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     BAB 1 

    PENDAHULUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada 

yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar-menukar keperluan, dalam 

segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa 

menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan diri 

sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan 

masyarakat jadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain 

menjadi teguh. Akan tetapi oleh karena sifat loba dan tamak tetap ada pada 

manusia, suka mementingkan diri sendiri, agar supaya hak masing-masing jangan 

sampai tersia-sia dan juga guna menjaga kemaslahatan umum. 

Agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur, maka agama 

memberi Peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya mu‟amalat, 

penghidupan manusia jadi terjamin pula sebaik-baiknya, perbantahan dan dendam 

mendendam tidak akan terjadi.
1
 Satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena 

tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya 

sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai mempergunakan berbagai cara dan alat 

untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan 

mereka.
2
        

                                                             
1
Sulaiman, Rasjid, Fiqh Islam, Cet. Ke-70, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 

hlm. 268 
2
Nurul Huda dan Handi Risza Idris, dkk.Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Kencana, 

2009). hlm. 76 
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Pertukaran adalah tindakan memperoleh barang yang dikehendaki dari 

seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Pertukaran dapat terjadi 

jika terdapat dua pihak, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin 

berharga pada pihak lain, masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan 

melakukan penyerahan, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak 

tawaran pertukaran, dan masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan 

pihak lain adalah layak dan bermanfaat.  

Jika masing-masing pihak sepakat, maka dikatakan terjadi transaksi.
3
 Para 

pihak yang bertransaksi harus senantiasa menjaga agar transaksi yang dilakukan 

tidak menimbulkan mudarat bagi dirinya ataupun orang lain.
4
 Sebagaimana telah 

dijelaskan, transaksi merupakan perbuatan dan hubungan sesama manusia 

mengenai harta kekayaaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal 

tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan 

berpandukan syari‟at.
5
 

 Dan Allah SWT juga mengajarkan sikap tolong-menolong dalam haljual-

beli, agar transaksi yang dilakukanberitikad baik serta dapat memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Dalam al-Qur‟an surat An-nisa : 29  

                          

                         

 

                                                             
3
http://research.amikom.ac.id/index.php/karyailmiahdosen/article/view/881(diakses 17 

November 2015) 
4
Juhaya , S Pradja, Ekonomi Syariah,Cet. Ke-1(Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 101 

5
 Ibid, hlm. 102 
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Ayat al-Qur‟an di atas telah menjelaskan prinsip penting tentang 

perdagangan (al-Tijarah). Setiap muslim harus menjalani kehidupannya seolah-

olah Allah selalu hadir bersamanya. Kita harus berpikir bahwa semua harta 

kekayaan yang kita miliki merupakan kepercayaan dari Allah. Yang disebut 

dengan perdagangan merupakan sebuah proses di mana terjadinya pertukaran 

kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak 

dihalalkan atau  tindakan penipuan  terhadap kelompok  lain. Tidak boleh ada 

suap atau riba dalam perdagangan.
6
 

 Perdagangan (tijarah) memainkan peranan penting dalam  perolehan harta. 

Perdagangan jelas lebih baik daripada pertanian, jasa, dan  bahkan industri. Islam 

mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keberuntungan dan 

kebesaran.
7
 

Di dalam perdagangan penawaran dan penerimaan adalah bagian yang 

sangat penting dalam sebuah perjanjian. Dalam sebuah transaksi perdagangan, 

penawaran dibuat oleh satu pihak untuk menjual atau membeli beberapa barang 

atau produk dengan harga yang pasti, atau dapat dengan harga penawaran yang 

dijelaskan secara tegas dan bisa juga dengan sebuah isyarat. 

 Apabila pihak kedua sudah menyetujui penawaran tersebut, maka 

transaksi tersebut telah mengikat kedua belah pihak, melakukan sesuatu transaksi 

sebagai penawaran yang sah atau valid (ijab) di mana, pihak yang menerima 

(qabul) akan terikat secara hukum terhadap hal yang telah disetujui oleh pihak-

                                                             
6
 Abdul Rahman, Muamalah,  (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 6 

7
 Muhammad, Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2012), hlm. 116 
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pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi tersebut.
8
  Teori permintaan 

dan teori penawaran merupakan dasar dari pembentukan ilmu ekonomi yang lebih 

luas.
9
  

 Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan  

(pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber 

daya..
10

 Dalam menawarkan produk atau jasa yang diminta pembeli akan adanya 

suatu akad atau perjanjian antara kedua belah pihak dalam bertransaksi tersebut. 

Akad sebagai salah satu satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam 

yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang 

diridhai Allah dan harus ditegakan isinya. 

Akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan 

kehendak syariat yang menetapkan adanya pangaruh (akibat) hukum dalam objek 

perikatan.„Aqad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi 

dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.
 

Qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan 

berpengaruh pada sesuatu.
11 

 Akad merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya transaksi 

jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Sebelum terjadinya suatu 

akadatau perjanjian antara kedua belah pihak, maka diberikannya hak pilih atau 

khiyar antara pembeli atau penjual. Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi 

                                                             
8
Mohd Ma‟sum Billah, Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam, (Jakarta: UIN 

Syarif Hidayahtullah, 2009), hlm.4 
9
Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

Persada.2012), hlm. 13 
10

Ibid,  hlm.6 
11

Ibid, hlm.72 
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orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam 

transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu 

transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.
12

 

Di dalam pelaksanaan hak pilih (khiyar) kedua belah pihak berhak untuk 

memilih diantara dua kemungkinan melanjutkan atau membatalkan transaksi jual 

beli tersebut. Khiyar  dalam jual beli mempunyai kedudukan yang sangat penting, 

karna dalam konsep Islam khiyar menjadik pelaindung dbagii yang ber-akad 

tterhadap keungkinan terjadinya kerugian yang akan dialami baik oleh penjual 

maupun pembeli. 

Transaksi jual beli di Pasar 16 Ilir Palembang yang dilakukan pada tiap-

tiap toko tidak sama pelaksanaan khiyar-nya. Salah satu toko yang ada di Pasar 16 

Ilir Palembang (Lantai 1) yaitu toko Fachri yang pelaksanaan khiyar-nya sesuai 

dalam ketentuan Islam. Toko Fachri memiliki toleransi pada waktu tempo yang 

berbeda dengan toko lainnya dalam pelaksanaan khiyar syarat. 

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa salah satu penjual yaitu Uni Nova 

yang mempunyai toko baju muslim di lantai 1 gedung pasar 16 Ilir Palembang 

yang pernah terjadi dan merasa dirugikan karena pelaksanaannya dalam waktu 

tempo yang disepakati pada jual beli tersebut tidak terpenuhi dengan kesepakatan 

yang telah dibuat sebelumnya.  

Oleh karena itu penulis bermaksud untuk mencari tahu bagaimana 

pelaksanaan khiyar jual beli yang telah dipraktekkan dan permasalahan–

permasalahan yang terjadi seputar itu. Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik 

                                                             
12

Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, Fiqh Muamalah, ( Jakarta: Kencana, 2012), 

hlm.97-98  
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untuk mengulas dan melakukan penelitian yang berhubungan tentang pelaksanaan 

jual beli islam dengan judul “Pelaksanaan Khiyar Dalam Akad Jual Beli Baju 

Muslim Di Toko Fachri (Lantai 1)  Pasar 16 Ilir Palembang”  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Khiyar Dalam Akad Jual Beli Baju Muslim Di 

Toko Fachri (Lantai 1) Pasar 16 Ilir  Palembang? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Khiyar

 Dalam Akad Jual Beli Baju Muslim Di Toko Fachri (Lantai 1) Pasar 16 

Ilir Palembang? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan khiyar dalam akad jual beli baju muslim 

 di toko Fachri (Lantai 1) Pasar 16 Ilir Palembang. 

2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan khiyar 

 dalam akad jual beli baju muslim di toko Fachri (lantai 1) Pasar 16 Ilir 

 Palembang. 

Manfaat dari penelitiani ini ialah : 

1. Manfaat Teoritis adalah agar dapat memberikan pemahaman pemikiran 

pengembangan wawasan mengenai pelaksanaan khiyar dalam akad  jual 

beli. 

2. Manfaat Praktis adalah Memberikan masukan-masukan yang positif 

kepada pedagang dan konsumen di Toko Fachri (Lantai 1) Pasar 16 Ilir 

Palembang yang belum terlalu mengerti tentang khiyar dalam Islam. 
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D. Penelitian Terdahulu  

Dhasep Aberta Satriadin (2013) menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan 

Hukum   Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli COD (Cash OF Delivery)”. Ia 

menguraikan tentang prraktek khiyar dalam jual beli system COD (Cash Of 

Delivery) ini yang pelaksanaanya dilakukan pada saat si penjual dan pembeli 

bertemu di tempat transaksi yang ditentukan sebelum terjadinya akad jual beli.   

Persamaan yang terjadi dalam penelitian yang di buat oleh penulis yaitu 

sama-sama membahas tentang khiyar jual beli. Perbedaanya pada system COD 

(Cash Of Delivery) yang merupakan salah satu jual beli yang dilakukan oleh 

penjual dan pembeli dalam transaksi online yang diiklankan mealui situs PT.Toko 

Bagus.
13

 

Ali Mahrus (2014) menulis skripsi yang berjudul “Telaah Penerapan 

Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Ciputat”. Ia menguraikan tentang 

praktek khiyar dalam transaksi jual beli di Pasar Ciputat sudah dilakukan 

meskipun belum maksimal. Karna ada beberapa yang tidak mengenal khiyar 

tetapi secara konsep mereka telah melakukannya.  

Persamaan yang terjadi dalam penelitian yang di buat oleh penulis yaitu 

sama-sama membahas tentang khiyar jual beli. Perbedaanya khiyar yang terjadi di 

pasar ciputat kebanyakan adalah khiyar syarat dan khiyar „aib.
14

 

                                                             
13 Dhasep, Aberta.Satriadin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli 

Sistem COD (CASH ON DELIVERY)” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013). (diakses 

tanggal 19 November 2015) 
14

 Ali Mahrus, “Telaah Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual beli Di Pasar 

Ciputat”  (Skripsi UIN Syarif Hidayahtullah, 2014), (diakses tanggal 19 November 2015) 
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Dwi A Kinanti (2014) ”Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen 

Dengan Pengecer”. Ia menguraikan tentang transaksi jual beli pakaian bekas 

antara agen dengan pengecer yang menyimpulkan terdapat unsur gharar karna 

baju nya ada dalam karung dan tidak di ketahui secara jelas keadaan baju tersebut.  

Persamaan yang terjadi dalam penelitian yang di buat oleh penulis yaitu 

sama-sama membahas tentang jual beli. Perbedaanya pada objek yang di 

jualbelikan merupakan pakaian bekas (BJ).
15

  

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan permasalahanya mempunyai 

bagian kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli. Tetapi yang 

membedakan penelitian ini adalah hanya pada masalah Pelaksanaan khiyar dalam 

akad jual beli di toko Fachri (Lantai 1) pasar 16 Ilir Palembang. 

D. Definisi Operasional 

   Dari judul yang tertera pada skripsi ini unuk menghindari kesalah 

pahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa 

arti dan maksud dari judul skripsi ini:  

a. Pelaksanaan adalah proses, cara perbuatan melaksanakan (rancangan). 

Dalam hal penelitian ini penulis ingin mengkaji terhadap cara perbuatan 

melaksanakan di took Fachri (Lantai 1) pasar 16 Ilir Palembang.  

b. Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau 

membatalkan (jual beli). Dalam hal penelitian ini menjelaskan khiyar 

dalam akad jual beli baju muslim di toko Fachri (lantai 1) pasar 16 Ilir 

Palembang.  

                                                             
15 15

Dwi A Kinanti, “Transaksi Jua Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer”  

(Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2015) 
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c. Akad adalah perikatan ijab dan Kabul yang dibenarkan syara‟ yang 

menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Dalam hal penelitian ini 

menjelaskan pelaksanaan akad dalam jual beli di toko Fachri (lantai 1) 

pasar 16 Ilir Palembang.  

d. Jual beli adalah menurut KUH perdata pasal 1457 dan selanjutnya: suatu 

perjanjian di mana pihak ke satu berjanji (mengikat diri) akan 

menyerahkan suatu benda kepada pihak kedua, yang sebaliknya mengikat 

diri akan membayar harga yang telah ditetapkan.
16

 Dalam hal penelitian 

ini menjelaskan tetang jual beli baju muslim di toko Fachri (Lantai 1) 

pasar 16 Ilir Palembang. 

F. Metode Penelitian  

 Metode dalam hal ini diartikan sebagai salah satu cara yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan 

penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 

suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode 

tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.
17

 Penelitian ini 

dilaksanakan dengan metode sebagai berikut : 

1.  Jenis Penelitian 

   Jenis dalam penelitian ini adalah field research, yaitu penulis meneliti 

langsung kelapangan untuk menghimpun data tentang masalah tertentu dalam 

penelitian ini. 

                                                             
16Hassan Shadly, Ensiklopedia Indonesia, ( Jakarta: Ichtiar Baru, 1982), hlm.1602  
17

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002) cet.12 

hlm.136  
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2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Toko Fachri (Lantai 1) No.439 Pasar 16 Ilir 

Palembang. 

3. Populasi Penelitian 

 Populasi Penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi.
18

 Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah Penjual dan Pembeli di toko Fachri (lantai 1) Pasar 16 Ilir 

Palembang. Sampel dalam penelitian ini penulis mengambil sebagian pembeli di 

toko Fachri yang di wawancarai, sampel yang digunakan dslsm penelitian ini 

yakni 10 orang pembeli dan penjual di toko Fachri 2 orang. Jadi jumlah 

seluruhnya adalah 12 orang. 

4. Jenis dan Sumber Data   

 Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian.
19

 Jenis 

penelitian ini adalah penelitian lapangan ( Field Research ). Sedangkan Jenis data 

adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam peelitian ini adalah mengemukakan, 

meggambarkan, menguraikan seluruh masalah yang bersifat menjeaskan berkaitan 

dengan pelaksanaan khiyar dalam akad jual beli baju musim di toko tersebut
20

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

a. Sumber data primer. Sumber data primer yaitu data yang di dapat dari sumber 

pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau 

                                                             
18

Ibid, hlm. 173. 
19

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013), 

cet-ke-1, hlm.123 
20

 Soerjono, Soekamto dan Sri Mahmudji. 2005. Penelitiaan Hukum Normatif, (Jakarta: 

Rajawali Pers), hlm. 13. 
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hasil pengisian kuisoner yang biasa dilakukan oleh peneliti.
21

 Pokok utama 

atau data yang diambil dari subyek aslinya yang dikumpulkan atau diperoleh 

melalui penelitian lapangan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara 

langsung dengan penjual dan pembeli di pasar 16 Ilir Palembang. 

b. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data 

primer.
22

 Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur yang 

berhubungan demgan masalah penelitian seperti  internet dan buku-buku. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

`  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa cara yaitu : 

a. Wawancara ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data primer, 

studi lapangan dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada orang yang 

menjual dan membeli baju dipasar 16 ilir Palembang. Untuk mengetahui proses 

transaksi akad jual beli ini, baik melalui pedoman maupun bebas terarah, 

penelitian ini dilakukan dengan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara 

lisan, dimana materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih 

dahulu oleh peneliti sebagai pedoman wawancara. Metode ini digunakan 

dengan maksud agar informan bebas memberikan jawaban dalam bentuk 

uraian sesuai dengan apa yang dilihatnya dan yang terjadi. 

b. Studi Kepustakaan yaitu membaca buku-buku yang ada kairtannya dengan 

masalah yang dibahas  diantaranya, Al-Qur‟an dan Hadits Fiqh Muamalah, dan 

buku-buku Fiqh Muamalah (Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalat (Abdul Rahman 

                                                             
21

Husein Umar,Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Teori Bisnis, (Jakart
a:
PT. Raja 

Grafindo, 2005), hlm.56. 
22 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi,..., hlm. 129 
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Ghazaly), Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Gemala Dewi dan 

Wirdyaningsih, dkk) serta info-info tertulis lainnya. 

6. Teknik Pengelolaan Data 

a. Menyusun kembali hasilwawancara, dokumentasi yang di dapat langsung dari 

responden dan tempat penelitian, tanpa mengurangi atau mengubah inti dari 

pesan yang disampaikan. 

b. Menyusun kembali catatan hasil kepustakaan untuk memberi ulangan uraian 

atas data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. 

7.   Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan deskriptif kualitatif, yaitu 

menggambarkanmenguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada dalam 

bentuk kata atau kalimat secara tegas dan sejelas- jelasnya. 

Kemudian penulis-penulis  akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu 

menarik simpulan dari pernyataan–pernyataan yang bersifat umum ke khusus, 

sehingga hasil penelitian ini mudah di mengerti. 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika yang dimaksud disini adalah urutan persoalan yang diterangkan 

dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana  penyusunan skripsi secara 

keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari pembahasan yang 

idak terarah. Untuk memudahkan penulisan, skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) 

bab dengan rincian sebagai berikut : 



13 
 

 
 

BAB I, merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, 

Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II, menjelaskan tentang tinjauan umum tentang khiyar dalam akad 

jual beli menurut Islam dan didalamnya membahas tentang pengertian dan dasar 

hukumnya, rukun  dan syarat Jual beli, dan pengertian, macam-macam, rukun dan 

syarat dalam akad jual beli dan pengertian, hikmah serta macam-macam khiyar. 

BAB III, menjelaskan tentang Gambaran umum toko Fachri (Lantai 1) dan 

Pasar 16 Ilir Palembang yang meliputi Profil toko Fachri dan Pasar 16 Ilir 

Palembang. 

BAB IV, menjelaskan tentang proses pelaksanaan khiyar di toko Fachri 

(Lantai 1) Pasar 16 Ilir Palembang dan tinjauan fiqh muamalah terhadap 

pelaksanaankhiyar dalam akad jual beli di toko Fachri (Lantai 1). 

BAB V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dengan disertai 

saran-saran yang ditujukan kepada koperasi yang bersangkutan. 
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     BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KHIYAR DALAM AKAD JUAL BELI MENURUT ISLAM 

 

A. Khiyar Dalam Jual Beli 

      1. Pengertian Khiyar  

  Khiyar merupakan berkaitan erat dengan jual beli. Kata al-khiyar dalam 

bahasa Arab berarti pilihan. Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiyar 

yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau 

membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari 

yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. 

Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan 

maknanya secara bahasa.
23

  

  Para ulama membolehkan adanya Khiyar  syarat berdasarkan beberapa 

hadits, antara lain adalah hadits berikut ini : 

 ًَ َر َرِض ََ ِِ ُع ِِ اْب ُ قَاَه:َع ، أَّٔه ٌَ َسيه َٗ  ِٔ ٍْ ِ َصيهى َّللاُ َعيَ ِْ َرُسِ٘ه َّللاه ا، َع ََ ُْْٖ ُ َع إَِذا {َّللاه

ْٗ ٌَُخٍُِّر  ًٍعا، أَ َِ َماَّا َج َٗ قَا،  ٌْ ٌَتَفَره ا ىَ ٍَ ا بِاىِخٍَاِر  ََ ُْْٖ ٍِ اِحٍد  َٗ ، فَُنوُّ  ُِ ُجالَ تَبَاٌََع اىره

ا اََخَر، فَتَبَاٌََعا َعيَى َذىِ  ََ ٌْ أََحُدُٕ ىَ َٗ ُْ ٌَتَبَاٌََعا  قَا بَْعَد أَ ُْ تَفَره إِ َٗ ٍُْع،  َجَب اىبَ َٗ َل، فَقَْد 

ٍْعُ  َجَب اىبَ َٗ ٍَْع، فَقَْد  ا اىبَ ََ ُْْٖ ٍِ اِحٌد  َٗ  }ٌَْتُرْك 

Dari Ibnu Umar RA dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda: Apabila dua 

orang melakukan jual beli, maka keduanya memiliki hak khiyar selama belum 

berpisah, dan keduanya masih berada di tempat jual beli; atau salah satunya 
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memberikan khiyar (pilihan) yang lain, kemudian keduanya berjual beli dengan 

pilihan mereka berdua, jika demikian maka jual belinya sudah wajib (berlaku); 

Apabila keduanya berpisah setelah jual beli, walaupun belum meninggalkan 

tempat jual beli itu, maka jual belinya sudah berlaku. (HR. Al-Bukhari) 

  Pembahasan al-khiyar dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam 

permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya 

transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi. Dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khiyar didefinisikan khusus dalam 

bentuk akad jual beli sebagai “hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk 

melanjutkan atau membatalkan  akad jual beli yang dilakukannya”.
24

 

  Menurut arti istilah, khiyar didefinisikan oleh Muhammad bin Isma‟il  Al-

Kahlani; 

  Khiyar adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu 

meneruskan jual beli atau membatalnya. 

Sayid Sabiq memberikan definisi khiyar sebagai berikut, 

  Khiyar adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan 

(akad jual beli) atau membatalkannya. 

Wahbah Zuhaili memeberikan definisi khiyar sebagai berikut, 

  Khiyar adalah suatu akad di mana para pihak memilih hak untuk memilih 

antara melajutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkanya 
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apabila khiyarnya itu khiyar syarat, ru‟yah, atau .aib; atau memilih salah satu di 

antara dua barang apabila khiyar-nya khiyar ta‟yin.
25

 

  Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa khiyar adalah pilihan untuk 

melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat barang yang dijual 

atau karena sebab yang lain. 

  2. Macam-Macam Khiyar 

  Di dalam akad jual beli banyak sekali jenis-jenis khiyar dan para ulama 

juga telah terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, jumlahnya ada 

17, 

  Ulama Malikiyah membagi khiyar menjadi dua bagian, yaitu khiyar al-

taamul (melihat,meliti), yakni khiyar secara mutlak dan khiyar naqish (kurang), 

yakni apabila terdapat kekurangan atau „aib pada barang yang dijual (khiyar al-

hukmy). Ulama malikiyah berpendapat bahwa khiyar majlis itu batal. 

  Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa khiyar tebagi dua, khiyar at-tasyahi 

adalah khiyar yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai dengan 

seleranya terhadap barang, baik dalam majlis maupun syarat. Kedua adalah khiyar 

naqishas yang disebabkan adanya perbedaan dalam lafazh atau adanya kesalahan 

dalam perbuatan atau adanya penggantian. Adapun khiyar tang didasarkan pada 

syara‟ menurut ulama Syafi‟iyah ada 16 (enam belas) dan menurut ulama 

Hanabilah jumlah khiyar ada 8 (delapan) macam.
26

 

  Tetapi jenis-jenis khiyar yang akan di bahas hanya beberapa jenis khiyar 

saja yaitu: 
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a. Khiyar Majelis 

  Majelis secara bahasa adalah bentuk mashdar mimi dan julus yang berati 

tempat duduk, dan bermaksud dari majlis akad seperti yang terlihat dari ucapan 

kalangan ahli fiqh adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak 

mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu 

majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apa pun keadaan 

pihak yanh berakad. 

  Adapun khiyar majlis menurut terminologi kalangan ulama fiqh adalah: 

“Hak syar‟i yang dengannya masing-masing orang yang berakad memiliki hak 

untuk menentukan akad atau membatalkannya selama keduanya berada dalam 

majlis, sebelum berpisah atau saling memilih, jika keduanya berpisah setelah 

saling membeli dan masing-masing tidak meninggalkan jual beli atau berpisah 

atas dasar ini, maka jual bel menjadi wajib dan dari sini jelas bahwa 

penggabungan kata khiyar kepada majlis termasuk penggabungan sesuatu 

kepadatempatnya.
27

 

b. Khiyar Syarat 

 Khiyar Syarat Adalah hak memilih antara melangsungkan atau 

membatalkan akad yang telah terjadi, bagi masing-masing, atau salah satu pihak  

dalam waktu tertentu. Misalnya, pembeli mengatakan”saya beli barang ini dari 

engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau 

membatalkan akad tersebut selama satu minggu.” Ahmad Azhar Basyir, 

menjelakan bahwa Imam Hanbali tidak membatasi berapa hari lamanya, panjang 
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pendek dibolehkan asal dapat ditentukan atas kerelaan masing-masing pihak yang 

bersangkutan.  

  Adapun Abu Hanafiah dan Iman Syafi‟i membatasi syarat ini tidak boleh 

lebih dari tiga hari. Imam maliki berpendapat lama khiyar itu tergantung kepada 

barang yang diperjualbelikan, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam 

masyarakat.
28

 Sedangkan menurut Malikiyah masa berlakunya khiyar syarat 

dalam barang-barang dagangan, seperti pakaian hanya berlaku untuk tiga sampai 

lima hari. Apabila lebih dari lima hari maka akad menjadi fasid.
29

 

  Para ahli hukum Islam sepakat bahwa khiyar syarat ini dibenarkan dalam 

suatu akad dengan tujuan untuk memilihara hak-hak para pihak dari unsur 

penipuan yang mungkin terjadi. 

c. Khiyar „aib 

  Khiyar „aib adalah salah satu hukum salah satu hukum yang sah dalam 

perjanjian perdagangan Islam untuk melindungi masyarakat dari masalah yang 

timbul ketika membeli barang cacat atau rusak. 

Ajaran Islam Khiyar „aib karenanya memebri hak kepada pihak pembeli untuk 

memeriksa barang memastikan kualiatas barang dan juga hak memilih (apakah 

akan melanjutkan perjanjian atau sebaliknya) baik itu sebelum dan sesudah 

disepakatinya perjanjian 

 .  Pada kenyataannya, Islam menyiratkan kondisinya bahwa, semua barang 

yang dijual (atau akan dijual) harus bebas dari segala kerusakan (walaupun 

kerusakan tersebut tersembunyi). Pihak pembeli kemudian diberi hak oleh prinsip-
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prinsip islam khiyar „aib untuk menggunakan hak pilihannya (akan melanjutkan 

perjanjiannya atau membatalkannya) apakah dia telah menemukan kerusakanpada 

barang yang dibelinya, tanpa memandang apakah ditemukannnya kerusakan 

tersebut sebelum atau setelah perjanjian itu disepakati.
30

 

  3. Hikmah Khiyar 

  Diantara hikmah khiyar sebagai berikut: 

1. Khiyar dapat membuat jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip 

Islam, yaitu suka sama suka natara penjual dan pembeli. 

2. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, 

sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-

benar disukainya. 

3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan 

mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya 

4. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun 

pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli 

5. Khiyar dapat memeliharaa hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar 

sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan 

berakibat dengan penyesalan, danpenyesalan di salah satu pihak biasanya 

dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, denda, dan akibat buruk 

lainnya.
31
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B. Akad Dalam Jual Beli 

1. Pengertian Akad 

  Transaksi atau aqad dalam fiqh al-muamalat adalah keterkaitan atau 

pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah 

penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. Kabul adalah jawaban persetujuan 

yang diberikan mitra akadsebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang 

pertama. Aqad juga merupakan tindakan hukum dua pihak, karnea aqad 

pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak yang lainnya 

.  Di dalam Al-Qur‟an ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, 

yaitu: 1) al-aqd (akad), dan 2) al-ahhdu (janji). Pengertian akad secara bahasa 

adalah ikatan (al-rabt), maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua 

ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya 

bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.
32

 

  Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul 

agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:  

a. Jala‟ul ma‟na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, 

 sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki: 

b. Tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul; dan 

c. Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukan kehendak para 

 pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa. 

  Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini: 
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1. Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan 

 secara jelas. 

2. Tulisan. Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. 

3. Isyarat. Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang 

 cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad). 

4. Perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini 

 perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, 

 tertulis, ataupun isyarat.
33

 

 2. Macam-macam Akad 

  Para ulama fiqh  mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari 

beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara‟, akad terbagi 

dua, yaitu: 

  Akad Sahih, ialah akad  yang memenuhi unsur dan syarat yang telah 

ditetapkan oleh syara‟. Dalam istilah ulama Hanafiyah, akad sahih adalah akad 

yang  memenuhi ketetentuan syariat pada asalnya dan sifatnya.Akad sahih ini 

dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu:
34

 

a. Akad Nafiz  

  Akad nafiz adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan 

tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, akad nafiz adalah 

akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat 

terjadinya. 
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a. Akad Mauquf 

  Akad Mauquf  adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan 

akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, melainkan masih tergantung 

(maukuf) kepada adanya ratifikasi (ijazah) dari pihak berkepentingan. Misalnya, 

akad anak mumayiz (berusia 7-dewasa) yang tergantung kepada ratifikasi walinya 

dalam hal ia melakukan akad yang bersifat timbal balik, akad orang dipaksa yang 

tergantung kepada ratifikasi yang bersangkutan setelah hilangnya paksaan, akad 

penerima kuasa yang melampaui batas pemberian kuasa yang tergantung kepada 

ratifikasi pemberi kuasa. Atau akad pelaku tanpa kewenangan (fuduli) yang 

tergantungan kepada ratifikasi pihak yang berhak.
35

 

  Akad Tidak Sahih, adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak 

terpenuhi. Misalnya jual beli yang dilakukan anak di bawah umur, atau jual beli 

babi, dan minuman keras, dilihat dari aspek hukumnya akad tidak sahih ini tidak 

menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh pihak, sebagai akibat dari akad tersebut. 

  Jumhur fuqaha selain Hanafiah memandang akad tidak sahih itu memiliki 

akad yang batil dan fasid, yang kedua-duanya mempunyai pengertian yang sama. 

Akan tetapi, fuqaha Hanafiah berpendapat bahwa akad tidak sahih itu terbagi 

kepada dua bagian yang masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda, 

yaitu batil dan fasid. 

  Akad yang batil adalah akad yang sama sekali tidak terpenuhi rukun, 

objek, dan syaratnya. Oleh karena itu, hukum akad batil adalah tidak sah dan tidak 
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menimbulkan akibat hukum sama sekali, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan akad. Contohnya jual beli oleh 

orang gila. 

  Akad fasid adalah suatu akad yang rukunnya terpenuhi, pelakunya 

memiliki ahliyah, objeknya dibolehkan oleh syara., ijab qabul-nya beres, tetapi 

didalmnya terdapat sifat yang dilarang oleh syara‟.
36

 

 3. Rukun dan Syarat Akad
37

 

   Rukun adalah unsur-unsur yang harus dan menjadi esensi dalam setiap 

perbuatan (akad). Rukun menentukan ada dan tidaknya suatu perbuatan. 

Sedangkan syarat adalah bagian dari rukun tetapi bukan menjadi esensi dari 

perbuatan. Contohnya, “kemampuan menyerahkan barang yang dijual.” Dalam 

rukun biasanya mencakup barang, pembeli dan penjual. 

  Menurut para ulama, berikut ini syarat dan rukun akad: 

1. Ijab dan qabul; 

a.  Ijab dan qabul menunjukkan maksud kedua belah pihak; 

b. Ijab dan qabul harus selaras; 

c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat dan terhubungkan satu sama  

  lain. 

2. Mukallaf, artinya kompeten melakukan akad; 

3.  Obyek akad; 

a. Yaitu ada dan nyata, baik untuk saat ini atau di masa akan datang, 

b. Halal, 
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c. Dapat diserahkan, 

d. Jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. 

B. Konsep Jual Beli Dalam Islam 

           1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli atau perdagangan dalam fiqh Secara bahasa, al-bai‟ artinya 

pertukaran secara mutlak.Kata al-bai‟ (jual) dan syira‟ (beli) pemakaiannya sama 

antara keduanya. 

Adapun secara syariat,  jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas 

dasar keridhaan antara keduanya, atau mengalihkan kepemilikan barang dengan 

kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.
38

 

Dalam pengertian istilah syara‟ terdapat beberpa definisi yang 

dikemukakan oleh ulama mazhab. 

1. Hanafiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, yaitu: 

a. Arti Khusus, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas 

dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau 

semacamnya menurut cara yang khusus. 

b. Arti Umum, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara 

yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
39

 

2. Malikiyah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, yaitu” 

a. Arti Khusus, jual beli adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan     

kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik,  

penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir 
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dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang 

itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui 

sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. 

b. Arti Umum, jual beli adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang 

bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat 

dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti 

penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.
40

 

3. Syafi‟iyah, jual beli menurut syara‟ adalah suatu akad yang mengandung tukar-

menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk 

memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. 

4. Hanabilah, jual beli menurut syara‟ adalah  tukar-menukar harta dengan harta, 

atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk 

waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.
41

 

Sedangkan dalam Undang-Undang Hukum Perdata: 

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
42

 

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah 

suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara 

sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak 
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lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan 

syara‟ dan disepakati.
43

 

 2. Dasar Hukum Jual Beli 

     Adapun ayat yang menjadi landasan atau dasar jual beli adalah: 

a. Landasan Al-Qur‟an  

QS. Al-Baqarah (2): 275) 

       ..... بَ   ًَ اىرِّ َحره َٗ ٍَْع  ُ اىْبَ أََحوه َّللاه َٗ  ٘ .... 

 
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba‟ 

 

Landasan Hadis 

 ِِ ِْ ِرفَاَعةَ ْب ُ َع ًه َصيهى َّللاه ُه اىْهبِ ُْْٔ } أَ ُ َع ًَ َّللاه ٌَ ُسلِوَ َرافٍِع َرِض َسيه َٗ  ِٔ ٍْ يُّ أَ  : َعيَ

ُجِو بٍَِدِ  :؟ قَاهَ اْىَنْسِب أَْطٍَبُ  ُو اىره ََ ْبُرٍٗر {َع ٍَ ٍٍْع  ُموُّ بَ َٗ َحُٔ  ِٓ ،  َصحه َٗ اُر  آُ اىْبَزه َٗ )َر

 اْىَحاِمٌ(

“Dari Rifa‟ah bin Rafi‟ R.A , Bahwa Nabi SAW.ditanya, usaha apa yang paling 

baik. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap 

jualbeliyang dibenarkan. “ Diriwayatkan oleh al-Bazar dan dishahihkan oleh 

hakim.
44     
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Hendi Suhendi, Fiqh Muamlah,..., hlm.68-69 
44

Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram diterjemahkan oleh Zaid Muhammad, Ibnu 

Ali, Muhammad Khuzainal Arif, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), hlm.383 
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  Maksud dari jual beli yang dibenarkan  di dalam hadist di atas adalah 

bebas dari sumpah palsu untuk melariskan dagangan dan bebas dari kecurangan 

dalam bertransaksi.
45 

  Dari ayat dan hadis diatas, menjelaskan bahwa jual beli merupakan 

perbuatan yang di halalkan oleh Allah dengan adanya rasa suka sama suka di 

antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli dan berdasarkan ketentuan 

yang telah disyari‟atkan dalam islam. 

 3. Rukun dan Syarat Jual Beli 

  Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi,                                                      

sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. Dalam menentukan rukun 

jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. 

  Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab 

(ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). 

Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan 

(rida/taradh) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, 

karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga 

tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari 

kedua belah pihak. 

  Akan tetapi,jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 

empat, yaitu: 

1. Ada orang yang berakad atau al-muta‟aqidain (penjual dan pembeli). 

2.  Ada shigat (lafal ijab dan kabul). 

                                                             
45

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‟ani, jilid 2 Subulus Salam Syarah Bulughul 

Maram, hlm.308 
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3. Ada barang yang dibeli. 

4. Ada nilai tukar pengganti barang.
46

 

  Sedangkan menurut Suhwardi K.Lubis, rukun dalam perbuatan hukum jual 

beli terdiri dari
47

 

a. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli 

b. Adanya uang dan benda, dan  

c. Adanya lafal 

1. Syarat Jual Beli 

  Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang 

dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut: 

a. Syarat-syarat orang yang berakad. 

  Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu  

harus memenuhi syarat: 

1. Berakal. 

2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. 

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Qabul. 

  Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan 

kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul 

yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara 

jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti 

akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. 

                                                             
46

Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dkk,Fiqh Muamalah, ..., hlm.70-71 
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Suwardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2000), cet ke-2, 

hlm.130 
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  Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu 

sebagai berikut: 

  1.  Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal. 

  2. Kabul sesuai dengan ijab. 

  3. Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis.
48

 

  Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum 

mengucapkan kabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada 

kaitannya dengan akad jual-beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan 

kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual-beli itu tidak sah, sekalipun 

mereka berpendirian, bahwa ijab tidak mesti dijawab langsung dengan kabul. 

  Berkenaan dengan hal ini, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mempunyai 

pandangan lain, bahwa ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, dengan 

perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir. Ulama 

Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hambali berpendapat, bahwa jarak anatara ijab dan 

kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek 

pembicaraan jual-beli telah berubah. 

  Pada zaman sekarang ini, ijab dnn kabul tidak lagi diucapkan, tetapi 

dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli 

menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati, seperti yang berlaku di 

toko swalayan dan toko-toko pada umumnya. 

                                                             
48

Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, dkk, Fiqh Muamalah, ..., hlm. 71-73 



30 
 

 
 

  Berbeda dengan jual-beli di sebagian pedesaan masih kita lihat ada ijab 

dan kabul, karena transaksi akad jual beli tidak begitu banyak. Lain halnya dengan 

di kota-kota, terutama di kota besar, ijab dan kabul sudah tidak terlihat lagi. 

  Dalam fiqh Islam, jual-beli semacam ini disebut: 

َعا طَةِ            َُ ٍُْع اْى  بَ

  Jumhur Ulama berpendapat, bahwa jual-beli semacam ini hukumnya 

boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan suatu masyarakat, karena 

dalam kegiatan jual-beli telah ada unsur rela (suka sama suka) antara kedua belah 

pihak. Menurut Jumhur ulama di antara unsur terpenting dalam akad jual-beli itu 

adalah suka sama suka seperti yang disebutkan dalam Surat An-Nisa‟: 29 

terdahulu. 

 c. Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut: 

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. 

3. Milik seseorang. 

4. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang 

telah disepakati bersama ketika akad berlangsung. 

 d. Syarat nilai tukar  

  Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting, zaman sekarang 

disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara as-

tsamn dan as-Si‟r. 
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  Menurut mereka, as-tsamn adalah harga pasar yang berlaku ditengah-

tengah masyarakat, sedangkan as-Si‟r adalah modal barang yang seharusnya 

diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada 

dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan 

konsumen (harga jual pasar). 

  Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah as-tsamn, bukan 

harga as-Si‟r.Ulama fikih mengemukakan syarat as-tsamn sebagai berikut: 

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum    

 seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. 

3. Apabila jual-beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai 

 tukar, nukan barang yang diharmkan syara‟ seperti babi dan khamar, karena 

 kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara‟.
49

 

  Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dianggap sah 

apabila telah memenuhi rukun-rukun  yang telah disebutkan di atas, dimana rukun 

tersebut telah ditentukan dalam syari‟at islam. 
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M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), ( Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2003), Cet ke-1, hlm.121-125 
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      BAB III  

 GAMBARAN UMUM PASAR 16 ILIR PALEMBANG DAN TOKO  

              FACHRI (LANTAI 1) 

 

A. Profl  Pasar 16 Ilir Palembang 

  Pasar merupakan salah satu tempat bagi penjual dan pembeli dalam 

melakukan jual beli, dimana yang akan dibahas adalah pasar 16 Ilir Palembang. 

Pengertian pasar secara sederhana dapat diartkan sebagai tempat bertemunya para 

penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi.
50

 Transaksi adalah kesepakatan 

dalam kegiatan jual-beli. Syarat terjadinya transaksi adalah ada barang yang 

diperjual belikan, adapedagang, ada pembeli, ada kesepakatan harga barang, dan 

tidak ada paksaan dari pihak manapun.
51

 

  Pasar 16 Ilir terletak di Kawasan 16 Ilir Palembang yang berdiri di 

samping sungai Musi. Pada pertengahan abad ke-19 area tepian sungai Musi 

mulai berkembang. Para pedagang dari daerah hulu biasa membawa hasil bumi 

seperti buah, sayuran dan kebutuhan lainnya menggunakan perahu kajang yakni 

sejenis perahu kayu dengan rumah-rumahan di bagian belakang sebagai tempat 

berstirahat. Selain warga pribumi pedagang yang memanfaatkan area ini berasal 

dari bangsa-bangsa Arab, India dan Cina Pasar yang terdri dari 4 titngkat 

bangunan tersebut cukup modern dan bersih. Berada tak jauh dari jembatan 

Ampera membuatnya mudah dijangkau wisatawan. Bahan-bahan tekstil dan 

                                                             
50

Kasmir, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2003),  Cet ke-8, hlm.8 
51

www.Syadiashare.com/jenis-jenis pasar.  
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konfeksi yang bisa dijumpai meliputi batik, pakaian dan songket. Selain itu, 

tempat ini juga digunakan untuk jual beli emas. 

  Lantai 1 (satu): pedagang tekstil, pakaian import, busana muslim, songket, 

tas wanita import dan segala pernak pernik wanita semua tersedia disini. 

  Lantai 2 (dua):pedagang busana muslim, aneka perlengkapan sholat, yang 

semuanya berkualitas dengan harga yang sesuai dengan barang. 

  Lantai 3 (tiga): pedagang boneka, perlengkapan pernikahan, sepatu,dan 

lain-lain. 

  Lantai 4 (empat): pedagang baju BJ, aneka koper, tas-tas sekolah, dan 

distro-distro baju remaja.         

B. Profil Toko Fachri (Lantai 1)  

  Seorang Pemilik toko ini telah berpengalaman, berpengetahuan, dan 

trampil dalam bidang jual beli karena sebelumnya telah terlebih dahulu 

menjalankan bisnis jual beli baju dan menjadi karyawati toko baju. Nova Sari 

Dewi merupakan pemilik toko Fachri yang telah berdiri pada tahun 2008 dan 

memiliki 2 (dua) cabang di pasar 16 Ilir, yang terletak di lantai 1 gedung pasar 16 

Ilir Palembang.Orang-orang biasanya memanggilnya Uni Nova karena berasal 

dari daerah Padang (Sumatera Barat).  Aktivitas usaha ini setiap harinya dibantu 

oleh karyawatinya Roza yang satu tahun lebih bekerja dengan Uni Nova. Kegiatan 

jual beli pakaian di toko Fachri ini mulai berkembang menjadi usaha yang mampu 

membantu perekonomian keluarganya. Pendapatan yang di dapat Uni Nova setiap 

harinya minimal Rp.10.000.000/hari jika pembelinya cukup ramai pada hari-hari 
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tertentu seperti, puasa ramadhan, Idul Fitri dan Idul adha. Tetapi, hari biasa 

minimal Rp.5.000.000/hari. 

      Toko Fachri ini merupakan salah satu toko yang cukup ramai 

pembelinya di pasar 16 Ilir. Setiap harinya buka pada jam delapan pagi sampai 

jam empat sore. Jenis barang yang di jual di toko ini yaitu baju muslim, baju blus, 

dan rok-rok khusus wanita. Dalam satu bulan dua kali Uni Nova biasanya 

berangkat ke jakarta untuk membeli barang-barang ditanah abang dengan harga 

grosir dan dijualnya kembali dengan keuntungan minimal dua puluh ribu rupiah 

satu jenis baju yang didapatkannya. Baginya menjual baju muslim lebih besar 

untungnya, daripada jenis baju yang lain. Seperti contoh baju ABG yang untuk 

tiap minggunya berangkatuntuk belanja melihat dan membeli model baju apa 

yang trendy sekarang agar tidak ketinggalan dan untungnya pun sedikt sainganya 

berat.  

  Toko Fachri memberlakukan sistem untuk setiap jenis barang yang 

dijual. Ada yang dengan cara grosir yang harganya lebih murah. Tetapi, di jual 

dengan dua sampai lima seri baju yang sama. Ada yang dijual dengan cara eceran 

dengan harga normal yang di jual dipasaran. Namun, demikian kebanyakan 

konsumen yang membeli baju secara grosir di toko ini.
52

 

 

   

 

 

                                                             
`52Wawancara Pribadi dengan Uni Nova pemilik toko Fachri  (lantai 1) di pasar 16 Ilir 

(Palembang, 08 Desember 2015) 
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      BAB IV 

   Pelaksanaan Khiyar Dalam Akad Jual Beli Baju Muslim Di Toko Fachri 

(Lantai 1) Pasar 16 Ilir Palembang 

 

A. Pelaksanaan Khiyar Dalam Akad Jual Beli Baju Muslim Di toko  

 Fachri (Lantai 1) Pasar 16 Ilir Palembang 

  Segala sesuatu kegiatan pasti tidak akan terlepas dari yang namanya 

resiko, apalagi dalam dunia perdagangan, resiko akan ketidakjujuran, cara 

berdagang yang tidak sehat sangatlah mungkin terjadi pada perdagangan yang 

tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. 

Maka dari itu akan perlunya khiyar dalam jual beli agar tidak adanya penyesalan 

dalam melakukan transaksi jual beli setelah akad jual beli dilakukan. Khiyar 

merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dalam akad jual beli. Tujuan 

diadakanya  khiyar tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua 

belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka 

sama-sama rela atau setuju. 

  Akad adalah ikatan yang terjadi antara pihak, yang satu mengatakan Ijab 

dan yang kedua mengatakan Qabul, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat 

hukum. Istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad 

seorang untuk melaksanakan baik muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, 

sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperhi jual beli, sewa, wakalah, 

dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan, 
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penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan, peerimaan 

kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. 

  Di dalam jual beli adanya akad/perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan 

pembeli. Jual beli pakaian remaja dan busana muslim di toko Fachri (Lantai 1) 

tersebut memiliki harga yang tidak tertentu, harga satu selembar pakaian 

tergantung pada jenis barang, kualitas barang serta ukuran dari barang itu sendiri. 

Dalam jual beli pakaian biasanya terdapat ukuran yang biasa disebut 

denganukuran XXXL untuk ukuran besar, XL untuk yang lumayan besar, terus 

ada pula ukuran M, L, S untuk ukuran yang sedang-sedang saja.
53

 

  Usaha jual beli pakaian ini mempunyai pelaksanaan. Jual beli ini 

dilakukan dengan kata sepakat antara pihak penjual dan pembeli.Transaksi yang 

sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka, 

bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya 

dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut di ambil dari petunjuk umum 

yang disebutkan dalam Al-Qur‟an dan pedoman yang diberikan dalam sunnah 

Nabi. 

  Pada toko Fachri ini mempunyai dua pelaksanaan khiyar dalam akad jual 

beli baju grosiran dan eceran: 

1. Apabila baju yang di beli konsumen secara grosir (untuk di jual kembali). 

Harganya lebih murah dibandingkan dengan membeli eceran, selisihnya 

bisa sampai sepuluh  ribu atau lima belas ribu. Tetapi, minimal lima atau 

jenis baju seri yang sama dengan ukuran yang berbeda-beda mulai dari 

                                                             
53Wawancara dengan Rosa sebagai karyawati di Toko Fachri (Lantai 1) pasar 16 Ilir 

(Palembang, 06 Juni 2016) 
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S,M,XL,XXL yang di pilih.
54

  Pada umumnya dalam jual beli ini pembeli 

dan penjual melakukan kesepakatan yang disepakati terlebih dahulu 

sebelumnya. Penjual menawarkan baju muslim yang trendy sekarang, 

mulai dari gamis syari‟, baju blus-blus, dan rok wanita kepada pembeli.
55

 

Pembeli diberi hak oleh penjual untuk memilih-milih baju yang ingin di 

ambil dan sebelum terjadinya ijab dan qabul pembeli berhak untuk 

menuruskan atau membatalkannya transaksi jual beli tersebut. Penjual dan 

pembeli melakukan kesepakata dengan dasar suka sama suka dan tidak ada 

unsur keterpaksaan. Pembeli meminta waktu tempo apabila baju tersebut 

tidak sesuai dengan keinginnanya atau adanya cacat dalam baju tersebut, 

maka boleh dikembalikan. Namun, penjual menyetujui dengan syarat 

“merek baju tersebut masih ada dan jangan terlalu lama jika ingin 

mengembalikan karna jika barang yang di beli oleh pembeli sudah tidak 

ada lagi stoknyadi toko kami, maka tidak bisa baju tersebut dikembalikan, 

apalagi meminta kembali uangnya. Dan apabila baju yang ingin ditukar 

dengan jenis baju lain, konsumen menambahkan biaya bila jenis baju yang 

di pilih kualitasnya lebih baik dari sebelumnya.
56

  Pembeli meminta waktu 

tempo satu minggu hingga satu bulan kepada penjual di toko fachri (uni 

nova). Tetapi, berbeda halnya dengan pembeli yang tinggalnya di 

Palembang, pihak penjual hanya memberikan waktu tempo tiga sampai 

                                                             
 54

 Hasil wawancara dengan Uni Nova (pemilik toko Fachri) seba  gai penjual (Palembang, 

06 Juni 2016) 

 
55

 Hasil wawancara Ibu Lia sebagai pembeli (grosiran) di toko Fachri (Palembang, 06 

Juni 2016) 

 
56

 Hasil wawancara Uni Nova (pemilik toko Fachri) sebagai penjual (Palembang, 06 Juni 

2016) 
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satu minggu apabila ingin menukar baju tersebut.
57

 Karna pada dasarnya 

pembeli yang membeli baju untuk di jual kembali ini berasal dari luar 

daerah yang di jualnya kembali di tempat mereka tinggal. Selain itu juga, 

ada beberapa pembeli yang berjualan baju di bazar PTC mall yang 

membeli barang di Toko Fachri ini.
58

 

2. Jika baju yang di beli konsumen secara eceran, harganya normal sesuai 

dengan harga pasaran. Penjual menawarkan baju muslim yang trendy 

sekarang, mulai dari gamis syari‟, baju blus-blus, dan rok wanita kepada 

pembeli. Pembeli memilih baju yang di inginkannya yang ada di toko 

tersebut, dan penjual memberi hak kepada pembeli untuk meneruskan atau 

membatalkanya transaksi jual beli tersebut sebelumnya terjadinya ijab dan 

qabul.
59

 Setelah pembeli memilih untuk meneruskan jual beli tersebut 

dengan memilih bajunya dan melakukan kesepakatan sebelumnya kepada 

penjual untuk meminta waktu tempo 3 hari apabila baju tersebut tidak 

muat, karena baju yang di belinya tersebut bukan untuk dipakai oleh nya 

melainkan untuk anak nya. Akan tetapi, penjual hanya memberikan waktu 

satu hingga dua hari saja jika ingin dikembalikan dengan syarat merek 

baju tersebut masih ada dan tidak bisa dikembalikan uang hanya boleh 

menukar dengan jenis baju yang harganya sama.
60

 

                                                             
 

57
 Hasil wawancara Ibu Linda  sebagai pembeli (grosiran) di toko Fachri (Palembang, 06 

Juni 2016) 
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 Hasil wawancara Uni Nova (pemilik toko Fachri) sebagai penjual (Palembang, 06 Juni 

2016) 
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Hasil Wawancara dengan Rosa sebagai karyawati di Toko Fachri (Lantai 1) pasar 16 Ilir 

(Palembang, 06 Juni 2016) 
60

Hasil Wawancara dengan Ibu Dwi sebagai pembeli (eceran) di toko Fachri (Palembang, 

06 Juni 2016) 
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  Wawancara penulis pada tanggal 6 juni 2016 dengan Uni Nova (pemilki 

toko Fachri) selaku pedagang pakaian di Pasar 16 Ilir Palembang. Bahwa dalam 

jual beli ini para pembeli, membeli pakaian secara grosir dan eceran. Tukar 

menukar anatara barang dan uang pada pemilik pakaian. Pada umumnya 

dilakukan dengan kata sepakat antara pembeli dan penjual. 

  Sebagai contoh transaksi yang dilakukan anatara penjual dan pembeli 

pakaian grosir. 

Ibu Linda (pembeli) : “Ni, cubo aku nak jingok baju gamis itu. Ai baju ini  

       caknyo bagus untuk model-model ibu-ibu samo Remaja            

       sekarang” 

Uni Nova (Penjual) :”yo jingoklah nah, baju gamis ini model baru, banyak  

                 warno samo ukuranyo bahan nyo lembut, tebuat dari  

      sutra jadi dak panas kalo dipakek” 

Ibu Linda (pembeli) :”berapo baju gamis ini, Ni? 

Uni Nova (penjual) :”hargonyo Rp200.000, cak biaso tulah ku enjok murah  

      caro langganan pulok, dak mungkin aku enjok mahal” 

Ibu Linda (pembeli) :”tapi aku minta waktu seminggu atau sebulan ye kalo dak  

       jadi gek aku tuker barangnyo dengan model yang lain,  

                  kalo aku turun  kepalembang aku mampir gek” 

Uni Nova (penjual) :”iyo dpp, asalke merek nyo jangan ilang samo jangan  

         lamo-lamo kalu nak nukernyo karnokalo model jenis  

       baju itu katek lagi warno samo ukuran yang ku jual dak  

       pacak di balek i lagi yuk, sebabnyo jarang lakunyo gek”  
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Ibu Linda (pembeli) :” yosudah kalo kayak itu, aku ngambek 10 be dulu, model 

       blus yang warno merah ini ukuran M tigo ikok, XL duo 

       ikok, samo baju gamis warno pink ini ukuran M duo ikok, 

       L tigo ikok. Minta notanya yo, ni” 

Uni Nova  (penjual) :”iyo, yuk. Jadi total galo-galo nyo Rp.2000.000,-  (Dua  

       Juta Rupiah)” 

Ibu Linda   :”Aku bayar separoh dulu ye, Rp.1000.000 (Satu Juta  

       Rupiah), gek duo minggu lagi aku kesini aku bayar  

       separuhnyo sekalian kalu aku nak nukar barang” 

Uni Nova (penjual) :”iyo” 

 

  Menurut uni Nova jual beli yang dilakukan dengan cara inilah untuk 

mendapatan pelanggan atau pembeli dengan memberikan waktu tempo seminggu 

sampai sebulan terhadap pelanggan yang sudah dipercayai jika barang tersebut 

ingin di tukar.Dan juga Uni Nova pemilik toko Fachri ini, hanya memberikan 

tempo dua minggu untuk pelunasan barang tersebut kepada pembeli terhadap 

pelanggannya yang membayar setengah terlebih dahulu. Tidak semua pelanggan 

yang diberikan nya waktu tempo pelunasan hanya pelanggan-pelanggan tertentu 

yang dipercayainya. Karna dengan cara-cara seperti itulah yang membuat para 

pembeli ramai membeli di toko ini dengan keadaan banyaknya persaingan di 

pasar 16 Ilir Palembang.
61

 Namun, penjual menerapkan syarat, pembeli tidak bisa 

mengembalikan barang apabila barang tersebut sudah tidak ada lagi stok untuk di 
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jual, dan meminta uangnya kembali itu tidak diperbolehkan. Menurut pemilik 

toko Fachri ini, hal itu menyebabkan kerugian baginya yang menyebabkan barang 

tersebut tidak laku dijual hanya tinggal satu atau dua sisa barangnya. Dengan 

alasan, kebanyakan yang membeli di toko fachri di lantai 1 pasar 16 Ilir ini 

grosiran.
62

 

B. Tinjuan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Khiyar dalam  

 Akad Jual Beli Baju Muslim Di Pasar 16 Ilir Palembang 

  Jual beli itu merupakan bagian dari ta‟awun (saling menolong). Bagi 

pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan 

bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. 

Karenanya, jual beli itu merupakn perbuatan yang mulia dan pelakunya 

mendapatkan keridaan Allah swt. Bahkan Rasullullah saw. Menegaskan bahwa 

penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, 

syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual 

yang jujur dan benar. 

  Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, 

mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, 

tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu 

sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kericuhan, dan kebohongan 

itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual beli ini sepertinya menguntungkan, 

tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan. Misalnya, pembeli yang merasa 

dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan 
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tidak akan berbelanja lagi ke tempat yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini 

dipelihara, maka ke depan tidak akan ada lagi orang yang berbelanja, maka 

bangkrutlah usahanya. Selain itu, juga praktik kezaliman seperti ini akan 

mendaptkan murka dari Allah swt. Jadi, usaha yang baik dan jujur, itulah yang 

paling menyenangkan yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan 

sekaligus keridaan Allah swt.
63

 

  Dalam melakukan kegiatan muamalah, banyak hal yang harus 

diperhatikan berkaitan sah dan tidaknya akad muamalah yang dilakukan. Akad 

yang sah dapat dilihat pemenuhan rukun dan syarat transaksi jual beli sesuai 

hukum Islam, oleh karena itu melalui tahapan ini penulis akan menganalisis 

beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat jual beli. 

1. Orang Yang Melakukan Akad 

  Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam jual beli adalah adanya 

orang yang berakad atau al-muta‟aqidan yakni orang yang melakukan penjualan 

dan orang yang membeli suatu barang. Dalam pelaksanaan khiyar dalam akad jual 

beli ini Uni Nova sebagai pemilik toko Fachri menjadi penjual sedangkan pembeli 

adalah orang yang membeli baju di toko Fachri pasar 16 Ilir Palembang. Dimana 

mereka melakukan transaksi ini dengan kesepkatan yang telah mereka buat 

sendiri, untuk penjual dan pembeli disyaratkan harus baligh, berakal, cakap dalam 

melakukan tasharaf (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.
64

 Orang yang 

melakukan jual beli disyaratkan telah baligh dan berakal sehat. Bagi anak yang 

telah mumayiz diperbolehkan melakukan akad dengan izin dari walinya. Syarat 

                                                             
63

Abdul Rahman Ghazaly,Fiqh Muamalah, ..., hlm.89 
64 Hendi Suhendi, Fiqh Muamlah,..., hlm.117 



43 
 

 
 

lain bagi orang yang melakukan akad adalah adanya kerelaan dari masing-masing 

pihak, jika terdapat unsur paksaan akad tersebut tidak sah.
65

 

2. Penetapan Harga dan Cara Pembayaran 

  Harga ditetapkan sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli. Harga 

yang ditetapkan berbeda antara grosir dan eceran. Sesuai dengan sistemnya, 

apabila grosir harganya lebih murah dibandingkan eceran. Selain itu juga telah 

ditetapkan cara pembayarannya yaitu dengan cara tunai ataupun dengan cara 

tempo dalam dua minggu untuk pembeli atau pelanggan yang sudah 

dipercayainya. 

3. Sighat (Ijab dan Qabul) 

  Seperti halnya yang terjadi pada pelaksanaan khiyar dalam akad jual beli 

baju muslim di took Fachri pasar 16 Ilir Palembang. Dalam praktek jual beli baju 

muslim di Toko ini, ijab dan qabul dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan 

kata-kata yang jelas. Hal ini menunjukkan telah ada kesepakatan atau persetujuan 

oleh kedua belah pihak. 

4. Objek Jual Beli 

  Dilihat dari segi objeknya barang yang ditransaksikan tersebut sudah jelas, 

yaitu baju muslim, blus-blus, dan rok wanita yang ditransaksikan oleh penjual 

kepada pembeli. Dalam pelaksanaan jual beli baju muslim di toko Fachri (lantai1) 

pasar 16 Ilir Palembang di awal akad penjual melihatkan barang-barang yang ada 

di tokonya tersebut untuk di pilih oleh pembeli mana yang ingin di ambilnya, serta 

penjual juga menawarkan baju-baju yang trendy sekarang. Dari hal itu baru 

                                                             
65 Chairuman Pasaribu dan K.Lubis. Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004), hlm.35 



44 
 

 
 

pembeli di beri kebebasan untuk menentukan akan melanjutkan transaksi tersebut 

atau membatalkannya. 

  Dalam praktek di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa jual beli yang 

terjadi adalah sah dan diperbolekan menurut syara‟, karena semuanya telah sesuai 

aturan dalam Islam yakni sesuai rukun dan syaratnya. Jual beli yang sah adalah 

jual beli yang memenuhi ketentuan syari‟at dimana ketentuan tersebut harus 

memenuhi rukun dan syaratnya. 

  Adapun yang menjadi persoalan di dalam penelitain ini ialah masalah 

khiyar syarat atau khiyar aib‟. Jika yang terjadi khiyar aib‟, makasudah jelas 

bahwa adanya hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli  bagi kedua 

belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada objek yang diperjualbelikan, 

dan cacat tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Misalnya, seseorang 

membeli telur ayam satu kg, kemudian satu butir di antaraya telah busuk, atau 

ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak 

diketahui baik penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para 

ulama fiqh, ditetapkan hak khiyar bagi pembeli. Jadi, dalam khiyar aib‟ itu apabila 

terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan 

barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik,  atau kembali barang dan 

uang.
66

 

  Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara 

pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan khiyar. Akan tetapi 

oleh karena dengan sistem khiyar ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada  
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salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap 

barangyna segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi 

sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang 

dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah 

akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada khiyar harus 

ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak 

lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah pihak menghendakinya. 

  Berdasarkan wawancara yang diperoleh sebagaimana yang telah dijelaskan 

oleh pembeli pada awal bab ini, yang terjadi di lapangan bukanlah termasuk 

khiyar aib‟ dalam akad jual beli, karena pada dasarnya pemilik toko Fachri ini 

tidak memliki niat untuk menipu konsumen karena jika itu terjadi maka sudah 

pasti konsumen tidak akan kembali membeli lagi, namun yang terjadi lapangan 

adalah tidak ada yang  komplain terhadap cacatnya suatu barang yang di beli 

pembeli di toko tersebut. Adapun, apabila cacat terjadi karena perbuatan penjual 

maka uni Nova pemilik toko Fachri ini membolehkan menukar barang tersebut 

dengan kualitas baju yang sama. Dengan adanya pernyataan ini, maka peneliti 

menyimpulkan jual beli yang terjadi di Toko Fachri bukan termasuk khiyar aib‟. 

  Dari data diatas peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan yang perlu di 

teliti terhadap pelaksanaan khiyar dalam akad jual beli di toko Fachri adalah 

mengenai khiyar syarat. Khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau 

membatalkannaya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada 

perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain.  
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  Syarat menurut bahasa diucapkan untuk beberapa makna di antaranya, 

mewajibkan sesuatu dan berkomitmen dengannya dalam akad jual beli dan yang 

lainnya. Yang dimaksud dengan khiyar syarat  atau syarat Khiyar adalah kedua 

belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk 

menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih 

dalam tempo ini. Orang yang menetapkan bagi dirinya syarat khiyar dia memiliki 

hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya dengan begitu setiap akad yang 

ada hak khiyar di dalamnya adalah akad yang tidak lazim (wajib) dari sisi orang 

yang memiliki hak khiyar, dia boleh mengembalikan barang karena khiyar  

menghalangi wajibnya akad jual beli.
67

 

  Khiyar syarat, yaitu khiyar (hak pilih) yang dijadikan syarat oleh 

keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari keduanyasewaktu terjadi 

akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan 

setelah sekaian hari. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari. Contoh 

khiyar syarat, seseorang berkata: saya jual mobil ini dengan harga seratus juta 

rupiah (Rp.100.000.000,-) dengan syarat boleh memilih selama tiga hari. Dalam 

kaitan ini Rasullullah saw, bersabda: 

ًّ  ّْتَ  ٲَ                           (ا ىبٍٖقً ٓتَْعتَٖا ثاَلَ َث ىٍََا ٍه )ر ٗاوِّ ِسْيَعٍة إِ بْ کُ باِ ْىِخٍاَ ِر فِ

“Kamu boleh khiyar (memilih) pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga 

hari tiga malam” (HR. Baihaqi) 

Hadis dari Ibnu Umar, Rasullulah saw, bersabda:     

ِِ کُ  ٍْ َع ٍْ ٍَْع اىِغٍِا ربٍَْ َ ٌَبِع وُّ بَ ا َحتًَ ٌَتَفَره قَا اَِ بَ ََ َُْٖ                                                      
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“Setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan jual beli itu 

sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli khiyar”. 

 Artinya, jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah bila mereka 

berdua telah berpisah, kecuali bila disyaratkan oleh salah satu kedua belah pihak, 

atau kedua-duanya adanya syarat dalam masa tertentu.
68

 

  Masa berlakunya khiyar syarat ini diperselisihkan oleh para fuqaha. 

Kalangan ulama  fiqh yang membolehkan khiyar syarat sepakat bahwa syarat sah 

jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak 

termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini. 

 Namun jika lebih dari tiga hari mereka berbeda pendapat ke dalam arus 

pendapat: 

 Pertama, dinyatakan oleh Abu Hanifah, Zufar, kalangan ulama mazhab 

Syafe‟i, kalangan ulama mazhab Zhahiri, dan Zaid bin Ali; bahwa tidak boleh 

bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk memberikan syarat 

lebih dari tiga hari untuk barang apa saja, jika keduanya mensyaratkan lebih dari 

waktu itu akad menjadi rusak. Menurut pendapat ini, jika syarat waktu hanya tiga 

hari atau kurang dari itu, maka akad sah. 

 Kedua, boleh lebih bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah 

satunya boleh untuk mensyaratkan lebih dari tida hari. Ini pendapat Abu Yusuf, 

Muhammad dari kalangan ulama mazhab Hanafi, kalangan ulama mazhab 

Hambali, Imamiyah. Sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm dengan mengatakan 
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seandainya ia mensyaratkan waktu selama-lamanya, maka akad tetap sah. 

Pendapat yang kedua khiyar hanya untuk pembeli selama yang menjual ridha. 

 Ketiga, merupakan pendapat kalangan ulama mazhab Maliki, bahwa 

tempo khiyar berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang dijual apakah ia 

termasuk barang yang perlu ada khiyar untuk mencari tahu atau meminta pendapat 

seperti dalam satu, dua atau tiga hari untuk memilih baju, tiga puluh enam hari 

untuk membeli tanah, barang dagangan, dan hewan tunggangan selama lima hari, 

apabila lebih dari batas waktu yang telalah ditentukan maka akad menjadi fasid. 

semuanya ditetapkan berdasarkan kepada keperluan barang yang dijual.
69

 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa waktu tempo khiyar 

syarat  yaitu tiga hari atau lebih sesuai kepada keperluan barang yang dijual dan 

selagi tidak merugikan antara salah satu pihak penjual atau pembeli. 

 Berdasarkan semua penjelasan analisa diatas, peneliti berkesimpulan 

bahwa pelaksanaan khiyar dalam akad  jual beli di toko Fachri (lantai 1) pasar 16 

Ilir Palembang secara akad sah karena telah memenuhi semua rukun beserta 

syaratnya, dan sebagaimana telah dijelaskan penulis pada bab 2 (dua) tentang 

hukum akad pada masa khiyar,menurut Ulama Syafi‟iyah berpendapat, jika khiyar 

syarat berasal dari pembeli, barang menjadi milik pembeli. Sebaliknya, jika 

khiyar berasal dari penjual, barang menjadi hak penjual. Jika khiyar syarat  

berasal dari penjual dan pembeli, ditunggu sampai jelas (gugurnya khiyar) hukum 

akad pada masa khiyar,penulis menyimpulkan akad terjadi apabila telah gugurnya 

khiyar syarat terhadap waktu tempo yang telah disepakati.  
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Akan tetapi, secara praktek pelaksanaan khiyar dan sistem jual beli yang 

dilakukan oleh pemilik toko Fachri ini di lapangan itu masih belum memenuhi 

aturan hukum Islam secara keseluruhan. Maka dari itu pelaksanaan khiyar syarat 

yang diterapkan di toko Fachri ini tidak ada kepastian dalam waktu tempo yang 

disepakati oleh pembeli, yang membuat salah satu kedua belah pihak mengalami 

kerugian dalam bertransaksi jual beli. berdasar 

 Dari yang telah diuraikan diatas bahwasannya Islam mengatur hubungan 

sesama manusia dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara melakukan transaksi 

jula beli dengan baik, bagaimaa dalam suatu transaksi tidak ada pihak yang saling 

dirugikan, bagaimana hak dan kewajiban saling terpenuhi, suma itu diatur dalam 

islam yakni melalui muamalah. 
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     BAB V 

                      PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan khiyar dalam akad jual beli baju muslim di toko Fachri (lantai1) 

pasar 16 Ilir Palembang adalah khiyar syarat yang dilakukan sesuai dengan 

kesepakatan antara kedua belah pihak (Penjual dan pembeli), sebelum 

terjadinya akad transaksi. Pihak pembeli meminta waktu tempo kepada 

penjual, apabila tidak sesuai dengan keinginannya. 

2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan khiyar dalam akad jual beli baju 

muslim di toko Fachri (lantai 1) pasar 16 Ilir Palembang secara akad adalah 

sah, karena telah memenuhi semua rukun beserta syaratnya. Akan tetapi secara 

praktek yang dilakukan oleh penjual di lapangan terhadap konsep khiyar syarat 

masih belum memenuhi aturan hukum Islam secara keseluruhan, terkadang 

yang menyebabkan kerugian dari salah satu pihak (pembeli dan penjual). 
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B.  Saran  

1. Disarankan kepada penjual dan pembeli untuk memberikan kepastian yang 

sesuai dan kesepakatan dalam waktu tempo agar tidak ada yang merasa 

dirugikan dalam hal jual beli tersebut. 

2. Agar pelaksanaan khiyar dalam akad jual beli ini sesuai dengan syariat Islam, 

maka hendaklah dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan 

dalam Islam serta untuk para pelanggan yang membeli baju, diharapkan untuk 

berhati-hati dalam membeli dan menetapkan perjanjian yang telah disepakati 

terhadap jual beli baju yang dilakukan. 
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Daftar Wawancara  

A. Untuk Penjual Di Toko Fachri (Lantai 1) Pasar 16 Ilir Palembang 

1. Sejak kapan berjualan di pasar 16 Ilir Palembang? 

2. Jenis baju apa saja yang di jual? 

3. Bagaimana mendapatkan barang yang akan di jual? 

4. Apa yang penjual ketahui tentang khiyar? 

5. Apa yang dilakukan apabila ada pembeli yang ingin menukar atau 

 mengembalikan barang yang telah mereka beli? 

6.  Bagaimana kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi? 

7. Bagaimana sistem transaksi jual beli baju muslim di toko Fachri (lantai 1)? 

8. Bagaimana  sistem pembayarannya? 

9. Apakah ada kerugian di dalam transaksi jual beli antara penjual dan 

 pembeli? 

10. Pernahkan ada pembeli yang mengembalikan baju karna a=da 

 cacat/kerusakan? 

B. Pembeli 

1. Kenapa anda memilih toko Fachri sebagai tujuan belanja? 

2. Apa penjual sudah memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang 

 yang akan anda beli? 

3. Apa yang anda ketahui khiyar? 

4. Bagiamana sistem transakasi jual beli yang anda lakukan di toko Fachri? 

5. Kapankah akad jual beli dilakukan? 
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6. Bagaimana kesepakatan yang anda lakukan dengan penjual? 

7. Bagaimana  sistem pelaksanaan yang diberikan penjual kepada pembeli? 

8. Apa yang anda lakukan apabila ternyata terdapat kerusakan atau cacat 

 pada barang yang anda beli? 

 


