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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Mekanisme Transaksi Jual Beli Pemberian Potongan Harga dengan 

Menggunakan Kartu Member di Rabbani Palembang 

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan pihak lain 

dalam berinteraksi karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa hubungan 

dengan orang lain. Seperti hal nya dalam masalah jual beli yang terjadi di 

masyarakat. 

Jual beli merupakan proses perpindahan hak kepemilikan yang dalam 

Islam diperbolehkan dan di halakan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam surat 

Al-Baqarah:275, berbunyi:51 

و…          …    

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

Dengan diperbolehkannya jual beli, maka manusia dapat memperoleh apa 

yang diinginkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-

Quran. Sedangkan hikmah diperbolehkannya jual beli dalam Islam untuk 
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menghindarkan manusia dari kesulitan dalam ber-muamalah dengan hartanya. 

Seseorang memiliki harta di tangannya namun dia tidak memerlukannya, 

sebaliknya dia memerlukan harta, namun harta yang diperlukannya itu ada di 

tangan orang lain. 

Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya itu 

juga memerlukan harta yang ada di tangannya yang tidak diperlukannya itu, 

maka dapat berlaku usaha tukar-menukar yang dalam istilah bahasa Arab disebut 

al-ba’I / jual beli.52Dengan adanya aturan-aturan tersebut diharapkan mampu 

menciptakan keadilan dalam transaksi jual beli yang terjadi di masyarakat. 

Dalam hukum Islam permasalahan tentang jual beli sudah di atur dengan 

jelas dan dikuatkan dengan nash-nash Al-Quran maupun Hadits Nabi SAW dan 

juga para ulama. 

Transaksi jual beli pemberian potongan harga dengan menggunakan kartu 

member di Rabbani hampir sama dengan toko-toko yang lain yang terdapat di 

Indonesia. Pelanggan Rabbani di tawarkan oleh karyawan untuk menjadi 

member Rabbani dengan keuntungan yang menarik seperti potongan harga, 

kumpul-kumpul poin yang berhadiah Umroh, dan lain-lain. 

Member atau keanggotaan yang ada di Rabbani sudah ada sejak Rabbani 

menjadi CV.Rabbani pada tahun 2001, member Rabbani merupakan keuntungan 
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yang diberikan dari Rabbani untuk para pelanggan setia yang berbelanja di 

Rabbani. Di Rabbani Plaju sudah terdapat lebih kurang 500 member sejak 

Rabbani Plaju berdiri pada tahun 2011.53 

1. Cara mendapatkan atau mendaftar menjadi member di Rabbani menurut 

Murdina sebagai Manajer Rabbani Plaju menegaskan: 

a. Mengisi form pendaftaran, form nya di isi secara lengkap dengan 

menggunakan huruf kapital dan memperlihatkan kartu tanda penduduk 

(KTP)  

b. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp.50.000,- sebagai uang 

pembuatan kartu, dan untuk pelanggan yang berbelanja dengan 

minimal RP.500.000,- akan diberikan kartu secara gratis, dengan 

landasan pelangan mau menjadi member di Rabbani walaupun tidak 

mau menjadi member maka tidak apa-apa. 

c. Karyawan Rabbani atau yang sering disebut SCM akan menginput 

data pelanggan dengan program komputer dan mengaktifkan nomor 

ID member 

d. ID telah terdaftar maka pelanggan akan mendaptkan kartu member 

yang dapat di gunakan di seluruh Indonesai dan mitra Rabbani 
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2. Cara mendapatkan potongan harga dengan kartu member dari Rabbani 

menurut Murdina sebagai Manajer Rabbani Plaju menegaskan:54 

a. Pelanggan atau member Rabbani berbelanja atau membeli produk 

yang terdapat di toko Rabbani ( di outlet maupun pasar struktural 

Rabbani)  

b. Setiap transaksi pelanggan Rabbani akan mendapatkan potongan harga 

sebesar 10 % kurang dari Rp.1.000.000,- dan 15 % lebih dari 

Rp.1.000.000,- beralaku di seluruh outlet Rabbani dan pasar struktural 

Rabbani di seluruh Indonesia  

3. Keuntungan lain yang di dapat dengan menjadi member di Rabbani 

menurut Murdina sebagai Manajer Rabbani Plaju menegaskan:55 

a. Berkesempatan memenangkan hadiah umroh dengan poin yang 

terbanyak. Perhitungan poin yang di dapat dengan berbelanja minimal 

Rp.100.000,- akan mendaptkan 1 poin dan berlaku kelipatannya. Poin 

yang di dapat oleh Member akan terkomputerisasi saat belanja dengan 

menggunakan kartu member dan akan terakumulasi setiap transaksi. 

b. Rabbani memiliki program yang lain yang juga menarik untuk 

member atau bisa disebut juga pelanggan setia Rabbani.  
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Rabbani Plaju bekerja sama dengan beberapa salon muslimah yang 

terdapat di Palembang, seperti salon Umi yang ada di Plaju dan salon 

Twink di Jalan Angkatan 45. Pemilik member Rabbani akan 

mendapatkan potongan harga sebesar 10 % dari setiap transaksi yang 

dilakukan di salon yang bekerja sama dengan Rabbani dan member 

dari salon Umi dan Twink juga akan mendaptkan potongan 10 % 

setiap berbelanja di outlet Rabbani 

Rabbani juga bekerja sama dengan beberapa bank yaitu Bank 

Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank Mandiri. Setiap pengguna atau 

nasabah dari bank tersebut setiap transaksi akan mendapatkan potongan harga 

sebesar 10 %. Bekerjasama dengan Provaider Essia, pengguna Provaider Essia 

juga akan mendaptkan potongan 10% saat berbelanja di Rabbani hanya 

dengan menunjukan telepon seluler pelanggan.(Wawancara penulis pada 

tanggal 9 Februari 2015)56 

Tabel IV.1 

Pemenang Umroh Member Rabbani Tahun 2014 

NO Nama Reshare Alamat Nomor Kartu 

1. Tangerang Komalasari Perum. Nuansa 

Sukatani Blok 

C9/3 

0211120326367 
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2. Devycha Judana 

Utina 

Gorontalo Baso Bobihoe 2800101921 

3. Nurhayati Bobihoe Gorontalo Baso Bobihoe 0602121108014 

4. Iriyana Pangkal 

Pinang 

Desa Sungkap 

Kec. Simpang 

Katis 

0503121108136 

5. Sudarna Hamzah Gorontalo Awulia 

Hubulo 

0602110404108 

6. Astin Lamatowa Gorontalo Desa 

Wonggahu 

Gorontalo 

0602110404102 

7. Syaifur Rohman Pangkalanbun Jl. Medan 

RT.3 

0705120911310 

8. Suparmin Husain Gorontalo Tapalu 0602120720159 

9. Dwi Supriyanti Cikupa  0207110927126 

10. Endang Lasena Gorontalo Beringin I 2800101897 

11. Saripa Kendari Jl. Imam 

Bonjol Kel. 

Labibia 

060511705121 

12. Lusiana Utina Gorontalo Tabongo, 

Gorontalo 

0602110404265 

13. Arbainah Sidoarjo  0704110909192 

14. Ucu Ajat Sudrajat Tasik Pakemitan, 

Cikatomas 

010811121524 

15. Een Nuraini Kab.  0128200429 
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Sukabumi 

16. Siti Aminah Medan SM 

raja 

Jl. Sejati 

No.31/20 

040210828008 

17. Hj.Iin Tasik  021110823099 

18. Rotipah Batam Jl. D.I 
Panjaitan 
KM.9 Tanjung 
Pinang 

0405111015038 

19. Hj. Yuyu Dipatiukur KP.Pesantren 

RT.007/003 

0101110912069 

20. Hj. Dadah Tasik Parigi 0108111215061 

Sumber: www.rabbani.co.id 

B. Jual Beli Pemberian Potongan Harga dengan Menggunakan kartu 

Member di Rabbani Palembang di Tinjau dari Ekonomi Islam 

Jual beli itu usaha yang lebih baik dengan adanya catatan (mabrur) yang 

secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan 

pengkhianatan dan itu merupakan prinsip pokok dalam transaksi.57 

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktek akad 

atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara’ adalah sah 

untuk dilaksanakan dan bahkan di oprasionalkan dalam kehidupan manusia. 

Adapun analisis praktek potongan harga dengan menggunakan kartu 

member di Rabbani Palembang dilihat dari rukun dan syarat yaitu : 
                                                           

57
 Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh,Kencana:Bogor,2003,hal.194 



58 

 

1. Segi Subyeknya 

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam 

bahwa akid (penjual dan pembeli) harus baliqh, berakal, keinginannya 

sendiri.58 Seperti yang dikatakan oleh Nasrun Haroen bahwa orang yang 

disyariatkan adalah berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad anak 

kecil dan orang gila hukumnya tidak sah.59 

Menurut pengamatan penulis, transaksi jual beli di Rabbani Plaju-

Palembang baik penjual dalam hal ini di wakili karyawan toko adalah sudah 

dewasa dan berakal, dan bagi pembeli yang khusunya mempunyai kartu 

anggota (member) juga sudah dewasa dan berakal, dengan indikasi setiap 

pemohon kartu member harus menunjukan KTP terlebih dahulu. 

Jadi dalam transaksi jual beli kaitannya dengan potongan harga di 

Rabbani Plaju-Palembang dari segi subyeknya sudah memenuhi Syara’. 

2. Segi Objeknya 

Syarat barang yang di perjualbelikan atau di akadkan dalam Islam: 60 

a. Ada barangnya (dalam Majlis) 

b. Dapat dimanfaatkan  

c. Milik sendiri 

Dari beberapa syarat obyek barang yang di akadkan di atas, 

dalam praktek transaksi jual beli di Rabbani Plaju-Palembang sudah 
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terpenuhi. Pertama ada barangnya, barang nya terdapat di Toko 

Rabbani Plaju-Palembang. Kedua barang tersebut dapat di manfaatkan 

bahkan sangat bermanfaat bagi muslim dan muslimah untuk pakaian 

santai ataupun pakaian resmi, penutup aurat untuk muslimah atau yang 

sering disebut Hijab bahkan yang tersedia merupakan hijab-hijab 

syar’i. Ketiga milik sendiri, dalam hal ini bukan milik sendiri, akan 

tetapi sudah diwakili oleh para karyawan Rabbani Plaju-Palembang. 

3. Segi Akadnya 

Ditinjau dari segi akad jual beli terbagi tiga bagian, yakni dengan 

lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang di 

lakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang, bagi 

orang bisu diganti dengan isyarat, dan ijab qabul tersebut dilakukan dalam 

satu majlis (satu tempat). Sedangkan praktik transaksi potongan harga 

dengan menggunakan kartu member di Rabbani Plaju-Palembang tidak 

terungkap secara lisan tetapi kerelaan antara pembeli dan penjual serta 

dalam satu tempat. 

Jadi bisa dikatkan transaksi jual beli kaitannya dengan potongan 

harga menggunakan kartu member di Rabbani Plaju-Palembang sudah 

memenuhi ketentuan rukun dan syarat yakni adanya penjual dan pembeli, 

akad, dan obyek. 

Islam telah mengajarkan bahwa segala perbuatan yang 

berhubungan dangan sesama manusia harus berlandaskan pada akad dan 
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manfaat terhadap sesamanya dan juga bahwa setiap perbuatan yang 

merugikan pihak lain itu dilarang terutama dalam pemakian barang 

dan/atau jasa, karena Allah SWT telah mengisyartkan bahwa transaksi 

ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan cara 

yang baik dan benar, yaitu harus saling merelakan dan cara-cara yang 

bathil dilarang oleh agama. Seperti Firman-Nya dalam Al-Qur’an Surah 

An-Nisa (4) ayat 29: 61 

                            

                       

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.  

Setiap pembeli ataupun konsumen harus menerima barang dalam 

kondisi baik dan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu apabila 

terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang.62 

Dalam praktek jual beli di Rabbani Plaju-Palembang terdapat 

berbagai  cara bertransaksi, seperti jual beli pada umunya dan ada juga 
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jual beli menggunakan kartu member yang diterbitkan oleh Rabbani 

kepada konsumen, bahkan melayani Biro (binaan Rabbani) atau yang 

sering dikenal sekarang resaller. 

Member Rabbani adalah sebutan untuk para pelanggan setia 

Rabbani. Para member Rabbani akan mendapatkan berbagai macam 

keuntungan dari potongan harga, kumpul-kumpul poin berhadiah Umroh 

serta mendapat potongan harga dari mitra yang bekerja sama dengan 

Rabbani Plaju-Palembang. dan kartu member Rabbani Plaju-Palembang 

dapat di gunakan di seluruh Indonesia. 

Menurut penulis, transaksi jual beli berkaitan dengan potongan 

harga yang berlaku di Rabbani tidak bertentangan dengan hukum ataupun 

ekonomi Islam, karena Islam sendiri menyatakan bahwa inti dalam 

transaksi jual beli itu adalah ada unsur kerelaan, suka sama suka, ataupun 

tidak ada unsur keterpaksaan antara pihak pembeli dan penjual. Barang 

yang di jual jelas dan bermanfaat untuk konsumen dan membawa 

muslimah menggunakan hijab syar’I, serta syarat rukunnya terpenuhi, 

dalam hal ini transaksi jual beli potongan harga dengan menggunakan 

kartu member antara konsumen atau pembeli dengan pengelola Rabbani 

Plaju-Palembang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang agama 

menurut ekonomi Islam.  
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Malahan dari program-programnya sangat menguntungkan seperti 

kumpul-kumpul poin yang berhadiah Umroh. Hal seperti itu memberikan 

kesempatan untuk para pengguna member melaksanakan umroh ke rumah 

Allah SWT, serta apa yang yang di jual di Rabbani Plaju-Palembang 

sangat berguna dan bermanfaat bagi para muslimah dengan hijab syar’I 

dengan baju yang simple serta modern yang bisa di gunakan untuk sehari-

hari maupun untuk acara resmi. Bahkan tersedia untuk hijab anak kecil 

perempuan, pakaian muslim dewasa maupun anak-anak.  

Pemasaran syariah menurut definisi adalah penerapan suatu displin 

bisnis strategis yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Jadi 

pemasaran syariah dijalankan berdasarkan konsep keIslaman yang telah 

diajarkan Nabi Muhammad SAW, Menurut Hermawan Kartajaya, nilai 

inti dari pemasaran syariah adalah integritas dan transparansi, sehingga 

marketer tidak boleh bohong dan orang membeli karena butuh dan sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan, bukan karena diskonnya atau iming-

iming belaka. 

Dari sisi pemasaran di Rabbani Plaju-Palembang, sudah sesuai 

dengan nilai dan prinsip syariah. Marketer atau penjual bersifat 

transparansi dan tidak ada unsur pemaksaan. di Rabbani sendiri 

memberikan produk yang di butuhkan dan berkualitas. Pelanggan juga 

tidak di paksa untuk membeli karena iming-iming diskon semata. Karena 
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produk yang di jual di Rabbani merupakan busana yang di inginkan 

bahkan di butuhkan oleh muslim dan muslimah. Busana yang ada di 

Rabbani sangat bermanfaat untuk masyarakat Islam. 

Diskon yang diberikan melalui member card  bukan hanya untuk 

menaikkan jumlah penjualan dan promosi semata, diskon di Rabbani 

diberikan sebagai unsur terima kasih kepada konsumen setia di Rabbani, 

dan memberikan kesempatan untuk Umrah bagi member Rabbani. 

Dalam syariah marketing, bisnis yang disertai dengan keikhlasan 

semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah, maka seluruh bentuk 

transaksinya insya Allah menjadi ibadah di hadapan Allah SWT. Ini akan 

menjadi bibit dan modal dasar baginya untuk tumbuh menjadi bisnis yang 

besar, yang memiliki spiritual brand, yang memiliki kharisma, 

keunggulan, dan keunikan yang tak terbanding. Dalam spiritual 

marketing, hal-hal yang sekiranya dapat merugikan konsumen akan 

berusaha untuk di hindarkan.63 

Syariah marketing, perusahaan tidak hanya berorientasi pada 

keuntungan semata, namun turut pula berorientasi pada tujuan lainnya 

yaitu keberkahan. Perpaduan konsep keutungan dan keberkahan ini 

melahirkan konsep maslahah, yaitu suatu perusahaan syariah akan 

berorientasi pada pencapaian maslahah yang optimal. Konsep keberkahan 
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bagi setiap pihak merupakan konsep yang abstrak karena secara keilmuan 

tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, namun inilah salah satu konsep inti 

pada syariah marketing yang menjadi landasan pada suatu perusahaan 

berorientasi syariah.  

Sama hal nya di Rabbani, keberadaan Rabbani di harapkan dapat 

memberikan konstribusi yang besar dalam syiar dan dakwah bagi para 

muslimah agar memenuhi kewajibannya untuk menutupi auratnya tentu 

pemikiran tersebut berimplikasi pada keberkahan sebuah brand, dengan 

banyak cabang-cabang toko yang tersebar di Indonesia mampu 

memberikan lampangan pekerjaan yang lebih luas untuk masyarakat, dan 

produk yang ada di Rabbani bermanfaat bagi umat Muslim yang ada di 

Indonesia. 

   

 

 

 

 

 

 

 


