BAB II
WAWASAN UMUM TENTANG JUAL BELI, IJA>RAH DAN JUALAH

A. Jual beli
1. Pengertian jual beli
Secara etimologi, jual beli diambil dari kata al-bay’ yang berarti menjual, mengganti dan
menukar. Kata al-bay’ dalam bahasa Arab kadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata

al-Shira>’ yang mempunyai arti “beli”. Dengan demikian, kata al-bay’ berarti kata “jual” sekaligus
juga berarti kata “beli”.1 Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili,2 jual beli adalah proses tukar
menukar barang dengan barang. Kata bay’ yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang
berseberangan, seperti halnya kata shira>’ yang termaktub dalam ayat:

        
Artinya: Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham
saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.3

      
Artinya: dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka
mengetahui.4
Secara terminologi, jual beli ialah menukar suatu barang dengan barang lain, dan dilakukan
dengan cara tertentu.5 Rumusan ini mengandung unsur pegertian sebagai berikut :
1. Menukar barang dengan barang lain, artinya, hubungan hukum akan terjadi antara manusia
apabila masing-masing pihak yang berkepentingan berusaha dalam memenuhi kebutuhan
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hidupnya dalam suatu obyek tertentu. Sedangkan pemenuhan kebutuhan itu dapat diwujudkan
dengan menukar barang yang dimilikinya dengan benda lain yang dimiliki orang lain. Proses
ini menunjukkan adanya sifat pemindahan benda yang dimiiki secara timbal balik yang biasa
disebut dengan tukar menukar.6
2. Dilakukan dengan cara tertentu, artinya, dengan menggunakan proses yang menimbulkan tukar
menukar, terjadilah akad dengan sebuah kesepakatan. Dengan akad tersebut para pihak
mempunyai kewajiban dan hak untuk melakukan kegiatan lain sebagai tindakan hukum yang
telah disepakati.7
Dari kedua unsur yang telah disebutkan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa
jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang lain yang dalam pelaksanaannya
diperlukan kerelaan dari penjual dan pembeli tanpa kecurangan dan kebatilan.
2. Dasar Hukum Jual Beli
Ada beberapa dasar jual beli yang bisa dijadikan pijakan hukum, sebagai berikut:
1. Al-Qur’a>n:
Surat al-Baqarah : 275
                
                    
            

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka
yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orangorang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);
dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.8
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Surat al-Nisa’ : 29
                
        

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 Maha Penyayang
kepadamu.9
2. Al-hadi>th
Sabda Rasu>lullah SAW, yaitu :

 ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻤﺴﻌﻮدي ﻋﻦ واﺋﻞ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﯾﺔ ﺑﻦ راﻓﻊ ﺑﻦ،, ﺣﺪﺛﻨﺎ ﯾﺰﯾﺪ, ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻲ
 "ﻋﻤﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﯿﺪه:  ﯾﺎرﺳﻮل ﷲ أي اﻟﻜﺴﺐ أطﯿﺐ؟ ﻗﺎل:  ﻗﯿﻞ: ﺧﺪﯾﺞ ﻋﻦ ﺟﺪه راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ ﻗﺎل
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()رواه اﺣﻤﺪ."وﻛﻞ ﺑﯿﻊ ﻣﺒﺮور

Artinya: Rifa’ah Ibn Rafi’ menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang. Apakah
usaha yang paling baik?. Beliau menjawab “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan
setiap jual beli yang halal” (HR. Ahmad)

Sabda Rasulullah SAW, yaitu:

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺘﯿﺒﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻠﯿﺚ ﻋﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﻲ ﺣﺒﯿﺐ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﺑﻲ رﺑﺎح ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ
 "إن ﷲ ورﺳﻮﻟﮫ ﺣﺮم ﺑﯿﻊ اﻟﺤﻤﺮ:رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ أﻧﮫ ﺳﻤﻊ رﺳﻮل ﷲ ﯾﻘﻮل وھﻮ ﺑﻤﻜﺔ ﻋﺎم اﻟﻔﺘﺢ
 ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ ارأﯾﺖ ﺷﺤﻮم اﻟﻤﯿﺘﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻄﻠﻰ ﺑﮭﺎ اﻟﺴﻔﻦ وﯾﺪھﻦ:  ﻓﻘﯿﻞ."واﻟﻤﯿﺘﺔ واﻟﺨﻨﺰﯾﺮ واﻷﺻﻨﺎم
"ﻗﺎﺗﻞ ﷲ:  ﺛﻢ ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ. ھﻮ ﺣﺮام, "ﻻ:  ﻓﻘﺎل."ﺑﮭﺎ اﻟﺠﻠﻮد وﯾﺴﺘﺼﺒﺢ ﺑﮭﺎ اﻟﻨﺎس
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()رواه اﺣﻤﺪ."  إن ﷲ ﻟﻤﺎ ﺣﺮم ﺷﺤﻮﻣﮭﺎ ﺟﻤﻠﻮه ﺛﻢ ﺑﺎﻋﻮه ﻓﺄﻛﻠﻮا ﺛﻤﻨﮫ,اﻟﯿﮭﻮد

Artinya: “Jabir Ibn Abdillah menceritakan, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda
pada saat pembebasan kota Mekah, “sesungguhya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual
beli khamr, bangkai, babi dan berhala. Ada orang bertanya: “wahai Rasulullah, bagaimana
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hukum mempergunakan lemak mayat untuk mengecat perahu, meminyaki kulit hewan, dan
penerangan lampu?”. Beliau menjawab: “tidak boleh, karena itu haram”. Kemudian Rasulullah
bersabda lagi: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena setelah diharamkan atas mereka
lemak mayat itu, mereka tetap mencairkan dan memperjual belikannya serta mereka makan
harta dari hasil penjualan itu”. (HR. Ahmad)

Ada juga sabda Rasulullah SAW yang diriwiyatkan oleh Imam Muslim:

 ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ: ﺣﺪﺛﻨﺎ ﯾﺤﯿﻰ أﺑﻦ ﯾﺤﻲ وﻋﻠﻲ إﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ دﯾﻨﺎر اﻧﮫ ﺳﻤﻊ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل
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( )رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﻣﻦ اﺑﺘﺎع طﻌﺎﻣﺎ ﻓﻼ ﯾﺒﻌﮫ ﺣﺘﻰ ﯾﻘﺒﻀﮫ

Artinya: ”Ibnu Mas’ud menceritakan, barang siapa yang menjual makanan maka ia tidak boleh
menjualnya sampai makanan itu dia terima”. (HR. Muslim)
Sabda Rasulullah SAW:

: ﺣﺪﺛﻨﺎ زھﯿﺮ اﺑﻦ ﺣﺮب ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻋﻦ اﯾﻮب ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﻤﺮواﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﺣﺪﺛﻨﻲ أﺑﻲ ﻋﻦ أﺑﯿﮫ ﻗﺎل
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( )رواه اﺑﻮ داود.ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﻻ ﯾﺤﻞ ﺳﻠﻒ وﺑﯿﻊ وﻻ ﺷﺮطﺎن ﻓﻲ ﺑﯿﻊ وﻻ رﺑﺢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻀﻤﻦ

Artinya: Amar ibn Shu’aib dari bapak dan neneknya, menceritakan bahwa Rasulullah SAW
bersabda: “tidak halal melakukan pinjaman dan sekaligus penjualan, dua syarat dalam satu jual
beli, dapat keuntungan dari tidak ada jaminannya dan menjual yang tidak ada padamu”. (HR.
Abu Daud)

Sabda Rasulullah SAW:

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﺪﺛﻨﻲ أﺑﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺳﻮد ﺣﺪﺛﻨﺎ اﯾﻮب اﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﻋﻦ ﯾﺤﯿﻰ اﯾﻦ اﺑﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﻋﻦ
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()رواه اﺣﻤﺪ. ﻧﮭﻰ رﺳﻮل ﷲ ﻋﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻐﺮر: اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata: ‘Nabi Muhammad SAW telah melarang
memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya”. (HR. Ahmad)
Sabda Rasu>lullah SAW:
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ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ھﺸﺎم ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ ﺻﺒﺎح ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ﻗﺎﻻ ﺣﺪﺛﻨﺎ
 ﻻ طﻼق إﻻ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ وﻻ ﻋﺘﻖ: ﻣﻄﺮ اﻟﻮراق ﻋﻦ ﻋﻤﺮواﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﻋﻦ أﺑﯿﮫ ﻋﻦ ﺟﺪه أن اﻟﻨﺒﻲ ﻗﺎل
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()رواه اﺑﻮ داود.اﻻ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ وﻻ ﺑﯿﻊ إﻻ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ

Artinya: Amar ibnu Shu’aib dari bapak dan neneknya menceritakan bahwa Rasulullah SAW
bersabda: “tidak halal melakukan talak kecuali pada sesuatu yang engkau miliki, dan tidak boleh
memerdekakan budak yang tidak kamu miiliki, tidak boleh melakukan jual beli kecuali pada
barang yang engkau miliki”. (HR. Abu Daud)
3. Rukun dan Syarat Jual Beli
Dalam kehidupan, manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagai
penambah kekayaannya, hendaknya barang itu didapat dengan cara membeli atau menerima
pembelian dengan suka rela. Oleh karena itu, diaturlah beberapa syarat yang terkandung dalam
rukun jual beli yang harus terpenuhi sebelum transaksi jual beli itu dilakukan, sebagai berikut:
1.

Penjual dan Pembeli
Antara penjual dan pembeli harus berakal sehat. Dengan berpikiran sehat dirinya

akan mampu menimbang kesesuaian permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan
kesamaan pendapat. Kalau akalnya tidak dapat digunakan secara baik, walaupun terjadi kata
sepakat, maka transaksi jual belinya tidak sah.
a. Berakal
Setiap pihak yang berniat melepaskan hak miliknya dan memperoleh tukaran
barang milik orang lain harus dalam keadaan suka sama suka atau tidak karena suatu
keterpaksan tau dipaksa. Tidak dibenarkan salah satu pihak memaksa kehendaknya
untuk melakukan tukaran miliknya dengan hak milik orang lain, apabila hal pemaksaan
itu terjadi, maka jual belinya tidak sah.
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b. Bukan Pemboros.
Para pihak dapat menjaga hak miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan
kewajiban untuk melakukan tindakan hukum sendiri. Bagi anak yang masih di bawah
umur tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, karena harta yang dimiliki ada
dalam keadaan mubadzir bagi dirinya dan berada di tangan walinya, sebagaimana
firman Allah:

               


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.16 (QS. An-Nisa’ : 5)
c. Dewasa atau Baligh
Para pihak yang dapat melakukan tindakan jual beli, apabila dilihat dari tingkat
usia telah mencapai 15 tahun. Bagi seorang yang belum mencapai usia itu, maka jual
belinya tidak sah kecuali atas tanggung jawab walinya terhadap barang yang
mempunyai nilai kecil. Sedangkan barang yang mempunyai nilai kecil itu berkenaan
dengan kebiasaan sehari-hari dalam pergaulan sehari-hari, seperti membeli bumbu
masak di warung, alat tulis menulis keperluan sekolah, menjual es dan lainnya.
Pengecualian ini dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam dengan alasan,
apabila terjadi pembatalan jual beli barang yang mempunyai nilai kecil akan banyak
menimbulkan kesulitan. Sedangkan dalam ajaran Islam sama sekali tidak adanya
atauran yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.17
2. Benda Yang Dijual Belikan
16
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a. Bendanya Suci
Setiap benda yang menjadi obyek jual beli harus suci. Maka haram menjual
khamr, bangkai, babi, minuman keras, kulit hewan yang belum disamak atau kotoran
hewan.18 Larangan ini dimaksudkan untuk menghilangkan sifat materalistis manusia
bahwa bagi setiap benda dapat dijual belikan. Akan tetapi, apabila benda yang
diharamkan itu dibutuhkan seseorang karena ada manfaatnya, seperti untuk keperluan
pengobatan, pemupukan tanaman dan lain-lain, sedangkan bagi pemilik benda najis
tersebut tidak berguna bahkan harus dibuang, maka benda itu dapat diberikan kepada
orang yang membutuhkannya tanpa tukaran apapun.19 Dalam hal ini, ada hadith Nabi
yang membolehkannya :

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺘﯿﺒﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻠﯿﺚ ﻋﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﻲ ﺣﺒﯿﺐ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﺑﻲ رﺑﺎح ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ
 "إن ﷲ ورﺳﻮﻟﮫ ﺣﺮم:ﷲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ أﻧﮫ ﺳﻤﻊ رﺳﻮل ﷲ ﯾﻘﻮل وھﻮ ﺑﻤﻜﺔ ﻋﺎم اﻟﻔﺘﺢ
 ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ ارأﯾﺖ ﺷﺤﻮم اﻟﻤﯿﺘﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻄﻠﻰ:  ﻓﻘﯿﻞ."ﺑﯿﻊ اﻟﺤﻤﺮ واﻟﻤﯿﺘﺔ واﻟﺨﻨﺰﯾﺮ واﻷﺻﻨﺎم
 ﺛﻢ ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ. ھﻮ ﺣﺮام, "ﻻ:  ﻓﻘﺎل."ﺑﮭﺎ اﻟﺴﻔﻦ وﯾﺪھﻦ ﺑﮭﺎ اﻟﺠﻠﻮد وﯾﺴﺘﺼﺒﺢ ﺑﮭﺎ اﻟﻨﺎس
)رواه."  إن ﷲ ﻟﻤﺎ ﺣﺮم ﺷﺤﻮﻣﮭﺎ ﺟﻤﻠﻮه ﺛﻢ ﺑﺎﻋﻮه ﻓﺄﻛﻠﻮا ﺛﻤﻨﮫ,"ﻗﺎﺗﻞ ﷲ اﻟﯿﮭﻮد: ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ
(اﺣﻤﺪ
Artinya: “Jabir Ibn Abdillah menceritakan, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW
bersabda pada saat pembebasan kota Mekah, “sesungguhbya Allah dan Rasul-Nya
mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala. Ada orang brtanya: “wahai
Rasulullah, bagaimana hukum mempergunakan lemak mayat untuk mengecat perahu,
meminyaki kulit hewan, dan penerangan lampu?”. Beliau menjawab: “tidak boleh
karena itu haram”. Kemudian Rasulullah bersabda lagi: “Allah melaknat orang-orang
Yahudi, karena setelah diharamkan atas mereka lemak mayat itu, mereka tetap
mencairkan dan memperjual belikannya serta mereka makan harta dari hasil penjualan
itu”.
b. Dapat Dimanfaatkan
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Setiap benda yang akan dijual belikan sifatnya harus dibutuhkan manusia pada
umumnya. Benda yang tidak mempunyai manfaat dilarang untuk diperjual belikan
karena termasuk dalam arti menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Allah SWT.
Menyia-nyiakan harta yang dilarang itu merupakan perbuatan yang tidak ada gunanya
bahkan dapat dikatakan sebagai penyimpangan tingkah laku yang merugikan orang lain,
seperti menjual atau menukar barang bekas atau rusak yang tidak digunakan lagi.
c. Milik penuh penjualnya
Benda sebagai obyek jual beli merupakan hak milik penjual atau dikuasakan
kepada seorang tertentu untuk dijualkan. Tidak sah jual beli penjual yang bukan pemilik
atau bukan kuasa pemilik benda yang dijual.20
d. Kemampuan menyerahkannya
Disyaratkan dalam jual beli bahwa benda sebagai obyek hukum harus benarbenar dapat diserahterimakan sesaat setelah terjadi akad. Pemikiran ini sebagai bentuk
nyata dari sifat jual beli yang merupakan tukar menukar. Jadi, tidak sah menjual benda
yang tidak dapat diserahterimakan.
e. Bendanya diketahui
Sesuatu yang berbentuk dengan ukuran dan sifat benda yang dijual belikan
secara jelas harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Hal ini dipandang penting agar
terhindar dari peristiwa hukum lain setelah akad dilakukan, seperti kemungkinan timbul
kerugian pihak pembeli atau cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.
3. Ijab dan qabul
Jual beli sebagai suatu akad akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang
diwujudkan dengan pemindahan hak milik masing-masing pihak. Dalam suatu peristiwa
hukum jual beli akan terjadi akad apabila ada ijab dari penjual dan qabul dari pembeli untuk
menyatakan terjadinya akad tersebut.
20

Taqiyyuddin, Kifa>yat al-Akhya>r , (Surabaya: Da>r al-Nas}r al-Mis}riyyah,tt), 243.

Ijab merupakan perkataan penjual yang merupakan tanda “jadi” menjual barangnya
dengan harga tertentu melalui pernyataan “saya jual barang ini seharga sekian”. Sedangkan
qabul merupakan perkataan pembeli sebagai tanda ”jadi” membeli barang dengan harga
tertentu melalui pernyataan “saya terima/beli dengan harga sekian itu”.
Menurut al-Sha>fi’i>, ija>b dn qabu>l harus ada dan diucapkan langsung dengan tidak
ada tenggang waktu yang lama antara perkataan penjual dan pembeli dalam penyerahan
barang yang diperjual belikan.21Tetapi menurut Nawa>wi, Mutawalli> dan Bagha>wi, lafadz
ija>b dan qabu>l dalam bentuk kalimat atau ucapan tidak harus dilakukan. Bagi mereka jual
beli sudah dianggap cukup apabila dimengerti oleh adat istiadat dan kebiasaan setempat.
Alasannya adalah setiap daerah mempunyai cara yang berbeda dalam bertransaksi jual beli
yang sudah dipahami sebagai hukum dan berlaku terus menerus. 22
Selain itu, tanpa ucapan ija>b dan qabu>l, pristiwa hukum jual beli akan terjadi
apabila sudah ada penyerahan barang masing-masing pihak. Seperti yang terjadi di pasar
dan toko. Sedangkan tulisan yang berisi pernyataan dan penyerahan, seperti akte atau saksisaksi sudah merupakan ija>b dan qabu>l dalam jual beli.23
4.

Macam-Macam Jual Beli
Transaksi jual beli pada dasarnya merupakan perbuatan yang boleh dan halal dilakukan

selama jual beli itu dilakukan dengan cara yang syar’i. Jual beli yang dilakukan tanpa aturan
akan berpotensi pada terjadinya riba. Berikut macam-macam jual beli yang diperbolehkan dan
dilarang menurut Syariah Islam:
1.

Dibenarkan
Dari beberapa dasar hukum jual beli yang telah disebutkan, baik dari al-Qur’a>n

maupun al-Hadi>th, maka ulama fikih mengambil kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya
mubah. Apabila terjadi praktek ihtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau
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stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, maka pemerintah boleh memaksa para
pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan
harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah dalam menentukan
harga sesuai dengan harga pasar. Bahkan, selain wajib menjual barang dagangannya,
penimbun barang tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, karena tindakan tersebut dapat
merusak tata perekonomian rakyat.24 Tentunya dengan tidak menyalahi aturan dan
memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.
2. Haram
a. Menjual sesuatu yang tidak ada
Ulama fikih sepakat bahwa menjual barang yang tidak ada, hukumnya tidak sah.
Misalnya menjual buah-buahan yang baru berkembang karena dapat dimungkinkan
menjadi buah atau tidak, sehingga pembeli akan dirugikan, begitu juga menjual anak
sapi yang masih ada dalam perut ibunya.25

b. Bay al-Gharar
Ulama’ fiqh sepakat bahwa penipuan yang dilarang adalah penipuan yang yang
bersifat berat, bukan yang terbilang ringan. Di antara para ulama’ tersebut terdapat
perbedaan yang signifikan terkait dengan apa yang dimaksud dengan penipuan berat itu.
Adapun yang dimaksud dengan penipuan ringan adalah penipuan yang
keberadaannya dalam akad tidak bisa dihindari, dan orang-orang sudah menganggap
bahwa hal itu merupakan hal yang biasa. Maka para ulama’ sepakat bahwa yang
termasuk pada kategori penipuan ringan adalah menjual baju besi yang tidak kelihatan
kadar besinya atau bahannya, dan menjual rumah yang tidak kelihatan pondasinya.
Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan berat adalah penipuan yang biasa
terjadi pada akad sehingga akad tersebut disifati sebagai akad yang di dalamnya terdapat
penipuan. Seperti menjual mutiara yang masih di ambil oleh seorang penyelam yang
24
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berada di dasar laut, dan menangguhkan harga atau barang yang dijual pada batas waktu
yang tidak diketahui.26

c. Bay al-‘I<nah
Bay’ al-I<nah (jual beli sebagai hi>lah/rekayasa untuk menghindari riba), yaitu
menjual dengan harga tempo, kemudian membelinya kembali dengan harga kontan tapi
dengan harga yang lebih murah. Fuqaha’ sependapat bahwa hal itu tidak sah. Cara lain
dengan menggunakan pihak ketiga, yang membeli dari yang berutang kemudian
menjualnya kembali dari yang berpiutang.
Menurut Abu> Hani>fah, bay’ seperti itu sah. Sedangkan Sha>fi’iyyah
menganggapnya makruh, namun sah, sebab syarat dan rukunnya terpenuhi. Berbeda
dengan Ma>likiyyah dan Hana>bilah yang berpendapat bahwa hukumnya batal, berdasar
prinsip Sadd al-Dzari>’ah (menutup terjadinya sesuatu yang haram)\.27
Adapun contoh bay’ al-‘i>nah adalah seseorang menjual barangnya senilai Rp
100.000,- dengan pembayaran yang ditunda selama satu bulan, misalnya. Setelah
penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang
tersebut dengan harga yang rendah, misalnya Rp 75.000,- sehingga pembeli pertama
tetap berhutang sebesar Rp 25.000. Jual beli seperti ini dilarang karena menyerupai dan
menjurus pada riba.
d. Jual Beli ‘Urbu>n
Jual beli ‘urbu>n adalah pembeli membayar sebagian harga (panjar/DP). Apabila
si pembeli mengurungkan, maka uang muka atau panjar yang diberikan kepada penjual
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akan menjadi milik penjual itu. Hana>bilah berpendapat bahwa jual beli itu sah,
sedangkan jumhu>r mengharamkannya.28

e. Jual Beli al-Majhu>l
Jual beli majhu>l adalah benda atau barangnya secara global tidak diketahui,
dengan

syarat

ketidakjelasannya

bersifat

menyeluruh.

Tetapi

apabila

sifat

ketidakjelasannya itu sedikit, maka diperbolehkan karena tidak mengakibatkan adanya
perselisihan.
Contoh, ada orang membeli jam tangan dengan merk tertentu. Pembeli hanya
tahu membedakan jam tangan itu asli atau tidak melalui bentuk dan merknya saja,
sedangkan mesin di dalamnya tidak ia ketahui. Apabila mesin dan merk jam tangan itu
berbeda, maka jual beli itu tidak diperbolehkan.
Kemudian untuk yang sedikit ketidakjelasannya adalah apabila seseorang ingin
membeli baju, dan minta kepada penjual untuk diambilkan tiga helai dengan syarat mana
yang disukainya. Dalam kasus seperti ini, sejak semula barang yang dipilih untuk dibeli
itu belum jelas, karena dari tiga helai yang diminta, hanya satu saja yang dibeli. Hal
seperti ini diperbolehkan karena tidak mengandung unsur perselisihan.
f.

Jual Beli dengan Syarat
Jual beli dengan syarat, yaitu seperti ucapan seorang penjual kepada pembeli: “saya

jual mobil ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji”. Contoh lain adalah
perkataan penjual kepada pembeli: “jika kontan harganya Rp 1.200.000 dan jika
berhutang harganya Rp

1.250.000. jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena

adanya syarat di dalamnya.
B.

IJA>RAH
1. Pengertian Ija>rah

28

M. Ali Hasan, Berbagai Transaksi Dalam Islam, 131.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah ija>rah. Menurut
bahasa, ija>rah berarti upah, ganti atau imbalan.29 Karena itu, lafadz ija>rah mempunyai
pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan benda atau imbalan suatu kegiatan,
atau upah karena melakukan suatu aktivitas.
Menurut istilah, ija>rah adalah akad terhadap sesuatu yang telah diketahui. mempunyai
manfat dengan memberikan tukaran yang juga diketahui berdasarkan syarat tertentu.30 Dalam
arti luas, ija>rah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan
memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Contoh, rumak milik Andi dimanfaatkan oleh
Budi untuk ditempati, Budi membayar kepada Andi dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan
pengambilan manfaat itu.
2.

Dasar Hukum Ija>rah
1.

Al-Qura>n
QS. Al-Zukhru>f : 32

                 
           

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan
antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah
meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian
mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari
apa yang mereka kumpulkan.31

QS. Al-Qas}as} : 26-27:
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Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai
orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu
ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah
Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang
dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika
kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku
tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orangorang yang baik".32
QS. Al-Baqarah : 233

                
                  
                 
                
  

Artinya: Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan
dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin anakmu
disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
QS. Al-Tala>q : 6
32
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Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka. Jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang h’a>mil , maka
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui
kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

2. Al-Hadi>th
Hadi>th riwayat Bukha>ri dari Aisyah:

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﯾﺤﯿﻰ اﺑﻦ ﺑﻜﯿﺮ ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻠﯿﺚ ﻋﻦ ﻋﻘﯿﻞ أن ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﺎ ﻗﺎﻟﺖ واﺳﺘﺄﺟﺮ
رﺳﻮل ﷲ واﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﺟﻼ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ اﻟﺪﯾﻞ ھﺎدﯾﺎ ﺧﺮﯾﺘﺎ وھﻮ ﻋﻠﻰ دﯾﻦ ﻛﻔﺎر ﻗﺮﯾﺶ ﻓﺪﻓﻌﺎ
33

.اﻟﯿﮫ راﺣﻠﺘﯿﮭﻤﺎ ووﻋﺪاه ورﺛﻮر ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﻟﯿﺎل ﻓﺄﺗﮭﻤﺎ ﺑﺮاﺣﻠﺘﯿﮭﻤﻨﺎ ﺻﺒﺢ ﺛﻼث

Artinya: Rasulullah dan Abu> Bakar pernah menyewa seorang dari Bani Al-Di>l
sebagai penunjuk jalan yang ahli dan orang tersebut beragama yang dianut oleh
orang-orang kafir Quraish. Mereka berdua memberikan kepada orang tersebut
kendaraannya dan menjanjikan kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah
tiga malam di Gua Thu>r.
Hadi>t h Rasu>lullah yang diriwayatkan Ibn Ma>jah

ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻌﺒﺎس اﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ وھﺐ اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻦ ﻋﻄﯿﺔ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ
 ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ " أﻋﻄﻮا:اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ زﯾﺪ اﺑﻦ اﺳﻠﻢ ﻋﻦ أﺑﯿﮫ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل
( )رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ34 ."اﻷﺟﯿﺮاﺟﺮه ﻗﺒﻞ أن ﯾﺠﻒ ﻋﺮﻗﮫ
Artinya: Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum
keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)
33
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Hadi>th riwayat Bukha>ri dan Muslim dari Ibn ‘Abba>s

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ اﺑﻦ اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ وھﯿﺐ ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ اﻟﻄﺎووس ﻋﻦ أﺑﯿﮫ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ
35

(رواه ﺑﺨﺎري و ﻣﺴﻠﻢ. أﺣﺘﺠﻢ اﻟﻨﺒﻲ وأﻋﻄﻰ اﻟﺤﺠﺎم أﺟﺮه: ﷲ ﻋﻨﮭﻤﻨﺎ ﻗﺎل

Nabi Muhammad berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam itu.
Hadi>th riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa>’i> dari Sa’ad Ibn Abi> Waqa>s}

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﯿﺒﺔ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﯾﺰﯾﺪ اﺑﻦ ھﺎرون ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﺑﻦ اﻟﺤﺎرث اﺑﻦ ھﺸﺎم ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻟﺒﯿﺒﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ
 ﻛﻨﺎ ﻧﻜﺮي اﻷرض ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﺰرع وﻣﺎ ﺳﻌﺪ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻨﮭﺎﻧﺎ: ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﻗﺎل
36

( )رواه اﺑﻮ داود.رﺳﻮل ﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ وأﻣﺮﻧﺎ أن ﻧﻜﺮﯾﮭﺎ ﺑﺬھﺐ او ﻓﻀﺔ

Artinya: Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman
yang tumbuh di sana. Rasulullah SAW melarang yang demikian dan memerintahkan
kami segera membayarnya dengan uang mas atau perak. (HR. Abu Daud)

3.

Rukun dan Syarat Ija>rah
1. Penyewa dan yang menyewakan
a. Berakal
Syarat utama bagi pihak yang melakukan ija>rah adalah berakal sehat dan
mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Oleh sebab itu, orang gila atau
anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah melakukan ija>rah. Demikian juga orang
mabuk atau orang yang kadang-kadang sakit ingatannya, tidak sah melakukan ija>rah
ketika ia dalam keadaan sakit.37
Secara umum dapat dikatakan bahwa para yang melakukan ija>rah harus
memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang
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dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kecakapan bertindak
tersebut dapat ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga segala
tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai sesuatu yang sah.
b. Kehendak sendiri
Para pihak yang melakukan akad ija>rah harus berbuat atas kemauan sendiri
dengan dasar suka rela. Dalam konteks ini, ija>rah tidak boleh dilakukan oleh salah satu
pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik itu datang dari pihak-pihak yang
melakukan akad atau datang dari pihak lain.
c.

Tidak mengandung tipuan
Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang dilakukan

oleh penyewa atau orang yang menyewakan. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang
melakukan akad ija>rah dituntut memiliki pengetahuan yang memadai tentang obyek
yang mereka jadikan sasaran dalam berija>rah, sehingga antara keduanya tidak merasa
dirugikan, dan tidak mendatangkan peselisihan di kemudian hari.
2. Barang yang disewakan
Barang yang disewa harus diketahui secara jelas oleh penyewa tentang jenis, bentuk,
jumlah, waktu sewa, sifat dan cacat-cacatnya. Hal ini dimaksudkan supaya sebelum
penyewa menikmati barang itu tidak dibebani perasaan kurang tentram, karena adanya halhal yang kurang jelas atau bahkan tidak jelas pada saat terjadi akad.38
3. Manfaat barang
Barang yang disewakan harus mempunyai manfaat yang bisa dinikmati oleh
penyewa. Karena itu para pihak harus mengetahui bahwa barang yang disewakan
mempunyai kegunaan sesuai sifatnya.39
Setidaknya ada tiga syarat manfaat barang sewaan, ialah: Pertama, tidak
dibenarkan apabila seseorang menyewa suatu barang yang dipakai tidak sesuai sifat
38
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kegunaan bendanya. Misalnya menyewa pakaian untuk diletakkan di lemari, sementara sifat
kegunaan pakaian adalah untuk dipakai. Kedua, orang yang menyewakan harus
memberitahukan terlebih dahulu kepada penyewa tentang kegunaan barang yang
disewakan.

Peberitahuan

itu

dilakukan

untuk

menghindarkan

kesalahan

dalam

pemakainannya yang mengakibatkan kerugian pada penyewa. Ketiga, barang yang
disewakan harus diketahui batas kegunaannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi
kesalah pahaman yang bisa menimbulkan konflik. Misalnya, menyewa rumah dalam waktu
satu tahun atau dua tahun, atau menyewa mobil yang akan digunakan dari Bandung sampai
Jakarta.
4. Sewa/upah
Pemberian upah atau imbalan dalam ija>rah harus berupa sesuatu yang bernilai, dan
tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku serta dilakukan dengan suka rela dan
penuh kejujuran.40

4. Macam-Macam Ija>rah
1. Ijar>>ah yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian
dan perhiasan.
2. Ija>rah yang bersifat pekerjaan, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk
melakukan suatu pekerjaan, seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, tukang
kebun dan lain-lain.41

5. Berakhirnya Akad Ija>rah
Akad Ija>rah pada kondisi tertentu dapat batal karena suatu peristiwa baik disengaja atau
tidak sengaja. Berakhirnya akad Ija>rah secara umum adalah sebagai berikut:
40
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1.

Obyek ija>rah hilang atau musnah, seperti rumah yang terbakar, perempuan yang
menyusui bayi dan salah satunya meninggal42 dan sebagainya.

2.

Habis tenggang waktu yang disepakati.

3.

Obyek ija>rah mengandung cacat.43

C. Ju’a>lah
1. Pengertian Ju’a>lah

Ju’a>lah , ju’i atau ju’liyah secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang
disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan
tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena
telah melakukan pekerjaan tertentu. Menurut para ahli hukum, akad Ju’a>lah dapat
diartikan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka Ju’a>lah
adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak sedangkan menurut syara’
akad Ju’a>lah adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan
tertentu atau tindak tertentu yang sulit diketahui.

Madzhab Malikiyah mendefinisikan Ju’a>lah sebagai akad sewa atas manfaat
yang diduga dapat tercapai. Hal ini seperti perkataan seseorang “barang siapa yang
mengembalikan binatang tunggangan saya yang kabur atau lari maka dia akan
mendapat sekian”44

Ju’a>lah juga didefinisikan sebagai suatu tanggung jawab dalam bentuk janji
memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil
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melakukan perbuatan atau memberi jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau
dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.45

Ju’a>lah juga didefinisikan sebagai hadiah khusus yang diperuntukkan bagi
orang-orang berprestasi, atau para pemenang dalam sebuah perlombaan yang
diperbolehkan, atau hadiah dengan jumlah tertentu, atau bagian harta rampasan perang
tertentu diberikan oleh panglima perang kepada orang yang mampu menembus benteng
musuh atau dapat menjatuhkan pesawat-pesawat.46
Para ahli fiqih biasa memberikan contoh untuk akad ini dengan kasus orang
yang dapat mengembalikan binatang tunggangan yang tersesat atau hilang atau budak
yang lari atau kabur. Hal itu dikarenakan sedikitnya data dan peristiwa serupa yang
terjadi pada saat itu.
3.

Landasan Hukum Jialah
Para ulama fiqih memberikan pandangan beragam terhadap status penggunaan

Ju’a>lah , apakah itu suatu pekerjaan yang mubah atau tidak. Ulama Hanafiyah
berpandangan bahwa akad Ju’a>lah tidak dibolehkan, karena di dalamnya terdapat unsur
penipuan yaitu ketidak jelasan pekerjaan dan waktunya. Hal ini diqiyaskan pada
seluruh akad ija>rah (sewa) yang disyaratkan adanya kejelasan dalam setiap pekerjaan,
pekerja itu sendiri, upah dan waktunya. Mereka hanya membolehkan dengan dalil

istihsan yakni, memberikan hadiah kepada orang yang dapat mengembalikan budak
yang lari atau kabur dari jarak perjalanan tiga hari atau lebih walaupun tanpa syarat.
Jumlah hadiah itu sebesar 40 dirham untuk menutupi biaya selama perjalanan.47
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Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah akad Ju’a>lah
dibolehkan dengan dalil firman Allah sebagaimana tersebut dalam kisah Nabi Yusuf
bersama saudara-saudaranya. Allah SWT berfirman:

           

Artinya: “Mereka menjawab kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat
mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat beban unta dan aku jamin itu”
(QS. Yusuf : 72).
Juga berdasarkan hadits yang menceritakan tentang orang yang mengambil
upah atas pengobatan dengan surah al-Fatihah yang diriwayatkan oleh jama’ah kecuali
Imam Nasa’i dari Abu Sa’id al-Khudri. Diriwayatkan bahwa beberapa orang sahabat
Rasulullah.SAW sampai pada satu kampung Badui tapi mereka tidak dijamu, pada saat
demikian, tiba-tiba kepala Badui disengat kalajengking, penduduk kampung itupun
bertanya; apakah diantara kalian ada yang bisa mengobati? para sahabat menjawab
“kalian belum menjamu kami, kami tidak akan melakukannya kecuali jika kalian
memberi kami upah”.
Maka mereka menyiapkan sekawanan domba lalu seorang sahabat membaca
surah al-Fatihah dan mengumpulkan air ludahnya kemudian meludahkannya sehingga
kepala suku itupun sembuh. Penduduk itupun lari memberi domba yang dijanjikan
kepada para sahabat. Para sahabat itu berkata” kami tidak akan mengambilnya hingga
kami tanyakan dulu kepada Rasulullah SAW”. Kemudian para sahabat itu menanyakan
hal tersebut kepada Rasulullah SAW. beliau pun tertawa dan berkata “Tidakkah kalian

tahu? Surah al-Fatihah itu obat. Ambillah domba itu dan berilah kepadaku satu
bagian”.48
Terdapat dalil aqli (rasio) yang juga menguatkan dibolehkannya akad Ju’a>lah
yaitu kebutuhan masyarakat yang menuntut diadakannya akad Ju’a>lah ini, seperti
mengembalikan binatang yang hilang, budak yang kabur, dan pekerjaan yang tidak bisa
dilakukan sendiri maka boleh mengeluarkan upah ija>rah , hanya saja pekerjaan dan
waktu yang belum jelas dalam Ju’a>lah tidak merusak akad itu, berbeda halnya dengan

ija>rah. Hal itu karena akad Ju’a>lah sifatnya tidak mengikat, sedangkan akad ija>rah
mengikat dan memerlukan kepastian waktu untuk mengetahui jumlah manfaat yang
akan digunakan. Adapun akad Ju’a>lah adalah sebuah keringanan berdasarkan
kesepakatan ulama, karena karena ada izin dari Allah SWT.
4. Sighah Akad Jialah
Akad Ju’a>lah adalah komitmen berdasarkan satu pihak sehingga akad Ju’a>lah
tidak terjadi kecuali dengan adanya akad sighah dari yang akan memberi upah (ja’il)
dengan sighah-sighah dalam definisi di atas dan yang sejenisnya. Sighah ini berisi izin
untuk melaksanakan dengan permintaan yang jelas, menyebutkan imbalan yang jelas
dan diinginkan secara umum serta adanya komitmen untuk memenuhinya. Apabila
seseorang pelaksana akad (‘a>mil ) memulai pekerjaan Ju’a>lah tanpa izin dari pemberi
upah (ja>’il) atau ia memberi izin kepada sesorang tapi yang mengerjakannya orang lain
maka orang itu (‘a>mil ) tidak berhak mendapatkan apa-apa. Hal itu karena pada kondisi
pertama orang itu bekerja dengan suka rela dan pada kondisi kedua orang itu tidak
melakukan apa-apa. Tidak disyaratkan bagi ja>’il harus seorang pemilik barang dalam
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Ju’a>lah , sehingga dibolehkan bagi selain pemilik barang untuk memberikan upah dan
orang yang dapat mengembalikan sesuatu itu berhak menerima upah tersebut. 49
5. Syarat Akad Jialah
Dalam akad Ju’a>lah disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:
1. Ahliyyatut ta’aqqud

(diperbolehkan melakukannya akad) menurut ulama

Syafi’iyah dan Hanabilah, seorang ja>’il baik pemilik maupun bukan, harus
memiliki kebebasan dalam melakukan akad (baligh, berakal dan bijaksana),
maka tidak sah akad seorang ja>’il yang masih kecil, gila dan yang dilarang
membelanjakan hartanya karena bodoh atau idiot. Adapun ‘a>mil jika sudah
ditentukan pihak yang akan melakukannya, maka disyaratkan baginya
kemampuan untuk melakukan pekerjaan, sehingga tidak sah ‘a>mil yang tidak
mampu melakukan pekerjaan, seperti anak kecil yang tidak mampu bekerja
karena tidak ada manfaatnya. Jika ‘a>mil itu bersifat umum (tidak ditentukan
orang yang melakukannya), maka cukup baginya mengetahui pengumuman
mengenai akad Ju’a>lah itu, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah
akad Ju’a>lah sah dilakukan oleh anak yang mumayyiz50, adapun sifat taklif
(pembebanan kewajiban) itu adalah syarat keterikatan kepada akad.
2. Upah dalam akad Ju’a>lah haruslah harta yang diketahui. Jika upah itu tidak
diketahui, maka akadnya menjadi batal disebabkan imbalan yang belum jelas.
Seperti jika seorang mengatakan, “barang siapa yang menemukan mobil saya
maka dia akan mendapatkan pakaian,” dan sebagainya. Dalam keadaan ini, maka
orang yang menemukannya berhak mendapatkan upah umum yang berlaku

(ujrat al-mithl). Akad ini diserupakan dengan akad ija>rah yang rusak (ija>rah
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Anak yang sudah baligh (berakal)

fa>sidah). Jika upah itu berupa barang haram, seperti khamr (minuman keras)
atau barang yang ghasb (diambil dari orang lain tanpa hak), maka akadnya juga
batal, karena kenajiasan khamar dan ketidak mampuan untuk menyerahkan
barang yang ter-ghasab .
3. Manfaat yang diminta dalam akad Ju’a>lah harus dapat diketahui dan
diperbolehkan dalam syara’. Oleh karena itu, tidak boleh akad Ju’a>lah untuk
mengeluarkan jin dari tubuh seseorang dan melepaskan sihir karena tidak
mungkin mengetahui apakah jin itu benar-benar sudah keluar atau belum, atau
sihir itu benar-benar terlepas atau belum. Akad Ju’a>lah juga tidak boleh untuk
sesuatu yang diharamkan manfaatnya, seperti menyanyi, meniup seruling,
meratapi dan semua hal yang diharamkan. Kaidah yang berkaitan dengan ini
adalah bahwa sesuatu yang dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam akad

ija>rah, dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam akad ji’alah. Sesuatu yang
tidak dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam

akad ija>rah, tidak

dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam ji’alah. Allah SWT berfirman:

     
Artinya: Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan
(QS. al-Maidah : 2)51
Ulama Malikiyah menyatakan, setiap sesuatu yang dibolehkan
melakukan akad Ju’a>lah padanya, seperti menggali sumur di padang luas (bukan
milik seseorang) maka dibolehkan akad ija>rah juga, tetapi tidak sebaliknya
dimana tidak semua yang dibolehkan akad ija>rah padanya maka dibolehkan akad

Ju’a>lah, seperti jual beli dagangan, membantu selama satu bulan, dan menggali
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sumur di lahan miliknya. Seluruh pekerjaan ini boleh dilakukan melalui akad

ija>rah tapi tidak boleh akad ji’alah. Oleh karena itu akad ija>rah lebih umum dari
segi objek akadnya. Penyebab ketidak absahan akad Ju’a>lah pada contoh-contoh
di atas karena akad Ju’a>lah tidak boleh dilakukan kecuali pada pekerjaan yang
manfaatnya

tidak dapat diperoleh oleh pembuat akad (ja’il) kecuali telah

diselesaikan secara keseluruhan. Contoh-contoh di atas manfaatnya tetap bisa
diperoleh oleh ja>’il meskipun pekerjaannya tidak diselesaikan semuanya oleh

‘a>mil .
Adapun pekerjaan yang berbentuk ibadah jasmaniyah yang manfaatnya
hanya dirasakan oleh orang yang mengerjakannya, seperti shalat, dan sebagainya
maka tidak boleh mengambil manfaat atas pekerjaannya itu.
Sedangkan ibadah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain
juga, seperti mengumandangkan adzan, mengajarkan fiqih, al-Qur’an,
memutuskan perkara hukum dan mengeluarkan fatwa, maka dibolehkan
mengambil upah atas pekerjannya itu. Hal ini berdasarkan pada hadits Abu Sa’id
mengenai masalah pengobatan dengan surah al-Fatihah di atas.
Pendapat yang masyhur dikalangan ulama Malikiyah mengatakan harus
ada manfaat yang benar-benar dirasakan oleh ja’il. Barang siapa yang berjanji
memberikan upah sebesar satu dinar bagi siapa yang menaiki gunung, bukan
demi suatu manfaat tertentu baginya, maka tidak sah akad tersebut atau akad

ji’alah -nya itu. Sedangkan ulama Syafi’iyah mensyaratkan adanya suatu
kesulitan tertentu dalam objek pekerjaan akad Ju’a>lah jika tidak, maka orang
yang melakukannya tidak berhak mendapatkan apapun, karena sesuatu yang
tidak memiliki kesulitan tertentu tidak bisa diberikan imbalan kepadanya.

4. Ulama Malikiyah tidak membolehkan adanya batas waktu tertentu dalam akad

ji’alah . Sebagian dari mereka berpendapat bahwa dibolehkan menyebutkan
waktu dan pekerjaan yang diinginkan, seperti jika seorang ja>’il berkata, “barang
siapa yang bisa menjahit pakaian buat saya dalam satu hari, maka ia akan
mendapatkan upah sekian”. Jika ada seorang yang mampu mengerjakannya
pada waktu yang telah ditentukan, maka ia berhak mendapatkan upah dan tidak
berkewajiban melakukan yang lainnya, dan jika ia tidak dapat melakukannya
dalam waktu yang telah ditentukannya maka ia tidak berhak mendapatkan
apapun.
Dan sebagian ulama Malikiyah yaitu al- Qadhi Abdul Wahab berbeda
pendapat dengan Ibnu Rusyd yang menambahkan syarat kelima, yaitu bahwa
dalam akad Ju’a>lah hendaknya pekerjaan yang diminta adalah ringan, meskipun
pekerjaannya banyak seperti mengembalikan sejumlah unta yang lari atau kabur.
Sebagaimana telah disebutkan diatas, para ulama Malikiyah mengharuskan tidak
adanya syarat pemberian upah Ju’a>lah secara kontan. Jika disyaratkan tunai,
maka akad Ju’a>lah itu menjadi tidak sah, karena hal itu seperti akad pinjam yang
menarik

manfaat

meskipun

masih

berupa

kemungkinan.

Sedangkan

menyegerakan upah dengan tanpa syarat dalam akad maka tidak membuat akad
tersebut tidak sah.52

6. Perbedaan Akad Jialah dan Ija>rah
Akad Ju’a>lah berbeda dengan akad ija>rah atas pekerjaan tertentu seperti
membangun gedung, menjahit pakaian dan membawa sesuatu pada tempat tertentu.
Perbedaan ini dapat dilihat dari empat hal:
52
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1.

Ja>’il tidak mendapatkan manfaat akad Ju’a>lah kecuali jika pekerjannya telah

diselesaikan semuanya, seperti mengembalikan binatang
menyembuhkan orang sakit. Sedangkan

yang hilang dan

dalam akad ija>rah

penyewa dapat

mengambil manfaatnya sesuai dengan pekerjaan yang telah diselaesaikan oleh buruh
atau upahan. Dengan kata lain, manfaat dalam Ju’a>lah tidak bisa didapatkan kecuali
jika pekerjaannnya telah diselesaikan semuanya, sedangkan manfaat dalam ija>rah
bisa didapatkan oleh penyewa dengan sebagian pekerjaan yang telah dikerjakan. Oleh
karena itu, ‘a>mil dalam Ju’a>lah tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah
pekerjannya telah selesai semua. Sedangkan buruh atau upahan dalam ija>rah telah
melakukan pekerjaannya, maka ia berhak mendapatkan upah sebesar upah yang telah
dikerjakannya.
2.

Ju’a>lah adalah akad yang mengandung unsur ketidak jelasan (gharar). Akad ini

diperbolehkan meskipun terdapat pekerjaan dan waktu yang belum jelas, berbeda
halnya dengan ija>rah. Pekerjaan dalam akad Ju’a>lah kadang sudah jelas dan kadang
belum jelas, seperti mengembalikan binatang yang hilang dan menggali sumur
sampai keluar airnya. Jika Ju’a>lah diperbolehkan meskipun pekerjaannya sudah jelas
dan kadang belum jelas, maka demikian juga dibolehkan akad Ju’a>lah meskipun
waktunya tidak jelas. Sedangkan dalam akad ija>rah pekerjaannya sudah harus
diketahui, seperti menjahit pakaiaan dan membangun bangunan, dan waktunya juga
harus diketahui. Apabila waktu dalam ija>rah sudah ditentukan, maka buruh wajib
mengerjakannya dalam waktu itu dan tidak boleh melebihinya. Sedangkan dalam

Ju’a>lah, yang pekerjaan itu diselesaikan tanpa terikat dengan waktu.
3.

Dalam akad Ju’a>lah tidak boleh mensyaratkan mendahulukan upah, berbeda

halnya dengan akad ija>rah

4.

Akad Ju’a>lah adalah akad yang tidak mengikat maka boleh membatalkannya.

Berbeda halnya dengan akad ija>rah yang bersifat mengikat dan tidak boleh
membatalkannya.53

7. Bentuk Akad Jialah dan Waktu Penyerahan Upah
Ulama yang membolehkan akad Ju’a>lah bersepakat bahwa akad ini bukan akad
yang mengikat berbeda dengan akad ija>rah. Oleh karena itu dibolehkan bagi ja>’il
(pembuat akad) dan ‘a>mil (pelaksana akad) membatalkan akad Ju’a>lah ini. Akan tetapi,
para ulama tersebut berbeda pendapat tentang waktu dibolehkannya pembatalan itu.
Ulama Malikiyah berpendapat boleh membatalkan akad Ju’a>lah sebelum pekerjaannya
dimulai. Menurut mereka, akad ini mengikat atas ja>’il bukan ‘a>mil dengan dimulainya
pekerjaan itu. Adapun bagi ‘a>mil yang akan diberikan upah, akad ini tidak mengikat
atasnya dengan sesuatu apapun, baik sebelum bekerja ataupun sesudahnya, maupun
setelah dimulai pekerjaan.
Ulama syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat boleh membatalkan akad Ju’a>lah
kapan saja sesuai dengan keinginan ja>’il dan ‘a>mil khusus (yang ditentukan). Hal ini
seperti akad-akad yang tidak mengikat lainnya, seperti akad syarikah dan wakalah,
sebelum selesainya pekerjaan yang diminta. Jika yang membatalkan akad itu adalah

ja>’il

atau ‘a>mil

khusus sebelum dimulainya pekerjaan yang diminta, atau yang

membatalkannya adalah ‘a>mil sesudah pekerjaannya dimulai maka ‘a>mil tidak berhak
mendapatkan apapun dalam dua keadaan tersebut. Hal itu karena pada keadaan pertama
dia belum mengerjakan apapun, dan dalam keadaan yang kedua belum tercapai maksud

ja>’il dalam akad itu. Adapun jika ja>’il membatalkannya setelah pekerjaan itu dimulai
maka dia wajib memberikan upah kepada ‘a>mil sesuai dengan pekerjaannya menurut
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ulama Syafi’iyah dalam pendapat yang paling benar (al-ashahh), karena itu adalah
pekerjaan yang berhak mendapatkan imbalan dan ja>’il belum menyerahkan kepada ‘a>mil
upah kerjanya. Hal ini sama seperti jika pemilik harta membatalkan mud}a>rabah setelah
pekerjaannya dimulai dan ‘a>mil berhak mendapatkan upah dan upah tertentu dengan
selesainya

pekerjaan itu. Namun, jika ‘a>mil membatalkan sebelum pekerjaannya

selesai, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun.
Jika ja>’il menentukan tempat untuk mengembalikan barang yang hilang dan

‘a>mil

mengembalikannya disuatu tempat yang dekat dengan tempat yang sudah

ditentukan itu, maka dia berhak mendapatkan bagiannya dari upah tersebut
sebagaimana pendapat ulama Syafi’iyah. Jika yang mengembalikan barang itu dua
orang secara bersama-sama maka keduanya berhak mendapatkan upah secara bersama
pula, karena barang tersebut dikembalikan oleh mereka berdua secara bersama-sama.
Jika ‘a>mil mengembalikan barang yang dijadikan objek Ju’a>lah, maka dia tidak
boleh menahannya untuk mengambil upah. Ia juga tidak boleh menahannya untuk
mengambil biaya yang terpakai dengan seizin pemilik, karena upah hanya bisa
didapatkan dengan menyerahkan barang tersebut, dan tidak menahannya sebelum
memperoleh upah.

‘A<mil

tidak berhak mendapatkan upah kecuali dengan izin yang memiliki

pekerjaan itu dan dengan menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga jika ‘a>mil bekerja
tanpa seizin pemilik pekerjaan itu maka dia tidak berhak mendapatkan apapun. Jika

‘a>mil belum menyelesaikan pekerjaannya, seperti menyembuhkan orang sakit, mengajar
membaca dan menulis maka dia tidak berhak mendapatkan upah.
Sementara itu ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat boleh bagi ja>’il
menambah atau mengurangi upah, karena Ju’a>lah adalah akad yang tidak mengikat,
maka boleh menambahkan atau mengurangi upah seperti dalam akad mud}a>rabah .

Hanya saja ulama Syafi’iyah membolehkan yang demikian itu sebelum pekerjaannya
selesai, baik sebelum dimulai maupun sesudahnya, seperti jika dia berkata; “barang
siapa yang dapat mengembalikan barang saya maka dia akan mendapatkan sepuluh.”
Kemudian dia berkata lagi, “dia akan mendapatkan lima,” atau sebaliknya. Faedah
masalah ini terlihat setelah dimulainya suatu pekerjaan, maka ketika itu wajib
memberikan upah yang berlaku secara umum, karena perubahan dengan menambah atau
mengurangi itu merupakan pembatalan (fasakh) atas pengumuman yang dahulu.
Pembatalan dari ja>’il akad itu dikembalikan pada ketentuan upah umum. Adapun ulama
Hanabilah membatasi perubahan ini sebelum dimulainya pekerjaan, maka perubahan
ini boleh dan berlaku.54

8. Hukum Perselisihan
Jika terjadi perselisihan antara pemilik akad Ju’a>lah (ja’il) dan ‘a>mil , siapakah
yang dibenarkan sumpahnya? Dalam kasus ini perlu ada penjelasan dengan rinci. Jika
mereka berdua berselisih dalam masalah persyaratan upah, misalkan, salah satunya
mengingkari persyaratan tersebut, maka orang yang mengingkari itu yang dibenarkan
sumpahnya. Seperti jika ‘a>mil berkata, “kamu mensyaratkan memberi upah pada saya,’’
tapi si pemilik mengingkarinya, maka si pemilik itu dibenarkan dengan sumpahnya. Hal
itu karena asalnya tidak ada pensyaratan upah.
Jika mereka berdua berselisih dalam jenis pekerjaannya, seperti mengembalikan
mobil yang hilang, atau barang yang hilang, atau berselisih tentang siapa yang
mengerjakannya, maka yang dibenarkan adalah yang melaksanakan pekerjaan (‘a>mil )
tersebut dengan sumpahnya. Karena ‘a>mil mengaku sesuatu yang asalnya tidak ada,
maka orang yang mengingkarinya dibenarkan dengan sumpahnya.
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Demikian juga, orang yang mengingkari dibenarkan jika mereka berselisih dalam
usaha yang dilakukan ‘a>mil . Misalkan, si pemilik berkata, “kamu bukan yang
mengembalikannya, tapi dia (binatang atau barang) yang datang atau kembali sendiri,’’
maka si pemilik itu dibenarkan, karena asalnya tidak ada pengembalian.
Jika mereka berselisih tentang besarnya upah, atau jauhnya upah atau jauhnya
jarak, atau tempat yang telah diperkirakan adanya barang yang hilang, maka ulama
Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa keduanya disumpah dan akad ji’alah -nya
dibatalkan, maka si pemilik wajib memberikan upah yang umum berlaku. hal ini seperti
jika terjadi perselisihan dalam akad ija>rah.
Ulama Hanabilah berpendapat bahwa ucapan yang dibenarkan adalah ucapan si
pemilik dengan sumpahnya, karena asalnya tidak ada tambahan yang diperselisihkan.
Juga karena ucapan yang dibenarkan adalah ucapan si pemilik dalam ada tidaknya
imbalan, maka demikian juga jumlahnya, sama seperti pemilik modal dalam akad

mud}a>rabah . Selain itu, karena si pemilik mengingkari yang diakui oleh ‘a>mil yang
melebihi dari yang pemilik akui, dan asalnya si pemilik itu bebas dari yang diakui oleh

‘a>mil. Bisa saja mereka berdua bersumpah seperti penjual dan pembeli jika keduanya
berselisih tentang besarnya harga, atau seperti buruh dan penyewa jika berselisih dalam
besarnya upah. Jika mereka berdua bersumpah, akadnya juga menjadi batal dan wajib
membayar upah umum jika berlaku.55

9. Perbedaan-Perbedaan Jialah dan Ija>rah
Akad Ju’a>lah berbeda dengan akad ija>rah dalam lima hal berikut ini:
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1.

Akad Ju’a>lah sah dikerjakan oleh ‘a>mil umum (tidak tertentu) sedangkan ija>rah
tidak sah dilakukan oleh orang yang belum jelas.

2.

Akad Ju’a>lah dibolehkan pada pekerjaan yang belum jelas, sedangkan ija>rah
tidak sah kecuali pada pekerjaan yang sudah jelas.

3.

Dalam Ju’a>lah tidak diisyaratkan adanya qabul (penerimaan) dari ‘a>mil, karena

Ju’a>lah adalah akad dengan kehendak satu pihak. Sedangkan dalam akad ija>rah
wajib adanya qabu>l dari buruh yang mengerjakan pekerjaan itu, karena ija>rah
adalah akad dengan kehendak dua belah pihak.
4.

Ju’a>lah adalah akad yang tidak mengikat, sedangkan ija>rah adalah akad yang
mengikat dan salah satu pihak tidak boleh membatalkannya kecuali dengan
kerelaan dan persetujuan pihak lainnya.

5.

Dalam Ju’a>lah ‘a>mil

tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah

menyelesaikan pekerjaannya. Jika mensyaratkan agar upahnya didahulukan,
maka akad ji’alah-nya batal. Sedangkan dalam ija>rah boleh mensyaratkan upah
didahulukan.

