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PENGERTIAN JUAL BELI

• Jual beli menurut arti bahasa: 

مطلق المبادلة، او اعطاء شيء في مقابلة
شيء آخر

“Pertukaran secara mutlak, atau memberikan sesuatu sebagai
ganti sesuatu yang lain.”

• Jual beli menurut istilah syara’: 

ضمبادلة مال بمال على سبيل التمليك عن ترا
"Pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan
kepemilikan atas dasar saling rela.”



RUKUN JUAL BELI

1. Al-'aaqidaani , yaitu: dua pihak
yang berakad (penjual dan
pembeli).

2. Al-ma'quud alaihi atau mahallul
aqdi, yaitu: barang dagangan
atau al-mabii’.

3. Ash-shighat , yaitu: ijab dan 
kabul.



SYARAT JUAL BELI YANG PERTAMA

1. Syarat untuk Al-'Aaqidaani ada

tiga, yaitu:

1. Aqil (berakal), 

2. Mumayyiz (=7 tahun), 

3. Mukhtar (dapat memilih, tidak

dipaksa).



SYARAT JUAL BELI YANG KEDUA

1. Syarat untuk Al-Ma'quud alaihi ada enam , yaitu:

1. Barangnya suci (thohir), yaitu bukan najis.

2. Dapat dimanfaatkan (intifa' bihi)

3. Milik orang yang berakad (milkiyatul aqid)

4. Dapat diserahterimakan (tasliim)
5. Barangnya diketahui (ma'lum)
6. Barangnya maqbudh (sudah dipegang penjual)



DALIL-DALILNYA:

• Dalil 1: Barangnya suci (thohir), bukan najis:

• Firman Allah SWT (QS Al-Maidah: 90):

تفلحونلعلكمفاجتنبوه•
• "Maka jauhilah dia (rijsun/najis) mudah-mudahan kamu

mendapat keberuntungan”

واالصنامالخمروالخنزيروالميتةبيععن (ص)رسوهللانهى•
• "Rasulullah SAW telah melarang jual beli khamr, babi, 

bangkai dan berhala."



Dalil 2: Dapat dimanfaatkan (intifa' bihi)

• Yang dimaksud adalah bermanfaat secara syar‘i (Intifa'an
Syar'iyan). 

• Barang tersebut harus barang yang sah dijualbelikan, misal: 
sapi, kambing, baju, mobil dsb.

• Kaidah fikih :
حرامفبيعهالعبادعلىحرمماكل•

• “Setiap apa-apa yang diharamkan kepada hamba-hamba-Nya, 
maka menjualbelikannya haram”.

• Patung, anjing, khamr dan kotoran => disebut barang yang 
tidak bermanfaat secara syar'i, karena ada larangan syara' 
(haram) untuk menjualbelikannya.



Dalil 3: Milik orang yang berakad (milkiyatul aqid)

• Sabda Nabi SAW :

عندكليسماتبعال•
• “Janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak ada di 

sisimu” (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah).

• Arti Maa laisa indaka:

1. Barang itu bukan milikmu.

2. Barang itu tidak ada di sisimu. 



• Dalilnya: seperti no 3:

عندكليسماتبعال•

• “Janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak ada
di sisimu”

• Pemahaman hadis : apa-apa yg tidak di sisimu, 
dapat diartikan "apa-apa yang kamu tidak
berkuasa atasnya". 

• Misal: menjual budak yang melarikan diri, menjual
burung peliharaan yang terbang, dsb.

Dalil 4: Dapat diserahterimakan (tasliim)



• Sabda Nabi SAW :

)احمدرواه (غررفإنهالماءفيالسمكتشترواال•
• "Janganlah kamu membeli ikan yang masih ada di air, karena itu adalah 

gharar (tidak pasti / uncertainty)" 

• Contoh lain: jual beli buah-buahan dari pohon tertentu yang 
belum berbuah.

َصالُحهُْبدويحتىالثمربيعَعنْ نََهىوسلمعليههللاصلىالنبيان•

• ”Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli buah (yang ada di 
pohonnya) hingga nampak kematangannya” (HR Bukhari, Muslim, 
Ahmad)

Dalil 5: Barangnya diketahui (ma'lum)



تَِريَوُكنَّا• بَانِِْمنْ الطَّعَامَْنَش  ك  َُْصلَّىّللاََِّْرُسولُْنََهانَافَِْجَزافًاالرُّ أَنْ َوَسلَّمََْعلَي هِّْللاَّ
َمَكانِهِِْمنْ نَن قُلَهَُْحتَّىنَبِيعَهُْ

• "Dahulu kami membeli makanan dari para pengendara secara borongan, maka
Rasulullah SAW melarang kami untuk menjualnya (kembali) hingga kami 
memindahkannya dari tempatnya (penjual pertama)." (HR Muslim). 

تَِريْبُيُْقُل ُتْيَاَْرُسوَلّْللاَِّْ: عنْحكيمْبنْحزامْرضيْهللاْعنهْأنهْقال• وًعاْْإِن ِيْأَش 
ْقَاَلْفَْ ُمَْعلَيَّ ِْليِْمن َهاَْوَماْيَُحرَّ تََري َتْبَي عًاْفاََلْتَبِعْ فََماْيَِحلُّ هَُْحتَّىْتَق بَِضهُْإِذَاْاش 

• “Dari Hakim bin Hizam RA, dia berkata,”Aku bertanya,’Wahai Rasulullah SAW, 
sesungguhnya aku banyak melakukan jual beli, apa yang halal bagiku dan yang 
haram bagiku?’ Rasulullah SAW menjawab,’Jika kamu membeli suatu barang, 
jangan kamu menjualnya lagi hingga kamu menerima barang itu” (HR Ahmad). 

Dalil 6: Barangnya maqbudh (sudah dipegang penjual) 



•Barang dagangan ada dua macam:
1. Barang yang dapat ditimbang, ditakar, dihitung. 

Contohnya bahan pangan: beras, jagung, buah, 
gula, kopi,dll. Barang ini tidak sah dijual sebelum 
dipegang (maqbudh) oleh penjual.

2. Barang yang tidak dapat ditimbang, ditakar, 
dihitung. Contohnya: tanah, mobil, rumah, hewan 
tunggangan dll. Barang ini sah dijual, walaupun 
belum dipegang (maqbudh) oleh penjual.

Dalil 6: Barangnya maqbudh (lanjutan) 



1. Muwafiq, artinya adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.  
• Misal, penjual berkata : "Saya jual barang ini dengan harga 10 ribu rupiah. 

Lalu pembeli berkata,"Saya beli barang ini dengan harga 5 ribu rupiah" 
tidak sah.

2. Satu Majelis Akad, artinya penjual dan pembeli berada pada waktu
dan atau tempat yang sama. 
• Misal, penjual berkata ,"Saya jual barang ini dengan harga 10 ribu rupiah.

Sebelum ada ucapan kabul dari pembeli, penjual dan pembeli berpisah, 
maka jual belinya  tidak sah.

3. Tidak ada pemisah (fashil) antara ijab dan kabul.

4. Penjual dan pembeli dapat mendengar (sama') ucapan keduanya.

SYARAT JUAL BELI KETIGA (IJAB QABUL)



1. Jual beli harga kontan (bai'u munjiz ats-tsaman), yaitu: jual beli

yang mensyaratkan pembayaran harga di depan (kontan).

2. Jual beli harga bertempo (bai'u mu`ajjal ats-tsaman) ( مؤجلبيع

:yaitu ,(الثمن jual beli yang mensyaratkan pembayaran harga

kemudian.

3. Jual beli dengan penyerahan barang kemudian (bai'u mu`ajjal

al-matsman) ( المثمنمؤجلبيع ), yaitu: jual beli dengan penyerahan

barang kemudian. Contohnya: jual beli salam dan istishna’.

MACAM-MACAM JUAL BELI



#2 JUAL BELI BERTEMPO
(JUAL BELI KREDIT)



• Al-bay’ bi ad-dayn wa bi at-taqsith (jual beli 
kredit) adalah bentuk jual beli barang yang 
diserahkan pada saat akad, sedangkan 
harganya dibayar dalam tempo tertentu, baik 
sekaligus atau dicicil. 

• Hukumnya adalah jaiz (boleh).

JUAL BELI KREDIT



إِذَاْتََدايَنتُمْبِدَْ• تُْيَاْأَيَُّهاْالَِّذيَنْآَمنُواْ  ىْفَاك  َسمى ْمُّ ْإِلَىْأََجل  ﴾٢٨٢﴿بُوهُْي ن 

• “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya” (QS. Al-Baqarah: 282).

ْهللاَُْعلَي ِهَْوَسلَّْ• َْرُسوَلْهللِاَْصلَّ َطعَاًماْإِْأَنَّ  ْ ْيُهوِدي  لىََْمْاْشتََرىِْمن 
َْحِديدْ  ًعاْلَهُِْمن  ،َْوَرَهنَهُِْدر  أَجل 

• “Bahwa Rasulullah saw membeli dari orang Yahudi makanan 
sampai tempo tertentu dan beliau mengagunkan baju besi milik 
beliau” (HR. Muslim).

DALIL KEBOLEHANNYA



1. Al-‘Aqidân, yaitu dua orang yang berakad. 
Dalam hal ini keduanya harus orang yang 
layak melakukan tasharruf, yakni berakal 
dan minimal mumayyiz.

2. Mahal al-’aqd (obyek akad), yaitu al-
mabi’ (barang dagangan) dan ats-tsaman
(harga).

3. Shighât (ijab-qabul).

RUKUN JUAL BELI KREDIT



SYARAT BARANG YANG DIKREDITKAN

1. Barangnya suci (thohir), yaitu bukan najis.

2. Dapat dimanfaatkan (intifa' bihi)

3. Milik orang yang berakad (milkiyatul aqid)

4. Dapat diserahterimakan (tasliim)

5. Barangnya diketahui (ma'lum)

6. Barangnya maqbudh (sudah dipegang penjual).

7. Untuk barang ribawi, ada ketentuan khususnya.



DALIL BARANG RIBAWI:

عيروالشبالبر،والبربالفضة،والفضةبالذهب،الذهب•

سواءمثل،بمثالًْبالملح،والملحبالتمر،والتمربالشعير،

كيفوافبيعاألصنافهذهاختلفتفإذابيد،يداًْبسواء،
بيديداًْكانإذاشئتم،

• “Emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum
dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, 
garam dengan garam, harus semisal, sama takarannya dan harus
kontan. Dan jika berbeda jenis-jenisnya, maka juallah sesukamu
asalkan dilakukan dengan kontan” (HR Muslim no 1587).



1. Emas dan perak tidak boleh diperjualbelikan 
secara kredit secara mutlak.

2. Untuk 4 barang ribawi lainnya (gandum, 
jewawut, kurma dan garam) boleh dikreditkan:
1. Dijual dengan aqad salam (tidak bisa dikredit, tetapi

bisa online).
2. Harus ada barang jaminannya (rahn).
3. Jika tidak ada rahn, maka kedua belah pihak harus 

sudah saling mengenal dan saling percaya.

KHUSUS BARANG RIBAWI



•ْ ِلفُوَنْفِىْالث َِمارِْال َمِدينَةَْوَْ-صلىْهللاْعليهْوسلم-قَِدَمْالنَّبِىُّ ْيُس  السَّنَةَُْهم 
رْ » َوالسَّنَتَي ِنْفَقَاَلْ لََفْفِىْتَم  ْأَس  َْمع لَُْمن  ْفِىَْكي ل  ِلف  ْْفَل يُس  َْمع لُوم  ن  َْوَوز  وم 
ْ َْمع لُوم  رواهْمسلم« إِلَىْأََجل 

• Nabi saw datang ke Madinah dan mereka mensalaf buah, satu dan dua 
tahun, maka Nabi saw bersabda: “siapa saja yang mensalaf kurma maka 
hendaklah dia mensalaf pada takaran yang jelas dan timbangan yang 
jelas sampai tempo yang jelas” (HR Muslim).

•«ِْ ِدَْرُسوِلّْللاَّ ِلُفَْعلَىَْعه  ُْكنَّاْنُس  َْوُعَمَرْفِىْا-صلى–إِن  ر  ل ِحن َطِةَْوأَبِىْبَك 
مْ  بِيِبْإِلَىْقَو  ِرَْوالزَّ «َماُْهَوِْعن َدُهمْ َوالشَِّعيِرَْوالتَّم 

• “Kami mensalaf pada masa Rasulullah saw, Abu Bakar dan Umar pada 
gandum, jewawut, kurma dan kismis kepada kaum yang mereka tidak 
memilikinya” (HR Abu Dawud).

DALIL-DALIL KEBOLEHANNYA:



ْهللاَُْعلَي ِهَْوَسلَّْ• َْرُسوَلْهللِاَْصلَّ َطعَاًماْإِْأَنَّ  ْ ْيُهوِدي  لىََْمْاْشتََرىِْمن 
َْحِديدْ  ًعاْلَهُِْمن  ،َْوَرَهنَهُِْدر  أَجل 

• Bahwa Rasulullah saw “membeli dari orang Yahudi makanan sampai tempo
tertentu dan beliau mengagunkan baju besi milik beliau (HR. Muslim) 

َكاتِباًْفَْ• ْتَِجُدواْ  َْولَم  َْعلَىَْسفَر  ْأَِمَنْبََْوإِنُْكنتُم  ق بُوَضةٌْفَإِن  ع ُضُكمْبَع ضاًِْرَهاٌنْمَّ
َْ تُِمَنْأََمانَتَهَُْول يَتَِّقّْللا  ْالَِّذيْاؤ  ﴾٢٨٣َْربَّهُْ﴿فَل يَُؤد ِ

• Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya (al-Baqarah: 283). 

DALIL-DALIL KEBOLEHANNYA:



• Jika dalam tawar-menawar dikatakan: “Barang ini harganya 
tunai Rp 100 ribu, kalau kredit sebulan 110 ribu.” 

• Jika si B berkata, “Saya beli kredit satu bulan 110 ribu,” maka 
jual-beli itu sah. 

• Sebab, meski penawarannya ada dua harga, tetapi akadnya 
hanya satu harga. Artinya, jual-beli itu terjadi dalam satu harga 
saja. 

• Jika si B mengatakan, “Baik, saya setuju,” atau, “Baik, saya beli.” 

• Dalam kasus ini, jual-belinya tidak sah, karena yang disepakati 
dalam akad berarti ada dua harga, dan Rasul melarangnya.

JUAL BELI KREDIT DENGAN DUA HARGA



•ُْ َِْصلَّىّْللاَّ ْصَْنََهىَْرُسوُلّْللاَّ ف قَتَي ِنْفِيَْعلَي ِهَْوَسلََّمَْعن 
َْواِحَدة ْ َصف قَة 

• “Rasulullah SAW telah melarang dua kesepakatan 
(akad) dalam satu kesepakatan (akad)” (HR. Imam 
Ahmad).

DALILNYA:



• Jika telah disepakati jual-beli secara kredit dengan harga 
tertentu, misal kredit sebulan harga Rp 110 ribu, lalu saat 
jatuh tempo pembeli belum bisa membayarnya, kemudian 
disepakati ditangguhkan dengan tambahan harga, misal 
mundur sebulan lagi, tetapi dengan harga Rp 120 ribu;  

• Hukumnya adalah tidak boleh (haram). 

• Sebab, dalam kasus ini telah terjadi dua jual-beli dalam 
satu jual-beli (bay’atayn fî al-bay’ah).

PERUBAHAN HARGA DALAM KREDIT



• Abu Hurairah berkata:

ْبَي عَتَْنَهىَْرُسوُلْهللِاْصلْهللاْعليهْوسل• ي ِنْمَْعن 
ْبَي عَةْ  فِي 

• “Rasulullah saw. telah melarang dua jual beli dalam 
satu jual-beli” (HR. Ahmad, an-Nasai, at-Tirmidzi dan 
Ibn Hibban).

DALILNYA:



• Rasulullah saw bersabda:

•ْ َكسُْفَلَهُْبَاعْبِبَي عَتَي ِنَْمن  بَاأَو  ْالر ِ ُهَماْأَو 
• Siapa saja yang menjual dengan dua jual-beli maka baginya 

harga yang lebih rendah atau riba (HR. Abu Dawud). 

• Jadi, jika terjadi kasus tersebut, jual-beli itu tetap sah, 
namun dengan harga yang lebih rendah, yaitu harga 
awal. 

• Jika dengan harga lebih tinggi, maka selisihnya dengan 
harga awal adalah riba.

BAGAIMANA SOLUSINYA?



• Misal: A menjual motor kepada B secara kredit satu 
tahun dengan harga Rp 11 juta, lalu B menjual lagi 
motor itu kepada A secara tunai seharga Rp 10 juta. 

• Sehingga A menyerahkan Rp 10 juta kepada B secara 
tunai dan setahun lagi akan mendapat Rp 11 juta 
dari B secara kredit. 

• Jual-beli seperti ini yang menurut para fukaha 
dinamakan al-bay’ al-‘înah.

• Hukumnya adalah haram.

JUAL BELI KREDIT ‘INAH



DALILNYA:

ينَاِرَْوالد ِْ• ْالنَّاُسْبِالد ِ اْبِالْ إذَاَْضنَّ َهِم،َْوتَبَايَعُو  ِعي نَِة،ْر 
اْأَذ نَاَبْال بَقَِر،َْوتَْ هللِا،ْأَن زَلَْرُكواْال جَهاَدْفِيَْسبِيلَِْواتَّبَعُو 
فَع هَُْعنْ  ْيَر  ،ْفلَم  ْذاُلَّ ِْديهللاُْبِهم  َْحتَىْيَُراِجعُو  َنُْهمْ ُهم 

• Jika manusia bakhil dengan dinar dan dirham, berjual-beli 
secara al-‘înah, mengikuti ekor sapi (sibuk beternak) dan 
meninggalkan jihad fi sabilillah, niscaya Allah menurunkan 
atas mereka kehinaan, Allah tidak akan mengangkat 
kehinaan itu dari mereka hingga mereka kembali pada 
agama mereka (HR. Ahmad, al-Baihaqi dan Abu Ya‘la).



SEKIAN
Wassalaamu’alaikum
Warahmatullahi
Wabarakaatuh


