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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.”



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



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)



PERINCIANNYA:

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

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

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

mendapat keberuntungan”

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

bangkai dan berhala."



Syarat 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.



Syarat 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.

Syarat 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)

Syarat 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). 

Syarat 6: Barangnya maqbudh (sudah dipegang penjual) 



• Barang dagangan ada dua macam:
1. Barang mitsliyat (barang yang ada padanannya), yaitu

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

Barangnya maqbudh (lanjutan) 



• Mitsliyat dapat didenisikan: 

ْتفاوٍتْالمثلي اتْفيْاالصطالحْكلْماْيُوجدْلهْمثلْفيْاألسواقْبال•
يع تدْبه،ْبحيثْالْيختلفْبسببهْالث من

• “Mitsliyat menurut istilah adalah apa-apa yang didapati yang semisalnya di 
pasar tanpa ada perbedaan yang signifikan, dalam arti perbedaan yang ada,
tidak mengakibatkan perbedaan harga”.

• Qiimiyat didefinisikan sebagai berikut:

َجدُْ• ِطاَلحَِْماْاَلْيُو  ِقي ِميَّاتْفِيْااِلص 
َواقِْاَل  س  ْيُْ, ْلَهُِْمث ُلْفِيْاأل  ْأو  َجُدْلَِكنَّ و 

َمَعْالت فَاُوِتْالُمع تَدُّْبِِهْفِيْال ِقي َمةِْ
• “Qiimiyat (senilai) menurut istilah adalah apa-apa yang tidak didapati yang 

semisalnya di pasar, atau didapati yang semisalnya  tetapi ada perbedaan yang 
signifikan dalam nilainya” (Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah, Juz 36: 85).

PENGERTIAN JENIS BARANG



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)



SEKIAN
Wassalaamu’alaikum
Warahmatullahi
Wabarakaatuh


