
BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KONSEP 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Perlindungan hukum  

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli 

yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto 

Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.  

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari 

Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dam 

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyrakat karena dalam 

suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu 

dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain 

pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan 

manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan 

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan 

hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu 

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh 

masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat 

tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap 

mewakili kepentingan masyarakat.
1
 

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat 

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2
  

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan 

hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif 

dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah 

bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan 

perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.
3
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Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa 

hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang 

sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan 

antipatif.
4
 

 

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa 

perlindungan hukum  merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan 

hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang 

bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam 

rangka menegakkan peraturan hukum. 

 

2. Teori Perlindungan Konsumen 

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan 

dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam 

perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain : 

a. Let the buyer beware (caveat emptor) 

Doktrin let the buyer beware atau caveat emptor merupakan dasar 

dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini 

berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen   adalah dua pihak 

yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan 

perlindungan. 

Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan 

konsumen  tidak  mendapat  informasi  yang  memadai  untuk  menen

tukan Pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. 

Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan 

konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang 

ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami 
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kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut 

akibat dari kelalaian konsumen sendiri. 

 

b. The due care theory 

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai   kewajiban 

untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun 

jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia 

tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa 

mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan 

jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian 

ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas 

menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu 

hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, 

atau   menunjuk   pada   suatu   peristiwa,   maka   diwajibkan   mebu

ktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. 

 

c. The privity of contract 

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk 

melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika 

diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku 

usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang dperjanjikan. 

Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan 

wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW 

yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian 

hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.
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Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 

berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni: 

a. Asas Manfaat 

Adalah segala upaya dalam menyelenggarakan 

perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 

keseluruhan. 

b. Asas Keadilan 
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Adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan 

pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 

kewajibannya secara adil. 

c. Asas Keseimbangan 

Adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan 

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun 

spiritual. 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 

Adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan 

keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan 

pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 

e. Asas Kepastian Hukum 

Adalah pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan 

memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 

konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.
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3. Teori keadilan 

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak Socrates 

hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota 

hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the search for justice”.
7
 

Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang 

adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, 

pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori 

keadilan Aristoteles dalam bukunya nicomachean ethics, teori keadilan 

sosial John Rawl dalam bukunya a theory of justice dan juga Ahmad Ali 

dalam Menguak Teori Hukum dan teori Peradilan. 
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Pandangan Aristoteles tentang keadilan  terdapat dalam 

karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Lebih khususnya, 

dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi 

keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap 

sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan 

dalam kaitannya dengan keadilan”
8
 

 

Dari pandangan Aristoteles diatas yang sangat penting bahwa 

keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles 

membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan 

proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia 

sebagai satu unit. Inilah yang sekarang lazim di pahami tentang 

kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga 

adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap 

orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, 

prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles 

menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. 

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif 

dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang 

kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif 

sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan 

hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan 

distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata 

diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang 
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menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, 

misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. 

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada 

distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa 

didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” 

matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah 

distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang 

berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan 

distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi 

masyarakat.
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Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu 

yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, 

maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai 

bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka 

hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. 

Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya 

“kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif 

bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini 

nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan 

sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.
10

 

 

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan 

perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan 

pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum 

dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari 

komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan 

dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-

undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, 

dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang 

hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa 
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yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap 

merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.
11

 

Sedangkan Rawls dalam bukunya a theory of justice 

menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the difference principle dan the 

principle of fair equality of opportunity. Inti the difference principle, 

adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar 

memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang 

beruntung. 

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan 

menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan 

unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the 

principle of fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang 

paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek 

kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus di beri 

perlindungan khusus.  

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan 

terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana 

dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa 

dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, 

orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi 

perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa 

sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh 
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masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan 

umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-

tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam 

masyarakat. 

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan 

yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan 

masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. 

Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi 

golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus 

sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang 

mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, 

ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua 

orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang 

sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan 

antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang 

bersifat primordial, harus ditolak.  

Selanjutnya Rawls menegaskan, The first statement of the two 

principles reads as follows in a natural way. First,  each person is to 

have an aqual right to the most extensive basic  liberty compatible  with 

a similar liberty for others. Second, social and economic inequalities are 

to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to 

everyone‟s advantage, and (b) attached to positions and offices open to 

all. Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah 

memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan 

kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas 

kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur 

kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat 

memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi 



setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun 

tidak beruntung.
12

 

Dengan demikian, perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar 

masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat 

hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi 

keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti 

keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal.: Pertama, melakukan 

koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum 

lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan 

politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan 

diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk 

mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.  

Adapun Achmad Ali dalam karyanya “Menguak Teori Hukum 

(legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) termasuk 

Interpretasi Undang-Undang, menggambarkan bahwa “keadilan” ada 

yang menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang harus disucikan, dan 

berada bukan hanya diruang persidangan pengadilan, melainkan 

dimanapun dan harus dibersihkan dari kotoran sekandal dan korupsi. 

Pada dasarnya proses keadilan adalah suatu proses yang tak pernah 

terselesaikan, tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan 

reproduksi dirinya sendiri, dari generasi ke generasi, dan terus 

mengalami perubahan yang merupakan panggilan yang berani dan 
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terbaik. Meski demikian Acmad Ali juga menyatakan bahwa yang 

namanya “keadilan” sempurna itu tidak ada, yang ada hanyalah sekadar 

pencapaian dalam kadar tertentu. Artinya yang dimaksud “keadilan” 

adalah kelayakan. 

Pandangan  terakhir Achmad Ali menyatakan, bahwa: 

“apakah sesuatu itu adil (rechtvaardig), lebih banyak tergantung 

pada rechtmatigheid (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi 

seorang penilai. Kiranya lebih baik tidak mengatakan: “itu adil”. Tetapi 

mengatakan: “Hal itu saya anggap adil”. Memandang sesuatu itu adil 

merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi”.
13

 

 

Disela mengemukakan pandangannya Achmad Ali, juga 

menampilkan pandangan yang kontra tentang konsep keadilan di atas, 

antara lain pakar hukum Indonesia, Sudikno Mertokusumo  

mengungkapkan bahwa: 

“Kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan untuk 

mewujudkan keadilan, itu berarti hukum itu identik atau tumbuh dengan 

keadilan. Hukum tidaklah identik… dengan demikian teori etis berat 

sebelah”. 

Satjipto Rahardjo menuliskan bahwa : 

“Sekalipun hukum itu dihadapkan kepada pertanyaan-

pertanyaan yang praktis, yaitu tentang bagaimana sumber-sumber daya 

itu hendak dibagikan dalam masyarakat, tetapi ia tidak bisa terlepas dari 

pemikiran yang lebih abstrak yang menjadi landasannya, yaitu 

pertanyaan tentang “mana yang adil” dan “apa keadilan itu”. Tatanan 

sosial, sistem sosial, dan hukum, tidak bisa langsung menggarap hal 

tersebut tanpa diputuskan lebih dahulu tentang konsep keadilan oleh 

masyarakat yang bersangkutan. Kita juga mengetahui bahwa keputusan 
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ini tidak bisa dilakukan oleh subsistem sosial, melainkan oleh subsistem 

budaya, seperti ditunjukan dalam bagian sibernetika di muka.”
14

 

 

Setelah menampilkan dua pandangan pakar hukum Indonesia di atas, 

Achmad Ali memberi komentar bawa: 

“Saya sendiri jelas tidak mendukung pendapat yang menyatakan bahwa 

hukum hanyalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan, karena 

bagaimanapun, nilai keadilan selalu subyektif dan abstrak. Saya setuju, 

andai katapun kita  harus mengikuti perspektif tujuan hukum Barat ini, 

maka seyogyanyalah jika keadilan bersama-sama dengan kemanfaatan 

dan kepastian hukum, dijadikan tujuan hukum secara prioritas, sesuai 

kasus in concreto,  dengan menggunakan triangular concept of legal 

pluralism (Konsep segitiga pluralism hukum) dari Werner Menski.
15

 

 

 

Menghadapi era globalisasi dunia, pakar hukum modern telah 

meninggalkan tiga pendekatan hukum klasik yang cenderung ekstrem 

sempit hanya menggunakan salah satu jenis pendekatan, apakah yang 

normatif (positivistik), empiris (sosiologis, antropologis, psikologis dan 

lainnya) atau pendekatan nilai dan moral (filosufis), teori triangular 

concept of legal pluralism (konsep segitiga menghadapi pluralisme 

hukum di era globalisasi dunia) menggunakan ketiga pendekatan 

tersebut. 

 

4. Teori Jual Beli Ekonomi Islam 

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba‟i  yang 

berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang 

lain. Berdasarkan mazhab Hanafiah, pengertian jual beli (al-ba‟i) secara 

definisi, yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan 
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dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermenfaat. 

Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanbailah, bahwa jual 

beli (al-ba‟i) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk 

pemindahan milik dan kepemilikan.
16

 

 

5. Teori Ekonomi Analysis Of  Law 

Analisis ekonomi hukum di dasari pada utilitarianisme yang di 

pelopori  oleh Jeremy Bentham,  dengan menekankan  pada prinsip 

kemanfaatan sebagai doktrin ilmu hukum. Jika dicermati Pemikiran ini 

sebenarnya merupakan jalan tengah ketika hukum dihadapkan kepada dua 

pemikiran yang saling bertolak belakang, yaitu keadilan (justice) dan 

kepastian hukum (legal certainly).  

Dalam buku economic analysis of law, memuat beberapa 

pemikiran para ahli antara lain Jeremi Bentham dan Richard Posner ia 

menjabarkan tentang hukum ekonomi. Bentham  memasukkan elemen-

elemen penting seperti ke murnian (purity), keluasan (extent), durasi 

(duration), intensitas (intensity), kepastian (certainty), kesuburan 

(fecundity), keakraban (propinquity) yang dapat dipercaya dapat mencapai 

tingkat the greatest happiness of the greatest number. Menurutnya, hukum 

barulah dapat diakui sebagai hukum apabila dapat memberikan 

kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada orang terbanyak. Selanjutnya 

Bentham  menambahkan bahwa  tujuan suatu peraturan hukum harus dapat 

mencapai: 

a. To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup). 

b. To provide abundance (untuk memberikan nafkah hidup). 

c. To provide security (untuk memberikan perlindungan). 

d. To attain equility (untuk mencapai persamaan). 

 

Teori felcific calculus dikembangkan dengan asumsi-asumsi dasar: 

a. Kebahagiaan setiap individu meningkat pada saat di mana jumlah total 

kepuasannya lebih besar daripada kesedihannya. 

b. Keuntungan atau benefit secara umum dari suatu komunitas terdiri dari 

seluruh benefit sekelompok individu. 
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c. Kebahagiaan dari suatu komunitas dapat ditingkatkan apabila jumlah 

total seluruh kepuasan individu-individu dalam komunitas tersebut 

lebih besar skalanya daripada kesedihan/kesengsaraan mereka.
17

 

Naluri dan kemampuan setiap individu sebagai manusia untuk 

merasakan kepedihan/ kesedihan/ kesengsaraan atau 

kebahagiaan/kepuasaan, maka akan merasakan nurani perasaan manusia, 

diperlukan juga suatu tingkat inteligensi sebagai karakteristik penting yang 

perlu ditumbuhkan di setiap manusia. Dengan adanya tingkat kecerdasan 

yang cukup, dapat lebih mudah membantu meningkatkan nilai 

kebahagiaan secara kualitatif. 

Posner menanggapi kerangka pemikiran utilitarianisme  ini 

dengan konsepsinya sendiri tentang analisis ke-ekonomian hukum, namun 

tetap sedasar dengan konsepsinya sendiri tentang analisis ke-ekonomian 

hukum, namun tetap sedasar dengan konsep inti Bentham. Konsep analisis 

ke-ekonomian hukum oleh Posner berawal mula dari pengertian dasar 

bahwa pada dasarnya manusia sebagai makhluk hidup homo economicus, 

artinya dalam mengambil tindakan untuk pemenuhan kebutuhan 

ekonomisnya, mereka mengedepankan nilai ekonomis dengan alasan-

alasan dan pertimbangan ekonomis. Dalam melakukan semuanta itu, 

manusia selalu diberi pilihan untuk mendapatkan kepuasan atau 

kebahagiaan ekonomis yang pada akhirnya ditujukan kepada peningkatan 

kemakmuran (wealth maximizing), sehingga dapat dikatakan manusia 

merupakan makhluk yang memiliki rasionalitas baik dari segi moneter 

atau non-moneter untuk meningkatkan taraf hidup mereka (rational 

maximers).  

Dengan adanya resionalitas yang melekat pada masing-masing 

individu, manusia diberi pilihan dan akan memilih pilihan mereka yang 

dirasa dan diyakini akan memberikan hasil yang lebih memuaskan untuk 

mereka dengan mendapatkan lebih dari apa yang mereka inginkan dan 

harapkan. Kepuasan manusia berawal dari suatu keinginan, Posner di 

dalam pengkajian analisis ke-ekonomian hukum mengemukakan bahwa 

setiap keinginan manusia dapat diukur dengan mengetahui sampai sejauh 

mana individu itu bersedia untuk mendapatkannya, baik dengan uang, 

tindakan, maupun kontribusi lain yang dapat dilakukannya. Jadi, keinginan 

seseorang ialah sama dengan apa yang mereka bersedia untuk 
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mendapatkannya. Parameter kesediaan manusia itu dapat dilihat dari 

kesiapan mereka sampai di mana mereka mau berkontribusi untuk 

mendapatkannya, baik untuk Individual achievement atau social goals. 

Posner, menambahkan bahwa analisis ke-ekonomian hukum 

dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum 

dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang 

berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan 

(satifacation) dan peningkatan kebahagiaan (maximization of happines). 

Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk 

melakukannya, maka hukum dijadikan economic tools untuk mencapai 

maximization of happines. Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus 

disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak 

menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi economic 

standart yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (value), 

kegunaan (utility) dan efisiensi (efficiency) yang didasari oleh rasionalitas 

manusia. Berdasarkan konsep dasar ini, analisis ke-ekonomian hukum 

yang dikembangkan oleh Posner kemudian dikenal dengan the economic 

conception of justice, dapat disimpulkan bahwa hukum diciptakan dan 

diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum 

seluas-luasnya (maximizing overall social utility). 

The economic conception of justice menjadi acuan untuk menilai 

sampai sejauh mana dampak pemberlakuan suatu ketentuan hukum/ 

peraturan perundang-undangan kepada masyarakat luas. Dari sini dapat 

lebih mudah diketahui reaksi masyarakat dan kemanfaatan yang mampu 

diberikan oleh ketentuan hukum/ peraturan perundang-undangan tersebut. 

Kerangka analisis hukum yang dikembangkan Posner dalam konsepsi 

analisis ke-ekonomian hukum nya, ia berpendapat bahwa orang akan 

menaati ketentuan hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh 

keuntungan lebih besar daripada melanggarnya, demikian pula sebaliknya. 

Dengan kata lain, orang akan membawa setiap permasalahan hukum ke 

depan persidangan jika ia akan mendapatkan keuntungan (moneter 

dan/atau non-moneter) daripada melaksanakan kewajiban hukumnya.  

Berdasarkan butir-butir pemikiran diatas, penulis menggunakan 

analisis ke-ekonomian hukum sebagai analisis hukum yang 

mengapliaksikan atau menggunakan konsep-konsep ekonomi untuk 

menjelaskan akibat-akibat hukum, mengevaluasi atau mengestimasi sifat 

dasar, kemampuan atau kualitas suatu produk hukum seperti apa dan yang 

bagaimanakah patut diberlakukan. Berdasarkan pengkonstruksian di atas, 

dapat dikatakan bahwa analisis ke-ekonomian hukum merupakan analisis 

hukum yang dibangun dengan menggunakan pendekatan konsep-konsep 

dasar ekonomi, sekaligus mengedepankan analisis hukum tersebut dengan 

alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Sehingga permasalahan yang 

dihadapi oleh hukum dapat terjawab dengan baik, terutama dalam 



pemenuhan kepuasan masyarakat yang terkena aturan hukum tersebut. 

Dengan konstruksi seperti inilah, dapat lebih mudah diprediksi akan 

seperti apakah reaksi masyarakat terhadap suatu produk hukum yang 

ditawarkan kepada masyarakat. 

Posner memaparkan bahwa pada dasarnya ilmu ekonomi 

merupakan ilmu pengetahuan tentang pilihan rasional di tengah-tengah 

keterbatasan sumber daya yang diinginkan manusia. Tugas ilmu ekonomi 

untuk menggali implikasi-implikasi terhadap dasar pemikiran bahwa 

manusia sebagai makhluk rasional selalu menginginkan perbaikan di 

kehidupannya, tujuan dan kepuasannya di dalam perbaikannya tersebut 

dapat dikatakan kepentingan pribadi. Adapun konsep-konsep dasar analisis 

ke-ekonomian tentang hukum yaitu:  

a. Konsep Pilihan Rasional (rational choice) 

Konsep pilihan rasional (rational choice) menj adi asumsi dasar 

yang menjadi tekhnik sentral di dalam analisis kerangka kerja 

(framework analysis) pembangunan analisis ke-ekonomian hukum. 

Konsep pilihan rasional dimulai dari asumsi dasar bahwa pada 

hakikatnya manusia adalah makhluk rasional. Dengan adanya 

rasionalitas yang melekat pada masing-masing individu, manusia 

diberi serentetan pilihan dan akan memilih pilihan yang dirasa dan 

diyakini akan memberikan hasil yang terbaik, yaitu dengan 

mendapatkan lebih dari apa yang diinginkan dan diharapkan. 

 Konteks kepuasaan manusia sifatnya tidak terbatas dan manusia 

tidak pernah puas terhadap apa yang mereka  memperoleh dan capai, 

sehingga mereka didorong untuk mengambil keputusan terbaik dari 

pilihan-pilihan yang ada, baik yang bersifat individu maupun kolektif 

dari ketersediaan sumber daya yang langka. Semuanya itu dilakukan 

untuk peningkatan kemakmuran (wealth maximization), sehingga 

manusia sebagai makhluk ekonomi juga disebut sebagai rational 

maximizer. 

b. Konsep Nilai (Value) 

Menurut Posner,suatu nilai (value) dapat diartikan sebagai 

sesuatu yang berarti atau penting (significance), keinginan atau hasrat 

(desirability) terhadap sesuatu, baik secara moneter atau non-moneter, 

sehingga sifat yang melekat padanya berupa kepentingan pribadi (self-

interest) manusia untuk mencapai kepuasan. Pada dasarnya, suatu nilai 

ekonomis dapat dilihat dari keinginan manusia terhadap sesuatu, 

dengan mengetahui sampai sejauh mana individu itu bersedia untuk 

mendapatkannya, baik dengan uang, tindakan, maupun kontribusi lain 

yang dapat dilakukannya. Suatu nilai dapat diindentifikasi dengan 

karakteristik yang melekat padanya, yaitu suatu pengharapan 

keuntungan (expected return) atau kerugian. Misalnya pengharapan 

kerugian dan keuntungan uang, dikalikan dengan probabilitas yang 

akan terjadi. “... an expected cost or benefit, i.e., the cost and benefit in 



dollars, multiplied by the probability that it will actually 

materialize.”
18

 

 

c. Konsep Efisiensi ( Efficiency) 

Secara harfiah konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan pengertian 

penghematan yang terkait dengan penilaian ekonomi dari suatu barang 

atau jasa. Efesiensi yang ekonomis menurut Abdurachman: 

 “tingkat yang dapat tercapai oleh produksi yang maksimal dengan 

pengorbanan yang minimal. Efficiency suatu perusahaan diukur oleh 

keuntungan dan biaya-biaya kedua-duanya, sebab produsen yang 

paling efektif ialah dia yang keuntungannya mencapai tingkat yang 

maksimal dan biaya-biayanya yang merupakan  suatu kombinasi yang 

tepat daripada faktor-faktor produksi, dapat diperkecil serendah-

rendahnya. 

 

 Menurut Svetozar Pejovich, efisiensi merupakan suatu tingkat 

keberhasilan maksimum dalam suatu tindakan ekonomi (produce and 

the allocation of goods) dalam keadaan kompetitif. 

“the economic efficiency of the use of resources to produce goods and 

the allocation of goods among competing uses is the expressed in the 

process through which voluntary interactions are carried out, leading 

into the unknown”
19

 

  

 Suatu produk dapat dikatakan efisien dan melalui proses produksi 

yang efesien juga apabila mutu kapasitasnya atau kesanggupannya, 

daya produksi, kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan 

secara tetap, memiliki daya guna dan tepat sasaran.
20

 

d. Konsep Utilitas (utility) 

Suatu daya guna dapat dilihat dari fungsinya yang dapat 

menghasilkan keuntungan yang lebih bermanfaat, berfaedah 

(meritorious). Menurut cooter dan ulen, utilitas merupakan manfaat 

yang didapatkan karena pengambilan keputusan dalam memilih pilihan 

dengan alternatif penggunaannya. Penggunaan konsep utilitas pada 

analisis keekonomian hukum memiliki arti kegunaan atau manfaat dari 

barang ekonomi yang dapat memberikan/ menghasilkan keuntungan. 

Sekali lagi ditekankan bahwa kata keuntungan memiliki keleluasaan 

konteks, yaitu keuntungan secara moneter atau secara non moneter. 

Sesuatu dapat dikatakan barang ekonomi (economic goods) 

apabila barang tersebut mempunyai kegunaan dan langka, sehingga 

barang ekonomi mempunyai nilai atau harga. Terdapat dua jenis 

pengertian utilitas dalam analisis keekonomian hukum, yaitu 

pengharapan kegunaan (expected utility) sebagaimana diartikan dalam 

ilmu ekonomi dan utilitas sebagaimana diartikan sebagai kebahagiaan 
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oleh para pemikir utilitarian. Menurut Posner, utilitas dalam ilmu 

ekonomi digunakan untuk melihat ketidakpastian keuntungan dan 

kerugian yang mengarah kepada konsep risiko. Karakteristik yang 

melekat padanya ialah nilai yang layak terhadap pengharapan untung 

rugi (the worth of the expected cost and benefit). 

 

Utilitas digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manusia 

untuk memperoleh manfaat keuntungan yang diharapkan. Keputusan ini 

diambil   dengan mempertimbangan dan membedakan sejelas mungkin 

antara untung rugi yang pasti dan untung rugi yang tidak pasti, di mana 

ketidakpastian merupakan risiko yang harus dihadapi.
21

 

 

6. Teori Perjanjian 

Mengenai persetujuan/perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 

1313 KUH Perdata,  berbunyi : Persetujuan adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih. Terhadap rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat 

beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, 

diantaranya dikemukakan oleh R.Subekti, yang memberi pengertian 

perjanjian, sebagai berikut : Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana 

seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
22 

Beliau berpendapat pula, bahwa dalam bentuknya perjanjian 

merupakan serangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau 

kesanggupan yang diucapkannya atau ditulisnya. Sedangkan R.Setiawan 

memberikan pengertian, bahwa perjanjian adalah : Suatu perbuatan 

dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau saling mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih. 

 

7. Pengertian Jual Beli 

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer 

adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak 
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yangmenyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar 

harga yang dijual.
23

 

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut al-Ba‟iyang merupakan 

bentuk masdar dari Baa‟a-Yabii‟u-Bai‟an yang artinya menjual.
24

 

Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan Syaraayaitu 

Masdar dari kata Syaraa-yasraa-syarra artinya membeli.
25

 Namun pada 

umumnya kata Bai‟un diartikan dengan Mutlaqul Mubadilah yang 

artinya mutlak tukar menukar.
26

 

Sedangkan jual beli menurut istilah, para ulama berbeda 

pendapat Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa jual beli menurut 

istilah ialah: “Tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan 

berdasarkan kerelaan atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan 

benda lain) sebagai ganti dengan dengan jalan yang diijinkan oleh 

syara”.
27

 

Kemudian Imam Taqiyyudin mengatakan bahwa pengertian jual 

beli ialah: Tukar menukar harta dengan harta yang sebanding untuk 

dimanfaatkan dengan menggunakan ijab qabul dengan jalan yang 

diizinkan oleh syara‟.
28 

Selain itu jual beli juga mempunyai tujuan untuk 

memperlancar perekonomian pribadi secara langsung dan perekonomian 
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negara secara tidak langsung, serta dapat membuat orang lain lebih 

produktif dalam menjalankan kehidupan dunia sehingga hidupnya lebih 

terjamin. Sebagai umat beragama, tujuan yang terpenting dalam jual beli 

adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT agar jual beli tersebut 

menjadi berkah dan berhasil. Untuk itu setiap pedagang (pengusaha) 

muslim dan pembeli dapat menerapkan syari‟at Islam dalam segala 

usahanya. 

 

8. Landasan Hukum Jual Beli 

Landasan Syara‟: Jual beli di syariatkan berdasarkan Al-Qur‟an, 

Sunnah, dan Ijma‟.
29

 Al-ba‟i atau jual beli merupakan akad yang 

diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam 

Al-Qur‟an, Al-Hadis ataupun ijma ulama. Secara asalnya, jual-beli itu 

merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana 

ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah : dasarnya hukum jual-beli 

itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-

belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. 

Atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.
30

 Di antara 

dalil yang memperbolehkan praktik jual beli adalah, yakni
31

:  

a. Berdasarkan Al-Qur‟an diantaranya: 
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Artinya: “ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 

(Al- Baqarah : 275)
32

 

  

 

  

    

  

  

       

Artinya : dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang 

baik. (An-Nisa:5). 

  

   

  

   

    

    

    

       

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. (An-Nisa: 29).
33

 

 

Penggalan dari kalimat hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu memakan maksudnya, yakni memperoleh harta yang 

merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang 

batil, maksudnya, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syari‟at, tetapi 
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hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang 

berdasar kerelaan di antara kamu, maksudnya, yakni kerelaan yang 

tidak melanggar agama.
 34

 

Penggunaan kata makan di atas maksudnya, untuk melarang 

perolehan harta secara batil, karena kebutuhan pokok manusia adalah 

makan. Al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama Islam. 

selanjutnya ayat tersebut menekankan juga keharusan adanya kerelaan 

dari kedua belah bihak, atau diistilahkannya dengan „an taaradhin 

minkum.
35

 

 

b. Hadis 

ثَ َنا َ ااُم  َحدَّ ثَ َنا َ  َّااٍر   ْب ُم   ِه  َ  ْبدٍر   ْب ِه   ِه ِه  َ  ْب  َ  َّااٍر   ْب ُم   ِه ْبَ ِه يُم  َحدَّ
َد اِه  َ  ْب  َ  ْبَد اَ   ْب ِه  َ ااِهدِه  َ  ْب   َ  ْب   الُّز َ  ْبدِه ِّي  َ  ْبدِه َي ِه َ   ْب ِه   اْب ِه ْب

ًبا  ا َّ ُميُم  َ َ  َ  َ ا َ اوَ  َ َ لَّ َ  َ َل ْب ِه   الَّ ُم  َصلَّى  الَّ ِه  َا ُم وِه   َ  ْب
لِه ِه   َ  ْب ِه ِه  َ َلى  ا َّ ُميُم   َ  ْبَ  َ  َ َ ا َ دِه ِه  َ َ يِه   ِه ْب  َ  ْبَ  َ   َ َ َادِه ِه  َ َ  ْب

 َصَدَ  ٌة   َ  ُم َ  َ َ ااِه ِه ِه 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, 

telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari 

Bahir bin Sa'd dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam bin 

Ma'dikarib Az Zubaidi dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada yang lebih baik dari 

usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. 

Dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada 
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diri, isteri, anak dan pembantunya adalah sedekah.".HR Ibnu 

Majjah
36

 

c. Ijma 

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan 

alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, 

tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik 

orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya 

yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur‟an dan Hadist, hukum 

jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual 

beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.
37

 

d. Berdasarkan Sunnah 

Dari Abdullah   bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari 

Rasulullah Shalallalahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda „Jika dua 

orang saling berjual beli, maka masing-masing di antara keduanya 

mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang 

di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain.‟ Beliau bersabda, 

jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, 

lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli 

menjadi wajib‟.”(H R. Bukhari- Muslim)
38

 

 

9. Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli 

Dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi 

perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah 

ijab dan qabul yang menunjukkanpertukaran barang secara rida, baik 

dengan ucapan maupun perbuatan. 

                                                           
36

A Hassan, Bulighul Maram, Bandung: CV Diponegoro, 1999, h. 384. 
37

http://hukumjualbelidalamislam.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-

jual-beli.html. Akses 28 November 2014. 
38

Mardiani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. 

h.103-104 

http://hukumjualbelidalamislam.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-jual-beli.html
http://hukumjualbelidalamislam.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-jual-beli.html


Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada empat, 

yaitu: 

a. Bai‟ (penjual) 

b. Mustari (pembeli) 

c. Shighat (ijab dan qabul) 

d. Ma‟qud „alaih (benda atau barang).
39

 

 

10. Syarat Jual-beli 

a. Transaksi jual-beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga 

syarat jual-beli, yaitu : 

1) Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli 

2) Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual 

kepada pembeli 

3) Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli 

(sighat ijab qabul). 

 

b. Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah: 

1) Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat 

dan dapat membedakan (memilih). 

2) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan 

karena terpaksa. 

3) Dewasa atau baligh. 
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c. Syarat benda dan uang yang diperjual belikan sebagai berikut: 

1) Bersih atau suci barangnya. Tidak syah menjual barang yang najis 

seperti anjing, babi, khomar dan lain-lain yang najis. 

2) Ada manfaatnya: jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan 

yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, 

nyamuk, dan sebagainya.
40

 

3) Dapat dikuasai: tidak sah menjual barang yang sedang lari, 

misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui 

kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau 

barang yang sulit mendapatkannya. 

4) Milik sendiri: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak 

seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau 

baru akan menjadi miliknya. 

5) Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu 

juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya 

saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.
41

 

 

 

11. Macam – macam Jual Beli 

Menurut para jumhur ulama jual beli dapat ditinjau dari 

beberapa segi, di lihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam 

yaitu: 
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a. Jual beli yang sah,adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan  

syara‟, baik rukun maupun syaratnya, syarat jual beli antara lain  : 

1) Barangnya suci 

2) Bermanfaat 

3) Milik penjual (dikuasainya ) 

4) Bisa di serahkan  

5) Diketahui keadaannya  

b. Jual beli yang batal, adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu 

syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid). Dengan kata 

lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. 

Adapun ulama hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi 

sah, batal, dan rusak.   

c. Jual beli yang di larang dalam Islam, Jual beli yang dilarang dalam 

islam sangatlah banyak  menurut jumhur ulama. Berkenaan dengan 

jual beli yang di larang dalam islam, Wahbah Al-Juhalili 

meringkasnya sebagai berikut : 

1) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad ) 

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sahih apabila 

dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan dapat memilih, 

dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang di 

pandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini : 

(1) Jual beli orang gila 



Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. 

Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-

lain. 

(2) Jual beli anak kecil 

Menurut ulama fiqih jual beli anak kecil di pandang tidak sah, 

kecuali dalam perkara – perkara yang ringan atau sepele. 

Menurut ulama Syafi‟iyah, jual beli anak mimayyiz yang 

belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliyah. 

(3) Jual beli orang buta  

Jual beli orang buta di kategorikan sahih munurut jumhur 

ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat ( diterangkan 

sifat-sifatnya ). Menurut Safi‟iyah, jual beli orang buta tidak 

sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan 

yang baik. 

(4) Jual beli terpaksa  

Menurut ulama Safi‟iyah dan Hanabilah, jual beli ini tidak sah, 

sebab tidak ada keridaan ketika akad. 

(5) Jual beli fudhul 

Adalah jual beli milik orang tanpa seizinnya. Munurut 

Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli di tangguhkan sampai ada 

izin pemilik. Menurut Safi‟iyah dan Hanabilah, jual beli fudhul 

tidak sah. 

 



(6) Jual beli orang yang terhalang 

Maksudnya adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut 

ataupun sakit.
42

 

2) Terlarang Sebab Ma‟qud Alaih ( barang jualan ) 

Secara umum, ma‟qud alaih adalah harta yang di jadikan 

alat pertukaran olah orang yang akad, yang biasa di sebut mabi‟ 

(barang jualan) dan harga. 

(1) Jual-beli benda yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada  

(2) Jual-beli barang yang tidak dapat di serahkan 

(3) Jual-beli gharar atau di sebut juga dengan jual beli yang tidak 

jelas (majhul) 

(4) Jual-beli barang yang najis dan yang terkena najis. 

(5) Jual-beli barang yang tidak ada ditempat akad (ghaib), tidak 

dapat dilihat. 

3) Terlarang sebab syara‟ 

(1) Jual-beli riba 

(2) Jual-beli barang yang najis 

Barang yang diperjual belikan harus suci dan 

bermanfaat untuk manusia. Tidak boleh (haram) berjual beli 

barang yang najis atau tidak bermanfaat seperti: arak, bangkai, 

babi, anjing, berhala, dan lain-lain. Artinya : “ Nabi bersabda : 
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Allah ta‟ala melarang jual beli arak, bangkai, babi, anjing, dan 

berhala.”(bukhari dan muslim) 

(3) Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan 

(4) Jual-beli barang dari hasil pencegatan barang 

(5) Jual-beli waktu ibadah sholat jum‟at, berdasarkan Q.S. Al 

Jumu‟ah ayat 9, yaitu: 

  

   

   

 

  

   

   

    

  

Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk 

menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu 

kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang 

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
43

 

 

(6) Jual-beli anggur untuk dijadikan khamar 

(7) Jual-beli induk tanpa anaknya yang masih kecil 

(8) Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain Jual-beli 

memakai syarat.
44

 

 

B. Konsep Penelitian 

1. Konsep Jual Beli 
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Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan 

sesuatu, sedang menurut syara‟ artinya menukar harta dengan harta 

menurut cara-cara tertentu („aqad).
45 

Jual beli secara lughawi adalah 

saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-

bay‟u.  

Secara terminology jual beli adalah suatu transaksi yang 

dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu 

barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syari‟at Islam jual beli 

adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan 

hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.Jual-beli atau bay‟u adalah 

suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan 

cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak 

menggunakan akad.
46

  

 

Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-

masing bahwa transaksi jual-beli telah berlangsung dengan sempurna.  

 

2. Konsep Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang 

tertulis. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum 

sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang 
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memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, 

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
47

 

 

 

 

3. Konsep Konsumen 

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer 

(Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian 

dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia 

berada. Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) 

setiap orang yang menggunakan barang.
48

 Pengertian konsumen dalam 

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu :“ Konsumen adalah 

pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi 

kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak 

untuk diperdagangkan kembali.”  

Sedangkan konsumen menurut naskah final Rancangan 

Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang 

disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, konsumen adalah 

setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan 
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tidak untuk diperdagangkan.
49

 Sebagai akhir dari usaha pembentukan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah dengan lahirnya 

UUPK, yang di dalamnya dikemukakan pengertian konsumen, sebagai 

berikut : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.”
50

 

 

4. Konsep Showroom 

Pengertian luas tentang showroom adalah ruang pamer, ruang 

yang khusus digunakan sebagai tempat memamerkan motor atau lain 

sebagainya. Masyarakat umum menyebut demikian karena secara global 

dan sudah menjadi kebiasaan berasumsi bahwa tempat untuk memajang 

bernama showroom. 

 

5. Konsep Motor Bekas 

a. Motor 

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan 

oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan 

tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. 

Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan 

sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara. 
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Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena 

harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar 

kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta serta biaya 

operasionalnya cukup hemat.
51

 Sepeda motor merupakan 

pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih dahulu 

ditemukan. Pada tahun 1868, Michaux ex Cie, suatu perusahaan 

pertama di dunia yang memproduksi sepeda dalam skala besar, mulai 

mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak sepeda. Namun 

usaha tersebut masih belum berhasil dan kemudian dilanjutkan 

oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris. Butler membuat 

kendaraan roda tiga dengan suatu motor melalui pembakaran dalam. 

Sejak penemuan tersebut, semakin banyak dilakukan percobaan untuk 

membuat motor dan mobil. Salah satunya dilakukan oleh Gottlieb 

Daimler dan Wilhelm Maybach dari Jerman. 

Kedua penemu tersebut bertemu ketika bekerja bersama di 

Deutz-AG-Gasmotorenfabrik, produsen mesin stasioner terbesar pada 

tahun 1872. Pemilik Deutz-AG-Gasmotorenfabrik yang bernama 

Nikolaus Otto berhasil membua mesin empat langkah atau yang 

disebut juga mesin empat tak dan penemuan tersebut dipatenkan pada 

tahun 1877. Walaupun mesin empat tak tersebut masih terlalu 

sederhana dan kurang efisien, namun mesin tersebut diharapkan dapat 

menggantikan mesin uap. Pada tahun 1880, Daimler dan Maybach 
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dipecat dari perusahaan tersebut dan keduanya mendirikan sebuah 

bengkel di Suttgart. Pada tahun 1885, keduanya menciptakan 

karburator untuk mencampur bensin dan udara sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan bakar mesin empat tak ciptaan Otto. Mereka 

mengembangkan mesin empat tak tersebut menjadi silinder 100 cc 

dan meletakkan mesin tersebut pada sebuah sepeda kayu. Sepeda kayu 

bermesin tersebut disebut sebagai Reitwagen ("riding car") dan 

menjadi sepeda motor pertama di dunia.
52

 

 

b. Bekas 

Bekas atau dalam bahasa Inggris Second yaitu tanda yang 

tertinggal, atau suatu barang yang sudah dipakai dan dikasihkan 

keorang yang kedua, sehingga kata Second sering disebutkan dalam 

bahasa sehari-hari oleh orang Indonesia. 

 

C. Kerangka Pikir Dan Pertanyaan Penelitian 

1. Keranga Pikir 

Judul penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di Palangka 

Raya, berawal pada fenomena terkait  alasan mengapa konsumen lebih 

memilih sepeda motor bekas untuk dibeli, diantaranya karena harganya 

yang relatif lebih murah, serta sepeda motor produksi lama tersebut 
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memiliki mesin yang kuat dibandingkan dengan mesin sepeda motor 

baru.  

Untuk memfasilitasi pembelian motor bekas tersebut agar dapat 

dicicil dengan sistem pembayaran kredit, maka pihak dealer bekerjasama 

dengan perusahaan pembiayaan yang berada dibawah anak perusahaan 

(produsen sepeda motor). Seperti hasil survey peneliti menemukan 

adanya beberapa showroom sepeda motor bekas yang bersedia 

memfasilitasi pembelian secara kredit di Palangka Raya antara lain
53

 : 

1. Rahmat Motor Jual beli Motor dan tukar tambah (cash/credit) alamat 

: Jl. Cjilik Riwut, km 1 Palangka Raya. 

2. Winny Motor, Jl. Cjilik Riwut, km1,5 Palangka Raya. 

3. Syahrul motor jual beli motor (cash/credit) Jl. Kutilang. 

4. Roda jaya jual beli sepeda motor second (cash/credit dan tukar 

tambah), Jl. Cjilik Riwut, km 1,5 Palangka Raya. 

5. Hanna Motor jual beli sepeda motor dan tukar tambah (cash/credit), 

Jl. Antang raya. 

6. Ahmad jayadi motor jual beli sepeda motor (cash/credit), Jl. Antang 

Raya. 

7. Showroom rizky jual beli sepeda motor (cash/credit), Jl. Antang 

Raya, km 2 Palangka Raya. 

8. Showroom Budi Motor jual beli sepeda motor (cash/credit), Jl. 

Kutilang. 
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9. Jefri Hasan Motor, jual beli sepeda motor (cash/credit dan tukar 

tambah), Jl. D.I. Poenogoro 

10. Doyo Motor jual beli sepeda motor (cash/credit), Jl. Antang No.1. 

Fenomena 10 (sepuluh) showroom di atas menggambarkan 

adanya kemudahan bagi masyarakat kelas bawah untuk memperoleh 

pembelian sepeda motor bekas secara kredit. Hanya saja manaka kala 

terjadi transaksi berlangsung, jika terdapat cacat atau rusak pada  

kendaraan yang telah di beli selanjutnya persoalan tersebut disampaikan 

kepada showroom penjual maka pihak showroom tidak beritikad baik 

untuk bertanggung jawab atas sepeda motor yang rusak tersebut. 

Kondisi yang demikian perlu mendapat perhatian dalam 

memberikan perlindungan konsumen khususnya sebagaimana yang di 

ataur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Serta sebagaimana yang sering di bahas dalam hukum 

ekonomi syari‟ah bahwa hukum asal jual beli adalah halal dan boleh, 

hingga ada dalil yang menjelaskan keharamannya (QS. An-Nisa ayat 

29)
54

, hadits
55

, dan juga pendapat para ulama.  
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Dari kerangka pikir di atas, maka secara singkat penulis gambar 

secara sederhana dalam bentuk bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual 
Beli Sepeda Motor Bekas Di Kota Palangka Raya 

Latar belakang, 
Konsumen memilih sepeda 
motor bekas untuk dibeli, 
selain karena harganya lebih 
murah, serta memiliki mesin 
yang kuat dibandingkan 
sepeda motor baru. 
Kepemilikan motor bekas 
tersebut dapat dibeli dengan 
pembayaran kredit. Pihak 
yang memfasilitasi cicilan  
tersebut adalah pihak dealer. 
Hasil survey ada 10 (sepuluh) 
showroom sepeda motor 
bekas yang bersedia 
memfasilitasi pembelian 
secara kredit di kota Palangka 
Raya. Fenomena tersebut 
menggambarkan adanya 
kemudahan bagi masyarakat 
kelas bawah untuk 
memperoleh pembelian 
sepeda motor, hanya saja jika 
terdapat cacat atau rusak 
pada  kendaraan yang telah di 
beli, pihak dealer/showroom 
ada sebagian yang tidak 
beritikad baik untuk 
bertanggung jawab atas 
sepeda motor yang rusak 
tersebut. 
 

Proses kegiatan jual beli sepeda 
motor bekas melalui perjanjian jual beli 
yang dilaksanakan oleh dealer/Show room 
Motor 

Latarbelakang perlunya perlindungan 
hukum terhadap konsumen/pembeli 
motor bekas 

Perlindungan hukum terhadap konsumen 
sepeda motor bekas melalui perjanjian 
sewa beli berdasarkan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen 

Hasil dan 

pembahasan 

simpulan 


