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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hukum Islam  

Marcus Tullius Cicero (Romawi) dalam De Legibııs menyatakan hukum 

adalah akal tertinggi (the highest reason) yang ditanamkan oleh alam dalam diri 

manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. 

Ukuran dan unsur yang digunakan dalam perspektif ini adalah aspek perbuatan 

yang boleh diperbuat manusia dan aspek perbuatan yang harus dihindari. 

Perbuatan manusia, antara yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, 

merugikan atau tidak merugikan, bertentangan dengan norma yang ditetapkan 

oleh negara atau tidak merupakan beberapa unsur yang menentukan rumusan 

mengenai hukum.
1
 

Hukum Islam merupakan istilah khas diIndonesia, sebagai terjemahan dari 

al-fiqh al-Islamy atau dalam keadaan konteks tertentu dari as-syariah al Islamy.2 

Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut Islamic law. Dalam Al-Qur’an 

dan Sunah, istilah al-hukum al-islam tidak ditemukan. Namun, yang digunakan 

adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah 

fiqih.3  

                                                           
1
 Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 

hal 1 
2
 Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Hukum...,hal.1 

3
 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu…, hal. 42 
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Fiqih adalah istilah Iain yang digunakan untuk menyebut hukum Islam. 

Istilah ini biasanya dipakai dalam dua arti. Pertama, dalam arti ilmu hukum atau 

paralel dengan istilah jurisprudence dalam bahasa Inggris sehingga dengan 

demikian fìqih merujuk kepada pengertian cabang studi yang mengkaji hukum 

Islam. Kedua, dipakai dalam arti hukum itu sendiri, dan paralel dengan istilah 

law dalam bahasa Inggris. Dalam arti ini, fìqih merupakan himpunan norma atau 

aturan yang mengatur tingkah laku, baik berasal langsung dari Alquran dan 

Sunnah Nabi saw. maupun dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Umumnya 

dalam praktik, fìqih dalam arti kedua ini dipakai secara identik dengan syariah 

dalam arti sempit. Perbedaannya hanya pada sisi penekanan di mana syariah 

menggambarkan dan menekankan bahwa hukum Islam berdimensi Ilahi dan 

bersumber kepada wahyu Allah, sedangkan fìqih menggambarkan karakteristik 

Iain dari hukum Islam, yaitu meskipun berkarakter ilahiah, penerapan dan 

penjabarannya dalam kehidupan riil dan konkret masyarakat sepenuhnya 

merupakan upaya manusiawi.4 

Hukum Islam itu sendiri adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi 

bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci 

yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan, kalau 

tidak diketahui persis maknanya. 5 

 

                                                           
4
 Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer…, hal. 2 

5
 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu…, hal.42 
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B. Jual Beli 

1. Definisi Jual beli (َالَبْيُع)      

Lafazh َالَبْيُع dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Ibnu 

Manzhur berkata: : َالَبْيُع ِضُّد الَّشَراٍء ( lafazh َالَبْيُع, yang berarti jual kebalikan dari 

lafazh الَّشَراء, yang berarti beli). Dilihat dari segi bahasa, lafazh merupakan 

bentuk mashdar;  مبيعا  –بيعا  –يبيع  –باع  yang mengandung tiga makna sebagai 

berikut: 

 

     Tukar – menukar harta dengan harta  

Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu 

Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti 

tersebut 

 Adapun definisi َالَبْيُع secara terminologi diungkapkan oleh ulama 

sebagaimana berikut:
6
 

a. Hanafiyah 

      ٔ

Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan semisalnya. 

                                                           
6
 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal 9-11 
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b. Malikiyah  

Akad tukar menukar terhadap selain manfaat. 

c. Syafi’iyah 

  

Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan 

barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. 

d. Hanabilah 

Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan 

kepemilikan. 

 Menurut para ulama Mujtahid sepakat jual beli dihalalkan sedangkan 

riba diharamkan. Para Imam madzhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap 

sah jika dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, kemauan sendiri, 

dan berhak membelanjakan hariannya. Oleh karena itu jual beli tidak sah jika 

dilakukan anak kecil. Menurut pendapat maliki dan syafi’I tidak sah. Dan 

menurut pendapat hanafi dan hambali sah jika ia telah  mumayyis (dapat 

membedakan baik dan buruk).
7
 

 Dalam syari’at Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan 

harta lain. Berdasarkan keridhoan antara keduanya. Atau dengan pengertian 

                                                           
7
 Syaikh Al-Allamahbin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Rahmah Alummah Fi Al-Ammah 

(Bandung: Hasyimi Press, 2001) Hal.24 
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lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan 

dan hitungan materi.  

 Jual beli disyariatkan oleh Allah SWT sebagai kekuasaan bagi para 

hamba-Nya. Karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, 

pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah berhenti dan senantiasa 

diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan 

antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan 

pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh 

sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya
.8 

Namun demikian, adanya perbedaan terletak dalam jual beli manfaat. 

Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karenanya tidak sah 

memperjualbelikannya. Malikiyah memandang manfaat sebagai harta. 

Kendatipun mereka tidak memandang tukar-menukar manfaat sebagai jual 

beli. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah memandang tukar-menukar manfaat 

dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan anfaat tersebut dengan jalan 

abadi.9 

Jual beli secara umum adalah suatu “persetujuan dengan mana pihak 

yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak 

                                                           
8
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta: Darul Fath, 2004), Jilid 4, hal. 120-121 

9
 Ibid, hal 12 
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lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”10 Menurut para ulama 

Mujtahid sepakat jual beli dihalalkan sedangkan riba diharamkan. 

Jual beli adalah tukar menukar barang-barang atau harta kekayaan, 

termasuk barter. Apabila tidak ada perubahan dalam jangka waktu tertentu, 

maka jual beli dinyatakan sempurna. Jika penjual menyerahkan barang dari 

jumlah yang telah disepakati, pembeli punya hak pilih, pembatalan jual beli 

atau penurunan harga.11 

2. Dalil Hukum Disyariatkannya Jual Beli 

a. Al-Qur’an 

            

              

               

          

 

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada 

Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah 

                                                           
10

 Wijaya Kusuma, Jual Beli, (Jakarta:PT Grafindo Persada,2004), hal 7  
11

 Joseph Schact, Pengantar Hukum Islam, ( Jogjakarta: Islamika,1965), hal 224-226 
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penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Al-

Baqarah ayat 275).
 12

 

 

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua 

akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian 

orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf alif dan lam dalam 

ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah 

dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat al-bai’ yang 

dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah 

umum, maka ia dapat dikhususkan dengan aapa yang telah kami 

sebutkan berupa riba dan lainnya dari benda yang dilarang untuk 

diakadkan seperti minuman keras, bangkai dan yang lainnya.
13

 

               

        



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.(QS. An-Nisa ayat 29).
 14

  

 

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan 

cara lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian 

                                                           
12

 Departemen Agama Republik Indonesia, The Holy Qur’an …, hal. 47. 
13

 Abdul aziz muhammad azzam,fiqh muamalah …, hal 26.  
14

 Departemen Agama Republik Indonesia, The Holy Qur’an …, hal.83. 
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itu adalah batil berdasarkan ijma’ umat dan termasuk di dalamnya juga 

semua jenis akad yang rusak yang tidk boleh secara syara’ baik karena 

ada unsur riba atau jahala (tidak diketahuai), atau karena kadar ganti 

yang rusak seperti minuman keras, babi, dan lainnya dan jika yang 

diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab 

pengecualian daalam ayat diatas adalah terputus karena harta 

perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada 

yang mengatakan istisna’ (pengecualian) dalam ayat bermakna lakin, 

artinya , akan tetapi makanlah dari harta perdagangan, dari perdagangan 

merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.
15

 

               

        

       

           

           

          

             

          

                                                           
15

Abdul Aziz Muhammad Azzam,Fiqh Muamalah …, hal 27.  
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang 

lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak 

mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 

orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka 

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi 

yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 

menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali 

jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. 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. (QS. Al-

Baqarah ayat 282). 
16

 

 

                                                           
16

 Departemen Agama Republik Indonesia, The Holy Qur’an …, hal.48. 
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b. Hadits 

 

“Dari ibnu umar r.a bahwa rosulluloh SAW bersabda, “apabila dua 

orang melakuakukan jual beli, maka masing-masing memiliki hak 

khiyar selama keduanya belum berpisah dan keduanya masih 

berkumpul, atau yang satu mempersilahkan yang lain untuk 

menetukan khiyar. Apabila salah satunya telah memberikan hak 

khiyar kepada yang lain lalu keduanya tetap melangsungkan jual 

beli, maka telah menjadi pasti”.
17

 

 

 

“Abdurrahman bin Syumasah meriwayatkan bahwa dia mendengar 

uqbah bin Amir r.a berkata diatas mimbar, sesungguhnya 

Rosulluloh SAW bersabda “seorang mu’min itu adalah saudara 

mu’min yang lain. Karena itu seorang mu’min tidak boleh membeli 

sesuatu yang masih dalam penawaran sesama mu’min. dan juga 

tidak boleh melamar wanita yang masih dalam pinangan saudaranya 

sesame mu’min, kecuali jika telah ditinggalkannya”. 
18

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

Muhamad Nashirudin al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim (Jakarta: Gema 

Insani,2005) Hal. 447  
18

 Ibid, Hal. 376 
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c. Ijma' 

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang 

tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan 

sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada seorangpun yang 

menentangnya. 

d. Akal 

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan 

apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling 

timbal balik kecuati dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual 

beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.
19

 

3. Hukum Jual Beli 

Dari kandungan ayat Al-Quran di atas dan hadits-hadits Nabi Saw„ 

para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubâh atau jawåz 

(boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, 

hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandub dan makruh.
20

 

4. Syarat-syarat umum terjadinya akad 

Syarat yang diperlukan dalam mengadakan akad. Akad terdiri dari 

aqidain (dua orang aqid), mahallul aqad (tempat akad), maudlu’ul aqad (objek 

akad) dan rukun tukar aqad. masing-masing pembentuk akad ini mempunyai 

syarat yang ditentukan syara’ yang wajib dipenuhi supaya akad itu menjadi 

                                                           
19

 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli…, hal 15 
20

 Ibid, hal 15 



21 

 

sempurna.
21

 Al-Dihlawi menjelaskan bahwa prinsip dalam jual beli adalah 

adanya perasaan suka sama suka antara penjual dan pembeli dan jual beli tidak 

dilakukan dengan akad yang batil.
22

  

5. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli 

a. Akad (ijab dan qobul) 

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

Jika dikatakan ‘aqadaal-habla maka itu menggabungan antara dua ujung 

tali, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat issi (indra) 

kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak 

yang sedang berdialog. Dan dari sinilah makana akad diterjemahkan secara 

bahasa sebagai: Menghubungkan anatara dua perkataan, masuk juga di 

dalam janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk 

melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga dengan 

halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak 

yang berjanji atau menguatkannya.” 

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, 

pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.  Makna 

secara bahasa ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ulama 

fiqih, dimana kalangan ulama fiqih menyebutkan akad adalah setiap ucapan 

                                                           
21

 Fuad Hasbi ash Shiddieqy, Pengantar Fikih Muamalah, (Semarang: Pustaka Rizky  

Putra, 1999), hal 33 
22

 Asmawi Mahfudz, Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah 

al-Dihlawi, (Yogyakarta:Teras,2010), hal 172 
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yang keluar sebagai penjelasan dari dua keinginan yang ada kecocokan, 

sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan 

yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.
23

 

Ijab dari segi bahasa berarti “perwajiban atau perkenaan” sedang 

qobul berarti “penerimaan”. Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh 

pembeli atau penjual sebagaimana qobul juga dapat dilakukan oleh penjual 

atau pembeli ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu 

yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir 

sesudahnya disebut qobul. 

b. Aqid (penjual dan pembeli) 

Penjual dan pembeli digolongkan sebagai orang yang berakad. 

Persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang 

harus dipenuhi pembeli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya 

adalah sebagai berikut: 

1) Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum 

Islam dikenal istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan 

syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berpikiran 

sehat, menurut jumhur ulama dianggap tidak sah. 

                                                           
23

 Abdul aziz muhammad azzam,fiqh muamalah sistem transaksi dalam Islam, (jakarta: 

Sinar Grafika Offset,2010), hal 15-16 
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2) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila 

akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, 

maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah. 

c. Ma’qud alaih (objek akad).  

Ma’qud alaih adalah barang yang diperjualbelikan. Adapun 

syarat-syarat tersebut adalah: 

1) Barang yang sudah dijual ada dan dapat diketahui ketika akad 

berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui, maka jual 

beli tidak sah. 

2) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. 

Berharga yng dimaksud dalam konteks ini suci dan halal ditinjau dari 

aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia. 

3) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli 

barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah. Benda tersebut 

dianggap sebagai milik penjualnya apabila proses transaksi jual 

belinya diizinkan oleh pemiliknya. 

4) Benda yang dijual bisa diserahterimakan pada waktu akad. Karena itu 

ikan di air tidak boleh diperjualbelikan karena tidak dapat 

diserahterimakan dan mengandung ketidak pastian.  
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6. Macam-macam Jual beli 

Jual beli dapat ditinjau dari segi benda dijadikan objek jual beli dapat 

dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga 

macam: 

a. Jual beli benda kelihatan. 

Ialah pada waktu melakukan akad jual belibenda atau barang yang 

diperjualbelikan ada penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan 

masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. 

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian 

Ialah jual beli salam (pesanan), maksudnya ialah perjanjian yang 

menyerahkan tangguhkan sehingga masa tertentu, sebagai imbalan harga 

yang telah ditetapkan ketika akad, seperti memesan kursi di toko. 

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat. 

Ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak 

tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh 

dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian 

salah satu pihak, seperti penjualan seperti ijon.
24

  

7. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. 

a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, khamar, 

berhala dan bangkai. 
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 Hendi Suhendi, fiqh Muamalah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal.76 
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b. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan 

betina agar memperoleh keturunan. 

c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli 

seperti ini dilarang karena barangnya belum tampak. 

d. Jual beli dengan muhaqollah. Maksudnya muhaqollah adalah menjual 

tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang 

karena masih ada persangkaan riba. 

e. Jual beli dengan mukhadharah yaitu menjual buah-buahan yang masih 

belum pantas dipanen seperti menjual mangga yang masih kecil di 

pohonnya. 

f. Jual beli dengan muammassah yaitu jual beli dengan cara sentuh 

menyentuh. Misalkan seorang menyentuh dengan sehelai kain dengan 

tangannya di waktu malam dan siang hari. Maka orang yang menyentuh 

kain tersebut berarti membeli kain. 

g. Jual beli dengan munabadzah yaitu jual beli secara lempar melempar. 

Seperti seorang berkata, “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu 

nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku. 

h. Jual beli dengan muzabanah yaitu menjual buah yang basah dan yang 

kering seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi basah, 

sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan padi yang 

kering. 
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i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan seperti 

seorang berkata “saya jual buku ini dengan harga seribu dengan tunai atau 

dua rubu dengan hutang”. 

j. Jual beli dengan syarat, jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli 

dua harga hanya saja disini dianggap seperti seorang berkata “saya jual 

rumahku yang buntut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual 

rumahmu kepadaku” 

k. Jual beli ghoror yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan 

terjadi penipuan seperti penjualan ikan yang masih berda dalam kolam 

yang atasnya kelihatan bagus dan yang bawah kelihatan jelek. 

l. Jual beli dengan pengecualian sebagai benda yang dijual seperti seorang 

menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagian 

misalnya “saya menjual seluruh pohon yang ada dikebun kecuali pohon 

pisang. Jual beli ini sah jika dikecualikannya itu jelas namun bila 

dikecualikannya itu tidak jelas maka jual beli tersebut batal.25 

8. Hal-hal yang boleh diperdagangkan 

Diantara benda-benda yang boleh diperdagangkan dalah daging unta, 

sapi, kambing dan burung-burung, apabila disembelihnya dengan ketentuan 

syara’. Demikian halnya dengan burung dara dan ayam. Hal yang sama juga 

berlaku pada besi, tembaga, emas, perak, kayu, biji-bijian, buah-buahan yang 
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dibolehkan, serta pakaian yang dibolehkan, dan hal-hal lainnya yang tidak 

hanya berjumlah sepuluh saja, tetapi lebih banyak dari itu.
26

 

9. Khiyar dalam jual beli 

Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih apakah 

akan menerusakan jual beli atau akan membatalkannya. 

Khiyar dibagi menjadi tiga macam  yaitu: 

a. Khiyar majlis yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan 

melakukan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada 

dalam satu tempat. Khiyar majlis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli 

akan tetapi apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut maka 

khiyar majlis tidak berlaku lagi  atau batal. 

b. Khiyar majlis yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang 

baik oleh penjual maupun oleh pembeli seperti seseorang berkata “saya jual 

rumah ini dengan harga seratus juta dengan syarat khiyar selama tiga hari”. 

c. Khiyar aib yaitu dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda 

yang dibeli seperti orang berkata “saya beli mobil itu dengan harga seratus 

juta, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.  

10. Syarat-syarat umum terjadinya akad 

Syarat yang diperlukan dalam mengadakan akad. Akad terdiri dari 

aqidain (dua orang aqid), mahallul aqad (tempat akad), maudlu’ul aqad 
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(objek akad) dan rukun tukar aqad. masing-masing pembentuk akad ini 

mempunyai syarat yang ditentukan syara’ yang wajib dipenuhi supaya akad 

itu menjadi sempurna.
27

 Al-Dihlawi menjelaskan bahwa prinsip dalam jual 

beli adalah adanya perasaan suka sama suka antara penjual dan pembeli dan 

jual beli tidak dilakukan dengan akad yang batil.
28

  

11. Hikmah Disyariatkannya Jual Beli 

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah 

Allah Swt ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. 

Kemudian Allah Swt. menitipkan mereka naturi saling tolong-menolong 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah 

jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan 

menimbulkan kemudaratan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama 

orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah Swt. 

mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut. 

Pensyariatan jual beli ini tujuannya untuk memberikan 

keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena 
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kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. 

semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar.
 29

 

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya 

kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua 

belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil 

harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pensyariatan jual beli ini 

terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah Swt. sebagaimana firman-

Nya: 

            

 

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) 

siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang 

yang yakin ? (QS. Al-Maidah ayat 50).
 30

 

 

 

C. Susu Sapi Perah 

  Ternak perah merupakan ternak yang mempunyai fungsi prinsip 

sebagai penghasil susu. Susu didefinisikan sebagai sekresi fisiologis dari kelenjar 

susu merupakan makanan yang secara alami paling sempurna, karena merupakan 

sumber utama protein, kalsium, fospor, dan vitamin. Kuantitas dan kualitas susu 

berbeda antar spesies dan bangsa.
31
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1. Sejarah susu sapi perah 

 Pada mulanya produk sapi perah berupa susu hanya dikonsumsi 

oleh orang-orang asing di Indonesia, terutama orang Belanda, Arab, dan India. 

Akan tetapi dalam perkembangan lebih lanjut, produk sapi perah berupa susu 

bukan saja dikonsumsi oleh orang-orang asing, tetapi bangsa kitapun 

menyukai pula, walaupun pada awalnya hanya terbatas di beberapa daerah 

tertentu di perkotaan. Bahkan sampai dengan tahun lima puluh pun konsumsi 

susu tersebut bagi masyarakat pedesaan asing, belum belum membudaya di 

hati masyarakat. Akan tetapi, di zaman pembangunan seperti yang kita alamai 

sekarang ini keadaannya sudah lain sama sekali. Berkat perkembangan ilmu 

pengetahuan, penguasaan teknologi, dan peningkatan taraf hidup, kini produk 

susu telah memasyarakat.
32

 

 Usaha ternak sapi perah di Indonesia baru dimulai pada abad 17 

bersamaan dengan masuknya Belanda di Indonesia. Pada waktu itu orang 

belanda merasa berkepentingan mendatangkan sapi perah, agar dapat 

diperoleh produksi susu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di negeri 

asalnya mereka sudah terbiasa minum susu, sedangkan di Indonesia tidak 

dijumpai. Pada waktu itu bangsa sapi tipe perah yang didatangkan adalah fries 

holland (FH) dari negeri belanda. Oleh karena itu tidaklah mengherankan 

kalau sampai saat ini popukasi tipe sapi perah di Indonesia sebagian besar 

adalah fries Holland. Bahkan belakangan ini sapi-sapi baru yang dipakai 
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untuk menggantikan generasi tua dan menambah pipulasi yang didatangkan 

dari Newzeland dan Australiapun bangsa fries Holland.  

 Ternak perah merupakan ternak yang mempunyai fungsi prinsip 

sebagai penghasil susu. Susu didefinisikan sebagai sekresi fisiologis dari 

kelenjar susu merupakan makanan yang secara alami paling sempurna, karena 

merupakan sumber utama protein, kalsium, fospor, dan vitamin. Kuantitas dan 

kualitas susu berbeda antar spesies dan bangsa. Demikian juga antar bangsa 

dalam spesies yang sama mempunyai karakteristik yang masing-masing, baik 

dalam besar dan postur tubuh, warna bulu, sifat produksi, reproduksi dan ciri-

ciri lainnya, sehingga nampak jelas perbedaannya.  

 Diantara ternak perah, sapi perah merupakan penghasil susu yang 

sangat dominan dibandingkan ternak perah lainnya dan sangat besar 

kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi bagi manusia, selama ini 

yang di kenal di Indonesia ternak penghasil susu adalah sapi perah.
33

 

2. Manfaat susu sapi perah 

 Sapi perah merupakan salah satu penghasil protein hewani yang 

sangat penting. Air susu sebagai sumber gizi berupa protein hewani yang 

sangat besar manfaatnya bagi bayi, bagi mereka yang sedang proses tumbuh, 

bagi orang dewasa dan bahkan bagi yang lanjut usia. Susu memiliki 

kandungan protein yang sangat tinggi, sehingga sangat menunjang 

pertumbuhan, kecerdasan, dan daya tahan tubuh.   
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3. Kecurangan pada susu 

 Susu merupakan salah satu komoditas peternakan yang bernilai jual 

tinggi. Hal ini berkaitan dengan derivat produk yang dihasilkan nantinya 

sangat beragam dan memiliki nilai jual tinggi pula. Contoh derivat produk 

susu diantaranya keju, yoghurt, kefir, krim, whey, bahkan gula susu atau 

laktosa. Harga susu sangat dipengaruhi oleh kualitas yang ada di dalamnya. 

Semakin tinggi kualitas maka semakin tinggi pula harga susu yang 

ditawarkan. Beberapa waktu yang lalu kualitas susu hanya dinilai dari 

beberapa aspek, namun semakin majunya teknologi dan kesadaran atas 

kemanan pangan, pengujian atas susu semakin ketat. Kualitas susu yang 

dinilai meliputi kandungan lemak, protein, laktosa, antibiotik, angka kuman, 

bahkan jumlah sel somatis. Oleh karena hal tersebut, beberapa pelaku di 

lingkungan usaha persusuan yang melakukan kecurangan demi meraup 

keuntungan yang lebih. Tentunya dengan menyiasati para assesor di pabrik 

pengolahan susu, namun dapat dicegah karena assesor memiliki keahlian 

khusus. Akibatnya, susu yang dikirimkan pada pabrik ditolak dan peternak 

mengalami kerugian. 

 Secara kaidah keilmuan, kecurangan dapat diketahui karena adanya 

anomali dalam kualitas susu. Melalui beberapa instrumen uji, anomali tersebut 

dapat diketahui. Diantaranya: 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kefir
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Tabel 2.1 

INSTRUMEN UJI ANOMALI 

Pemalsuan 

Berat 

jenis 

lemak 

basah(%) 

lemak 

kering(%) 

Total 

solid 

Titik 

beku 

Keterangan 

tambahan 

Dari angka normal 

Penambahan 

air 
turun turun Tetap turun naik 

Susu menjadi 

encer, warna susu 

putih kebiru 

kebiru biruan 

Mengurangi 

krim susu 
naik turun Turun turun tetap 

 

 

Penambahan 

santan 
turun naik naik naik naik 

Kadar gula naik 

secara 

mikroskopis, 

terdapat butiran 

lemak nabati dan 

sel tumbuhan 

penambahan 

air beras 
turun turun turun naik naik 

Diuji dengan 

lugol menjadi 

biru atau ungu 

Penambahan 

air kelapa 
turun turun turun turun naik 

Solids non fat 

tetap, terdapat sel 

tumbuhan 

berbentuk spiral 

Penambahan 

susu kambing 
naik naik naik naik tetap 

Berbau khas 

kambing 

Penambahan 

susu kental 

manis 

naik turun turun naik tetap 

Uji laktosa 

mengindikasikan 

adanya kenaikan 

berlebih. 

Penambahan 

gula 
naik turun turun naik tetap 

Uji laktosa 

mengindikasikan 

adanya kenaikan 

berlebih. 

Penambahan 

susu yang 

sudah 

dimasak 

Relatif 

tetap 

Relatif 

tetap 

Relatif 

tetap 

Relatif 

tetap 

Relatif 

tetap 

Uji khusus 

bernama Storch, 

hasil positif akan 

menghasilkan 

warna biru ungu 

Penambahan 

minyak 
turun naik naik naik naik 

Terdapat lemak 

yang terpisah 

pada permukaan 

susu 
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D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini selain menggunakan referensi  pustaka, juga pada skripsi 

dari peneliti  terdahulu tentu saja yang berhubungan dengan system jual beli. 

Siti Sulaikah   pada tahun 2005 di STAIN tulungagung, yang berjudul 

“tinjauan hukum fiqih muamalah terhadap jual beli patung di pengrajin ukir batu 

di Ds. Gamping kec. Campurdarat kab. Tulungagung”, Hasil pemikirannya 

adalah bahwasanya jual beli patung didesa gamping merupakan pekerjaan 

masyarakat setempat. Serta menerapkan akad jual beli patung tersebut dengan 

sistem kesepakatan secara lisan saja antara dua belah pihak yang di tinjau dari 

hukum fiqih muamalah. 
34

 Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama 

meneliti tentang sistem jual beli, penelitian ini juga menggunakan penelitian 

lapangan dan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data pun sama, yaitu 

menggunakan wawancara dan observasi. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi 

penelitian yang berbeda, objek yang diteliti pun berbeda. 

Muhammad Sutrimo pada tahun 2014 di UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA. Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Return di Toko Batik Tiga 

Negeri Pekalongan”. Hasil pemikirannya adalah Praktek jual-beli dengan 

menggunakan sistem return di Toko Batik Tiga  Negeri  Pekalongan  realitasnya  

benar-benar  tidak  dijalankan  dengan sebaik mungkin sehingga pada akhirnya 
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benar-benar terjadi transaksi jual beli  yang  batal  karena  salah  satu  pihak  

yang  melakukan  transaksi  yaitu pembeli  tidak  memperdulikan  keridhoan  dari  

pihak  penjual  dan  dalam prakteknyapun  tidak  menggunakan  akad  atau  

kesepakatan  yang  jelas mengenai  transaksi  jual-beli  dengan  menggunakan  

sistem  return  yang dilakukan, dengan demikian akadnyapun menjadi batal.
35

 

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti tentang sistem jual beli, 

penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif, 

metode pengumpulan data pun sama, yaitu menggunakan wawancara dan 

observasi. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian yang berbeda, objek 

yang diteliti pun berbeda. 

Juhrotul Khulwah pada tahun 2013 di UIN SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA. Yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual 

Beli DROPSHIP”. Hasil pemikirannya adalah bahwa paraktek jual beli system 

dropship diperbolehkan atau sah apabila barang yang diperjualbelikan dimiliki 

secara sempurna oleh penjual, dan apabila barang tersebut tidak dimiliki secara 

sempurna maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan atau tidak sah menurut 

syariat Islam.
36

 Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti tentang 

sistem jual beli, Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan 
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penelitian pustaka, sumber data lebih mengacu buku, lokasi penelitian berbeda, 

masalah yang ditelitipun berbeda. 

Moehammad Reza Anshori pada tahun 2008 di STAIN PONOROGO. 

Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bersyarat”. Hasil 

pemikirannya adalah kaidah jual beli bersyarat sepeda motor di pangkalan desa 

Jabung kec Mlarak kab Ponorogo merupakan akad transaksi jual beli yang 

dilarang dalam hukum Islam. Penetapan harga dan tambahan biaya yang 

dibebankan pada salah satu pihak pada suatu transaksi jual beli menghapus 

kecurangan, ketidak pastian atau spekulasi dan monopoli.
37

 Persamaan dengan 

skripsi ini adalah sama-sama meneliti tentang sistem jual beli, penelitian ini juga 

menggunakan penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif, metode 

pengumpulan data pun sama, yaitu menggunakan wawancara dan observasi. 

Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian yang berbeda, objek yang 

diteliti pun berbeda. 

Erry Fitrya Primadhany pada tahun 2012 di UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem 

Diskon”. Hasil pemikirannya adalah diperbolehkan karena rukun dan syarat pada 

akad jual beli telah terpenuhi yaitu yang terdapat pada toko setiawan dan toko 

Any. Dan menjadi diharamkan karena terdapat syarat pada objek akad yang tidak 

terpenuhi dan terdapatnya unsur-unsur yang dilarang dalam jual beli yaitu tadlis 
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dan najasy.
38

 Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama menggunakan 

penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data pun 

sama, yaitu menggunakan wawancara dan observasi. Sedangkan perbedaannya 

adalah lokasi penelitian yang berbeda, objek yang diteliti pun berbeda. 
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