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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam 

Islam adalah agama yang komprehensip yang mengatur semua aspek 

kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulallah Shalalalhu Alaihi 

Wasallam. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, 

baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, islam 

mengatur kehidupan bermasyarakat, salah satu contoh kegiatan 

bermasyarakat yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. jual 

beli merupakan suatu kegiatan yang penting, kegiatan yang bisa membantu 

untuk memenuhi kebutuhan antar sesama. Dan dalam kegiatan Jual beli 

tersebut perlu diketahui adanya tata cara atau hukum yang mengatur, supaya 

dalam kegiatan transaksi jual beli dapat dilakukan dengan baik dan benar. 

(Ismail, 2017:3) 

1. Definisi Jual Beli 

Jual beli dalam bahasa arab yaitu البيع. Ibnu manzhur berkata    البيع ضد 

ا yang berarti jual kebalikan dari lafadz البيع Lafadz) الرشاء ءالرشر  yang 

berarti beli) dilihat dari segi etimologi البيع yaitu bentuk mashdar yang 

mempunyai kandungan makna sebagai berikut (Hidayat, 2015: 9): 

 مقا بةل ش ئي بش ئي 

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu” 
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 مبا د ةل مال مبال

“Tukar-menukar harta dengan harta” 

Secara terminologi Jual beli adalah menjual, mengganti, dan 

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz al-bai’ dalam 

terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu 

lafadz al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian al-bai’ 

mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli ( Mardani, 

2013: 101). Adapun definisi al-bai’ secara terminologi diungkapkan oleh 

para ulama sebagaimana berikut: 

a. Hanafiyah 

 مبادةل ش ئي مرغوب فيه مبثهل

“Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang” 

(Hidayat, 2015: 11) 

b. Malikiyah  

 عقد معاوضة عىل وجه خمصوص

“Akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat” (Hidayat, 

2015:11) 

c. Syafi’iyah 

 عقد معاوضة يفيد مكل عني او منفعة عىل التاء بيد

“Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan 

kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi” (Hidayat, 

2015:11) 
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d. Hanabila 

ة او منفعة مباحة عىل الت اءبيد غري راب وفرض  مبادةل مال ولو ىف اذل  م 

“Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau 

manfaat yang diperbolehkan syara’, bersifat abadi bukan termasuk 

riba dan pinjaman” (Hidayat, 2015:12) 

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli 

merupakan “tukar-menukar harta dengan harta atau harta dengan uang 

dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan 

kepemilikan dengan dasar merelakan sesuai dengan ketentuan syari’ah” 

(Nawawi, 2012:75) 

Dapat dipahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar-

menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela 

diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak 

lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan syara’dan disepakati. (Suhendi, 2014: 68-69) 

Sesuai dengan ketetapan hukum islam dalam jual beli harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada 

kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak 

terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’ (Suhendi, 2014: 

69) 
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2. Rukun dan Syarat Jual Beli 

a. Rukun Jual Beli 

Ada beberapa rukun dalam jual beli,  Rukun adalah yang harus 

dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Menurut jumhur ulama 

rukun jual beli itu ada empat (Muslich, 2013:180) . yaitu: 

1) Penjual 

2) Pembeli 

3) Shighat atau akad (ijab dan qabul) yaitu segala tindakan yang 

dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang 

melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata 

maupun perbuatan. 

4) Ma’qud alaih (Objek akad). (Muslich, 2013:180) 

b. Syarat Jual Beli 

1) Syarat-syarat untuk aqid (orang yang melakukan akad), yaitu 

penjual dan pembeli ada dua: 

a) Aqid harus baligh dan berakal yakni mumayyiz, maka tidak 

sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga 

akadnya anak kecil. Jumhur ulama berpendirian bahwa 

orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan 

berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, 

maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari 

walinya. 
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b) Aqid harus dilakukan oleh orang yang berbeda. tidak 

mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia 

menjadi orang yang menyerahkan dan menerima. Dengan 

demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang 

mewakili dua pihak hukumnya tidak sah. (Muslich, 

2013:187-188) 

2) Syarat yang berkaitan dengan Shighat atau akad. 

a) Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang 

menunjukkan jual beli telah lazim diketahui masyarakat, 

seperti penjual berkata “aku jual bolpoin ini kepadamu 

seharga Rp. 2000,-“. kemudian pembeli menjawab “saya 

beli bolpoin ini seharga Rp. 2000,-“ . apabila antara ijab dan 

qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah. 

b) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua 

belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan 

membicarakan topik yang sama, atau antara ijab dan qabul 

tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya 

akad menurut kebiasaan. 

c) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, 

macamnya, sifatnya begitu juga harganya barang yang 

diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya. (Hidayat, 

2015:22) 
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3) Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dapat diperjual 

belikan (Ma’qud Alaih) 

a) Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan 

benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya 

b) Dapat dimanfaatkan dan memberi manfaat menurut syara’, 

oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi 

objek jual beli, karena dalam pandangan syara’ benda-

benda seperti ini tidak bermanfaat. 

c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada 

hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini 

kepadamu. 

d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini 

kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut 

tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab 

pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali 

ketentuan syara’. 

e) Dapat diserahkan dengan cepat, tidaklah sah menjual 

binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. 

f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain 

dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang 

baru akan menjadi miliknya. 

g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus 

dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau 
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ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli 

yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. (Suhendi, 

2014:72-73) 

Dari beberapa syarat diatas masih perlu adanya syarat 

tambahan sebagai penentu keabsahan akad dalam jual beli, 

adapun syarat tambahan itu yaitu: 

a) Pernyataan kehendak antara penjual dan pembeli tanpa 

adanya paksaan serta dilakukan secara bebas 

b) Dalam penyerahan objek transaksi jual beli tidak ada unsur 

atau menimbulkan bahaya 

c) Bebas dari gharar dan riba  

Syarat keabsahan tersebut menentukan sah atau tidaknya 

suatu akad jual beli, apabila sebuah akad tidak memenuhi rukun 

dan syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat 

terbentuknya akad sudah terpenuhi akad jual beli tidak sah dan 

dinamakan akad fasid. (Rahayu, 2018: 30) 

B. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia 

mempunyai dasar hukum yang kuat dalam al-Quran dan sunah Rasulallah 

Shalallahu Alaihi Wasallam. (Ghazaly dan kawan kawan, 2012) adapaun 

dasar hukumnya yakni sebagai berikut: 
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1. Al-Qur’an 

a) Surat Al Baqarah [2] ayat 275 

اب ... ِّ م الر  رَّ حر ه  الْبرْيع ور لَّ اّل  ۗ   ور ارحر ابر   ِّ ثْله الر  ا الْبرْيعه مِّ َّمر ن هْم قرالهْوا اِّ رَّنَّ ر ابِّ  ... ذِلِّ

“...Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu 

sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan Jual Beli dan 

mengharamkan riba...” (QS. Al Baqarah [2]: 275) 

b) Surat Al Baqarah [2] ayat 198 

 ْ ب ُِّكه ْن رر نراٌح ارْن تربْترغهْوا فرْضاًل مِّ ْ جه ريْسر عرلرْيُكه ...ل  

“...Bukanlah dosa bagimu mencari karunia (rizki hasil perniagaan) 

dari tuhanmu...”. (QS. Al Baqarah [2]: 198)  

c) Surat an-Nisa’ [4] ayat 29 

نهْواير  ... يْنر امر ِّ را اذلَّ لِّ  ارُّيه لْبرا طِّ ْ ابِّ ريْنرُكه هْوا ارْموا لرُكه ب ُكه ْ ْ  َلر َتر نُْكه اٍض مِّ ْن تررر ًة عر را رر َلَّ ارْن تركهْونر ِتِّ اِّ

... 

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu” 

(QS. An Nisa’[4]: 29) 

Beberapa Firman Allah diatas menjelaskna bahwasanya jual beli 

diperbolehkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya yang menjadi Aqid 

(Penjual dan pembeli) harus saling ridha karena ini menjadi salah satu 

syarat penting dalam jual beli dan tidak diperbolehkannya riba atau jual 

jual beli yang mengandung penipuan. 
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2. Hadits 

Hadits menjadi sumber kedua di dalam ajaran agama islam. Berikut 

adalah hadits-hadits yang menerangkan diperbolehkannya jual beli 

menurut Al-Asqalani (2013:327) yang diriwayatkan oleh beberapa 

perowi hadits, yaitu: 

a) Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Muslim 

نَّ  :قرال عنهو   ٌل مِّ جه ر ارْعترقر رر بهٍر ل ْن ده ه عر ْبًدا َلر هه ا عر اٌل غررْيه ه مر ه . ْم يركهْن َلر عرا بِّهِّ الن ِبِّ ىلر فردر صر

مت فق  ).  فربرا عرهه  هللاه عرلرْيهِّ وسمل

(عليه   

Dia berkata “Seseorang diantara kami berwasiat untuk 

memerdekakan seorang budak miliknya setelah ia meninggal dunia, 

padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Lalu Nabi 

Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam. Memanggil budak itu dan 

menjualnya” (HR. al-Bukhori dan Muslim) 

b) Hadits dari Rifa’ah ibn Rafi’ 

 َّ عٍ رضىي هللا عنه ارنَّ النَِّبِّ ا فِّ ْن رِّفراعرةر بْنِّ رر ىلر هللاه  عر ئِّلر    عرلرْيهِّ وسملصر اريه الكرْسب :  س ه

؟ قرالر  لِّ : ارْطيربه جه رله الرَّ ْورٍ  َعر ْْبه ٍ مر رْيع ه ب ُكه هِّ ور يردِّ حه وص   زبَّاره لرواه ا. )بِّ

(احلامك  

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu’anhu bahwa Nabi Shalallahu 

Alaihi Wasallam. Pernah ditanya, “Pekerjaan apa yang paling baik? 

Beliau bersabda, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri 

dan setiap jual-beli yang baik” (HR. Al-Bazzar Hadits ini 

dishahihkan oleh Al-Hakim) 
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c) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim 

ٌل لِّلن ِب ِّ : قال ريض هللا عنهوعن ابن َعر  جه كرر رر ىلر هللاذر عه ىفِّ   عرلرْيهِّ وسمل صر در ْ َّه ُيه ارن

ِّ فرقرالر  يهوعع يرْعته فرقهْل : البه ا ابر رةر : اذر ب الر . َلرخِّ

   (مت فق عليه)

Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu berkata, “Ada seorang mengadu 

kepada  Rasulallah Shalallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ia tertipu 

dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, íjika engkau berjual-beli, 

katakanlah, jangan melakuakn tipu daya.” (HR. Imam Bukhori dan 

Muslim) 

Dari penjelasan hadits tersebut menerangkan, bahwasanya 

diperbolehkannya jual beli dengan tata cara yang baik, sesuai ajaran 

syariat islam dan tidak boleh adanya unsur penipuan karena menjadikan 

batalnya jual beli tersebut. 

3. Ijma’ 

Ulama dan 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. Ijma’ ulama dari kalangan madzhab telah sepakat akan 

disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. (Hidayat, 2015:15) 

Sesuai dengan penjelasan dasar hukum diatas bahwasanya transaksi 

jual beli ini diperbolehkan karena termasuk pekerjaan yang mulia dan 

halal. Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa 

yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal 
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balik kecuali dengan malakukan akad jual beli. maka akad jual beli ini 

menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi. (Hidayat, 2015:16) 

C. Macam – Macam Jual Beli 

Dalam pembagian macam-macam jual beli, hukum jual beli terbagi 

menjadi 2 (dua), yaitu jual beli shahih dan jual beli fasid (Priansa, 2009:249) 

1. Jual Beli Shahih 

Menurut Syafi’iyah yang dimaksut Jual beli yang shahih yaitu jual 

beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya dan barang atau objek jual beli 

tersebut tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. (Muslich, 2017:73) 

Beberapa contoh jual beli shahih, yaitu: 

a. Bai’ Murabahah 

1) Pengertia Bai’ Murabahah 

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari kata ribhu 

(Keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling 

menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli 

barang ditambah keuntungan yang disepakati. (Mardani, 

2013:135) 

Secara istilah murabahah adalah pembiayaan saling 

menguntungkan yang dilakukan oleh penjual dengan pihak yang 

membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan 

bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai 

lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi penjual dan 
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pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran. 

(Mardani, 2013:136) 

Atau singkatnya bai’ murabahah adalah pembelian oleh 

satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah 

mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang 

dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. 

Karakteristik murobahah adalah si penjual harus memberi tahu 

pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan 

jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. 

(Karim, 2011:113) 

Murabahah sperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan 

adanya suatu penawaran dan pernyataan menerima (ijab dan 

qabul) yang mencakup kesepakatan kepastian harga, tempat 

penyerahan, dan tanggal harga yang disepakati dibayar dalam 

hal pembayarn secara tangguh. (Ascarya, 2011:164) 

2) Hukum Bai’ Murobahah 

Jual beli dengan sistem murobahah merupakan akad jual 

beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil 

yang terdapat dalam Al-Qur’an, hadits ataupun ijma ulama. 

(Nawawi, 2017:91) Diantara dalil yang memperbolehkan praktik 

bai’ murobahah  adalah dalam surat Al Baqarah [2]: ayat 275, 

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman: 
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ر  ِلِّ َٰ نر الْمر س ِّ ۚ ذر انه مِّ ْيطر هه الش َّ بَّطه رترخر ي ي ِّ رقهومه اذلَّ ر ي َلَّ مَكر
ِ
ونر ا رقهومه ابر َلر ي ِّ هونر الر  رأُْكه ينر ي ِّ اذلَّ

ه  لْبرْيعر  لَّ اّلَّ َأحر ابر   ور ِّ ثْله الر  ا الْبرْيعه مِّ َّمر ن
ِ
هْم قرالهوا ا أََّنَّ بِّ

ابر  ِّ مر الر  رَّ حر  ور

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. 

Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu 

sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba”. (QS. Al Baqarah [2]: 275) 

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan 

jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep 

ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, murabahah adalah suatu jenis 

jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan 

implementasi muamalah tijariyah (interaksi bisnis). (Nawawi, 

2017: 92) 

3) Syarat dan Rukun jual beli murobahah 

a) Para pihak yang melakukan transaksi (aqid) harus memiliki 

ahliyah dan wilayah. Yang bermakna keduanya memiliki 

kepatutan atau kecakapan hukum dalam melakukan 

transaksi serta baligh dan berakal. 

b) Objek transaksi tersebut adalah barang yang halal serta jelas 

ukuran, jenis dan jumlahnya 

c) Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga 

pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme 

pembayarannya disebutkan dengan jelas. 
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d) Adanya kejelasan maksud dan kesesuaian antara kedua 

pihak dalam arti ijab dan qabul harus dijelaskan dengan 

menyebutkan secara spesifik sehingga terdapat kesamaan 

diantara keduanya tentang kesepakatan maksud, tujuan dan 

objek transaksi. (Mustofa, 2016:29) 

b. Bai’ Salam 

1) Pengertian Salam  

Bai’ Salam adalah jual beli dengan pembayaran di muka, 

pengertian salam secara terminologi adalah transaksi terhadap 

sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu 

tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai’ salam 

adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang 

pembiayaannya dilakukan bersama dengan pemesanan barang. 

2) Hukum Bai’ Salam 

Bai’ salam diperbolehkan dengan berlandaskan pada firman 

Allah dan Hadits-hadits Nabi Muhammad. Yaitu: 

a) Allah berfirman pada QS. Al Baqarah [2] ayat: 282 sebagai 

berikut: 

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya” 

b) Hadits riwayat Imam Bukhori dan Muslim:  

“Ibnu Abbas berkata, “Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam. 

datang ke madinah dan penduduknya biasa meminjamkan 

buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau 
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bersabda “barang siapa meminjamkan buah, hendaknya ia 

meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa 

tertentu. ” (HR. Bukhari dan Muslim) menurut riwayat 

Bukhari, “barang siapa meminjamkan sesuatu”. (Muttafaq 

Alaih) 

3) Rukun dan Syarat Bai’ Salam 

Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus terpenuhi 

rukun dan syaratnya. Adapun rukun salam menurut jumhur 

ulama ada tiga, yaitu: 

a) Shigat, yaitu ijab dan kabul 

b) ‘aqidanai (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu 

orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan, 

c) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan. (Ath-

Thayyar, 2009:137) 

Adapun syarat-syarat dalam bai’ salam sebagai berikut: 

a) Uangnya dibayar ditempat akad, berarti pembayaran 

dilakukan terlebih dahulu 

b) Barangnya menjadi utang bagi penjual 

c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. 

Berarti pada waktu dijanjikan barang itu harus sudah ada. 

d) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, 

ataupun bilangannya. 

e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya 

dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan 

mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak . 
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dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada 

barang tersebut dapat berbeda  

f) Disebutkan tempat menerimanya. (Mardani, 2013:114) 

Bai’ Salam sah dilakukan baik secara tunai maupun 

ditangguhkan, apabila memenuhi lima syarat: 

a) Barang yang dipesan disebutkan sifat dan ciri-cirinya. 

b) Barang tersebut bukan termasuk barang yang menyatu 

dengan lainnya. 

c) Tidak memerlukan api untuk merubahnya atau 

memisahkannya dari benda lain. 

d) Barang yang diinginkan tidak ada saat itu. 

e) Barang yang diinginkan tidak ada pada salah satu benda 

yang berada saat itu. Karena hakikat transaksi Salam adalah 

memesan sesuatu yang tidak ada pada saat transaksi. (Al-

Bigha, 256-257)  

2. Jual Beli Fasid 

Jual beli yang fasid yaitu jual beli yang sebagian rukun dan 

syaratnya tidak terpenuhi. Praktik jual beli apabila rukun dan syaratnya 

sudah terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang maka jual beli tersebut 

termasuk jual beli fasid pula. (Muslich, 2010:73) Berikut jenis-jenis jual 

beli fasid, diantaranya yaitu: 
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a. Bai’ Gharar 

Gharar bermakna resiko, sesuatu yang berpotensi terhadap 

kerusakan jadi Bai’ gharar berarti jual beli barang yang mengandung 

unsur resiko. Menurut terminologi Bai’ gharar adalah jual beli yang 

mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak 

dan mendatangkan kerugian finansial. Gharar bermakna sesuatu 

yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak 

diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa 

diserahterimakan. (Djuwaini, 2010:85) 

Ulama fiqih sepakat atas ketidak absahan bai’ gharar, seperti 

menjual anak onta yang masih dalam kandungan, ikan di dasar laut, 

menjual anak hewan masih berada diperut induknya, atau buah-

buahan belum masak dan lain lainnya. (Nawawi, 2017:79) 

Menurut Al-asqalani (2013: 347) Ibnu Mas’ud radhiyallahu 

‘anhu berkata bahwa Rasulallah Sholallahu Alaihi Wasallam. 

Bersabda: “Janganlah membeli ikan dalam air, karena hal itu tidak 

jelas”. (HR. Ahmad).  

Al-asqalani (2013:336) menerangkan dalam hadits yang 

diriwayatkan Imam Muslim: Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, 

berkata “Rasulallah Shalallahu Alaihi Wasallam. melarang jual beli 

dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas 

harga, barang, waktu dan tempatnya)”. (HR. Muslim)  
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b. Bai’ Najasy 

Bai’ najasy adalah tawar menawar palsu yang dilakukan oleh 

seorang calon pembeli yang tidak berniat untuk membelinya, 

dilakukan hanya untuk mengelabuhi dan menimbulkan kesan banyak 

pihak yang berniat membelinya. (Karim, 2014:257) Rekayasa Jual 

beli ini menciptakan permintaan palsu. Penjual melakukan kolusi 

dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan, 

pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi. Bai’ najasy 

merupakan rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan 

permintaan palsu. (Djuwaini, 2010:95) 

Transaksi bai’ najasy diharamkan karena si penjual menyuruh 

orang lain untuk memuji barangnya atau menawar dengan harga 

tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar 

sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar ingin membeli. 

Sebelumnya adanya kesepakatan dengan penjual untuk membeli 

dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya membeli 

dengan harga tinggi pula dengan maksud untuk ditipu. ( Karim, 

2014:221) 

c. Bai’ Dain 

Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk 

diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang 

sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja, 

pinjaman dari orang lain, dan lainnya. Bai’ dain biasanya dilakukan 
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dengan orang yang memeiliki beban hutang atau orang lain, baik 

secara kontan atau tempo. 

Bai’ dain biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki 

beban hutang, seperti pembeli membeli sebuah kendaraan seharga 

Rp. 100.000.000,- dan pembayaran dilakukan 3 bulan mendatang. 

Ketika jatuh tempo, pembeli tidak mampu melakukan pembayaran. 

Kemudian penjual yang memiliki piutang tersebut menjualnya 

kepada pembeli dengan nilai Rp. 125.000.000,- dengan tambahan 

waktu 2 bulan mendatang, transaksi kemudian dilakukan tanpa 

adanya serah terima. Transaksi ini identik dengan riba, yakni 

meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran. 

Malikiyah, hanafiyah dan hanabilah jual beli ini harus ditangguhkan. 

Menurut Syafi’iyah jual beli tersebut tidaklah sah. (Djuwaini, 

2010:84) 

D. Bai’ Al-Inah 

1. Pengertian bai’ al-inah 

Al-Inah secara bahasa artinya adalah meminjam atau berutang. 

Dikatakan i’tana ar-rajul yakni seorang laki-laki membeli sesuatu 

dengan pembayaran di belakang (tidak kontan), atau menjual barang 

dengan pembayaran tertunda, lalu membelinya lagi dengan harga yang 

lebih murah dari harga penjualan. Jual beli ini disebut bai’ al-inah karena 

si pemilik barang bukan menginginkan menjual barang, tetapi yang 

diinginkannya adalah uang. atau karena si penjual kembali memiliki 



34 
 

 

benda yang dia jual. Menurut terminologi adalah jual beli manipulatif 

untuk digunakan alasan peminjaman uang yang dibayar lebih dari 

jumlahnya. yakni dengan cara menjual barang dengan pembayaran 

tertunda, lalu membelinya kembali secara kontan dengan harga lebih 

lemah. (Ash-Shawi dan Al-Mushlih, 2001: 124). Maksudnya menjual 

sesuatu kepada orang lain dengan pembayaran bertempo, dan ia 

menyerahkan barangnya kepada si pembeli, kemudian ia membelinya 

kembali secara tunai sebelum menerima pembayaran si pembeli itu 

dengan harga yang lebih rendah daripada harga saat ia menjualnya. 

Madzhab Hambali Bai’ al-inah terjadi apabila seorang menjual 

sesuatu komoditas secara cicilan dan kemudian dia membeli kembali 

barang itu secara tunai dari pembeli semula dengan harga lebih rendah 

atau sebaliknya. Madzhab Syafi’i, bai’ al-inah adalah terjadi apabila 

seorang menjual komoditas kepada orang lain secara cicilan untuk jangka 

waktu tertentu yang ditentukan dan kemudian membeli kembali barang 

tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga pembelinya. 

Madzhab maliki bai’ al-inah terjadi seorang menjadi suatu komoditas 

dengan harga 20 dinar secara tunai kepada orang lain, kemudian orang 

itu membeli kembali barang yang sama dari pembeli secara cicilan 

dengan harga lebih tinggi atau sebaliknya. Madzhab Hanafi, bai’ al inah 

terjadi apabila seseorang membeli suatu barang pada harga yang diketahi 

secara cicilan dan kemudian orang tersebut menjual barang itu kepada 

penjual asal dari mana barang itu dibeli secara tunai dengan harga 
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penjualan yang lebih rendah daripada harga pembeliannya yang 

dilakukan dengan cicilan. 

Imam Asy-Syana’ani berkata: “ketahuilah bahwa bai’ al-inah adalah 

seorang menjual barang dagangannya kepada orang lain dengan harga 

yang sudah diketahui secara berangsur sampai tempo waktu yang 

ditentukan, kemudian ia membelinya kembali dari pembeli dengan harga 

lebih murah. Dengan demikian barang dagangannya akan kembali 

kepadanya (Muhammad, 2013:84) 

Sebagai contoh, si A menjual suatau komoditas kepada si B dengan 

harga Rp 150.000,- secara kredit selama satu tahun. Kemudian si A 

membeli komoditas itu kembali dengan harga Rp 120.000,- dari si B 

dengan bayaran kontan. Dalam kasus ini, si A telah mendapatkan 

keuntungan Rp 30.000,- dari transaksi tersebut. Bentuk lain bai’ al-inah  

adalah menjual komoditas secara kontan dan kemudian membelinya 

kembali dengan harga lebih tinggi yang harus dibayar pada waktu 

tertentu di masa yang akan datang. Dalam hal ini, si pengutang menjual 

barangnya dengan kontan kepada pemberi piutang. Si pengutang 

kemudian segera membeli kembali barang tersebut dengan harga yang 

dibayar di masa yang akan datang. jadi transaksi tersebut termasuk 

transaksi utang dengan jaminan barang tadi. Hal ini disebut bai’ al-inah 

sebab subtansi dalam kasus ini kembali kepada pemiliknya. (Mardani, 

2012:186) 
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Dari beberapa penjelasan definisi diatas, bai’ al-inah dapat 

digambarkan sebagai berikut: seorang pedagang menjual barangnya 

dengan diangsur sampai batas waktu yang ditentukan, setelah itu ia 

membelinya kembali kepada majlis yang sama secara kontan dengan 

harga lebih rendah dari harga jual pertama (Muhamad, 2013:84) 

2. Rukun dan Syarat Bai’ Al-Inah 

a. Rukun bai’ al-inah 

Rukun bai’ al-inah tidak jauh beda dengan Rukun Jual beli 

biasa, terdapat adanya Penjual, Pembeli, Sighat atau akad, dan Objek 

atau barang yang diperjual belikan serta nilai tukar pengganti barang 

(Uang). Akan tetapi dalam bai’ al-inah ada perbedaan dalam 

penggunaan akad, dalam bai’ al-inah terdapat dua akad yang 

berbeda, akad tunai dan akad tidak tunai. (Suhendi, 2014:70) 

Dalam akad pertama, penjual itu menjual dengan tunai 

mendapatkan untung atas pinjaman 

Dalam akad kedua, pembeli itu membeli tidak tunai dengan 

harga lebih murah, ia rugi tapi memenuhi kebutuhan akan uang. 

b. Syarat bai’ al-inah 

Dalam bai’ al-inah terdapat beberapa syarat yang akan 

berpengaruh pada sah dan tidaknya akad jual beli, Syarat sah bai’ al-

inah sama halnya dengan sayarat sah hukum jual beli biasa. Syarat 

umum bai’ al-inah diantaranya yaitu: 
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1) Pelaku transaksi (Penjual dan Pembeli) harus berakal dan 

mumayyiz 

2) Alat jual beli berupa lafadz yang menunjukkan arti lampau 

3) Objek jual beli berupa barang yang bernilai dan dapat 

diserahterimakan 

4) Antara penjual dan pembeli harus saling rela 

5) Adanya hasil yang jelas dari transaksi dalam hal status 

kepemilikan. . (Aji dan kawan-kawan, 2016: 4) 

Adapun syarat-syarat bai’ al-inah yang lebih khusus diantaranya 

yaitu: 

1) Pembiayaan bai’ al-inah perlu mempunyai dua kontrak yang 

jelas yaitu kontrak penjualan harta oleh penjual kepada pembeli 

dan penjualan semula harta tersebut kepada pemilik asal. 

2) Pembayaran harga dalam salah satu kontrak harus dilakukan 

secara tunai untuk mengelakkan penjualan hutang dengan 

barang 

3) Barang yang digunakan dalam kontrak jual beli kembali bukan 

barang ribawi 

4) Kedua-dua kontrak ini harus melibatkan penyerahan hakmilik 

yang sah dari sudut syarak dan diterima pakai berdasarkan adat 

perniagaan semasa (’uruf tijari) 
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5) Penentuan harga dan harta yang terlibat dalam kontrak juga 

harus dengan sebenar dan berdasarkan harga yang munasabah 

atau berdasarkan pasaran 

6) Kontrak pertama harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum 

memasuki kontrak yang kedua. Ini bertujuan mengelakkan isu 

penjualan harta yang belum dimiliki dalam kontrak kedua. (Aji 

dan kawan-kawan, 2016: 4) 

3. Perbedaan Pendapat Tentang bai’ al-inah 

Pada hakikatnya setiap orang pasti mempunyai pemikiran yang 

berbeda-beda dalam menyampaikan suatu pendapat dan semua itu harus 

mempunyai dasar hukum yang kuat. Apabila adanya perbedaan pendapat 

tentang boleh apa tidaknya melakukan suatu aktifitas tersebut itu sudah 

wajar dalam kehidupan. Seperti yang terjadi pada pendapat para ulama 

mengenai perbedaan pendapat tentang bai’ al-inah. 

a. Pendapat yang memperbolehkan bai’ al-inah. 

Keumuman nash atau dalil-dalil tegas tentang halalnya jual beli. 

bai’ al-inah adalah salah satu dari bentuk jual beli, tidak akan keluar 

dari asal hukum jual beli, kecuali dengan dalil. (Al-Mushlih dan 

Ash-Shawi, 2011: 127) sebagian ulama memandang bai’ al-inah  

boleh dan tidak mengandung zari’ah (jalan yang dilarang) bila 

melibatkan pihak ketiga. Contoh, pembeli membeli barang dengan 

harga cicilan kepada penjual, kemudian pembeli menjualnya kepada 

pihak ketiga dengan tujuan mendapatkan uang tunai. Pembeli masih 
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berkewajiban melunasi harga barang yang dibelinya secara cicilan, 

disamping itu pembeli telah mendapatkan uang tunai yang 

dikehendakinya. (Nadratuzzaman, 2013: 84-85).  

Mardani (2013:187) menerangkan bahwa Madzhab Syafi’i 

berpendapat bai’ al-inah dibolehkan, karena akad jual beli ini telah 

memenuhi rukun yaitu ijab dan Kabul, tanpa memandang kepada 

niat pelaku mengenai niat diserahkan kepada Allah Subhanahu 

Wata’ala. Menurut pandangan ulama mazhab ini niat yang salah 

tidak dianggap batal, dan tidak bisa dibuktikan dengan jelas. Jual 

beli semacam ini dibolehkan dengan tujuan agar terhindar dari 

mafsadat (kerusakan), dan bukan dimaksudkan untuk mengeruk 

keuntungan.  

Imam Syafi’i membolehkan bai’ al-inah bukan dalam konteks 

akad murakkab, namun dalam konteks akad yang berdiri sendiri. 

kedua jual beli tersebut harus berdiri sendiri, tidak saling terkait 

antara keduanya dimana jual beli yang kedua sebagai syarat jual beli 

yang pertama. dengan itu Imam Syafi’i membolehkan dua akad 

dalam satu kesatuan akad, namun dalam konteks dua akad yang 

berdiri sendiri. dengan kata lain jual beli yang dimaksudkan Mazhab 

Syafi’i bukanlah bai’ al-inah sebagai sebuah akad yang di dalamnya 

terdapat dua akad, (Fakhrina, 2015:34-35). 

Aji (2016) menerangkan sesuai Pendapat Imam Nawawi tentang 

bai’ al-inah “(tidak termasuk jual beli yang dilarang adalah bai’ al-
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inah yaitu jika seorang menjual sesuatu pada orang lain dengan 

harga tempo seraya menyerahkannya kemudian sebelum dilunasi, 

barang tersebut dibeli lagi dengan harga yang lebih rendah secara 

tunai. Begitu juga boleh menjual barang dengan harga tunai 

kemudian dibeli lagi dengan harga lebih tinggi secara tempo (kredit) 

sama saja penjual pertama sudah menerima harganya atau belum dan 

sama halnya transaksi Al-Inah itu menjadi ada di suatu daerah 

maupun tidak. 

Al Mushlih dan Ash-Shawi (2011:128) sesuai yang 

diriwayatkan dari sebagian sahabat, diriwayatkan oleh al-Baihaqi 

dengan sanadnya “Bahwa ada seorang lelaki yang pernah menjual 

pelana kuda namun tidak mengambil langsung bayarannya. Pemilik 

pelana baru yang membeli pelana itu darinya, berencana menjualnya 

kembali. Orang yang menjual pelana tadi mau membelinya kembali 

dengan harga lebih murah. Persoalan ini ditanya kepada ibnu umar, 

namun beliau menganggap jual beli itu sah-sah saja. Ibnu Umar 

berkata, ”Bisa jadi kalau ia menjualnya kepada orang lain, ia juga 

akan menjualnya dengan harga itu, atau bahkan lebih murah lagi.” 

Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi bahwa ada seorang lelaki 

yang menjual unta kepada orang lain (dengan pembayaran tertunda), 

lalu ia berkata, “Berikan kembali kepadaku untamu itu, dan akan 

kubayar kontan tiga puluh dirham.” Mereka menanyakan persoalan 
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itu kepada syuraih, dan beliau menganggap hal itu tidak menjadi 

masalah. (Al-Mushlih dan Ash-Shawi, 2001:128) 

Imam Syafi’i membolehkan bai’ al-inah berdasarkan sabda 

Rasulallah Shalallahu Alaihi Wasallam. yang diriwayatkan Abu 

Sa’id dan Abu Hurairah ra. “Tukarlah kurma yang jelek dengan 

dirham kemudian dengan dirham itu belilah kurma yang bagus.” 

(Nadratuzzaman, 2013:85) 

Dalam mecermati masalah bai’ al-inah, menarik meninjau 

pendapat Ibnu Taimiyyah mengenai transaksi jual beli. Menurut Ibnu 

Taimiyyah, jual beli terbagi menjadi tiga macam: 

1) Seorang membeli barang dengan tujuan konsumsi, maka 

hukumnya halal. 

2) Seorang membeli barang untuk dijual lagi, maka hukumnya juga 

halal karena tidak ada larangan terhadap perdagangan. 

3) Seorang membeli barang bukan untuk dikonsumsi atau 

diperdagangkan kembali, akan tetapi untuk mendapatkan uang 

tunai, ia membeli barang dengan harga tinggi, kemudian 

menjualnya kembali kepada penjual aslinya dengan harga yang 

lebih rendah, untuk mendapatkan uang tunai. (Nadratuzzaman, 

2013:85) 

b. Pendapat yang tidak memperbolehkan Bai’ Al-Inah 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa bai’ al-inah dilarang 

karena mangandung makna zariah.  Kaidah yang diambil dalam hal 
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ini adalah sadduzzarai’ (menutup segala jalan yang menuju kepada 

hal-hal yang haram). Menurut Imam Maliki dan Hambali 

mengatakan bahwa transaksi seperti bai’ al-inah dianggap batal 

selama ada bukti yang menunjukkan adanya niat yang jelek sebagai 

cara untuk mencegah jalan-jalan kemungkaran. Abu Hanifah secara 

zhahir menghukumi sah pernikahan seorang muhallil, juga menjual 

anggur kepada perusahaan minuman keras selama tidak 

menyebutkan syarat yang bisa merusak transksi, adapun untuk bai’ 

al-nah, Abu Hanifah menganggapnya rusak (fasid) jika tidak ada 

orang ke tiga yang terlibat. (Nadratuzzaman, 2013: 86) 

Menjual kembali barang dagangan semula kepada pihak penjual 

menunjukkan haramnya jual beli. Jual beli ini tidak bermotif untuk 

memperoleh barang, bukan karena faktor harga yang dilaksanakan 

dalam bentuk angsuran, melainkan ia bermotifkan pinjaman 

berbentuk riba. Pemikiran ini dikemukakan oleh Imam Malik dan 

Imam Ahmad dengan alasan sabda Rasulallah Shalallahu Alaihi 

Wasallam. yang diriwaytakan Atha’ dari Ibnu Umar bahwa ia 

menceritakan, aku pernah mendengar Rasulallah Shalallahu Alaihi 

Wasallam bersabda: “kalau manusia sudah menjadi kikir gara-gara 

(uang) dinar dan dirham, sudah mulai melakukan bai’ al-inah 

mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad fisabilillah, pasti 

Allah akan menurunkan bencana kepada mereka, dan bencana itu 
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tidak akan dihilangkan sebelum mereka kembali kepada agama 

mereka”. (HR. Ahmad dan Abu Daud). (Mardani, 2013: 187) 

Disamping itu bai’ al-inah mengandung hillah untuk 

mendapatkan pinjaman dengan bunga, dengan sendirinya pasti 

dielakkan menurut Syariah. Diriwayatkan oleh Anas ra. Bahwa 

Rasulallah pernah ditanya tentang bai’ al-inah, ia menjawab, 

“Sesungguhnya Allah tidak pernah menipu hamba-Nya.” Dengan 

kata lain bai’ al-inah adalah transaksi haram karena di dalamnya ada 

unsur hilah atau penipuan. (Nadratuzzaman, 2013: 86)  

Diriwayatkan Imam Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi dari Abu 

Ishaq ra dari istrinya ‘Aliyah bahwa ia pernah menemui ‘Aisyah ra. 

Bersama dengan Ummu Walad Zaid bin Arqam serta seorang wanita 

lain. Ummu Walad Zaid berkata: “Aku pernah menjual budak 

kepada Zaid seharga 800 dirham dengan pembayaran tertunda dan 

aku membelinya kembali seharga 600 dirham kontan”. Aisyah ra 

berkata: “Sungguh tidak bagus cara engkau menjual dan membeli. 

Katakan kepada Zaid bahwa ia telah membatalkan pahala jihad dan 

hajinya bersama Rasulallah Shalallahu Alaihi Wasallam. kecuali ia 

bertobat”. Wanita itu bertanya, “bagaimana kalau yang kuambil 

hanya modalku?” ‘Aisyah menjawab, “Allah Subhanahu Wata’ala. 

Berfirman: barang siapa telah mengetahui larangan Tuhannya dan 

berhenti (memakan riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum dilarang)”. (Nadratuzzaman, 2013:87) 
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Menurut sahabat, tabi’in, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, 

sebagaimana penegasan mereka, mengutip pendapat Ad-Dardiri 

berkata: ”(bai’ al-inah) itu zahirnya boleh, tetapi menyebabkan 

kepada hal yang dilarang, maka jual beli ini dilarang, walaupun 

pelaku akad tidak bertujuan untuk melakukan hal yang dilarang, 

sesuai dengan prinsip sad adz-dzari’ah. yaitu setiap yang 

menyebabkan kepada yang wajib, maka hukumnya wajib, dan 

sebaliknya, setiap yang menyebabkan kepada yang haram itu 

hukumnya haram. Jadi, bentuk-bentuk jual beli yang menyebabkan 

kepada praktik yang terlarang yang pada umunya menjadi tujuan 

para pihak akad itu dilarang, walaupun tidak secara langsung. Seperti 

kepada jual beli yang mengakibatkan kepada pinjaman berbunga 

(manfaat). Seperti seorang menjual barang seharga 10 dengan tidak 

tunai, kemudian ia membelinya seharga 5 dengan tunai, maka 

dengan transaksi ini, barang kembali (kepada pemilik pertama), ia 

membayar sedikit dan mendapatkan kembali yang lebih banyak. 

(Karim dan Sahroni, 2015:59)  

Al-Amien Ahmad mengatakan bai’ al-inah adalah ketika 

seseorang menjual sutra dengan harga seratus dinar, kemudian dia 

beli kembali dengan harga lima puluh dinar. Praktik ini tidak dapat 

dibenarkan apabila transaksi kedua dilangsungkan sebelum serah 

terima uang sebagai pembayaran akad atau transaksi yang pertama. 

apabila dilaksanakan setelah pembayaran akad pertama dan 
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penjualan pertama hanya sebagai syarat untuk akad kedua, hal itu 

tetap tidak diperbolehkan karena terdapat dua transaksi untuk barang 

yang sama. Kalaupun tidak disyaratkan tetap makruh hukumnya, 

karena dalam hal ini pembeli tidak membutuhkan sutra, akan tetapi 

butuh uang tunai. (Nadratuzzaman, 2013:87). 

Dari berbagai pendapat para ulama diatas menerangkan bahwa hukum 

bai’ al-inah sesuai maqasid tidak diperbolehkan karena bertujuan 

menghindarkan transaksi manipulasi untuk melakukan riba yang terlarang 

atau praktik simpan pinjam yang berbunga dengan modus jual beli. 

E. Transaksi Jual Beli Mindring 

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sudah 

umum diketahui oleh masyarakat dan transaksi jual beli ini adalah salah satu 

kegiatan keseharian oleh masyarakat umum yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam praktik transaksi jual beli secara tidak 

langsung akan terjadinya interaksi sosial antara orang satu dengan orang lain 

sehingga jual beli bisa dikatakan suatu kegiatan yang baik dan bermanfaat. 

Transaksi jual beli terjadi apabila ada penjual dan ada pembeli serta 

adanya objek atau barang yang diperjual belikan. Transaksi Jual beli terjadi 

pada saat terlaksananya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk 

menentukan harga barang yang akan dibeli sampai dengan barang tersebut 

sudah berpindah hak milik dari milik penjual berganti hak milik kepada milik 

pembeli, dibuktikan dengan adanya pembayaran menggunakan uang atau 

menggunakan tukar barang dengan barang. Dalam istem pembayaran 
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transaksi jual beli ini bisa secara tunai ataupun pembayaran dengan angsuran 

tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Salah satu contoh jual beli 

yang menggunakan pembayaran secara angsuran adalah transaksi jual beli 

mindring. 

1. Pengertian Mindring 

Jual beli mindring yaitu Menjual barang dengan pembayaran 

mengangsur. (KBBI, 2015: 916) transaksi jual beli yang cara 

pembayarannya dengan cara diangsur atau kredit. Biasanya barang yang 

dijual oleh jasa mindring adalah pakaian, perabot rumah tangga, alat-alat 

elektronik, emas dan lain-lain. Barang tersebut ditawarkan oleh jasa 

mindring atau pembeli yang memesannya sendri. Mindring dalam 

kepemilikannya bersifat perorangan, tidak mempunyai ijin hukum yang 

mengatur. Jadi siapapun yang ingin menjadi jasa mindring pasti bisa, 

tinggal niat dan modal yang harus tercukupi. (Wawancara dengan Bapak 

Mucharrom, 12 September 2019) 

2. Syarat dan Rukun Transaksi Jual Beli Mindring 

Kegiatan transaksi jual beli dalam praktiknya sudah ada ketentuan-

ketentuan yang mengatur. Yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual 

beli adalah rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Adapun sayarat dan 

rukun jual beli ada 4 yaitu: 

1. Penjual, yang menjadi penjual dalam transaksi jual beli mindring 

adalah jasa mindring 
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2. Pembeli, yang menjadi pembeli dalam transaksi jual beli mindring 

adalah masyarakat umum yang menggunakan jasa mindring 

3. Sighat atau Akad, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak 

diungkapkan dengan kata-kata. dan terdapat kesepakatan antara 

kedua belah pihak berkenaan dengan barang serta harganya. 

Pembayaran dengan cara mengangsur dalam waktu yang sudah 

ditentukan, untuk mengetahui sudah lunas atau belumnya bisa dilihat 

di buku catatan khusus yang dimilik jasa mindring. 

4. Ma’qud Alaih atau Benda. Objek atau barang yang diperjual belikan 

harus jelas. (Muhlich, 2013: 180) 

Melihat dari praktik transaksi jual beli mindring yang menjadi 

pelaku transaksi adalah 2 orang yaitu Penjual (jasa mindring) dan 

Pembeli (orang yang mindring) serta adanya objek atau barang yang 

diperjual belikan.. Dalam praktiknya pembeli membeli barang dari 

penjual (jasa mindring) dengan pembayaran angsuran, setelah itu barang 

yang dibeli dijual kembali kepada penjual (jasa mindring) dengan adanya 

harga yang lebih rendah dari harga penjualan pertama. (Wawancara 

dengan Ibu Sutami, 12 September 2019) 

 


