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JUAL BELI KREDIT KOMPUTER PRESPEKTIF HUKUM ISLAM 

(STUDI KASUS CV PRIMA KOMPUTER PEMALANG) 

Abstrak 

Jual beli dengan sistem pembayaran melalui kredit atau angsuran sering terjadi 

suatu permasalahan terkait hukum jual beli yang menyertainya, terutama ketidak 

jelasan jangka waktu pembayaran. Karena jual beli harus terpenuhi rukunnya atau 

harus ada pihak yang melakukan akad, ijab qabul dan barang objek akad. Penelitian 

ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik  dari toko tersebut. 

Sedangkan untuk metode pengumpulan data, penulis menggunakan 3 metode 

pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya 

penulis menganalisis data tersebut dan menarik kesimpulan menggunakan analisis 

deduktif. Kemudian dianalisis menggunakan reduksi, penyajian dan penarikan 

kesimpulan terhadap data yang dikumpulkan. Hasil dari penelitian ini antara lain:1) 

Praktik jual beli komputer secara kredit dilakukan memlalui tiga langka yaitu, 

pembayaran pertama dibayarkan kepada pemilik took. Kemudian pembayaran 

kedua dapat dibayar secara cash maupun transfer melalui rekening bank. Dan 

pembayaran ketiga dibayar untuk melunasi tagihan terhadap cicilan kredit 

computer. 2) Praktik jual beli kredit komputer dalam hukum Islam telah memenuhi 

syarat jual beli pada umumnya, tidak ada unsur keterpaksaan antara penjual 

maupun pembeli. Kemudian, jual beli tersebut termasuk ke dalam Bai’ Taqsit. 

Kata kunci: Jual Beli Kredit, Jual Beli Kredit dalam Hukum Islam  

 

Abstract 

Sale and purchase with a payment system through credit or installments, there are 

often problems related to the sale and purchasing law that accompanies it, 

especially the unclear payment period. Because buying and selling must fulfill the 

pillars or there must be a party who does the contract, qabul consent and the object 

of the contract. This research is included in the type of field research (Field 

Research) with a descriptive qualitative approach. The subject in this study is the 

owner of the shop. As for the data collection method, the author uses 3 methods of 

data collection, namely, observation, interviews, and documentation. Furthermore, 

the authors analyze the data and draw conclusions using deductive analysis. Then 

analyzed using reduction, presentation and drawing conclusions on the data 

collected. The results of this study include: 1) The practice of buying and selling 

computers on credit is carried out through three steps, namely, the first payment is 

paid to the shop owner. Then the second payment can be paid in cash or transfer 
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through a bank account. And the third payment is paid to pay off the bill against 

computer credit installments. 2) The practice of buying and selling computer credit 

in Islamic law has met the requirements of buying and selling in general, there is 

no element of coercion between the seller and the buyer. Then, the sale and 

purchase is included in Bai 'Taqsit. 

Keywords: Buying and Selling Credit, Buying and Selling Credit in Islamic Law 

 

1. PENDAHULUAN 

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang terhormat dalam agama Islam bagi seorang 

penjual barang, jasa, hewan dan benda halal. Sebagai muslim, baik secara individu maupun 

berkelompok tidak diperbolehkan untuk mengerjakan hal apapun yang dilarang oleh ajaran 

hukum Islam, seperti berniaga yang terikat dengan seperangkat iman dan akhlak disertai 

moral etik bagi setiap aktifitas ekonominya dalam posisi sebagai produsen, konsumen 

maupun distributor untuk melakukan transaksi guna mengembangkan usahanya. 

Praktik jual beli mengalami perkembangan seiring modernisasi zaman saat ini dan 

menyebabkan terjadinya berbagai inovasi terhadap metode yang digunakan oleh pihak 

produsen maupun konsumennya dalam bertransaksi. Salah satu transaksi yang sering 

bermunculan pada zaman ini adalah dengan pembiayaan cicilan melalui perusahaan 

penyedia jasa kredit. Dalam melakukan transaksi dengan metode kredit tersebut, terdapat 

syarat yang dibedakan menjadi tiga, yaitu 1) Syarat harga atau tsaman, 2) Cara angsuran 

atau taqsif, dan 3) Tujuan Akad atau muqtada al-aqad. 

Dilihat dari prespektif hukum sayriat, sistem pembayaran melalui kredit atau angsuran 

sering terjadi suatu permasalahan terkait hukum jual beli yang menyertainya, terutama 

ketidak jelasan jangka waktu pembayaran. Karena jual beli harus terpenuhi rukunnya atau 

harus ada pihak yang melakukan akad, ijab qabul dan barang objek akad. Menurut 

madzhab Syafi’I, hukum jual beli kredit dengan syarat penetapan jangka waktu 

pembayaran sangatlah penting untuk diperhatikan kejelasannya, jika tidak jelas maka 

hukum dari jual beli tersebut adalah batil (rusak). 
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Perusahaan CV Prima Komputer bertempat di Kota Pemalang merupakan salah satu 

perseroan yang menjalankan usaha perdagagan eceran komputer, peralalatan dan 

perlengkapannya, selain itu juga menjalani usaha jasa perakitan komputer, pembuatan 

berbagai mesin komputasi seperti komputer deskop, laptop, tablet dan server. Dari macam-

macam barang dan jasa yang telah disebutkan, pihak perusahaan menjalankan transaksi 

dengan metode kredit, yaitu pelunasan biaya dengan cicilan perbulan dengan tempo yang 

telah ditentukan oleh penjual dan pembeli. CV Prima Komputer menjalankan jual beli 

kredit dengan batasan penjualan barang berupa komputer, tablet dan perlengkapan CPU 

dengan ketentuan uang muka dibayarkan minimal sebesar 30% dari harga asli produk, serta 

dilunasi dalam tempo; satu bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan (satu tahun) dengan 

ketentuan biaya yang telah disepakati antara produsen dan konsumen. 

 Fakta dilapangan menunjukkan bahwa di perusahaan CV Prima Komputer, penulis 

menemukan bahwa perusahaan yang menjalankan bisnis dalam perjual-belian barang dan 

perlengkapan komputer tersebut melayani transaksi dengan metode kredit. Selanjutnya 

penulis akan mengkaji tentang jual beli yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, apakah 

sesuai dengan hukum Islam dalam pelaksanaan transaksi jual beli kreditnya.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan pada 

rumusan masalah yaitu, bagaimana praktik jual beli kredit computer di CV Prima 

Komputer Pemalang dan dalam prespektif hukum Islam? Dengan tujuan untuk mengetahui 

praktik jual beli kredit computer di CV prima computer secara umum dan menurut hokum 

Islam. 

2. METODE 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun lokasi penelitan bertempat di Kota Pemalang pada 

CV Prima Komputer. Subjek dalam penelitian ini adalah owner dari toko tersebut. 

Sedangkan untuk metode pengumpulan data, penulis menggunakan 3 metode 

pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, selanjutnya penulis menganalisis data tersebut dan menarik kesimpulan 
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menggunakan analisis deduktif. Kemudian dianalisis menggunakan reduksi, penyajian dan 

penarikan kesimpulan terhadap data yang dikumpulkan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Praktik Jual Beli Kredit di CV Prima Komputer. 

Prima komputer merupakan toko Elektronik yang berlokasi di Kota 

Pemalang dengan label perusahaan yang disebut CV. Barang yang dijual di 

toko ini yaitu berupa Laptop, Prosesor, Notebook, dan aksesoris komputer 

lainya. Proses transaksi jual beli kredit di CV Prima Komputer dilakukan 

dengan pembayaran uang muka atau DP pada awal pembelian. Kemudian 

pembeli dapat melunasi kekurangannya secara angsur selama tiga bulan 

minimal dan 12 Bulan Maksimal sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan 

antara penjual dan pembeli. 

Transaksi jual beli kredit pada CV Prima Komputer dapat dilakukan oleh 

konsumen dengan langkah-langkah sebagai berikut: Cicilan pertama 

diserahkan langsung kepada pihak toko. Cicilan kedua atau seterusnya bisa 

secara cash maupun transfer ke rekening toko dengan menyertakan bkti 

transfer kepada pihak toko. Pihak konsumen harus menyimpan bukti nota 

pembayaran atau struk transfer sebagai syarat dan bukti untuk diterimanya 

pembayaran angsuran perbulan. 

Penetapan jumlah angsuran telah ditetapkan oleh pihak Toko dan 

konsumen harus patuh dan tepat waktu dalam membayar angsuran kepada CV. 

Prima Komputer, dikarenakan terdapat sanksi yang harus dibayar oleh 

konsumen kepada pihak toko apabila sudah melebihi jatuh tempo untuk 

mengangsur tagihan cicilan. Uang muka atau DP di awal pembayaran 

dijadikan sebagai tanda jadi untuk pembelian kredit, sedangkan perincian 
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pembagiannya yaitu 10% untuk biaya registrasi dan sisanya menjadi jaminan 

bagi penjual atas jual beli kredit kepada pembeli. Syarat yang harus dipenuhi 

oleh konsumen yang membeli secara kredit, syarat-syarat tersebut yaitu: Foto 

Copy Kartu Keluarga atau KK dan Foto Copy Kartu Tanda Pendduk atau KTP. 

Jika ditemukan pembeli telat pada saat tempo cicilan, maka akan dikenakan 

denda sebesar 0.8% dari tagihan perbulan. 

Berdasarkan teori pada BAB II dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 

275 bahwa jual beli diperbolehkan jika tidak terdapat unsur riba. Maksudnya 

adalah asal hukum dalam transaksi jual beli diperbolehkan dengan syarat tidak 

mencari keuntungan dengan riba”. Terdapat kebolehan melaksanakan 

transaksi jual beli atas dasar sama-sama ridha, maksudnya yaitu tidak ada yang 

merasakan kerugian saat bertransaksi. Sedangkan pelaksanaan jual beli harus 

sesuai dengan hukum Islam dalam syariat. Praktik jual beli kredit di CV Prima 

Komputer dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya kesepakatan antara penjual dengan pembeli bahwa sistem jual 

beli kredit di toko tersebut harus melakukan pembayaran cicilan dan disertai 

dengan uang muka sebagai tanda jadi. Tidak ada unsur keterpaksaan atas 

kebijakan jual beli kredit dari toko terhadap pembeli. 

3.2. Praktik Jual beli Kredit di CV Prima Komputer Prespektif Hukum Islam 

Jual beli kredit antara penjual dengan pembeli didasari atas dasar suka 

sama suka, tidak ada unsur keterpaksaan dari pembeli maupun pemilik CV 

Prima Komputer. Transaksi jual beli secara kredit dikatakan sah apabila 

berdasarkan kepada suka sama suka dari kedua belah pihak yang bertransaksi. 

Akad tidak sah juka salah satu pihak dalam keadaan keterpaksaan atau merasa 

ditipu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli kredit komputer 

di CV Prima Komputer telah memenuhi syarat sah dalam jual beli, karena 
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antara penjual dan pembeli melakukan transaksi secara suka rela atau sama 

suka. 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli kredit menjadi 

sah yaitu; Pertama, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga 

kredit dan jangka waktu pembayaran. Sedangkan dalam hasil penelitian di CV 

Prima Komputer menunjukkan bahwa penentuan harga dan waktu terhadap 

transaksi kredit telah diketahui oleh penjual maupun pembeli. 

Kedua, penjual dan pembeli harus menentukan akad jual beli yang 

ditawarkan, yaitu tunai atau kredit. CV. Prima Komputer menerima 

pembayaran secara kredit dengan alasan apapun, akan tetapi harus memenuhi 

syarat dari pihak Toko. Konsumen yang telah sepakat dengan pembelian 

komputer secara kredit, maka harga dari komputer tersebut harus diangsur 

perbulan. 

Ketiga, ketentuan jual beli kredit dalam syara’ hanya ada dua pihak yang 

terkait, yakni pihak yang memberikan kredit (penjual) dan yang menerima 

kredit (pembeli). Dengan demikian, jual beli kredit yang di dalamnya terdapat 

tiga pihak yang terkait, yakni pembeli, lising (bank) dan penjual tidak 

diizinkan oleh syara. Jual beli kredit komputer di CV Prima Komputer dapat 

direalisasikan dengan ketentuan harus menyertakan foto kopy KTP dan KK 

sebagai jaminan dan memudahkan pihak toko untuk mengetahui alamat tempat 

tinggal konsumen.  

Keempat, dalam jual beli kredit, ketika pembeli telah menentukan pilihan 

atas opsi harga kredit yang ditawarkan, maka harga itu berlaku secara mutlak, 

tidak bisa berubah. Baik pembeli mampu melunasi tepat waktu, atau tidak 

penundaan. Penetapan jumlah angsuran telah ditetapkan oleh pihak Toko dan 

konsumen harus patuh dan tepat waktu dalam membayar angsuran kepada CV. 

Prima Komputer, dikarenakan terdapat denda yang harus dibayar oleh 

konsumen apabila sudah melebihi jatuh tempo untuk mengangsur tagihan. 
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Kelima, jika suatu saat pembeli tidak sanggup untuk melanjutkan 

pembayaran angsuran, maka berhak untuk mengajukan pemutusan akad kredit. 

Dengan demikian, pembeli berkewajiban mengembalikan barang yang 

dikreditkan, dan penjual harus mengembalikan uang angsuran yang telah oleh 

pembeli kepada penjual. Praktik penjualan jual beli komputer yang dilakukan 

CV. Prima Komputer jika ada kasus konsumen tidak dapat melunasi, maka 

uang angsuran akan dikembalikan tanpa pengembalian uang muka. 

Dari hasil analisis tersebut, penulis menyimpulan bahwa praktik jual beli 

kredit komputer di CV Prima Komputer sesuai dengan Hukum Islam karena 

rukun dan syarat dari jual beli telah terpenuhi mulai dari akas, ada penjual dan 

pembeli, dan barang yang dijual memiliki manfaat. Selain itu syarat jual beli 

kredit di CV Prima Komputer juga telah memenuhi ketentuan sahnya jual beli 

kredit dengan tidak ada unsur keterpaksaan antara penjual maupun pembeli, 

pelaku akad telah mengetahui harga dan rentan waktu yang ditentukan 

terhadap angsuran kredit komputer. Jual beli kredit di CV Prima Komputer 

termasuk kedalam jual beli Bai’ Taqsit yang merupakan jual beli melalui 

sistem pembayaran secara angsuran atau cicilan dalam batas waktu yang telah 

di tentukan antara tiga bulan sampai dengan 12 Bulan, dan harga relatif lebih 

mahal dibandingkan dengan pembelian secara kontan. 

Jual beli kredit dibolehkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan 

Amr bin Ash berikut: 

عن ابيه قال: رسول ّللاه عليه و سلم ان اخذ   عن عبد ّللاه بن عمرو بن العاص رضي ّللاه عنه و

 البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة 

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr bin ‘Ash Radhiallahu anhu dan dari 

ayahnya berkata: Rasulullah SAW menyuruhku untuk menghutang seekor unta 

dan akan dibayar dengan dua ekor unta zakat”. 

Ba’i Taqsith yaitu transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan dalam 

batas waktu tertentu dengan harga yang relatif tinggi dibanding dengan sistem 
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bayar cash. Kredit merupakan transaksi jual beli dengan system cicilan dalam 

batas waktu yang telah ditentukan dengan thaman yang relative lebih mahal 

jika dibandingkan dengan pembayaran secara cash. 

4. PENUTUP 

Setelah mengkaji, mengumpulkan data dan menganalisa hasil penelitian, 

maka penulis menemukan bahwa ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu: 

4.1 Transaksi jual beli kredit komputer pada CV Prima Komputer dilakukan 

dengan langkah-langkah berikut, cicilan pertama diserahkan langsung 

kepada pihak toko. cicilan kedua atau seterusnya bisa secara cash maupun 

transfer ke rekening toko dengan menyertakan bukti transfer kepada pihak 

toko. Pihak konsumen harus menyimpan bukti nota pembayaran atau struk 

transfer sebagai syarat dan bukti untuk diterimanya pembayaran angsuran 

perbulan dan pelunasan. 

4.2 Praktik jual beli kredit komputer di CV Prima Komputer sesuai dengan 

Hukum Islam karena rukun dan syarat dari jual beli telah terpenuhi mulai 

dari akas, ada penjual dan pembeli, dan barang yang dijual memiliki 

manfaat. Selain itu syarat jual beli kredit di CV Prima Komputer juga telah 

memenuhi ketentuan sahnya jual beli kredit dengan tidak ada unsur 

keterpaksaan antara penjual maupun pembeli, pelaku akad telah mengetahui 

harga dan rentan waktu yang ditentukan terhadap angsuran kredit komputer. 

Jual beli kredit di CV Prima Komputer termasuk kedalam jual beli Bai’ 

Taqsit yang merupakan jual beli dengan sistem pembayaran secara cicilan 

dalam batas waktu yang telah ditentukan antara tiga bulan sampai dengan 

12 Bulan, dan harga relatif lebih mahal dibandingkan dengan pembelian 

secara kontan. 
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