
BAB II 

  KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Sebelumnya 

Dalam penelitian yang berkaitan dengan kontrak jual beli sayur mayur khusunya 

yang berkaitan antara petani dan pengepul serta penetapan harga yang tidak sesuai dengan 

harga pasaran, pernah dilakukan oleh Saudara Linda Wijaya Putra lulusan STAIN Palangka 

Raya yang berjudul Jual Beli Kelapa Sawit Masyarakat Muslim Terhadap Tengkulak Di Desa 

Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau (Pespektif Ekonomi Syariah), 

adapun perbedaannya sebagai berikut, penelitian ini mengarah kepada penetapan harga yang 

tidak sesuai dengan harga pasaran atau harga standar yang dipakai oleh perusahaan yang 

dilakukan oleh tengkulak dengan cara mendatangi dan membeli langsung sawit yang telah 

panen secara per hektar kepada petani dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran atau 

harga standar yang ada di perusahaan.
1
 

Sedangkan penelitian yang penulis teliti mengarah kepada kontrak perjanjian yang 

dilakukan antara petani dan pengepul dalam jual beli sayur, dilakukan dengan cara pengepul 

memesan sayur sebelum panen, ketika sayur masih belum berwujud sempurna dengan 

membayar terlebih dahulu kepada petani perhektar luas tanah yang dimiliki oleh petani 

dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran,kemudian saat panen baru pengepul 

mengambil hasil sayur yang sudah dipesan jauh-jauh hari kepada petani. Sedangkan 

kesamaan didalam penelitian ini ialah terletak pada penetapan harga yang jauh lebih murah 
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dari harga pasaran yang dilakukan oleh pengepul terhadap petani, sehingga merugikan bagi 

petani itu sendiri. 

Penelitian yang berkaitan dengan kontrak jual beli sayur mayur khusunya yang 

berkaitan dengan unsur spekulasi di dalam jual beli tersebut pernah juga diangkat oleh 

Saudari Dwi Karni Rahmawati yang berjudul Prespektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Pohon Di kecamatan Bulupesantren Kabupaten Kebumen. Penelitian ini mengarah kepada 

subjek, objek, akad dan penyelesaian perselisihan dalam jual beli.
2
Berbeda dengan penelitian 

yang  penulis teliti yaitu mengarah kepada perjanjian yang didahului dengan pembayaran 

diawal dengan objek yang tidak dapat dipastikan ketika selesai akad akan membuahkan hasil 

yang sempurna, danjual beli  yang di penetapan harganya  jauh dari harga pasaran, yang 

dilakukan oleh para tengkulak serta konsep jual beli menurut Hukum Islam dalam jual beli 

tersebut. Sedangkan kesamaan di dalam penelitian ini dengan saudari Dwi ialah dalam jual 

beli ini sama-sama mengandung spekulasi yang di larang oleh syariat Islam dan objek di 

dalam akadnya pun belum berwujud saat terjadinya perjanjian di awal.  

 

B. Deskripsi Teoritik 

1. Pengertian Jual Beli  

 

Jual beli merupakan tradisi atau kebiasaan masyarakat yang sudah melekat di 

kehidupan sehari-hari baik masyarakat kalangan bawah maupun kalangan atas, keduanya 

sangat memerlukan transaksi jual beli.  

Pada dasarnya menurut Etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran 

sesuatu dengan sesuatu (yang lain). kata lain dari al-bai( jual beli )adalah asy-syira, al-
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mubadah, dan at-tijarah, dalam Al-Quran surat Fathir ayat 29 dinyatakan “Mereka 

mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan Rugi.
3
 

 

Artinya bahwa di dalam jual beli antara penjual dan pembeli mengaharapkan 

keuntungan yang sama, penjual mengharapkan keuntungan dari barang yang 

diperjualbelikan dan pembeli mengharapkan kepuasan dari barang yang dijual oleh penjual 

itu sendiri. 

Sedangkan pengertian jual beli bedasarkan terminologi menurut berbagai ulama 

adalah sebagai berikut: 

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan 

harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Sedangkan menurut Imam 

Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu mendefinisikan jual beli ialah pertukaran harta 

dengan  harta untuk kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mugni 

pengertian dari jual beli ialah Pertukaran harta benda, untuk saling menjadikan milik.
4
 

 

Berdasarkan pendapat dari ulama baik secara etimologi dan terminologi 

pengertian jual beli, penulis menyimpulkan bahwa jual beli ialah pertemuan antara penjual 

dan pembeli yang mengadakan transaksi pertukaran antara barang dan uang, penjual 

menginginkan keuntungan dari barang yang di perjualbelikan dan pembeli ingin 

mendapatkan keuntungan berupa kepuasan dari barang yang diperjualbelikan dengan 

membayar secara tunai maupun secara kredit.  

2. Jenis-Jenis Jual Beli yang di perbolehkan menurut Syariat Islam. 

a. Bai al-Murabahah 

 

1. Pengertian Bai al-Murabahah 
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Jual beli Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, dimana 

pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah 

ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.
5
 

Pemahaman lain tentang Bai al-murabahah adalah jual beli barang pada 

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai al-murabahah, 

penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu 

tingkat keuntungan sebagai tambahannya.  

Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga 

Rp 10.000.000,00 kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,00 

dan ia menjual kepada si pembeli dengan hargaRp 10.750.000,00. Pada umumnya, 

si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon 

pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar 

keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau  

akan dibayar secara angsuran.
6
 

2. Landasan Hukum Jual Beli Murabahah 

a. QS Al-Nisa (4):29. 

   

   

    

    

    

     

      

Artinya:   
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“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

di antara kamu”. 

 

b. Hadits Nabi dari Said al-Khudri : 

 

َضهََّى قَاَل:  َٔ  ِّ أَنِ َٔ  ِّ ْٛ ٌَّ َرُضُٕل هللاِ َصهَّٙ هللاُ َعهَ ُُّْ أَ َٙ هللاُ َع ِّ٘ َرِض ِْٛذ اْنُخْذِر ْٙ َضِع ٍْ أَبِ َع

ٍْ تََراضٍ , )رٔاِ انبٛٓقٙ ٔابٍ ياخّ ٔصححّ ابٍ حباٌ( ُْٛع َع ااْنبَ ًَ  إََِّ

Dari Abu Sa‟ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “ Sesungguhnya jual beli 

itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai 

shahih oleh Ibnu Hibban). 

 

Berdasarkan landasan Hukum di atas berupa ayat Al-Quran dan Hadis 

menerangkan bahwa sesungguhnya jual beli yang diperbolehkan menurut Syariat Islam 

adalah dengan jalan suka sama suka antara penjual dan pembeli dengan memberitahu 

setiap keuntungan yang akan diperoleh dan harus saling mensepakati di antara keduanya 

dengan perjanjian yang telah ada. Contohnya saja dalam pembiayaan Murabahah yang 

pada dasarnya merupakan jual beli dengan pengiriman barang terlebih dahulu kemudian 

di bayar nanti ( umumnya secara kredit ) dengan catatan pembeli telah mensepakati 

harga barang tersebut.
7
 

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli al-Murabahah sebagai berikut: 

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah 

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

3. Kontrak harus bebas dari riba 

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah 

pembelian. 
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5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya 

jika pembelian dilakukan secara utang. 

Secara prinsip, jika syarat dalam (1),(4), atau (5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki 

pilihan: 

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 

2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang 

dijual, 

3. Membatalkan kontrak.  

Jual beli secara murabahah di atas hanya untuk barang atau produk yang telah 

dikuasai atau dimiliki oleh penjual  pada waktu negoisasi dan berkontrak. Bila produk 

tersebut tidak dimiiliki penjual, sistem yang di gunakan adalah murabahah kepada 

pemesan pembelian (murabahah KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual 

semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang 

memesannya.
8
 

b. Bai’ Al-Salam 

 

 1. Pengertian Bai’ al-Salam 

 

Secara sederhana pengertian Al-Salam atau Salaf  adalah jual beli barang secara 

tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau bahasa lain jual beli di mana 

harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan 

pada waktu tertentu. 

Sedangkan menurut beberapa tokoh/ulama seperti Syafi‟iyah, Hanabilah dan Fuqaha 

Malikiah mendefinisikan Jual beli Salam adalah sebagai berikut: 
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a. Definisi Fuqaha Syafi‟iyah dan Hanabilah: 

Al-Salam adalah akad atau suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai 

tanggungan tertunda dengan harga yang dibayarkan dalam majlis akad. 

b. Definisi Fuqaha Malikiyah 

Bai As-Salam  adalah jual beli dengan modal pokok yang dibayarkan 

dimuka sedangkan barangnya diakhirkan atau ditunda penyerahannya sampai 

batas waktu tertentu.
9
 

2. Landasan Hukum Jual Beli Salam.
10

 

a. QS al-Baqarah (2):282. 
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Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] 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.”
11
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 Al-Quran  



 

Kaitan ayat tersebut sebagai landasan syar‟i Salam dinyatakan secara tegas 

oleh sahabat Ibn Abbas ra, sebagaimana berikut ini: 

“Ibn Abbas berkata : saya bersaksi bahwa sesungguhnya akad salam atas barang 

tanggungan dalam waktu tertentu benar-benar di halalkan dan diizinkan oleh Allah 

dalam kitab-Nya, kemudian Ibn Abbas membacakan ayat 282 surat al-Baqarah di atas. 

Adapun keterangan al-Sunnah mengenai hal ini adalah sebagai berikut: 

ٍْ َعْبِذ هللاِ  اِر انطَّ  َع ًَ ٌَ فِٙ انثِّ ْٕ ُ َٔ ُْْى ُْٚطهِف ِذ ََُٚتَ  ًَ َضهََّى اْن َٔ  ِّ ْٛ ُّٙ َصهّٗ هللاُ َعهَ ٍِ َعبَّاٍش قَاَل قَِذ َو انَُّبِ َُتَ ْب

 ْٕ ٍو إِنَٗ أََخٍم َيْعهُ ْٕ ٌٍ َيْعهُ ْز َٔ َٔ ٍْٛم َيْعهُٕ ٍو  ٍر فَْهَْٛطهِِف فِٙ َك ًْ ٍْ أَْضهََف فِٙ تَ ٍِ فَقَاَل َي ْٛ َُتَ انطَّ  ٍو. َٔ

“Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata: sesungguhnya 

Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Ketika itu penduduk Madinah 

menjaminkan buah-buahan selama satu tahun dan tiga tahun, kemudian beliau 

bersabda: “Barangsiapa menjaminkan buah kurma hendaklah menjaminkan dengan 

takaran atau timbangan tertentu dan dalam batas waktu tertentu”.  ( HR Bukhari- 

Muslim ). 

 

Menurut Ibn Mundzir seluruh ulama sepakat (ijma) bahwa akad salam 

adalah boleh dengan melihat kedua landasan hukum berupa hadis di atas dan 

kebanyakan manusia hajat (berkepentingan) terhadap akad ini. 

3.Rukun Bai as-Salam.
12

 

 

Pelaksanaan bai as-salam harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini: 

 

a. Muslam atau pembeli 

b. Muslam ilaih atau penjual 

c. Modal atau uang  

d. Muslam fihi atau barang 

e. Sighat atau ucapan 
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Dalam perbankan, bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah 

sebagai penjual. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan  

menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai 

maupun cicilan. Harga beli bank adalah harga pokok ditambah keuntungan.
13

 

4.Syarat jual beli As-Salam
14

 

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, bai as-salam juga mengharuskan 

tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Di bawah ini akan diuraikan 

dua di antara rukun-rukun terpenting, yaitu modal dan barang 

a. Modal Transaksi Bai as-salam 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal bai as-salam  adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

1). Modal harus diketahui    

  

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. 

Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang 

tunai. 

2). Penerimaan Pembayaran Salam 

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di 

tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh  

(pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran 
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salamtidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari muslam 

ilaih (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme 

salam. 

b. Al-Muslam Fihi (Barang)  

Diantara syarat-syarat yang harus di penuhi dalam al-muslam fihi atau 

barang yang di transaksikan dalam bai’as-salam adalah sebagai berikut. 

1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang. 

2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat 

kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut, 

( misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas ( misalnya kualitas 

utama, kelas dua, atau ekspor), serta mengenai jumlahnya. 

3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. 

4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu 

waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi‟i membolehkan penyerahan segera. 

5) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk 

penyerahan barang. 

6) Tempat penyerahan 

Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang di sepakati dimana 

barang harus di serahkan. 

7) Pergantian muslam fihi dengan barang lain. 

Para ulama melarang pergantian muslam fihi dengan barang lainnya.Penukaran 

atau pergantian barang as-salam ini tidak dipernankan, karena meskipun belum 



diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si muslam alaih, tetapi sudah 

menjadi milikn muslam (fidz-dzimah). 

Bila barang tersebut diganti dengan barang yang dimiliki spesifikasi dan 

kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama 

membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan 

penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama. 

5.  Jual beli salam sebagai solusi memberantas  jual beli Ijon. 

Banyak orang yang menyamakan bai as-salam dengan ijon, padahal 

terdapat perbedaan besar di antara keduanya. 

Dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan 

spesifik. Demikian juga penetapan harga beli, sangat bergantung kepada putusan 

sepihak si tengkulak yang seringkali sangat dominan dan menekan petani yang 

posisinya lebih lemah.
15

 

Sedangkan Jual-beli Salam tidak sama dengan jual beli Ijon, karena dalam 

jual beli Salam kualitas dan kuantitas barang serta waktu penyerahannya sudah 

ditentukan dan disepakati sebelumnya, sehingga di dalamnya tidak ada unsur gharar. 

Karena itu, bila panen buah-buahannya kurang, penjual harus memenuhinya dari 

pohon yang lain. Tetapi bila lebih, maka kelebihannya itu menjadi milik penjual.  

Perbedaan lainnya adalah : 

a.       Penjual (petani) memiliki kebebasan dalam pengadaan barang, dapat dari hasil 

ladangnya dan bisa pula dengan membeli dari hasil ladang orang lain, 

sedangkan sistem ijon, penjual (petani) hanya dibatasi agar mengadakan buah 

dari ladangnya sendiri. 
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b.      Pada akad salam, penjual (petani) bisa saja mendapatkan hasil panen yang 

melebihi jumlah pesanan, sebagaimana dimungkinkan pula hasil panen 

ladangnya tidak mencukupi jumlah pesanan. Akan tetapi itu tidak menjadi 

masalah yang berarti, sebab ia dapat menutup kekurangannya dengan membeli 

dari orang lain. Sedangkan pada sistem ijon, maka semua hasil panen ladang 

penjual (petani) menjadi milik pembeli (pengepul), tanpa peduli sedikit 

banyaknya hasil panen. Dengan demikian, bila hasil panennya melimpah, maka 

penjual (petani) merugi besar, sebaliknya bila hasil panen kurang bagus, karena 

suatu hal, maka pembeli (pengepul) merugi besar pula. 

c.    Pada akad salam, buah yang diperjual-belikan telah ditentukan mutu dan 

kriterianya, tanpa peduli ladang asalnya. Sehingga bila pada saat jatuh tempo, 

jika penjual (petani) tidak bisa mendatangkan barang dengan mutu dan kriteria 

yang disepakati maka pembeli (pengepul) berhak untuk membatalkan 

pesanannya. Adapun pada sistem ijon, pembeli (pengepul) tidak memiliki hak 

pilih pada saat jatuh tempo, apa yang dihasilkan oleh ladang penjual (petani), 

maka itulah yang harus ia terima.
16

 

c. Bai’ Istishna 

Istishna adalah pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan untuk 

pembuatan sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayarannya dilakukan dimuka 

sekaligus atau secara bertahap. 

 Alur transaksi Isthishna mirip dengan salam, hanya saja dalam isthisna, bank dapat 

membayar harga pembelian dalam beberapa kali termin pembayaran.
17
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Dalam isthisna, akad jual beli terjadi antara al-mustashni (pembeli) dan as-shani 

(produsen) yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli 

menugasi produsen untuk menyediakan al-mashu (barang pesanan) sesuai yang 

disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran 

dapat berupa pembayaran di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu 

tertentu.
18

 

Pengertian yang lebih singkatnya dalam jual beli Isthisna ialah pembiayaan dari 

Bank untuk memesan, membuat suatu barang yangdiinginkan oleh nasabah, biasanya ini 

digunakan untuk melayani proyek pembangunan seperti rumah, gedung dan lain-lain.
19

 

Ketentuan umum Pembiayaan Isthisna  adalah:
20

 

1. Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu, maupun 

jumlahnya. 

2. Harga jual yang telah disepakati di cantumkan dalam akad isthisna dan tidak boleh 

berubah selama berlakunya akad. 

3. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad 

ditandatangani, maka seluruh biaya tambhan tetap ditanggung nasabah. 

d. Syirkah Inan 

Bentuk lain dari jual beli yang dibenarkan oleh Islam adalah Syirkah. 

Syirkah adalah suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang 

modal atau jasa, kerja sama tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi 

mereka bersama.  
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Adapun yang menjadi landasan hukum islam terhadap jual beli Syirkah 

yaitu Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi: 

   

     

   

    

  

    

    

    

    

   

    

   

    

    

     

      

Artinya: 

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan 

janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah:2) 

 

Syarat-syarat Syirkah, yaitu:
21

 

1. Orang yang bersyirkah hendaknya sudah baligh, berakal sehat dan merdeka. 

2. Pokok atau modal yang dibuat bersyirkah hendaknya jelas. 

3. Orang yang bersyirkah harus mencampur kedua modal (sahamnya) sehingga tidak 

bisa dibeda-bedakan modal si A atau si B. 

4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jelas, sehingga terhindar dari 

penyimpangan. 

5. Untung dan rugi diatur sesuai dengan besar kecilnya modal masing-masing. 
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Dalam syirkah terdapat beberapa jenis salah satunya yang sering 

digunakan adalah Syirkah Inan,Menurut Drs. H. Chairuman Pasaribu dan 

Suhrawardi K. Lubis, S.H, dalam buku Hukum Perjanjian dalam Islam 

menjelaskan bahwa Syirkah Inan pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk 

penyertaan modal kerja/usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota 

serikat/persero harus menyetor modal yang sama besar, dan tentunya demikian 

juga halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang 

diperoleh. Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa 

keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat berbentuk 

lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat, dan jika usaha mereka 

ternyata mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing penyerta 

modal/persero disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para 

persero, atau dapat juga dalam pembagian keuntungan.
22

 

 

2.  Jenis-jenis Jual Beli yang Di larang oleh Syari’at Islam 

Sebelum melihat jenis-jenis jual beli yang di larang oleh Syari‟at Islam alangkah 

baiknya melihat dahulu tinjuan dari segi hukum dan sifat jual beli, Jumhur ulama membagi 

jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang di kategorikan sah (sahih) dan jual beli 

yang dikategorikan tidak sah. Ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli 

menjadi sah, batal dan rusak. Adapun jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Syariat islam 

adalah sebagai berikut: 
23

 

1.  Bai Al-Ma’juz al-Taslim (Jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserahkan) 

Misalnya jual Beli burung yang terbang di udara, budak yang melarikan diri, ikan dalam 

sungai dan lain-lain. Pada prinsipnya seluruh Imam Mazhab sepakat bahwasanya jual 

beli seperti ini adalah tidak sah, berdasarkan sejumlah riwayat Hadis Nabi. 

ِْٛع حَ  ٍْ بَ َضهََّى َََٓٗ َع َٔ  ِّ ْٛ ٌَّ َرُضَٕل هللاُ َصهَّٗ هللاُ َعهَ ا أَ ًَ ُُْٓ َٙ هللاُ َع َر َرِض ًَ ٍِ ُع ٍْ َعْبِذ هللاِ ْب بَِم اْنَحبَهَتِ َع

ٌَ انرَّ ُخُم َْٚبتَا ُع  ِْهَِِّٛت َكا  ُْْم اْنَدا  ًْٛعا َٚتَبَا َُٚعُّ أَ ٌَ بَ َكا ِٙ فِٙ َٔ ُْتَُح انَّتِ ُْتََح انَُّا قَتُ ئُىَّ تُ ٌْ تُ َر إِنَٗ أَ ْٔ اْنَدُس

 بَْطَُِٓا.
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“ Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasululah Shallallahu Allaihi 

wa Sallam melarang jual beli anak hewan ternak yang masih dalam kandungan. Itu 

merupakan jual beli yang biasa dilakukan orang-orang jahiliah.Seseorang biasa 

membeli unta yang masih dalam kandungan, hingga induk unta melahirkan, kemudian 

anak unta itu melahirkan lagi.” (HR.Bukhari Muslim). 

 

  Hadis di atas menerangkan bahwa, melarang segala jenis jual beli yang barangnya 

tidak ada tetapi sudah ditawarkan ke calon pembeli. 

 

 

 

2. Bai al-Gharar 

a. Pengertian Bai al-gharar 

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan 

pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik 

mengenai ada atau tidak adanya obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan 

obyek akad tersebut.  

Menurut Imam Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam 

syari‟at Islam. Para ulama fikih mengemukakan beberapa definisi gharar diantaranya 

ialah: 

Imam al-Qarafi mengemukkan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui 

dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli 

ikan yang masih dalam air tambak. 

Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam as-Sarakhsi dan Ibnu 

Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu 

akad.   



 Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu obyek akad 

yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi 

yang sedang lepas. 

Kemudian yang terakhir pendapat dari Ibnu Hazam memandang gharar dari 

segi ketidaktahuan dari salah satu pihakyang berakad tentang apa yang menjadi akad 

tersebut.
24

 

Dari kelima pendapat Ulama Fikih di atas penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian jual beli Gharar yakni jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan 

salah satu pihak yang mengandung unsur ketidaktahuan karena barang yang 

diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan 

ukurannya atau karena tidak mungkin dapat diserahtrimakan.Unsur gharar tersebut 

sebagaimana terdapat pada kasus bai mhadamin, mulaqih, mulamasah, munabadzah 

dan bai bashah. Pada prinsipnya para fuqaha sepakat bahwasanya seluruh kasus akad 

jual beli gharar adalah tidak sah. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah  menjelaskan mengenai jual beli ghararyang berbunyi:  

أخبرَا عبٛذ هللا بٍ ضعٛذ قال : حذثُا ٚحٛٗ عٍ عبٛذهللا قال : أخبرَٙ أبٕ انسَاد عٍ األعرج عٍ 

 .انغررأبٗ ْرٚرة قال : َٓٗ رضٕل هللا ص.و. عٍ بٛع انحصاة ٔعٍ بٛع 

 
“Dari abu hurairah ia berkata, Rasulullah saw bersabda: melarang jual beli dengan 

lemparan batu (bashah) dan larangan jual beli gharar” (HR. An-Nasai). 

 

Jual beli bashah adalah jual beli dengan lemparan batu, maksud dari jual beli dengan 

melempar batu adalah memang dengan lemparan batu karena pada masa Rasulullah 

dahulu ada orang jual tanah memang dengan lemparan batu yang sebenarnya, sepanjang 

apa yang dikenai batu maka itu yang dijual. 
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b. Bentuk-bentuk Jual beli Gharar
25

 

 

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah : 

 

1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi 

akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada , umpamanya: menjual 

janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya. 

2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. apabila barang 

yang sudah dibeli  dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka 

pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam 

ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek 

akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal. 

3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. 

Wahbah az-Zuhali berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah 

satu bentuk Gharar yang terbesar larangannya. 

4. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang  yang dijual. Umpamanya 

penjual berkata: “Saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa   

menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini 

adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi. 

Dari berbagai jenis bentuk jual beli Gharar di atas beserta contohnya 

penulis menemukan sebuah kasus yang terindikasi adanya transaksi jual beli 

Gharar, yaitu berada di Desa Kelampangan Kecamatan Sebangau Kota Palangka 

Raya. 

Memang sekilas jika kita perhatikan transaksi jual beli sayur mayur di 

Desa Kelampangan tidak terindikasi adanya masalah yang ada di dalamnya, 
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karena kebanyakan petani di Desa Kelampangan menjual hasil panen sayurnya 

langsung ke pasar besar yang berada di Kota Palangkaraya pada saat sore hari 

maupun saat pagi hari dan petani di Desa Kelampangan menjual hasil panen 

sayurnya selain ke pasar sebagian ada yang langsung menjualnya ke kios-kios 

yang ada di depan jalan di Desa Kelampangan, namun jika kita lihat secara cermat 

ternyata masih ada petani yang tidak menjual hasil panen sayurnya langsung ke 

pasar atau kios-kios yang ada di depan jalan Desa Kelampangan karena berbagai 

faktor.  

Transaksi jual beli di Desa Kelampangan ini adalah Transaksi antara 

Petani dan Pengepul yang mana terdapat petani yang menjalin kerja sama jual beli 

sayur mayur kepada pengepul.Penulis menemukan kasus jual beli yang terindikasi 

jual beli Gharar ini tepatnya berada di lahan milik pak Siswanto dan pak HR. 

Pak SO menjual semua hasil panen sayurnya yang masih berumur kurang 

lebih 2 minggu kepada pengepul dengan cara pengepul datang pada saat sayur 

masih berumur 2 minggu dan belum terlihat apakah nantinya sayuran itu akan 

berhasil atau gagal panen akibat faktor cuaca, pengairan yang kurang baik 

maupun akibat hama, dengan membayar di awal lebih murah dari harga pasaran 

,semua sayuran secara perhektar luas lahan yang dimiliki pak Siswanto dan 

pengepul akan mengambil sayurnya nanti setelah panen dan apabila terjadi hasil 

panen sayuran akan di tanggung oleh pengepul. Pak SO menjalin kerja sama 

dengan pengepul sudah berjalan kurang lebih       5 tahun hingga saat ini dan pak 

SO memiliki luas lahan sayur 1 hektar, semuanya hasil sayuranya dari lahan 

tersebut di jual ke pengepul. 



Berbeda lagi jika di lihat Transaksi jual beli sayuran yang dilakukan 

antara pak HR dengan pengepul, dari transaksinya terlihat sama yaitu pengepul 

memesan sayuran kepada pak HR di awal kepada pengepul,seluruh hasil sayurnya 

yang luas lahannya 1 ¼ hektar yang masih berumur 2 minggu dan belum kelihatan 

apakah nantinya akan berhasil atau gagal panen dan berjanji membayarnya nanti 

setelah sayuranya panen dengan harga yang lebih murah jika di bandingkan 

dengan harga yang ada di pasaran, pak HR mengungkapan bahwa transaksi yang 

ia lakukan ini sudah berjalan 2 tahun dan pak HR mengatakan sudah berganti 

sampai 3 pengepul dikarenakan pengepul yang sebelumnya membeli sayurannya 

dengan harga yang sangat murah. 

Perbedaan Transaksi ini dengan trransaksi jual beli yang dilakukan oleh 

pak SO dengan pengepul terletak pada pembayarannya, transaksi antara pak SO 

dengan pengepul, pembayarannya dimuka transaksi sehingga petani atau pak 

Siswanto mendapatkan modal usaha untuk menananam sayuran sehingga petani 

sedikit terbantu dengan modal tersebut, sedangkan Transaksi yang dilakukan 

antara pak HR dengan pengepul pembayarannya dilakukan diakhir, sehingga pak 

HR harus mengeluarkan modal diawal untuk menanam sayurannya dan pengepul 

sendiri hanya tau beresnya saja yaitu mengambil hasil sayurannya pada saat panen 

yang terlebih dahulu sudah di pesan dari awal ketikasayuran masih berumur 2 

minggu sehingga petani atau pak Hary merasa  terbebanidengan cara yang di 

lakukan oleh pengepul. 

3. Jual beli Barang  Najis 



Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya jual beli bangkai, khamer dan babi adalah 

batal atau tidak sah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Sabda Rasulullah SAW. 

 ِ ٍِ َعْبِذ هللَاَّ ٍْ َخابِِر ْب َع ا-َٔ ًَ ُُْٓ ُ َع َٙ هللَاَّ ِ صهٗ هللا عهّٛ ٔضهى َٚقُُٕل َعاَو اَْنفَْتحِ, -َرِض َع َرُضَٕل هللَاَّ ًِ ُ َض ; أَََّّ

اأْلَْصَُاو فَقَِٛم:َٔ  َٔ ُِْسِٚر,  اْنِخ َٔ ْٛتَِت,  ًَ اْن َٔ ِر,  ًْ َْٛع اَْنَخ َو بَ َرُضٕنَُّ َحرَّ َٔ  َ ٌَّ هللَاَّ كَّتَ: ) إِ ًَ َٕ بِ ُْ  ! ِ َٚا َرُضَٕل هللَاَّ

ْٛتَتِ  ًَ َْٚت ُشُحَٕو اَْن ٍُ بَِٓا اَْنُدهُٕدُ  ,أََرأَ تُْذَْ َٔ  , ٍُ فُ ُ تُْطهَٗ بَِٓا اَنطُّ َْٚطتَ  ,فَإََِّّ َٕ َحَراٌو َٔ ْصبُِح بَِٓا اَنَُّاُش? فَقَاَل: ََل ُْ

َو  ا َحرَّ ًَّ َ نَ ٌَّ هللَاَّ ُ اَْنََُٕٛٓد, إِ َُْذ َرنَِك: قَاتََم هللَاَّ ِ صهٗ هللا عهّٛ ٔضهى ِع ِْٓى ُشُحَٕيَٓا , ثُىَّ قَاَل َرُضُٕل هللَاَّ ْٛ َعهَ

هُُِٕ, ثُىَّ بَاُعُِٕ,  ًَ َُُّ فَأََكهَُٕخ ًَ  ا ثَ

ِّ  ُيتَّفَقٌ   ( ْٛ   )َعهَ

“Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma, bahwa dia mendengar Rasulullah 

Shallallahu Alaihi wa Salam bersabda pada saat penaklukan (Makkah), Sesungguhnya 

Allah SWT dan Rasul-Nya mengharamkan menjual khamr (minuman keras), bangkai, 

babi, dan patung‟. Ada yang bertanya, „Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku 

tentang lemak bangkai, karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan 

manusia menjadikannya sebagai pelita? Beliau menjawab, Tidak menjualnya adalah 

haram.Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam bersabda pada saat itu, Allah 

melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah SWT mengharamkan lemak 

bangkai, maka mereka mencairkannya, kemudian mereka menjualnya dan memakan 

harganya.”(HR.Bukhari dan Muslim). 

 

Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam hadis di atas fuqaha 

berselisih pandangan. Menurut Mazhab Hanafiah dan Dzhahiriyah, benda najis yang 

bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadis di atas, sepanjang tidak untuk dimakan sah 

diperjualbelikan, seperti kotoran ternak.  

4.Bai al-Urban  

 Yakni jika seseorang membeli sesuatu dengan membayar sebagian harga kepada 

pihak penjual. Jika pembeli mengurungkannya maka sebagian harga yang telah dibayarkan 

berlaku sebagai hibbah. 

 Menurut Fuqaha Hanabilah jual beli adalah sah berdasarkan keterangan hadis 

yang diriwayatkan oleh Abdur Razaq dari sahabat Zaid Ibn Aslam dimana Rasulullah 

SAW, pernah ditanya perihal bai‟al-urban dan beliau menghalalkannya. Menurut jumhur 



selain Hanabilah, jual beli seperti ini dilarang dan hukumnya tidak sah kerena mengandung 

unsur gharar. Rasullullah SAW, pernah melarang jenis jual beli ini. 

 ٍْ ِّ َع ٍْ أَبِٛ ٍْٛب َع ٍِ ُشَع ِرٔ ْب ًْ ٍْ َع ٍُ أٍَََص قَاَل بَهََغُِٙ َع ثََُا َيانُِك ْب اٍر َحذَّ ًَّ ٍُ َع َِْشاُو ْب ثََُا  َّٙ َخذِّ َحذَّ ٌَّ انَُّبِ ِِ أَ

 ٌِ ِْٛع اْنُعْربَا ٍْ بَ َضهََّى َََٓٗ َع َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ  َصهَّٗ هللاَّ

Artinya: 

Diriwayatkan Hisyam bin Amar diriwayatkan Malik bin Anas berkata Balaghani dari 

Umar bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual 

beli dengan sistem 'Urban (membeli dengan cara panjer, jika gagal uang tak kembali). 

(HR. Ibnu Majah No.2183). 

 

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli al-Urbun dilarang karena dapat 

menyebabkan gharar (ketidakpastian), namun menurut pendapat Mazhab Hanafi jual beli 

ini dianggap fasid, pada hakikatnya jual beli ini di perbolehkan namun yang tidak sah 

terletak pada sifatnya. Sedangkan menurut Mazhab Imam Syafi‟i transaksi ini bersifat 

fasid atau batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara dan tidak memenuhi syarat 

dari jual beli.  

5. Bai al-Majhul   

Yakni jual beli dimana mabi’ atau tsaman-nya tidak dinyatakan secara jelas yang 

dapat menimbulkan persengkataan. Hukum jual beli ini adalah fasid. Namun jika tidak 

menimbulkan persengketaan hukumnya sah. Demikian ini adalah pandangan fuqaha 

Hanafiyah. 

6. Bai’ al-Mu’allaq’ala Syarth  

Yakni akad jual-beli yang digantungkan pada syarat tertentu, atau di gantungkan 

pada masa yang akan datang. 

 Misalnya perkataan penjual: “aku menjual rumahku kepadamu seharga z Rupiah jika 

Fulan menjual rumahnya kepadaku”. Pada prinsipnya seluruh mazhab sepakat akad jual 

http://www.mutiarahadits.com/46/65/75/jual-beli-urban.htm


beli seperti ini adalah tidak sah. Fuqaha Hanafiyah menyebut akadnya fasid, sementara 

jumhur menyebut akadnya fasid, sementara jumhur menyebut akadnya batal. 

7. Bai al-Ghaibah 

Yakni jual beli atas barang yang wujud (ada) namun tidak dihadirkan ketika 

berlangsung akad. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah jual beli seperti ini adalah boleh, 

namun akadnya bersifat fasid, dan pihak pembeli memiliki bak khiyar ru’yat. 

Menurut Syafi‟ah hukum jual beli ini tidak sah secara mutlak karena mengandung 

unsur gharar, yakni unsur ketidakpastian jenis dan sifat-sifatnya. Dalam mazhab 

Hanabilah terdapat dua pandangan, jika barang tersebut tidak pernah dilihat oleh pihak 

pembeli dan tidak dijelaskan sifat-sifatnya hukumnya tidak sah. Tetapi jika pihak pembeli 

pernah melihatnya atau jika pihak penjual menyatakan secara jelas sifat dan kriteraianya 

hukumnya sah sebagaimana yang berlaku dalam akad jual beli saham. 

8. Jual Beli Orang Buta  

Kasus ini berkaitan dengan bai’al-ghaibah, dimana orang buta tidak melihat 

barang yang diperjualbelikan. 

Menurut fuqaha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah jual beli orang buta 

hukumnya sah ia memiliki hak khiyar sepanjang ia dapat mengenali seperti melalui 

perabaan atau penciuman. Menurut Syafi‟iyah jual beli orang buta tidak sah, kecuali ia 

sebelumnya pernah mengetahui barang yang hendak di belinya dalam batas waktu yang 

tidak memungkinkan terjadinya perubahan atasnya. Hal ini disebabkan karena bagi orang 

buta, barang yang diperjualbelikan bersifat majbul. 

9. Jual beli dengan Harga Haram  



Jika jual beli dilakukan dengan harga (tsaman) yang haram, menurut jumhur 

hukumnya tidak sah. Sedangkan Hanafiyah menyebutnya fasid, karena menurut mereka 

tsaman tidak dipersyaratkan harus berupa mal-mutaqawwim. Seperti telah disampaikan di 

muka hanafiyah membedakan anatara mabi’dan tsaman, sedangkan menurut jumhur kedua 

istilah adalah sama. 

10. Bai al-Inah 

Yakni jual beli yang dimaksudkan sebagai hillah (rekayasa) untuk menghindari 

piutang riba. Misalnya, seseorang menjual barang dengan harga tempo, kemudian ia 

membelinya kembali dengan harga kontan yang lebih murah. Demikianlah proses jual beli 

ini sesungguhnya bersifat shurrifah  sandiwara) semata.  

Fuqaha sepakat jual beli seperti ini hukumnya tidak sah.Adakalanya bai al-inah 

dilakukan dengan menyertakan pihak ketiga yang membeli dengan harga kontan dari orang 

yang bermaksud berhutang, lalu pihak ketiga ini menjualnya kembali kepada pihak yang 

bermaksud menghutangi.Terhadap kasusu seperti ini fuqaha berbeda pandangan, menurut 

Abu Hanafiah kehadiran pihak ketiga ini menyebabkan sahnya akad bai’al-inah. 

11. Jual Beli Buah-Buahan atau Hasil Pertanian 

 Seluruh mazhab sepakat bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian 

sebelum tampak baiknya adalah batal atau tidak sah, berdasarkan hadis Nabi. 

  َٔ اِرَحتَّٗ َْٚبُذ ًَ َْٛع انثِّ ٍْ بَ ُل هللاِ صهٗ هللا عهّٛ ٔضهى َع ْٕ َصالَ ُحَٓا     عٍ عبذ هللا بٍ عًر قال : ََٓٗ َرُض

ْبتَاَع  ًُ ْان َٔ  )رٔاِ انبخارٖ(َََٓٗ انبَا ئَِع 

Dari „Abdullah bin „Umar Radhiallahu „Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi 

Wasallam melarang jual beli buah-buahan hingga terlihat baik (matang atau masak 

buahnya), beliau melarang penjual maupun pembeli.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

 



Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jual-beli di atas pohon dan hasil 

pertanian yang masih tersimpan di dalam bumi. Fuqaha Hanafiah mengembangkan  

pembahasan masalah ini menjadi dua kasus.  

Pertama, jika belum layak panen, terdapat beberapa alternatif hukum sebagai 

berikut:  

1. Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik, maka sah dan pihak pembeli wajib segera 

memetiknya sesaat setelah berlangsung akad, kecuali ada izin dari pihak penjual. 

2. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun maka boleh. Berbeda dengan Imam 

Syafi‟i, Malik dan Ahmad yang harus buah tersebut segera dipetik. 

3. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap di pohon) sampai 

masak, maka akadnya fasad, sedang menurut Jumhur batal.  

Kedua, jika buah tersebut sudah layak dipanen, terdapat beberapa alternatif 

hukum sebagai berikut: 

1. Jika disyaratkan keharusan memetiknya sesaat setelah berlangsung akad sah. 

2. Jika akad dilaksanakan secara mutlak tanpa syarat memetik, sah. 

3. Jika disyaratkan tidak memetik kecuali buah yang besar, atau menghalangi memetik 

yang masih kecil akadnya fasid. 

12.  Jual Beli Ijon. 

a. Pengertian ijon 

Ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan mukhadlarah, yaitu 

memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Ijon juga 

dinamakan muhaqalah yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak baiknya atau 

menjualnya ketika masih kecil. 



Pada dasarnya jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau atau bisa 

dikatakan belum nyata baiknya adalah satu di  antara hal-hal yang terlarang untuk 

diperjualbelikan.Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian, 

penyesalan, kekecewaan dan pertengkaran antara penjual dan pembeli.Kegiatan jual 

beli merupakan sarana tolong menolong sehingga sangat disayangkan jika kegiatan 

jualbeli menyebabkan perselisihan karena melakukan jual beli secara ijon. 

 b.Pendapat Ulama tentang Jual Beli Ijon 

Kebanyakan ulama bependapat bahwa makna larangan tersebut adalah 

menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga bercahaya atau matang. Jumhur 

(Malikiyah, Syafi‟iyah, dan  Hanabilah) berpendapat, jika buah tersebut belum layak 

petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka 

sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau 

adanya serangan hama terhadap buah tersebut. Kehawatiran ini tidak akan terjadi jika 

buah tersebut segera dipetik. Sedangkan jual beli yang belum pantas (masih hijau) 

secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal. 

Pendapat-pendapat tersebut berlaku pula untuk tanaman lain yang 

diperjualbelikan secara ijon, seperti halnya yang biasa terjadi pada masyarakat yaitu 

penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap di pohon. 

Tapi pendapat-pendapat tersebut tidak berlaku untuk buah atau tanaman yang 

memegang bisa dimanfaatkan atau dimakan ketika masih hijau, seperti: jagung, 

mangga, pepaya dan buah lain yang massanya dipetik sesudah matang, tetapi bisa juga 

dipetik waktu masih muda untuk dinikmati dengan cara-cara tertentu. Jika buah ini 

memang dimaksudkan dengan jelas untuk dimakan selagi masih muda, maka tidak 



mengandung pertengkaran di kemudian hari, serta tidak mengakibatkan resiko, 

sehingga tidak memakan harta orang lain dengan cara bathil, hukumnya sama dengan 

buah yang sudah nampak baiknya atau sudah matang.
26

 

c. Landasan Hukum tentang Jual Beli Ijon.
27

 

Adanya larangan menjual buah yang belum nyata baiknya karena adanya hadits yang 

diriwayatkan oleh Anas ra yang berbunyi: 

ُزهاب هنهِة )رواه 
ُنها ب هزهِة وهامل

ُاله مهسهِة وهامل
ُخها ضهرهِة وهامل

ى رهُسْوُل اهلِل ص. م عهِن اْلُمحها ق هلهِة وهامل َنه
 البخارى(

“Rasulullah Saw melarang muhaqalah, mukhaadlarah (ijon), mulamasah (jual beli 

dengan sentuhan ), munabadzah ( jual beli perjudian dengan cara melempar bola atau 

koin kepada suatu barang yang dipajang ), dan muzabanah”. (HR. Bukhari) 

Selain hadis di atas yang melarang jual beli ijon terdapat juga Hadis yang diriwayatkan 

oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskanbahwa : 

ُُْو صهاله ِر حهّتَّ مهالث  ب هْيِع ا سهلَّمه عهنْ اهللُ عهلهْيِو وه  لنَِِّبُّ صهلَّىن هههى ا  ُحهها َ هْب
“Rasulullah Saw telah melarang jual beli buah-buahan sebelum nyata baiknya buah 

itu” (HR.Bukhari dan Muslim). 
 

Dari kedua hadis di atas menyatakan secara jelas, bahwa jual beli Ijon dilarang 

menurut Syariat Islam baik itu penjualnya maupun pembelinya. 

Jual beli ijon dilarang karena sama saja termasuk jual beli benda yang tidak 

dapat dilihat dengan nyata, atau benda yang tidak pasti dapat diserahkan seperti 

menjual hewan yang masih dalam kandungan induknya, jual beli dengan lemparan 

mana yang kena itulah yang dibeli, jual beli dengan rabaan, dan lain-lain. Dengan 

                                                 
26

Jurnal Resources, gudang makalah dan referensi mahasiswa,http://sangid-

com.blogspot.com/2013/12/larangan-jual-beli-ijon.html.diakses pada tanggal 15 september 2014. 
27

Nona, solusi memberantas ijon http://siinonakecil.blogspot.com/2012/05/salam-sebagai-solusi-

memberantas-ijon.html.diakses pada tanggal 15 september 2014. 



tujuan agar tidak ada pihak dalam hubungan itu yang kemudian merasa tidak rela 

(tidak iklas), karena kecewa disebabkan dari tidak sesuainya harapan dengan 

kenyataan.
28

 

d. Alasan Petani lebih menyukai jual beli Ijon.
29

 

Petani meminjam uang dan mengijonkan tanamannya untuk kebutuhan 

konsumtif dan jangka pendek. Budaya konsumerisme yang merebak sampai pelosok 

pedesaan juga menjadi faktor pendorong maraknya sistem ijon. Dalam beberapa kasus, 

petani meminjam karena ada kebutuhan mendesak, dan tengkulak yang meminjamkan 

uang dianggap sebagai penolong. Di daerah pedesaan, hubungan petani dan tengkulak 

pengijon memang sangat pribadi. Antara petani dan tengkulak merasa sebagai satu 

keluarga yang saling menolong, dan saling menjaga kepercayaan. Hal ini yang jeli 

dimanfaatkan pemodal besar dari luar daerah sehingga eksploitasi yang dilakukan 

tersamar dengan hubungan kekeluargaan dan saling menolong. 

Petani sendiri merasa dirugikan tetapi juga diuntungkan. Mereka merasa rugi 

karena seharusnya mereka bisa mendapatkan hasil lebih jika tanamannya tidak 

diijonkan, namun mereka merasa untung juga dengan adanya pengijon, karena jika ada 

kebutuhan mendesak, mereka akan cepat mendapatkan uang. 

1. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian 

1. Kerangka Pikir 

Untuk lebih jelasnya peneliti menuangkan kerangka berfikir dalam suatu skema 

agar mudah di mengerti sebagai berikut: 
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2. Pertanyaan Penelitian 

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 

A. Pertanyaan untuk petani ( penjual ) 

1. Penerapan jual beli sayur dengan sistem kontrak antara petani dan pengepul di 

Desa Kalampangan. 

a. Bagaimana proses pembibitan dan perawatan sebelum pembuatan kontrak jual 

beli dengan pengepul ? 

b. Bagaimana isi perjanjian kontrak jual beli sayur mayur dengan pengepul  ? 

c. Bagaimana proses perawatan tanaman sayur-mayur sesudah pembuatan   

perjanjian kontrak jual beli dengan pengepul ? 



d. Bagaimana proses penyelesaian kontrak jual beli dengan   pengepul ? 

2. Faktor yang melatarbelakangi diadakanya jual beli dengan sistem kontrak 

anatara petani dan pengepul. 

a. Apa alasan Bapak mau mengadakan kontrak jual beli sayur mayur dengan 

pengepul ? 

B. Pertanyaan untuk Pengepul (pembeli) 

1. Penerapan jual beli sayur dengan sistem kontrak antara pengepul dan petani di 

Desa Kalampangan. 

a. Bagaimana isi perjanjian kontrak jual beli sayur mayur dengan petani  ? 

b. Bagaimana proses penyelesaian kontrak jual beli dengan   pengepul ?  

2. Faktor yang melatarbelakangi diadakannya jual beli dengan sistem kontrak 

antara pengepul dan petani. 

a. Apa alasan Bapak/Ibu mau mengadakan kontrak jual beli sayur mayur dengan 

pentani ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


