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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak dahulu, jual-beli merupakan perangkat yang tak terpisahkan 

dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang ingin dicapainya. 

Aktifitas sehari-hari yang dilakukan tak jauh dari kegiatan jual-beli. 

Cara dalam melakukan transaksi jual-belipun meliputi banyak cara 

diantaranya adalah dengan menggunakan sistem return yang artinya 

pemulangan kembali. Dalam hal ini maksudnya bahwa barang yang sudah 

dibeli bisa dikembalikan apabila barang tersebut tidak terjual lagi. 

Transaksi ini biasanya dilakukan oleh penjual dengan distributor atau 

reseller. 

Namun pada prakteknya, banyak terjadi kesalahpahaman dalam 

mengartikan apa yang dinamakan dengan sistem return itu sendiri, 

sehingga dengan demikian pihak penjual sering merasa dirugikan dengan 

sikap pembeli yang sewenang-wenang dalam mengembalikan barang 

dagangannya yang tidak laku terjual, karena biasanya para pembeli atau 

distributor memulangkan barang dengan kondisi yang tidak sama pada 

saat ia membeli atau mengambil barang dagangan, artinya barang 

dagangan yang dibeli ternyata sudah rusak ataupun tidak layak untuk 

dijual lagi karena keadaannya yang sudah lusuh akibat banyaknya tangan 

yang memegang atau mencoba barang tersebut. Kasus seperti ini yang 
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akan penulis teliti didalam transaksi jual-beli di toko batik Tiga Negeri 

Pekalongan. 

Apabila merujuk kepada Al-Qur’an, Allah SWT telah 

memperingatkan dalam firmanNya yang berbunyi: 

 �ِ�ْ�	َ�ِطِ� إِ� ْ�َُ��َْ� �َ� آَ��ُ�ا � �َ�ُْ��ُ�ا أَْ�َ�ا�َُ�ْ��َ� أَ�ُّ�َ� ا�َِّ ْ أَْن �َُ��َن �َِ)�َرةً َ$ْ� �ََ#اٍض ِ�ْ�ُ�

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”. (Q.S. An-Nisâ’ (4): 29). 

Ketentuan ayat diatas mengandung artian bahwa, keridhoan 

menjadi salah satu faktor penyebab untuk menjadikan transaksi itu sah 

secara kacamata syari’at Islam. 

Adanya kasus diatas, penulis mencoba untuk dapat menyelesaikan 

masalah sehingga diharapkan kedepannya antara penjual dan pembeli 

mampu melakukan transaksi dengan mengedepankan rukun dan syaratnya 

sehingga akan timbul adanya rasa saling ridho dalam melakukan transaksi 

agar tidak terjadi transaksi yang batal secara syari’at Islam.  

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

dengan Menggunakan Sistem Return di Toko Batik Tiga Negeri 

Pekalongan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, 

maka masalah dapat dirumuskan berupa pertanyaan yaitu : 
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Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap jual-beli dengan 

menggunakan sistem return di toko batik Tiga Negeri Pekalongan?. 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui sah tidaknya transaksi jual-beli dengan menggunakan 

sistem return di toko batik Tiga Negeri Pekalongan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat mengembangkan dan menumbuhkan ilmu 

pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat 

yang membutuhkan pengetahuan lebih dan selanjutnya penelitian ini 

diharapkan mampu menjadi stimulasi (perangsang) bagi penelitian 

selanjutnya. 

Dengan demikian pengkajian secara mendalam berlangsung dan 

memperoleh hasil secara maksimal. 

2. Secara Praktis 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya 

memahami rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual-beli 

khususnya dalam akad sistem return. 


