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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 
A. Pengertian Ekonomi Islam 

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang 

benar-benar harus kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu 

sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. 

Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bemuara pada 

pada Al-Qur’an al Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.16 

Dunia saat ini sedang memasuki era budaya global dengan kemajuan 

teknologi informatika di satu sisi. Teknologi yang semakin cangih yang bisa di 

akses oleh berbagai kalangan bisa berdamapak positif dan bisa juga 

berdamapak negatif. Salah satu dampak positif nya adalah kita bisa 

berhubungan langsung dengan siapapun yang ada di belahan bumi ini tanpa 

harus bertatap muka secara langsung. Kita pun dapat berbelanja di berbagai 

toko online yang mempermudah pelaku ekonomi untuk menjangkau 

konsumen ke berbagai kota. 

 Juga kebangkitan  nasionalisme dan spiritual di sisi lain, di Negara 

demokratis yang ada di Indonesia membuat masyarakat dapat meningkatkan 

nasionalisme dengan mengembangkan bisnis yang bisa memperkenalkan 

budaya kita ke dunia  seperti kain batik, tas batik, baju batik, dan lain-lain. 

Spiritual yang baik akan terus berkembang dengan bermunculan berbagai 

fenomena hijab yang semakin banyak dan menginspirasi banyak masyarakat 

                                                           
16Mustafa,dkk, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam,Kencana:Jakarta ,2012,hal.15 
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untuk taat menjalankan perintah Allah untuk memakai hijab. Bisnis hijab pun 

sangat menjanjikan untuk meningkat kan perekonomian masyarakat, terbukti 

semakin banyak toko-toko busana muslim yang ada di lingkungan kita saat 

ini. 

 Budaya global juga ditandai dengan era “ekonomi baru”, dan posisi 
hukum semakin diperlakukan guna mengaturnya. Budaya global juga antara 
lain disemarakkan dengan perkembangan konsep “ekonomi Islam”. Ilmu 
ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia yang menyakini nilai-nilai hidup 
Islam. Ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan 
juga manusia dengan bakat religius manusia. Ilmu ekonomi Islam 
dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam. Dalam aktivitas ekonomi, individu 
harus memperhitungkan perintah Al-Quran dan Sunah, ekonomi Islam yang 
merupakan hasil serangkaian “reaktualisasi” doktrin Islam tentang masalah 
ekonomi yang memasuki fase aplikasi dalam beragam bidang ekonomi seperti 
keuangan lainnya.17 

 
Berikut ini beberapa defenisi ekonomi Islam menurut para pakar: 

1. Menurut Hasanuzzaman (1984), ekonomi Islam adalah ilmu dan 

aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan 

dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar 

memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan 

kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. 

2. Menurut Muhammad Abdul Mannan (1986), ekonomi Islam adalah 

ilmu sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi 

masyarakat dalam perspektif nilai- nilai Islam.18 

3. Menurut Nejatullah Ash-Shiddiqi (1992), ekonomi Islam adalah 

tanggapan pemikir- pemikir  muslim terhadap tantangan ekonomi 

pada zamannya. Di mana dalam upaya ini mereka di bantu oleh Al-
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 Abdullah Shomad, Hukum Islam, Kencana:Jakarta:2012,hal.73 
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 Veitzhal Rivai, Islamic Economics,Bumi Aksara:Jakarta,2009,hal.11 
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Qur’an dan Sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman 

empiris. 

4. Menurut Khan (1994), ekonomi Islam suatu upaya memusatkan 

perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai 

dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar kerja 

sama dan partisipasi. 

5. Menurut Khurshid Ahmad (1992), ekonomi Islam adalah suatu 

upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku 

manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.19 

a. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam 

Dalam berbagai ayat, sejak awal Allah SWT. Tidak hanya 
menyuruh kita shalat dan puasa saja tetapi juga mencari nafkah secara 
halal. Proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian 
menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual beli, produksi, distribusi, 
termasuk bagaimana membantu dan menanggulangi orang yang tidak 
bisa masuk dalam kegiatan ekonomi, baik itu dengan zakat, wakaf, 
infak, dan sedekah.20 

 
Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani 

dan Insani. Disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan 

nilai-nilai Ilahiah. Dikatakan ekonomi Insani karena sistem ekonomi 

ini dilaksanakan dan ditunjukan untuk kemakmuran manusia. 

Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang 

sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia. Manusia harus 

memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi 

guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri 
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 Mustafa,dkk, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam,Kencana:Jakarta ,2012,hal.16 
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sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa 

kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkan di akhirat nanti. 

Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas 

tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. 

Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. 

Kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak 

sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.21 

Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. 

Seorang muslim apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, 

pembuat keutungan, dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan 

Allah SWT. Seperti Firman-Nya dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa (4) 

ayat 29: 22 

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (# þθ è=à2ù' s? Νä3s9≡ uθ øΒ r& Μà6 oΨ÷�t/ È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ Hω Î) βr& šχθä3s? 

¸οt�≈ pgÏB  tã <Ú# t�s? öΝä3ΖÏiΒ 4 Ÿωuρ (# þθ è=çF ø)s? öΝä3|¡ à�Ρr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $ VϑŠÏm u‘ ∩⊄∪    

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.  
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Diponegoro:Bandung,2006,hal.65 
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b. Karakteristik Ekonomi Islam  

Karakteristik utama Islam adalah keteraturan dan keserasian. 
Satu-satunya agama didunia yang memiliki sistem dan konsep 
penataan kehidupan yang paling lengkap adalah agama Islam. 
Aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam 
kehidupan manusia dan juga tak terpisahkan oleh konsep ajaran Islam. 
Dalam Islam aktivitas ekonomi yang di niatkan dan ditunjukan untuk 
kemaslahatan dinilai sebagai ibadah.23 

 
Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa ekonomi Islam itu 

adalah ekonomi yang berasaskan ketuhanan (iqtishad Rabbani), 

berwawasan kemanusian (Iqtishad Insani), berakhlak (Iqtishad 

Akhlaqi), dan ekonomi pertenghan (Iqtishad Washathi). 24 

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari 

karakteristik ekonomi Islam: 

1) Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi 

kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) 

dan sosialis (memberikan penghargaam terhadap persamaan 

dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi 

Islam.25 

2) Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung 

dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi 

Islam. 

                                                           
23

 Veitzhal Rivai, Islamic Economics,Bumi Aksara:Jakarta,2009,hal.168 
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 Rozalinda, Ekonomi Islam,Rajagrafindo Persada:Jakarta,2014,hal.10 
25

 Mustafa,dkk, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam,Kencana:Jakarta ,2012,hal.17-18 
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3) Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam 

melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan 

ekononomi konvensional.26 

B. Pengertian Potongan Harga 

Potongan harga adalah Pengurangan harga yang dikenakan pada suatu 
barang atau jasa yang diberikan oleh pemasok kepada pelanggan. Potongan 
harga dapat ditawarkan karena pembayaran yang cepat atau karena pembelian 
dalam partai yang besar. Potongan harga diberikan untuk memungkinkan 
pemasok mencapai volume penjualan yang besar yang akan meningkatkan 
skala ekonomi (economic of scale) atau dilakukan sebagai sesuatu strategi 
untuk mendapatkan kesetian langganan, atau dilakukan karena dipaksa oleh 
pembeli yang kuat.27 

 
Discount store (toko yang memberikan potongan harga), toko eceran 

(retail outlet), swalayan (self-service) yang cenderung menjual barang-barang 

yang sejenis/seragam dan melakukan teknik pemotongan harga yang agresif  

untuk memaksimunkan penjualan. Toko yang memberikan potongan biasa nya 

dijalankan sebagai bagian dari usaha toko berantai( chain store) yang dapat 

menghasilkan keuntungan yang berarti dengan konsentrasi pembelian partai 

besar (bulk buying) secara langsung dari pabrik.  

Pengertian Discount Price adalah Potongan harga yang menarik, 

sehingga harga sesungguhnya lebih rendah dari harga umum. Discount yang 

diberikan harus mempunyai arti yang penting bagi konsumen, kalau tidak, 

tidak ada artinya. 

Perusahaan umumnya akan menyesuaikan daftar harga mereka dan 

memberikan diskon atau potongan untuk setiap pembayaran yang lebih cepat, 
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27Christoper, Kamus Lengkap Ekonomi, Erlangga :Jakarta ,1998,hal. 155 
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pembelian dalan jumlah besar, dan pembelian diluar musim. Perusahaan harus 

melakukan hal itu secara hati-hati atau mereka akan menemukan bahwa laba 

mereka jauh lebih kecil dibanding yang direncanakan.  

1. Adapun macam-macam Potongan Harga sebagai berikut : 

a. Diskon Tunai, Diskon tunai adalah pengurangan harga untuk pembeli 

yang segera menbayar tagihannya. 

b.  Diskon Kuantitas, Diskon Kuantitas adalah pengurangan harga bagi 

pembeli yang membeli dalam jumlah yang besar. Diskon kuantitas 

harus ditawarkan sama untuk semua pelanggan dan tidak boleh 

melebihi penghematan biaya yang diperoleh penjual karena menjual 

dalam jumlah besar. 

c.  Diskon Fungsional, Juga disebut dengan diskon perdagangan, 

ditawarkan oleh produsen kepada para anggota saluran perdagangan 

jika mereka melakukan fungsi-fungsi tertentu, seperti menjual, 

menyimpan atau melakukan pencetatan. Produsen boleh memberikan 

diskon fungsional yang berbeda bagi saluran perdagangan yang 

berbeda tetapi harus memberikan diskon fungsional yang sama dalam 

tiap saluran. 

d. Diskon Musiman, Diskon Musiman adalah pengurangan harga untuk 

pembeli yang membeli barang atau jasa diluar musimnya. Produsen 

akan memawarkan diskon musiman untuk pengecer pada musim semi 

dan musim panas untuk mendorong dilakukannya pemesanan lebih 
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awal. Hotel, Motel, dan perusahaan penerbangan juga menawarkan 

diskon musiman pada periode-periode penjualan yang lambat. 

2. Pengertian kartu member  

Member Card atau dalam bahasa Arabnya Bithaqatu at Takhfidh 

adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan discount dari harga 

barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahan-

perusahan tertentu.   

3. Macam-Macam Kartu Member 

Member Card mempunyai banyak macam, diantaranya adalah : 28 

a.  Free Member Card yaitu kartu keanggotaan yang didapatkan 

dengan cara gratis, atau sekedar membayar uang biaya pembuatan 

kartu.  

b. Special Member Card, yang mana transaksi terjadi dari dari dua 

pihak saja: penyelenggara yang mengeluarkan kartu, dan anggota 

atau peserta yang membeli kartu.  

c. Common Member Card yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak: 

penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan kartu, 

serta anggota atau peserta yang membeli kartu. Kedua macam 

Member Card tersebut didapat dengan cara membayar. 

 

 

                                                           
28

 http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-menggunakan-
member-card/ (diakses tanggal 18 Januari 2015) 
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C. Pengertian Jual Beli 

Jual beli atau perdangangan dalam istilah fiqh disebut al-ba’I yang 

menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily 

mengartikannya secara bahasa dengan “ menukar sesuatu dengan sesuatu yang 

lain”. Kata al-ba’I dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian 

lawannya, yaitu kata al-syira’ (beli). Dengan demikian, kata al-ba’I berarti 

jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.29 

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli 

bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.30 

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu 

yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang 

mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan 

ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu 

yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat 

(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau 

bukan hasilnya. 

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang 

bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, 

penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisir dan 

ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada 

di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-

sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. 

                                                           
29 Abdul Rahman,dkk, Fiqh Muamalat,Kencana:Jakarta, 2012, hal.67 
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1. Dasar Hukum Jual Beli  

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat 

manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan sunah 

Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-qur’an dan Sunah Rasulullah 

SAW, yang berbicara tentang jual beli, antara lain:31 

a. Surat al-Baqarah ayat 275 : 

≅و… ym r&  ª!$# yìø‹t7 ø9 $# tΠ §� ym uρ …θt/Ìh�9 $  ∩⊄∠∈∪  

Artinya:.. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba… 

Ayat ini menunjukkan tentang kehalalan jual beli dan 

keharaman riba. Dalam setiap transaksi harus berlandaskan 

kehalalan harus menghindari transaksi yang ada unsur riba. 

b. Surat al-Baqarah ayat 198 : 

}§øŠs9 öΝà6 ø‹ n=tã îy$ oΨã_ βr& (#θ äótGö;s? Wξ ôÒ sù  ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 ∩⊇∇∪    

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki 

hasil perniagaan) dari Tuhanmu 

Dari ayat tersebut menegaskan bahwa sah bagi manusia 

mencari rezeki atau dengan jalan jual beli tentu nya dengan syarat 

dan rukun yang sesuai syara’. 

c. Surat an-Nisa’ ayat 29 : 

Hω Î)… βr& šχθä3s? ¸οt�≈pg ÏB  tã <Ú#t� s? öΝä3ΖÏiΒ … ∩⊄∪    

Artinya:…Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama suka di antara kamu… 
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Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi 

dalam mua’malah yang di lakukan secara bathil. Ayat ini 

mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin 

memakan harta orang lain secara bathil dalam konteks memiliki 

arti yang sangat luas di antaranya: melakukan transaksi ekonomi 

yang bertentangan dengan syara’ seperti halnya melakukan 

transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif 

judi (maisir) ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar 

(adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa di 

persamakan dengan itu.32 

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:33 

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi :  

“Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai 

Pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW, 

Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual Beli 

yang diberkati.”(HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim) 

Maksudnya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-

kecurangan mendapat berkat dari Allah. Jual beli itu usaha yang 

lebih baik dengan catatan (mabrur) yang secara umum diartikan 

atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan 

pengkhianatan dan itu merupakan prinsip pokok dalam transaksi.34 
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 Dim Yaudim Juaini,Fiqh Mu’amalah,Pustaka Pelajar:Jakarta,2008.hal.71 
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b. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah 

menyatakan : 

“Jual beli itu didasarkan atasa suka sama suka.” 

c. Hadis yang di riwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda : 

“Pedaganng yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempat nya di 

surga) denga para nabi, shadiqqin, dan syuhada.” 

Hadits tersebut menyerukan bagi pedagang agar selalu 

senantiasa melakukan transaksi dengan jujur agar bukan hanya 

rezeki di dunia yang di dapat tetapi adalah pahala adalah hal yang 

paling penting untuk kehidupan kekal di akhirat. 

 

2. Hukum Jual Beli 

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dan sabda-sabda Rasul di 

atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu 

mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam 

al-Syathibi,35 pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. 

Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar 

(penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak 

naik).  

Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan 

melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka 

menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual 

barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. 
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Dalam hal ini menurutnya, pedangang itu wajib menjual barangnya itu 

sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-

Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka 

hukumnya boleh menjadi wajib. 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi 

sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan 

rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan 

jumhur ulama. 

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab 

(ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari 

penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu 

hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan 

transaksi jual beli.36 

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu 

ada empat, yaitu:37 

a. Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli) 

b. Ada shighat (lafal ijab dan Kabul) 

c. Ada barang yang dibeli 

d. Ada nilai tukar pengganti barang 
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Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 

dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut : 

a. Syarat-syarat orang yang berakad : 

1) Baliqh, berumur 15 tahun keatas/ dewasa, agar tidak mudah di 

tipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh 

sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.38 

2) Berakal, yang dimaksud dengan berakal adalah dapat 

membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya.39 

3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, 

seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan 

sebagai penjual sekaligus pembeli.40 

4) Kehendak sendiri, arttinya tidak ada unsur pemaksaan kehendak 

baik dari penjual atau pembeli dalam transaksi jual beli. Unsur 

yang dikedepankan adanya unsur kerelaan (suka sama suka) 

antara penjual dan pembeli. 

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul : 

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli 

yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat 

dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. 

c. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual-belikan : 

1) Barang itu ada 

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia 
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3) Milik seorang (penjual) 

4) Diserahkan pada saat akad akan berlangsung 

d. Syarat uang atau nilai tukar barang yang di jual : 

1) Suci. Barang najis tidak boleh diperjual-belikan 

2) Ada manfaatnya 

3) Keadaan barang/ uang dapat diserah-terimakan 

4) Barang yang diperjual-belikan milik penjual atau yang 

mewakilinya 

5) Barang itu diketahui oleh pembeli dan penjual 

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang 

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: Pertama, jual beli 

yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak 

memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah 

tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, 

tetapi ada beberapa faktor yang mengalangi kebolehan proses jual beli.41 

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. 

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut: 

1) Jual beli barang yang zat nya haram, najis. Jual beli benda-

benda najis, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah, karena 

semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak 

mengandung makna harta.42Hal ini dalam sabda Rasulullah 

SAW yang berbunyi: “Sesungguh nya Allah melarang 

transaksi (jual beli) minuman keras, bangkai, babi, dan 
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berhala.” Ada orang bertanya kepada beliau,” wahai 

Rasulullah bagaimana pendapat baginda tentang lemak 

bangkai, sebab ia digunakan oleh kebanyakan orang untuk 

mengecat perahu, meminyaki kulit, dan menyalakan lampu?” 

beliau bersabda “ tidak boleh, itu tetap haram.” Kemudian 

Rasulullah SAW, bersabda, “Allah melaknat orang-orang 

Yahudi, sebab ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual 

beli) lemak bangkai,mereka justru memprosesnya, menjualnya, 

lalu memakan hasil (penjualan)nya.”43 

2) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau 

samar-samar haram untuk diperjualbelikan, kerana dapat 

merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. 

Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik 

barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, 

maupun, ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang 

karena samar-samar antara lain.44 

a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. 

Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah 

tua/ masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah 

larangan menjual pohon secara tahunan. 

b) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual 

ikan di kolam/ di laut. Menjual ubi/singkong yang masih 

ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan 

induknya. 

                                                           
43 Ibnu Hajar,Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, Gema Insani:Jakarta,2013, 

hal.330 
44

 Abdul Rahman,dkk, Fiqh Muamalat,Kencana:Jakarta, 2012, hal.82 



33 

 

c) Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan 

dengan syarat-syarat tertentu yang kaitannya dengan jual 

beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh 

agama. Contoh jual beli besyarat yang dilarang, misalnya 

ketika terjadi ijab kabul sipembeli berkata:” baik mobilmu 

akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus 

menjadi istriku.” 

d) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan, segala sesuatu 

yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, 

bahkan kemusyirkan dilarang untuk  diperjualbelikan, 

seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.  

e) Dan lain-lain 

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-

pihak terkait 

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar, apabila 

ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka 

terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar 

pertama diputuskan.” dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. 

Bersabda: Janganlah menjual sesuatu yang telah dibeli orang 

lain.” 

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar. 

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar 

agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia 
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kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih 

murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, 

terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti 

ini dilarang karena dapat menganggu kegiatan pasar, meskipun 

akadnya sah. 

3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, 

kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan 

barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena kelangkaan 

menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh 

barang keperluannya saat harga masih standar. 

4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah 

tahu bahwa barang itu barang curian/ rampasan, maka 

keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.  

 

 

 

 

 

 


