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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama terakhir yang telah sempurna dan bersifat universal. 

Universalitas Islam mempunyai makna berlaku untuk semua manusia, semua 

bangsa dan substansi ajarannya membawa kebaikan hidup. Selain itu, Islam 

juga merupakan agama yang kekal atau berlaku dari satu zaman ke zaman 

yang lain sampai hari kiamat kelak. 

Ajaran Islam mengandung ajaran tentang kehidupan dan persoalan 

manusia, tidak hanya mengatur kehidupan manusia dengan Allah akan tetapi 

mengatur hubungan manusia dengan sesama dalam lingkungannya. Dua 

bentuk hubungan ini tidak bisa terpisah satu sama lain. Semakin akrab 

hubungan manusia dengan Tuhannya maka semakin semakin kuat pula 

hubungan dengan yang lainnya. 

Manusia merupakan makhluk Allah yang mempunyai karakter dan sifat 

yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Hal seperti inilah 

yang disebut muamalah. Tidak seorangpun yang dapat memiliki seluruh yang 

diinginkannya tanpa bantuan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi 

kepada mereka untuk melakukan pertukaran perdagangan dan semua yang 

kiranya bermanfaat, salah satunya dengan cara jual beli. 

Syariat Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya 

sebagai jalan mengumpulkan rezeki, karena Islam mengakui prokdutifitas 
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perdagangan atau jual beli. Di dalam jual beli terdapat manfaat yang amat 

besar bagi produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, 

atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut. 

Jual beli yang baik adalah yang di dalamnya terdapat kejujuran, benar, 

dan tidak mendurhakai Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, 

terdapat unsur-unsur dan yang harus dipenuhi  yaitu berupa syarat-syarat dan 

rukun jual beli itu sendiri. Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-

prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah 

adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-Qur’an dan Sunnah, 

dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalat 

juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghindarkan madlarat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan 

dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur 

pengambilan kesempatan (Basyir, 2000:15). 

Islam dalam praktek jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar 

yang diatur bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal itu 

untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang 

dizalimi, seperti adanya pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak 

diinginkan. 

Dalam buku-buku kajian fikih, mengenai jual beli telah dibahas aturan-

aturannya secara global seperti larangan menipu, menimbun, 

menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk 

keselamatan dunia perdagangan. Akan tetapi pembahasan mengenai laba atau 
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keuntungan yang boleh diambil dalam jual beli masih sedikit, meskipun hal ini 

memiliki kedudukan yang sangat penting. Keuntungan merupakan buah dari 

kegiatan bisnis yang dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha juga 

sebagai pendorong untuk bekerja lebih efisien. Keuntungan yang dicapai 

merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis yang lainnya. 

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran (Sudarsono, 2002: 216). Pengaturan harga ini diperlukan bila 

kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak. Akan 

tetapi ketika seorang penjual telah menguasai pasar, permainan harga 

seringkali terjadi. Penjual akan menaikan harga untuk menghasilkan 

keuntungan yang lebih banyak. 

Setiap perorangan memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan 

harta dan mengembangkannya (al-Haji, 1993: 55). Menurut hukum dagang 

Islam, berdagang atau berniaga adalah suatu usaha yang bermanfaat yang 

menghasilkan laba, yaitu sisa lebih setelah adanya kompensasi secara wajar 

setelah adanya faktor-faktor produksi. Jadi, laba menurut ajaran Islam adalah 

keuntungan yang wajar dalam berdagang dan bukan riba. 

Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, ada banyak cara yang 

dilakukan penjual sebagai upaya mempengaruhi konsumen agar membeli 

barang yang dijualnya dan hal ini sangat wajar dilakukan. Akan tetapi sering 

terjadi ketidakstabilan harga di pasar dan kurangnya pengetahuan tentang 

bagaimana menentukan keuntungan, menjadikan kondisi seperti ini sering 

dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi 
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dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga 

ujung-ujungnya konsumen yang dirugikan. 

Masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti faktor apa saja 

yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa besar keuntungan yang 

boleh diambil dalam perdagangan. Sehingga banyak terjadi adalah harga yang 

ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing individu tanpa melihat 

apakah keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut sesuai atau 

tidak menurut Islam. 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mencoba 

membahas lebih dalam mengenai bagaimana sebetulnya sistem pengambilan 

keuntungan akad jual beli dalam hukum Islam. 

 

B. Penegasan Istilah  

Untuk lebih mudah memahami maksud judul yang akan dibahas, maka 

penulis memberikan penegasan istilah yang ada pada judul tersebut. 

Keuntungan adalah  selisih antara total penjualan dengan total biaya. 

Total penjualan yaitu harga barang yang dijual, sedangkan total biaya adalah 

seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan baik yang terlihat maupun 

yang tersembunyi. 

Akad adalah ikatan atau perjanjian antara dua belah pihak atau lebih 

yang bertalian dengan benda tertentu atau suatu manfaat yang memungkinkan 

oleh hukum syara’ (Mochtar, 2000: 129) 
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Jual beli yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak 

yang memberikan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga 

barang yang dijual. 

Hukum Islam menurut Hasbi Asy-Shiddiqy bahwa hukum Islam yang 

sebenarnya tidak lain daripada fiqih Islam atau syariat Islam, yaitu koleksi 

daya upaya fuqoha’ dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana konsep hukum Islam tentang 

pengambilan keuntungan dalam akad jual beli ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian : 

Untuk mengetahui konsep hukum Islam tentang pengambilan keuntungan 

dalam akad jual beli. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat ilmiah yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

ilmu muamalah secara umum khususnya mengenai pengambilan 

keuntungan dalam jual beli menurut Islam. 

Manfaat praktis yaitu untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

sarjana strata satu dalam bidang muamalah. 
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E. Tinjauan Pustaka  

Jual beli sebenarnya bukan pembahasan yang baru, akan tetapi 

pembahasan yang lebih spesifik mengenai nilai keuntungan yang diperoleh 

dari jual beli belum dibahas. Misalnya buku-buku yang mendukung dan 

sebagai acuan adalah karya Ibnu Khaldun dalam al-Muqaddimah 

mengemukakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya 

perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu 

perdagangan karena penjual kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila penjual 

mengambil keuntungan yang sangat tinggi juga akan menjadikan lemahnya 

permintaan konsumen. Beliau menjelaskan pentingnya keuntungan yang wajar 

untuk memacu dunia perdagangan. 

Adapun dalam buku yang berjudul Ekonomi dan Keuangan: Makna 

Ekonomi Islam karya Syafrudin Prawira Negara, disebutkan bahwa ekonomi 

Islam itu tidak terlepas dari prinsip atau motif ekonomi, karena Allah 

membenarkan kaum muslimin mencari keuntungan dengan ongkos 

rendah/efisien dan Allah memberikan aturan perdagangan sesuai dengan 

syariat. Syafrudin tidak membahas lebih luas mengenai pengambilan 

keuntungan dalam jual beli Islam, akan tetapi menjelaskan bahwa motif 

ekonomi harus dipahami dan dimanfaatkan dengan benar.  

Dalam karya Muhammad Najetullah Shiddiqi yang berjudul Kegiatan 

Ekonomi dalam Islam dibahas tentang mekanisme pasar yang mencantumkan 

adanya prinsip yang tidak mementingkan keuntungan serta semangat Islam 
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yang mempengaruhi pasar, baik para konsumen maupun produsennya. Tidak 

dibahas secara jelas mengenai keuntungan dalam jual beli Islam.  

Afzalurrahman dalam buku yang berjudul Muhammad Sebagai Seorang 

Pedagang mengatakan bahwa pembayaran laba sangat diperlukan demi 

kesuksesan dan kemajuan industri, karena semua perusahaan diatur dan 

didirikan dengan mengharapkan laba. Tidak ada pengusaha yang bersedia 

bekerja tanpa memperoleh keuntungan. Dalam hal ini Afzalurrahman tidak 

menjelaskan secara rinci mengenai sistem pengambilan keuntungan yang 

dapat dilakukan dalam Islam. Pembahasan yang ada yaitu tentang riba dalam 

jual beli. 

Demikianlah dari hasil penelusuran pustaka yang penulis dapatkan 

sebagai bahan acuan pembuatan skripsi ini untuk dapat membuat analisis yang 

menghantarkan kepada pembahasan mengenai sistem pengambilan 

keuntungan  akad jual beli dalam hukum Islam. 

 

F. Metode Penelitian  

Dalam menelusuri, menjelaskan serta menyimpulkan obyek pembahasan 

dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah 

penelitian kepustakaan. 
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2. Sifat Penelitian  

Penelitian bersifat deskriptif analisis. Dalam penelitian penyusun 

menggambarkan dan memaparkan data yang ada kemudian menganalisa 

secara sistematis. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. 

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun mencari dan menggali bahan-

bahan pustaka yang sesuai dengan objek kajian yang dimaksud. 

4. Metode Analisa Data  

Dalam hal ini menganalisa data-data yang diperoleh dari berbagai sumber 

dengan menggunakan metode deduktif. Metode ini digunakan untuk 

mengkaji kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan masalah 

muamalah dan jual beli, kemudian diformulasikan dalam persoalan-

persoalan yang menyangkut ketentuan-ketentuan pengambilan 

keuntungan dalam jual beli. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, 

maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab Pertama : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab Kedua : Membahas tentang pengertian keuntungan, hakekat jual beli 

dalam Islam dan faktor yang dapat menjadi acuan dalam menentukan 

keuntungan. 

Bab Ketiga : Menjelaskan tentang penentuan harga jual beli dalam Islam, 

landasan hukum tentang penentuan harga, cara penentuan harga dalam jual 

beli. 

Bab Keempat : Merupakan analisis Sistem Pengambilan Keuntungan  

Akad Jual beli dalam Hukum Islam. Meliputi bagaimana pandangan Islam 

terhadap keuntungan, serta ketentuan pengambilan keuntungan menurut Islam. 

Bab Kelima : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




