

                                                             
49Helmi Karim, Fiqh Muamalah, cet. I ,edisi I(Jakarta Utara: PT Raja Persada,1993), 

29. 
50Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, cet, II, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 26. 
51An-Nisa’ (4): 29 



anaknya sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah 

menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk 

membersihkan ,masjid sebab diharamkan syara’. 

4) Kemanfaatan yang diperjanjikan dibolehkan menurut syara’. 

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang 

diperbolehkan syara’, seperti menyewakan rumah untuk ditempati 

atu menyewakan jaring untuk mencari ikan dan lain-lain. Para 

ulama’ sepakat melarang ijarah, untuk maksiat atau berbuat dosa. 

Dalam kaidah fikih dinyatakan: 

و علياملعاصي ال   ٥٢الستئجا

“Menyewakan untuk suatu kemaksiatan tidak boleh.” 

5) Tidak menyewakan untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, 

diantara contohnya adalah untuk sholat fardlu, puasa,dan lain-lain, 

juga dilarang menyewakan istri sendiri untuk melayaninya sebab 

hal itu merupakan kewajiban si istri. 

6) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak 

menyewakan diri untuk ketaatan sebab manfaat dari ketaatan 

tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari 

sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan 

mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya. Hal ini 

didasrkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni bahwa 

                                                             
52Ibnu Rusdy, Bidayah al-Mujtahid Wa an- Nihayah al-Maqtasid, Juz I (Beirut Daral 

al-Fikr),, 218. 



Rasululloh SAW melarang untuk mengambil bekas gilingan 

gandum, ulama Syafi’iyyah menyepakati dan ulama Hanabillah 

serta Malikiyyah membolehkannya jika ukurannya jelas sebab 

hadis tersebut dipandang tidak  sohih. 

7) Manfaat yang diperjanjikan sesuai dengan keadaan yang umum. 

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat 

berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang 

dimaksud dengan ijarah.   

Bagan 1: Kontrak Ijarah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلجا  

  على لعني/ منافع ألعيا 

  على لذمة/ منافع  لذمة 

 شخص معني

 عني معني

عني موصو  

لذمة  

ملعقو عليه  

لعاقد  

لصيغة  

ا  

 قبو

ج/مؤجر  

 مستأجر

 منفعة

جر  

ة  صر

 كناية

 معينة

  لذمة
مة لشخص  

 تقد باملد فقط

 تقد بالعمل فقط

قد باملد  بالعملت  



4. al-‘Urbu>n (Uang muka) 

a. Pengertian 

Lafaz al-‘urbu>n terdapat empat lughat yang paling fasih 

adalah dengan dibaca fathah ‘ain dan ra’nya (al-‘arabu>n), dibaca 

d}ummah huruf ‘ain dan menyukun huruf ra’ (al-‘urbu>n) dan juga 

terdapat kata al-‘urba>n dengan dibaca d}ummah ‘ainnya dan disukun 

ra’nya. Kata tersebut berasal dari bahasa ajam yang diadobsi kedalam 

bahasa arab. Makna asal dalam bahasa adalah mendahulukan.53 Uang 

muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai 

tanda jadi pembelian: panjar: persekot.54 

Jualbeli ‘urbu>n adalah membeli barang dengan menyerahkan 

uang muka kepada penjual dengan syarat jika jadi jual beli tersebut 

maka uang muka dihitung dalam transaksi pembayaran, dan jika jual 

beli gagal maka uang muka menjadi milik penjual.55 

 Panjar atau panjer dalam kamus hukum adalah suatu 

pemberian uang atau barang dari penjual sebagai tanda jadi atau 

pengikat menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika 

ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat 

                                                             
53 Ibid., al-Zuhaili, Fiqih, Juz 4, 219. 
54Dagun Save. M, Kamus Besar Ilmu pengetahuan, edisi kedua, cet. V, (Jakarta: 

LPKN,1997), 1161. 
55

 IbnuQudamah, al-Mughni, juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), 166. 



diminta kembali.56 Panjar diartikan sebagai hal yang dijadikan 

perjanjian dalam jual beli.57 

Secara terminology panjar berarti sejumlah uang yang 

dibayarkan dimuka  oleh pembeli barang kepada penjual. Jika akad 

dilanjutkan maka uang muka masuk dalam harga pembayaran. Jika 

tidak jadi maka jadi milik penjual . panjar adalah kompensasi dari 

penjual yang menunggu selama beberapa waktu.58 

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa tidak menutup 

kemungkinan adanya penggunaan uang muka: persekot: panjar (Uang 

Muka) atau yang dikenal dengan membayar uang sebagai tanda jadi 

atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi 

dilaksanakan. sering menjadi perdebatan di masyarakat keberadaan 

uang muka antara pendapat yang memperbolehkan dengan opini yang 

dianggap melarang keras karena merupakan perkembangan 

pelaksanaan riba.                                                                  

Ada sebagian masyarakat yang tidak perduli dengan konflik 

pemberlakuan uang muka dalam aktivitas bermuamalah,ternasuk 

sewa menyewa. 

                                                             
56J.CT Simorangkir, Dkk, Kamus Hukum, cet.II,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 120. 
57Shalah as-Syawi dan Abdullah al-Muslih, fiqih ekonomi keuangan islam, (Jakarta: 

Darul Haq: 2004), 131. 
58Ibid 131-132, 



b. Dasar Hukum 

Beberapa ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda 

mengenai pandangan hukum terhadap panjar. pendapat itu antara 

lain: 

Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan tentang 

jual beli ini.imam Malik, Syafii menyataakan ketidaksahannya, 

karena adanya hadis: 

                                                                      ٥٩سو هللا عن بيع لعرباى �

Dan karena terdapat syarat fasad dan al-Ghoror, juga hal ini 

masuk dalam katagori memakan harta orang lain dengan bat}il. 

Demikian juga dengan nash-habul ra’yi (madzhab Abu Hanifah) 

menilainya tidak sah. 

Dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaili yang berjudul Fiqihu al-

Islamiyyu wa Adillatuhu, Juz 4 juga menuliskan bahwa Mayoritas 

ahli fikih berpendapat jual beli dengan uang muka adalah jual beli 

yang dilarang dan tidak sah. Tetapi menurut ulama Hanafi jual beli 

uang muka hukumnya hanya fasid karena cacat terjadi pada harga. 

Adapun mazhab Maliki dan Syafii jual beli ini adalah jual beli yang 

batal, berdasarkan larangan Nabi terhadap jual beli ‘urbun (uang 

muka). Jual beli ini mengandung gharar, spekulasi, dan termasuk 

memakan harta orang lain, jika dengan perjanjian uang muka tidak 

                                                             
59Hadis riwayat Abu Dawud ,no. 3502, Ibnu Majah, no 3196 dari amru Syu’aib dari 

ayahnya,dari kakeknya, diriwayatkan oleh Malik dalam al-Muwatha’. 1419. 



kembali ketika pemesanan dan penyewaan tersebut tidak jadi (batal). 

Sedangkan apabila uang muka dikembalikan ketika transaksi tidak 

jadi maka diperbolehkan. Dan sebagian ulama lain (mazhab Hambali) 

menyatakan kebolehan jual beli dan sewa menyewa dengan uang 

muka sebagai perjanjian kompensasi berbahaya bagi pihak lain, 

karena resiko menunggu dan tidak berjalannya usaha. Selain itu, 

hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kasus uang muka bukanlah hadis 

sahih.60 

Imam Abu Daud dalam Sunannya, Kitab Al-Buyu’, Bab Fi 

Al-Urban, hadis no 3039. 

 

 龵ن�ه� قا ن�ه�ى �س�و للَّه 龵龷ع�ن� ج�د 龵ع�ن� ع�م�ر ب�ن ش�ع�ي�ب ع�ن� بيه 龵ص�لَّى للَّه� ع�لي�ه

 龵بو (�س�لَّم� ع�ن� ب�ي�ع لع�ر�ب�ا لنسائي  د   ٦١)هو ملالك  ملوطأ,  
 

Dari Amru bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata bahwa 
Nabi SAW melarang jual beli Urban.’ (HR. Ahmad, Nasa’i, Abu 
Daud dan Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Malik dalam Al-
Muwatha’) 

 
Imam Al Qurtubi dalam Tafsirnya (5/150) menyatakan: 

Diantara bentuk memakan harta orang lain denga bat}il adalah jual 

beli denga panjar (uang muka). Jual beli ini tidak benar dan tidak 

boleh menurut sejumlah ahli fikih dari ahli Hijaz dan Iraq, karena 

termasuk jual beli perjudian, ghoror, spekulatif, dan memakan harta 

                                                             
60Wahbah Al-Zuhaili, Fiqihu al-Islamiyyu wa Adillatuhu, Juz 4, (Damaskus: Daru al-

Fikr, 2008), 275. 
61

 Imam Abu Daud dalam Sunannya, Kitab Al-Buyu’, Bab Fi Al-Urban, hadits no 
3039. 



orang lain dengan bat}il tanpa penganti dan hadiah pemberian dan itu 

jelas bat}il menurut ijma’62. 

Imam Ahmad berpendapat tidak apa-apa (sah) dan itu sudah 

dilakukan oleh sahabat ibn Umar ra. dan diriwayatkan dari sahabat ibn 

Umar ra. bahwa sesungguhnya beliau melegalkan jual beli ‘urbun. 

Ibnu Sirrin berpendapat tidak apa-apa. Sa’id bin Musayyab 

dan IbnuSirrin berpendapat tidak apa-apa ketika tidak senang dengan 

barang yang dibeli kemudian mengembalikannya disertai dengan 

memberi sesuatu kepada penjual. Kemudian dari pendapat Sa’id bin 

Musayyab dan Ibnu Sirrin tersebut Imam Ahmad berkomentar, 

“apakah hal tersebut tidak searti dengan ‘urbun?. 

Abu al-Khithab cenderung untuk tidak mengesahkan jual beli 

‘urbun dan itu adalah pendapat imam Malik dan imam Syafi’i. 

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan 

Hasan karena sesungguhnya Nabi saw. melarang jual beli ‘urbun, 

hadis riwayat Ibn Majjah. Dan karena dalam ‘urbun sesungguhnya ada 

pensyaratan yang menguntungkan penjual dengan tanpa ada ganti 

sehingga tidak sah. Dan karena hal tersebut setara dengan khiyar 

majhul seperti halnya orang yang memliki hak khiyar berkata: 

“kapanpun engkau mau silahkan kembalikan barang asalkan disertai 

dengan uang.63 

                                                             
62 Ibid. 

63IbnuQudamah, al-Mughni, juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), 166-167.  



Mazhab Syafi’i menyatakan batal jika syarat berupa uang 

muka akan hangus jika jual beli tidak jadi disebutkan dalam akad.64 

Perkembangan zaman menuntut segala sesuatu serba cepat 

dan praktis, hadis tersebut tidak bisa begitu saja dijadikan sandaran 

kaarena jika kedua pihak saling rela  melakukan akan tentu tidak 

menjadi masalah. 

Allah SWT berfirman bahwa: 

               ٦٥ 

 
Riba adalah suatu hal yang sangat tidak disukai oleh Allah. 

Apabila panjar yang diterapkan kepada pembeli sangat memberatkan 

tentu akan menjadi suatu masalah yang hampir sama dengan riba 

yaitu merugikan orang lain. 

Baik jual beli atau sewa-menyewa dengan uang muka artinya 

menjual barang kemudian calon pembeli atau penyewa memberikan 

uang kepada pihak yang menjual atau mempersewakan dengan syarat 

jika jadi membeli atau menyewa maka uang muka masuk dalam harga 

beli atau sewa, jika tidak jadi dilakukan maka uang muka yang telah 

dibayarkan menjadi milik penjual. sewa menyewa mempunyai 

kesamaan dengan jual beli dengan sistem uang muka. Itu berarti jual 

beli dengan sistem uang muka adalah penjual menjual barang dan 

pembeli memberi uang kepada penjual dengan syarat jika membeli, 

maka uang muka masuk dalam harga yang harus dibayar. jika tidak 

                                                             
64Yahya bin Syarof al-Nawawi, al-Majmu’ juz 9, (Mesir: MaktabahMatbaah al-Muniriah), 408. 

65Al-Baqoroh (2) : 275. 



jadi menyewa maka sejumlah uang itu menjadi milik pemberi 

sewaan.66 

Oleh karena transaksi uang muka sudah menjadi tradisi dan 

sebagai unsur komitmen dalam hubungan bisnis serta menjadi hajat 

(kebutuhan mendesak) dalam setiap transaksi yang terjadi, khususnya 

di masa-masa sekarang ini,  maka ulama kontemporer memberikan 

padangan sebagai berikut : Prof Dr Wahbah Zuhayli dalam Al-Fiqh 

Al-Islamiwa Adillatuhu (Jilid 3/ hal 120), bahwa jual beli sistem 

urbun adalah sah dan halal dilakukan berdasarkan ‘urf (tradisi yang 

berkembang). Karena hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kasus jual 

beli ini, tidak ada satupun yang sahih. 

c. syarat-syarat al-‘urbu>n 

1) Objek barang harus jelas dan merupakan barang yang dapat 

ditransaksikan menurut syariah.  

2) Jangka waktu yang diberikan untuk menentukan sikap, jadi atau 

tidak jadinya membeli suatu barang harus diberikan batasan secara 

jelas, agar terhindar dari gharar. Misalnya jangka watu 1 hari, 2 

hari, atau 3 hari, yang disepakati oleh kedua belah pihak yang 

berakad.  

3) Uang muka sebagai tanda jadi atau tanda komitmen harus 

berdasarkan kesepakatan, yang jumlahnya merupakan perkiraan 

kerugian riil penjual, apabila nantinya pembeli tidak jadi membeli.  

                                                             
66 Shalah ash-Shwi dan al-Muslih fikih ekonomi keuangangan islam... 132. 



4) Uang muka yang akan menjadi milik penjual, ketika pembeli tidak 

jadi membeli barangnya merupakan uang ganti rugi (ta’widh), atas 

kerugian riil penjual. Dan ketika apabila dihitung masih ada 

sisanya, maka sisanya harus dikembalikan kepada calon pembeli. 

d. karakteristik al-‘urbu>n 

1) Jual beli terhadap suatu objek barang tertentu dimana pembeli 

melakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi kepada 

penjual, dengan harga tertentu. 

2) Objek barang-barang tersebut masih dalam genggaman penjual. 

3) Jika pembeli jadi dan ingin meneruskan transaksi jual beli, maka 

pembeli akan membayarkannya secara tunai. Uang muka tanda jadi 

pembayaran, akan masuk ke dalam harga yang akan dibayarkan. 

Namun jika pembeli tidak jadi meneruskan transaksi, maka uang 

muka yang telah dibayarkan akan menjadi milik si penjual, tanpa 

ada konpensasi apapun.  

4) Umumnya jangka waktu penentuan jadi tidaknya transaksi relatif 

tidak jelas. 

5) Pembeli memiliki hak khiyar (meneruskan atau membatalkan 

transaksi), namun penjual tidak memiliki hak khiyar. Sehingga di 

satu sisi, ‘urbu>n menguntungkan pembeli dan kecenderungannya 

merugikan penjual. 

Ulama mengemukakan bahwa diantara illat (sebab) 

dilarangnya jual beli ‘urbu>n adalah sebagai berikut :  



1) Adanya unsur gharar, yaitu umumnya terjadi pada dua hal yaitu,  

a) Ketidakjelasan, apakah pembeli jadi membeli barangnya atau 

tidak 

b) Ketidakjelasan, dalam jangka waktu kepastian, jadi atau 

tidaknya pembeli akan membeli atau membatalkannya. 

2) Adanya unsur maisir (spekulasi), yaitu oleh karena adanya unsur 

gharar atau ketidakjelasan dari pembeli, maka dengan sendirinya 

muncul maisir (spekulasi) sehingga ia tidak menjualnya kepada 

orang lain. Padahal calon pembeli belum tentu membeli. 

3) Mengambil harta orang lain tanpa imbalan (batil), yaitu dalam hal 

ketika pembeli tidak jadi membeli, maka uang muka yang memang 

sejak awal dimaksudkan sebagai alat bayar, akan berpindah 

kepemlikannya menjadi milik si penjual tanpa ada konpensasi 

apapun buat si pembeli. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan 

penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai jual beli dan sewa 

menyewa, di antaranya adalah: 

Anisha Desy Fehidayaty Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS 

(Universitas Sebelas Maret) Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Evaluasi 

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Dengan Sistem Panjar Untuk Unit 

Simpan Pinjam Dan Unit Usaha Toko Pada Koperasi Pegawai PT. Telkom 



(KOPEGTEL) Solo.” Peneliti membahas untuk mengetahui dan 

mengevaluasi sistem akuntansi pengeluaran kas dengan sistem panjar untuk 

unit simpan pinjam dan unit usaha toko serta untuk mengetahui kelebihan 

dan kelemahan dari sistem tersebut. 

Rasta Andhika Wahyu Ramadhan, (F.3310100) Laporan Tugas 

Akhir yang berjudul “Analisis Penetapan Harga Sewa Ruang Usaha Pada 

Solo Grand Mall Tahun 2010” Peneliti membahas tentang bagaimana 

menentukan harga sewa ruang usaha yang tepat. 

Dalam sebuah penelitian yang berbentuk tesis karya Mukhlas 

(340908014) yang berjudul “Implementasi Akad Ijarah pada Pegadaian 

Syariah Cabang Solobaru.” Dalam tesisnya, peneliti membahas tantang 

aplikasi penerapan dari akad ijarah pada pegadaian, apakah sudah sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariat Islam atau belum. 

Tulisan yang berbentuk skripsi juga yang berjudul “Perspektif 

Hukum Islam terhadap Penerapan Prinsip Ijarah pada Praktik Tarif Jasa 

Simpan di Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta” oleh 

Farisa Aziza (03380451). Membahas tentang kegiatan jasa penyimpanan 

pada pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta terkait adanya 

praktik tarif. 

Penelitian Chandra Wibowo dalam bentuk tesis yang berjudul 

“Analisis Akad Ijarah di BMT Bina Ummah Godean (Perpekstif Hukum 

Kontrak dan Fikih)”. Dalam tesis ini peneliti membahas tentang praktik 

akad jual beli barang ditinjau menurut hukum kontrak dan fikih. 



Tesis yang ditulis oleh Sugiarto dengan judul “Kedudukan Notaris 

dalam Penerbitan Obligasi Syariah Berdasarkan Akad Ijarah pada Bank 

Syariah Mandiri di Jakarta”. Membahas tentang kedudukan notaris sebagai 

mu’jir atau pemilik jasa dalam penerbitan Obligasi Syariah. Kedudukan 

Notaris dalam Penerbitan Obligasi Syariah Berdasarkan Akad Ijarah pada 

Bank Syariah Mandiri di Jakarta. 

http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=review&sub=Review&act=view&typ=html&buku_id=34673&obyek_id=4&unitid=1&jenis_id=
http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=review&sub=Review&act=view&typ=html&buku_id=34673&obyek_id=4&unitid=1&jenis_id=
http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=review&sub=Review&act=view&typ=html&buku_id=34673&obyek_id=4&unitid=1&jenis_id=
http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=review&sub=Review&act=view&typ=html&buku_id=34673&obyek_id=4&unitid=1&jenis_id=
http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=review&sub=Review&act=view&typ=html&buku_id=34673&obyek_id=4&unitid=1&jenis_id=
http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=review&sub=Review&act=view&typ=html&buku_id=34673&obyek_id=4&unitid=1&jenis_id=


Down Payment 

Teori: 
 

Uang muka 
Jual beli 

Sewa menyewa 
 

Fokus Penelitian: 
 

1. Bagaimana praktik Down Payment pada transaksi jual beli roti dan donat Af’dzol 
Bakery di kecamatan Karangrejo kabupaten Tulungagung? 

2. Bagaimana praktik Down Payment pada transaksi jual beli roti dan donat Af’dzol 
Bakery di kecamatan Karangrejo kabupaten Tulungagung dalam perspektif 
Hukum Islam? 

3. Bagaimana praktik Down Payment  pada transaksi sewa menyewa kamar kost di 
dusun Srigading desa Plosokandang kecamatan Kedungwaru kabupaten 
Tulungagung? 

4. Bagaimana praktik Down Payment pada transaksi sewa menyewa kamar kost di 
dusun Srigading desa Plosokandang kecamatan Kedungwaru kabupaten 
Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam? 

Fokus Penelitian: 
 

1. Untuk mengetahui praktik Down Payment pada transaksi jual beli roti dan donat 
Af’dzol Bakery di kecamatan Karangrejo kabupaten Tulungagung. 

2. Untuk mengetahui praktik Down Payment pada transaksi jual beli roti dan donat 
Af’dzol Bakery di kecamatan Karangrejo kabupaten Tulungagung dalam 
perspektif Hukum Islam. 

3. Untuk mengetahui praktik Down Payment  pada transaksi sewa menyewa kamar 
kost di dusun Srigading desa Plosokandang kecamatan Kedungwaru kabupaten 
Tulungagung. 

4. Untuk mengetahui praktik Down Payment pada transaksi sewa menyewa kamar 
kost di dusun Srigading desa Plosokandang kecamatan Kedungwaru kabupaten 
Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam. 

Metode Penelitian: 
 

Pendekatan: Kualitatif 
Jenis penelitian: Studi Kasus 

C. Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Paradigma Penelitian 



 


	a. Pengertian al-Istis}na>’
	b. Dasar Hukum Istis}na>’
	c. Rukun dan Syarat Istis}na>’



