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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAKELAR JUAL 

BELI MOTOR BEKAS DI PACITAN 

Abstrak 

Islam mensyariatkan perniagaan menggunakan wakil karena manusia 

membutuhkannya, yang kemudian disebut sebagai makelar. Praktik kemakelaran 

diperbolehkan dalam Islam jika keberjalanannya tidak mengandung unsur 

penipuan. Transaksi kemakelaran banyak dilakukan oleh warga di Pacitan terutama 

pada jual beli motor bekas. Pokok masalah dalam penelitian ini : pertama 

bagaimana cara praktik makelar jual beli motor bekas di Kabupaten Pacitan, kedua 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara praktik makelar jual beli motor 

bekas di Pacitan. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses 

terjadinya praktik makelar jual beli sepeda motor bekas di Kabupaten Pacitan dan  

untuk mengetahui kesesuaian praktik makelar jual beli sepeda motor bekas di 

Pacitan dengan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis deskriptif kualitatif yaitu melakukan wawancara kepada responden agar 

memperoleh data secara lisan dan tertulis untuk mengetahui fenomena praktik 

kemakelaran motor bekas di Pacitan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

normatif dan sosiologis yaitu mendekati permasalahan yang diteliti dengan melihat 

manfaat dan madharat dari praktik kemakelaran motor bekas di Pacitan yang 

ditinjau menggunakan teori dalam fikih muamalah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa praktik kemakelaran motor bekas di Pacitan sebagian besar 

menggunakan akad lisan dan sisanya menggunakan akad tertulis. Akad lisan 

dilakukan karena secara umum pembeli dan penjual sudah saling percaya kepada 

makelar. Penambahan harga yang dilakukan oleh makelar merupakan suatu hal 

yang sebagian besar diketahui oleh penjual dan pembelinya. Keuntungan yang 

diperoleh pihak makelar bervariasi tergantung oleh tahun keluaran motor, merk, 

dan kondisi dari motor namun rata-rata adalah sebanyak Rp. 500.000,00. 

Keuntungan yang diperoleh makelar tersebut masih dalam batas wajar serta harga 

yang ditawarkan masih sesuai dengan pasaran. Hukum dalam praktik kemakelaran 

motor bekas di Pacitan adalah sah sesuai syari’at karena sudah memenuhi rukun 

dan syarat dalam fikih muamalah. 

Kata kunci: Jual beli, makelar, motor bekas, hukum Islam. 

Abstract 

Islam requires commerce to use representatives because humans need them, which 

are then called brokers. Brokerage practices are permitted in Islam if the 

implementation does not contain an element of deception. Many people in Pacitan 

carry out brokerage transactions, especially for buying and selling used motorbikes. 

The main problems in this research are: first, how is the brokerage practice for 

buying and selling used motorbikes in Pacitan Regency, second, how is the Islamic 

law reviewing the way on brokerage practices for buying and selling used 

motorbikes in Pacitan. The purpose of this research is to determine the process of 

the brokerage practice for buying and selling used motorbikes in Pacitan District 

and to find out the suitability of the brokerage practice for buying and selling used 
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motorbikes in Pacitan with Islamic law. The method used in this research is a 

qualitative descriptive, namely conducting interviews with respondents in order to 

obtain data orally and in writing to determine the phenomena of used motorbikes 

brokerage practices in Pacitan. This study uses a normative and sociological 

approach, which is to approach the problem under study by looking at the benefits 

and harms of used motorbikes brokerage practices in Pacitan, which is reviewed 

using the theory of muamalah fiqh. The results of this study indicate that most of 

used motorbikes brokerage practices in Pacitan use oral contracts and the rest use 

written contracts. An oral contract is carried out because in general the buyer and 

seller have mutual trust in the broker. The additional price made by brokers is 

something that most sellers and buyers know. The profit earned by the broker varies 

depending on the year the motor is produced, the brand, and the condition of the 

motorbike but on average is as much as Rp. 500,000.00. The profits earned by the 

broker are still within reasonable limits and the price offered is still in accordance 

with the market. The law in the brokerage practice of used motorbikes in Pacitan is 

valid according to the syari'at because it comply with the pillars and requirements 

in muamalah fiqh. 

Keywords: Buying and selling, broker, used motorbikes, in Islamic law. 

1. PENDAHULUAN 

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan komunikasi dan hubungan 

interaksi dengan orang lain. Beberapa interaksi yang dilakukan berupa tolong 

menolong dalam hal jual beli, tukar-menukar, sewa menyewa, kemitraan bisnis dan 

bercocok tanam untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum. Hubungan 

manusia dalam interaksi sosial dibatasi oleh hukum-hukum dan prinsip-prinsip 

dasar Islam yang disebut sebagai muamalah. Bentuk muamalah yang diperbolehkan 

untuk dilakukan salah satunya adalah jual beli atau perdagangan. 

Jika dilihat dari aspek subjek dalam akad, jual beli atau perniagaan tergolong 

menjadi jual beli menggunakan lisan, perbuatan, dan wakil. Islam mensyariatkan 

perniagaan menggunakan wakil karena manusia membutuhkannya, yang kemudian 

disebut dengan makelar atau samsarah, yaitu orang yang menjembatani penjual dan 

pembeli untuk mempermudah perniagaan. Berdagang secara samsarah 

diperbolehkan secara agama jika keberjalanannya tidak mengandung unsur yang 

menipu. Bisnis makelar memiliki cakupan yang luas, contohnya yaitu jual beli 

ternak, kendaraan bermotor, properti, dropship, dan reseller. Di Indonesia, 

penjualan kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jenis 

kendaraan bermotor yang paling diminati adalah sepeda motor, karena merupakan 
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alat transportasi yang praktis dan lebih murah dibandingkan dengan kendaraan 

beroda empat. 

Penggunaan jasa perantara pada perniagaan motor bekas cukup diminati oleh 

warga di Kabupaten Pacitan, baik dalam menjualkan motor bekasnya maupun 

mencarikan motor bekas. Alasan yang melatarbelakangi para warga menggunakan 

jasa makelar adalah dapat mempermudah, lebih praktis, dan mempercepat warga 

dalam mencari dan menjual motor bekasnya. Pada dasarnya, posisi makelar 

merupakan perantara untuk kedua pihak, namun dalam praktiknya tidak sedikit 

perantara yang mengambil laba sebanyak-banyaknya dengan memanipulasi harga 

yang tidak sesuai dengan pasaran tanpa sepengetahuan pihak penjual dan pembeli. 

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas di Pacitan. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif-kualitatif untuk mendapatkan data 

penelitian. Penulis akan melakukan wawancara kepada responden untuk 

memperoleh data secara tertulis maupun lisan yang akurat untuk mengetahui 

secara terperinci mengenai fenomena praktik kemakelaran pada perniagaan motor 

bekas di Pacitan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis 

serta fokus pada satu permasalahan yang relevan dengan fenomena yang 

diselidiki. Penulis mendekati permasalahan yang diteliti dengan melihat manfaat 

dan madharat dari praktik makelar sepeda motor bekas di Pacitan yang ditinjau 

menggunakan teori dan konsep dalam fikih muamalah. 

Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, dimana sumber data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden berupa hasil wawancara 

mengenai praktik kemakelaran motor bekas yang berada di showroom maupun dari 

luar showroom di Kota Pacitan. Sedangkan data sekunder adalah data pelengkap 

dari artikel, buku, dan dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam mendapatkan 

data meliputi tiga cara yaitu 1) Observasi 2) Wawancara 3) Dokumentasi. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Praktik Kemakelaran Dalam Jual Beli Motor Bekas di Pacitan 

Praktik kemakelaran motor bekas ini terletak di Kecamatan Pacitan, Kabupaten 

Pacitan, Jawa Timur. Menurut Bapak Feri Taufiqin umur 41 tahun warga Dsn. 

Kebon RT 05/RW 03 Ploso Pacitan yang saya temui di kediamannya, mengatakan 

bahwa kegiatan jual beli motor bekas di Pacitan dengan menggunakan jasa makelar 

karena terbatasnya waktu dan kemampuan pembeli untuk memilih barang yang 

diinginkan atau dibeli. Hal ini dianggap praktis dan mudah untuk para pembeli. 

Selain itu, makelar ini dianggap lebih mengetahui pemasaran atau barang yang akan 

di jualnya. 

Menurut Bapak Robi Pamuaji warga RT 01/RW 03 Baleharjo Pacitan yang 

bekerja sebagai makelar bahwa pada awalnya praktik jual beli terjadi ketika ada 

seorang pembeli yang menemui pihak makelar dengan tujuan untuk dicarikan 

motor bekas yang sesuai dengan keinginannya. Dalam perbincangan tersebut akan 

dibahas mengenai kondisi motor, kelemahan, kelebihan, dan harga motor. 

Kemudian selanjutnya pembeli dan makelar melakukan akad untuk mencarikan 

motor bekas yang dibutuhkan oleh pembeli. Setelah itu makelar mencarikan motor 

bekas yang dimaksud di penjual. Dalam hal ini ketika makelar sudah berhasil 

menemukan motor bekas yang sesuai dengan keinginan pembeli maka selanjutnya 

makelar menemui pembeli dengan membawa motor bekas dari penjual tersebut 

untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam negosiasi tersebut terdapat proses 

penawaran harga yang dilakukan oleh pembeli (pihak pertama) dan makelar (pihak 

ketiga). Jika terjadi kesepakatan antara pembeli dan makelar mengenai harga motor 

bekas atau pembeli jadi membeli motor bekas tersebut, maka makelar mendapatkan 

untung dari hasil penjualan motor bekas tersebut. Selain itu, pihak makelar biasanya 

ada yang memberikan garansi jika terjadi kerusakan terhadap sepeda motor bekas 

yang diperjualbelikan dengan rentang waktu sekitar satu minggu. Namun jika tidak 

terjadi kesepakatan dalam praktik jual beli tersebut maka risiko yang dialami 

makelar adalah tidak memperoleh keuntungan atau upah dan membuang waktu 

yang telah digunakan. Selain itu, konflik yang dialami oleh pihak makelar di 

lapangan adalah tejadinya persaingan harga dengan makelar lain pada suatu barang. 
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Menurut Bapak Imam Manafi warga Lingk. Krajan Kidul RT O4/RW 05 

Ploso Pacitan, praktik makelar salah satunya berawal dari seorang pembeli bernama 

Suparno mendatangi beliau untuk dicarikan motor bekas Honda Vario keluaran 

tahun 2014. Kemudian Bapak Imam Manafi memberikan alternatif pilihan dari 

beberapa motor yang diketahui. Pilihan jatuh pada motor yang dijual oleh Bapak 

Rosyid. Setelah itu terjadi akad dan kesepakatan awal antara pembeli dan makelar 

dalam menentukan motor bekas pilihan pembeli atau Bapak Suparno. Langkah 

selanjutnya adalah Bapak Imam Manafi mendatangi Bapak Rosyid dan 

mendiskusikan mengenai motor bekas yang pernah ditawarkan yaitu Honda Vario 

tahun 2014. Bapak Rosyid dan Bapak Imam Manafi membuat kesepakatan harga, 

dari kesepakatan harga tersebut pihak makelar sudah mengetahui harga pasaran 

dimana makelar juga mendapatkan keuntungan dari penjualan motor bekas tersebut 

biasanya keuntungan berlebih mencapai sekitar Rp 500.000,00. Motor Vario 2014 

disepakati dengan harga Rp. 14.800.000,00. Besaran keuntungan berlebih yang 

diperoleh makelar tersebut terkadang diketahui oleh penjualnya dan ada juga yang 

tidak mengetahuinya. Pada Penjual Bapak Rosyid ini kebetulan mengetahui besaran 

keuntungan yang diperoleh pihak makelar. Setelah itu Bapak Imam Manafi 

meminta surat-surat kelengkapan dari motor bekas tersebut. 

Selanjutnya Bapak Imam Manafi mendatangi pembeli yaitu Bapak Suparno 

dengan membawa sepeda motor Vario 2014. Bapak Imam Manafi memberikan 

harga Vario 2014 sebesar Rp. 15.300.000,00. Setelah terjadi kesepakatan atau 

kecocokan antara pembeli dan makelar mengenai harga dan kondisi fisik dari motor 

bekas tersebut maka motor tersebut jadi dibeli oleh Bapak Suparno. Kemudian 

terjadilah transaksi jual beli atau pembayaran secara tunai oleh Bapak Sumarno 

kepada Bapak Imam Manafi disertai dengan penyerahan sepeda motor beserta 

kelengkapan suratnya. Biasanya ada beberapa makelar yang memberikan garansi 

jika terjadi kerusakan pada sepeda motor bekas yang diperjual belikan, akan tetapi 

Bapak Imam Manafi tidak memberikan garansi pada pembelinya. 

3.2. Analisis Hukum Islam Terhadap Bentuk Perjanjian Makelar dengan 

Pembeli dan Penjual 

Menurut ulama Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini, jual beli atau 
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perniagaan merupakan tindakan penukaran barang yang dimiliki oleh kedua pihak 

melalui akad yang mengacu pada syari’at. Muamalah yang diperbolehkan dalam 

hukum Islam salah satunya yaitu perniagaan atau jual beli, sebagaimana yang 

terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu jual beli atau perniagaan 

diperbolehkan untuk dilakukan manusia dalam mencukupi keperluan sehari-

harinya, namun dalam perniagaan tersebut harus mematuhi aturan yang sesuai 

dengan hukum Islam atau ketetapan dari Allah SWT. Jual beli yang tidak sesuai 

dengan syariat Islam adalah tidak sah dan tidak diperbolehkan, misalnya jual beli 

yang didalamnya terdapat penipuan atau kecurangan yang merugikan pihak lain. 

Pekerjaan makelar hukumnya diperbolehkan apabila telah memenuhi 

ketentuan hukum Islam. Sahnya pekerjaan makelar harus memenuhi beberapa 

syarat, antara lain sebagai berikut: 

Kesepakatan bersama kedua pihak. Di dalam QS An-Nisa’ (4: 29) 

terkandung makna bahwa perniagaan atau jual beli harus berjalan berdasarkan 

prinsip keridhaan dari pembeli dan penjual. Masing-masing pihak wajib 

menyepakati dan setuju tentang isi dari perjanjian tersebut secara sukarela dan 

tidak terpaksa, didalamnya tidak mengandung kecurangan maupun penekanan dari 

pihak manapun. Begitu juga dengan praktik makelar di Pacitan, kedua belah pihak 

yaitu pembeli atau penjual dan makelar telah membuat perjanjian atas kesepakatan 

dan kerelaan bersama secara lisan maupun tertulis dengan materai di awal 

pertemuan. 

Objek dalam perjanjian memiliki manfaat yang diketahui secara real serta 

dapat diserahterimakan. Praktik makelar sepeda motor bekas dapat diketahui 

manfaatnya dan dapat diserahkan secara real. 

Objek dalam perjanjian tidak termasuk suatu hal yang diharamkan. Objek 

berupa sepeda motor bekas bukanlah sesuatu yang haram atau maksiat. 

Berdasarkan analisa di atas, dapat diketahui bahwa praktik kemakelaran 

sepeda motor bekas di Pacitan telah memenuhi syarat sahnya pekerjaan makelar 

secara hukum Islam. Dalam praktiknya di lapangan, ada dua cara awal terbentuknya 

transaksi kemakelaran sepeda motor bekas di Pacitan yaitu: 

Pertama adalah pembeli atau konsumen menghubungi makelar 
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agar dibantu dalam mencarikan motor bekas yang dibutuhkan konsumen. 

Pembeli memberikan informasi mengenai tipe dan merk motor bekas yang 

dicari beserta kisaran harga yang diinginkan pembeli misalnya yaitu vario 

2014 sekitar harga 15 jutaan. Setelah itu pihak makelar mengiyakan 

permintaan dari pembeli dan terjadilah akad lisan diantara makelar dan 

pembeli. Pembeli akan membeli motor tersebut jika sepakat dan cocok 

mengenai harga dan kondisi dari motor bekas. Kemudian selanjutnya 

makelar menghubungi para penjual motor sesuai dengan motor yang dicari 

pembeli. Setelah mendapatkan motor yang sekiranya sesuai dengan 

permintaan pembeli maka makelar mulai melakukan tawar menawar 

dengan penjual motor bekas. Kemudian diantara keduanya sepakat dengan 

harga Rp. 14.800.000,00. Penjual memperbolehkan menaikkan harganya 

dengan kelebihannya merupakan keuntungan untuk makelar, asalkan 

penjual dapat menerima bersih sejumlah Rp. 14.800.000,00. Setelah 

keduanya sepakat, maka makelar meminta kelengkapan surat-surat 

kendaraan dan terjadilah akad lisan antara makelar dengan penjual. 

Selanjutnya makelar mendatangi pembeli untuk memperlihatkan motor 

yang dicari. Kemudian makelar dan pembeli melakukan tawar menawar 

harga dan makelar mematok harga pas sebesar Rp. 15.300.000,00. Jika 

pembeli sepakat terhadap harganya dan sesuai dengan kondisi motor maka 

pembeli membayar tunai motor tersebut. Kemudian makelar dapat 

menghubungi penjual dan memberikannya uang motor yang terjual 

sebesar Rp. 14.800.000,00 sesuai perjanjian awal. Namun jika pembeli 

tidak cocok dan menawar harga dibawah harga Rp 15 Juta maka motor 

tersebut dikembalikan kepada penjual motor tanpa upah yang diperoleh 

dari makelar. 

Tipe yang kedua yaitu penjual mendatangi makelar untuk 

menjualkan motor bekas yang dimilikinya yaitu Beat 2015. Penjual dan 

makelar kemudian melakukan tawar menawar mengenai harga motor 

sesuai dengan kondisi motor. Akhirnya disepakati harga motor tersebut 

adalah Rp. 9.500.000,00. Penjual memperbolehkan jika makelar 
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menaikkan harga motor asalkan penjual dapat terima bersih dari penjualan 

tersebut, dan makelar menyetujui hal tersebut. Sehingga terjadilah akad 

secara lisan antara penjual dan makelar. Ada juga makelar yang 

menerapkan akad tertulis bermaterai agar lebih jelas dan tidak 

menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari, namun praktik makelar di 

Pacitan umumnya hanya menggunakan lisan saja dalam berakad karena 

kedua belah pihak sudah saling percaya. Selanjutnya pihak makelar 

mengupload informasi penjualan motor tersebut di media sosial. Selain itu, 

makelar juga menghubungi lewat chat atau sms kepada para pelanggannya 

yang bisa saja membutuhkan motor tersebut. Kemudian ada pembeli yang 

menghubungi makelar bahwa dia membutuhkan motor tersebut dan ingin 

melihat kondisi fisik motornya. Setelah itu, makelar mendatangi rumah 

pembeli tersebut dengan membawa sepeda motor yang dijual. Kemudian 

terjadilah tawar menawar antara makelar dengan pembeli. Makelar 

mematok harga motor sebesar Rp 10 Juta. Jika kesepakatan akhir antara 

makelar dengan pembeli masih di atas Rp. 9.500.000,00 maka makelar 

melepaskan atau menjual motor itu, selanjutnya makelar memberikan uang 

penjualan kepada penjual sebesar Rp. 9.500.000,00 sesuai perjanjian awal, 

dan sisanya untuk makelar. Namun jika pembeli hanya berani dengan 

harga di bawah Rp. 9.500.000,00 maka transaksi jual beli tidak jadi 

dilakukan, sehingga makelar mencari dan menunggu adanya pembeli yang 

lain.  

Perjanjian atau akad tersebut pada faktanya di lapangan sebagian besar 

berupa akad lisan namun ada juga makelar yang menerapkan akad secara tertulis 

dengan materai. Akad lisan banyak digunakan antara makelar dengan pembeli dan 

penjual di Pacitan karena pembeli dan penjual sudah percaya pada makelar yang 

bersangkutan.  

Bentuk akad yang digunakan dalam praktik makelar di Pacitan selanjutnya 

akan ditinjau secara hukum Islam apakah sudah sesuai syari’at atau tidak. Syari’at 

Islam telah menetapkan rukun dan syarat agar jual beli atau perniagaan dikatakan 

sah yaitu meliputi akad atau perjanjian, pembeli dan penjual, serta objek dalam 
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akad atau perjanjian. 

Akad atau perjanjian merupakan sebuah persetujuan dari pihak yang 

bersangkutan yaitu pembeli dan penjual. Selain itu perjanjian juga merupakan 

bentuk keridhaan dari kedua pihak. Keridhaan tidak dapat diketahui secara kasat 

mata atau terlihat dari luar karena hal tersebut berkaitan dengan hati seseorang, 

akan tetapi hal tersebut dapat diindikasikan dengan terjadinya perjanjian atau akad 

dari kedua pihak. 

Sama halnya dengan gejala-gejala yang terdapat di kehidupan masyarakat 

bahwa dalam praktik kemakelaran di Pacitan terdapat akad lisan dan tertulis yang 

dilakukan pihak makelar dengan pembeli maupun penjual. Dan akad tersebut 

dilakukan secara sukarela yang berdasarkan pada rasa kepercayaan yang ada pada 

kedua pihak. 

Penjual (ba’i) dan pembeli (musytari) merupakan dua subjek yang ada 

dalam perniagaan atau jual beli. Dalam praktik makelar sudah pasti dengan adanya 

pihak pembeli dan penjual. Pihak pembeli dan penjual dalam praktik kemakelaran 

di Pacitan adalah orang yang berakal serta saling ridha terhadap perniagaan motor 

bekas tersebut. 

Objek dalam akad meliputi semua barang yang diperdagangkan. Berikut 

adalah syarat-syarat ma’qud alaih (barang) yang diperjualbelikan: Suci 

barangnya; Milik seseorang; Dapat dimanfaatkan; Diperbolehkan untuk 

diserahterimakan pada saat perjanjian berlangsung atau waktu kapan saja saat 

perniagaan berlangsung dengan kesepakatan bersama; Objeknya dapat diketahui; 

Objek yang diperdagangkan bersifat jelas serta bisa dimiliki. 

Dari semua poin-poin syarat yang menjadi ma’qud alaih (barang) di atas, 

maka praktik makelar sepeda motor bekas telah memenuhi sebagai barang yang 

diperjualbelikan. Karena sepeda motor bekas tidak najis, merupakan milik 

seseorang yaitu penjual motor serta merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. 

Sepeda motor bekas yang telah dicarikan oleh makelar selanjutnya diserahkan 

langsung kepada pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli. 

Berdasarkan hasil analisa kesesuaian hukum Islam yang telah dipaparkan 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan kemakelaran dan bentuk akad 
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yang terjadi di Pacitan telah sesuai atau sah sesuai syari’at hukum Islam.  

3.3. Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Harga Oleh Makelar 

Hukum dari pekerjaan sebagai makelar adalah halal, dimana seorang perantara 

menjadi penghubung untuk pembeli dan penjual yang kemudian memudahkan 

mereka untuk berdagang serta memperoleh laba. Berikut adalah penjelasan dari 

sebuah hadits mengenai keuntungan dalam perniagaan: 

 

 

“Dari Ibnu Abbas r.a, dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kalau 

seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan 

harga itu adalah untuk engkau” (H.R. Bukhari). 

Berdasarkan uraian hadist tersebut menunjukkan bahwa seorang makelar 

diperbolehkan atau sah jika menaikkan harga dari yang telah disepakati dengan 

penjual, dalam hal ini harga yang ditetapkan makelar masih dalam batas kewajaran 

sesuai pasaran tanpa ada penekanan yang berlebihan kepada pihak penjual pemilik 

barang. Berikut adalah beberapa variasi keuntungan yang diperoleh pihak makelar 

di Pacitan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wawan Supriono. 

 

Tabel 1. Variasi Jumlah Keuntungan Makelar 

No Jenis Motor Tahun Harga Jual Fee/Keuntungan 

1 Beat 2015 Rp. 10 Juta Rp. 500.000,00 

2 RC 1991-1992 Rp. 1 Juta Rp. 100.000,00 – Rp. 150.000,00 

3 Vixion 2012 Rp. 11 Juta Rp 500.000,00 

4 Vega ZR 2010 Rp. 4,5 Juta Rp. 500.000,00 

5 Vario 2018 Rp. 15 Juta Rp. 1.000.000,00 

Variasi keuntungan tersebut diperoleh makelar dipengaruhi oleh faktor 

merk motor, tahun keluaran motor, dan kondisi fisik dari motor bekas. Secara 
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umum makelar mengambil untung sebanyak Rp. 500.000,00 dan masih sesuai 

dengan harga pasaran. Uang yang diberikan kepada penjual juga bersih sesuai 

dengan perjanjian awal tanpa ada yang dikurangi, karena makelarpun sudah 

mendapatkan untung dari transaksi tersebut. Contohnya adalah Beat tahun 2015 

itu perjanjian dengan penjual yaitu motor dengan harga Rp. 9.500.000,00 yang 

kemudian oleh makelar dijual kepada pembeli sebesar Rp. 10 Juta, sehingga jika 

motornya sudah terjual maka makelar akan memberikan uang hasil penjualan 

sebesar Rp. 9.500.000,00 kepada penjual sesuai akad tanpa menguranginya dan 

sisanya adalah keuntungan untuk makelar. 

Praktik makelar merupakan akad al-ijarah ‘alaa’mal. Makelar wajib 

diberikan upah ketika sudah selesai pekerjaannya yaitu ketika sudah berhasil 

menjual motor bekas kepada pembeli. Makelar berhak menerima upah atau 

keuntungan karena kerja kerasnya dalam mencarikan motor bekas pada pembeli 

dan menjualkan motor pada penjual.  

Oleh karena itu, berdasarkan hukum Islam yang telah dipaparkan dan 

melihat fakta praktik makelar yang berada di Pacitan, maka penulis menyimpulkan 

bahwa praktik penambahan harga oleh makelar di Pacitan adalah sah dan masih 

sesuai dengan syari’at hukum Islam. Dalam praktik makelar tersebut sudah 

mencukupi rukun dan syarat dalam perniagaan serta tidak merugikan pihak pembeli 

dan penjual karena tawar menawar masih dalam batas kewajaran sesuai harga pasar. 

Pihak pembeli dan penjual merasa terbantu karena dapat tercapainya keinginan 

masing-masing dengan harga yang sesuai pasaran. Keuntungan berlebih yang 

diperoleh makelar tidak mengandung unsur penipuan dan intimidasi dan hal 

tersebut merupakan hak dari makelar karena telah selesai melaksanakan 

pekerjaannya. 

4. PENUTUP 

Praktik makelar jual beli sepeda motor bekas di Pacitan sebagian besar 

menggunakan akad lisan, namun ada makelar yang menerapkan akad tertulis 

bermaterai antara pihak makelar dengan pembeli maupun penjual. Pada akad 

biasanya penjual dan makelar sudah melakukan tawar menawar untuk harga dari 

sepeda motor bekas tersebut, penjual juga memperbolehkan jika makelar 
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menaikkan harga jualnya kepada pembeli. Di pacitan secara umum makelar 

mendapatkan untung berlebih sekitar Rp. 500.000,00. Namun keuntungan yang 

diperoleh dipengaruhi oleh merk, tahun keluaran motor, dan kondisi dari motor. Hal 

tersebut masih dalam batas wajar dan sesuai dari harga pasaran. Ketika pembeli 

sudah deal dalam membayar uang motor bekas, maka uang hasil penjualan akan 

diberikan kepada penjual dengan nominal sesuai dengan perjanjian awal tanpa 

menguranginya. 

Hukum dalam praktik kemakelaran di Pacitan adalah sah sesuai syariat karena 

sudah memenuhi rukun dan syarat dalam perniagaan tanpa merugikan pihak 

pembeli dan penjual karena tawar menawar mengenai harga motor masih dalam 

batas kewajaran sesuai harga pasar tanpa adanya intimidasi atau kecurangan. 

Keuntungan yang diperoleh makelarpun masih dalam batas wajar dan hal tersebut 

adalah hak makelar setelah bekerja dalam memenuhi atau menyelesaikan 

pekerjaannya. 
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