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Khiyar ta’yin merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang 

berbeda kualitasnya dalam jual beli. Dalam jual beli suku cadang, tentunya ada 

yang berkualitas bagus, sedang dan kurang. Akan tetapi dalam hal ini tidak semua 

pembeli mengetahui secara pasti mengenai kualitas suku cadang, maka untuk 

menentukan pilihannya pembeli membutuhkan ahli dalam bidang tersebut untuk 

memberi informasi serta keterangan mengenai suku cadang yang dibutuhkan 

pembeli. Berkaitan dengan jual beli suku cadang sepeda motor, pada praktek yang 

terjadi dilapangan konsumen selalu merasa tidak puas dan merasa dirugikan dari 

pelayanan yang diberikan pihak bengkel dalam transaksi jual beli yang dilakukan. 

sering sekali terjadi peristiwa yang tidak semestinya, dimana pihak bengkel tidak 

bertanggung jawab dalam implementasi khiyar ta’yin. Terkadang konsumen harus 

membayar lebih mahal dari kualitas barang yang didapat, serta barang yang 

diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal yang menjadi permasalahan 

dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep khiyar 

ta’yin dalam Islam, bagaimana implementasi khiyar ta’yin dalam jual beli suku 

cadang sepeda motor yang terjadi di bengkel-bengkel yang ada di Darussalam 

yang ditinjau menurut hukum Islam, serta untuk mengetahui upaya penyelesaian 

masalah/klaim yang dilakukan oleh pembeli dalam jual beli suku cadang. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer diperoleh melalui 

penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. 

Setelah melakukan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa implementasi 

khiyar ta’yin yang dilakukan oleh pihak bengkel dalam jual beli suku cadang 

belum sepenuhnya seseuai dengan hukum Islam. Masih banyak penjual yang 

nakal, curang, dan mendzalimi pembeli demi memperoleh keuntungannya. 

Informasi dan keterangan yang diberikan sebagian penjual atau pihak bengkel 

tidak seseuai dengan fakta yang sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan, 

sehingga pembeli selalu dirugikan. Upaya penyelesaian masalah/klaim yang 

terjadi adalah dengan melakukan musyawarah antara kedua belah pihak, sampai 

mencapai kesepakatan antara keduanya. 



v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena dengan

rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan

tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum,

Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam

Banda Aceh. Shalawat beserta salam kepada junjungan umat Nabi Muhammad

SAW yang telah mengubah peradaban sehingga dipenuhi ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Khiyar Ta’yin dan Pengaruhnya Terhadap

Keputusan Konsumen dalam Jual Beli Spare Part (Studi Kasus pada Bengkel di

Darussalam)”, yang disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum

pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda

Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari

berbagai pihak. Terutama kepada bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum sebagai

pembimbing I dan bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing II, dengan

segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,

karena dengan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahannya sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Ketua Prodi HES dan stafnya, beserta

semua dosen dan asisten yang telah mengajar dan memberikan ilmu sejak

semester pertama hingga akhir. Kepada Penasehat Akademik Bapak Edy

Yuhermansyah, S.HI., LLM penulis juga mengucapkan terima kasih, yang telah

banyak memberikan bimbingan dan pengarahan. Dan ucapan terima kasih kepada

seluruh staf bidang Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah banyak

memberikan bantuan dalam menyelesaikan perkuliahan selama ini.

Ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada

Ayahanda tercinta Ramli. M dan Ibunda tercinta Marlis, yang telah bersusah

payah membesarkan penulis serta tak pernah lelah memberikan kasih sayang dan

dukungannya, baik materi maupun doa, semoga menjadi amal ibadah bagi



vi

keduanya. Selanjutnya terima kasih juga penulis sampaikan kepada Abang

tercinta, Najjar Eli Saputra, Andri Purnama, dan Adik tercinta Anggia Marlina,

yang telah membantu penulis baik dari materi, kasih sayang, motivasi dan

dukungan kepada penulis, serta untuk seluruh keluarga besar lainnya yang selalu

memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat HES

angkatan 2013, unit 5 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap episode

perkuliahan, ujian yang ada di kampus. Serta teman-teman lainnya yang telah

memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah

Swt. agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis,

semoga dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang

setimpal. Semoga tulisan yang sangat sederhana ini bermanfaat, dapat menambah

khazanah ilmu bagi penulis dan teman-teman lain. Semoga karya ini bermanfaat

untuk seluruh pembaca. Kepada Allah SWT. lah penulis memohon perlindungan

dan pertolongan. Amin ya Rabb al-‘Alamin.

Banda Aceh, 16 Januari 2018

Penulis

Rifka Hasanah



vii

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket

1 ا
Tidak

dilamban
gkan

16 ط ṭ
t dengan titik
di bawahnya

2 ب b 17 ظ ẓ z dengan titik
di bawahnya

3 ت t 18 ع ‘

4 ث ṡ s dengan titik
di atasnya

19 غ g

5 ج j 20 ف F

6 ح ḥ h dengan titik
di bawahnya

21 ق Q

7 خ kh 22 ك K
8 د d 23 ل L

9 ذ ż z dengan titik
di atasnya

24 م M

10 ر r 25 ن N
11 ز z 26 و w
12 س s 27 ه H
13 ش sy 28 ء ’

14 ص ṣ s dengan titik
di bawahnya

29 ي Y

15 ض ḍ d dengan titik
di bawahnya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin

 َ◌ Fatḥah A

 ِ◌ Kasrah I

 ُ◌ Dammah U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan
Huruf Nama

Gabungan
Huruf

َ◌ي Fatḥah dan ya Ai

و◌َ  Fatḥah dan wau Au

Contoh:

كیف : kaifa ھول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan
Huruf

Nama Huruf dan
tanda

ا/ي◌َ  Fatḥah dan alifatau
ya

Ā

ي◌ِ  Kasrah dan ya Ī

ي◌ُ  Dammah dan waw Ū

Contoh:

قال : qāla

رمى : ramā

قیل : qīla

یقول : yaqūlu
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4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup (ة)

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah mati (ة)

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh (ة)

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbutah .itu ditransliterasikan dengan h (ة)

Contoh:

روضةاالطفال : rawḍah al-aṭfāl/ rawḍatul aṭfāl

المدینةالمنورة۟ : al-Madīnah al-Munawwarah/

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn

Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia,

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejujuran para pihak sangat dibutuhkan dalam transaksi jual beli bukan

hanya agar sesuai dengan ketentuan syariat tetapi juga agar terciptanya kepuasan

para pihak dalam transaksi yang dilakukan. Dalam transaksi jual beli Islam telah

memberikan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqh

mengenai rukun dan syarat jual beli. Baik yang berkenaan dengan pihak penjual

dan pihak pembeli, akad, maupun objek akad atau barang yang diperjualbelikan.

Salah satu hal yang paling penting harus diperhatikan adalah mengenai objek

akad, agar tidak terjadi penyimpangan sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi

salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Menurut Al-Muslih1 ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam menawarkan

sebuah produk: 1) Produk yang ditawarkan memiliki kejelasan barang, kejelasan

ukuran/ takaran, kejelasan komposisi, tidak rusak/ kadaluarsa dan menggunakan

bahan yang baik, 2) Produk yang diperjual belikan adalah produk yang halal dan,

3) Dalam promosi maupun iklan tidak melakukan kebohongan.

Hukum Islam juga telah mengatur mengenai hak pilih (khiyar) ketika

melakukan suatu transaksi jual beli. Menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah khiyar yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk

1Abdullah Al-Muslih & Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta:
Darul Haq, 2004), hlm. 331.
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melanjutkan ataupun membatalkan akad jual beli yang dilakukan.2 Hak khiyar

ditetapkan syariat islam bagi 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. Status khiyar,

menurut ulama Fiqh, adalah disyari’atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan

yang mendesak dalam pertimbangan kemaslahatan masing-masing pihak yang

bertransaksi.3

Dalam konsep Fiqh Muamalah, khiyar dapat dibedakan atas khiyar syarat,

khiyar ta’yin, khiyar ‘aib, khiyar ru’yah dan khiyar majlis.4 Namun, pada

permasalahan ini lebih memfokuskan pada khiyar ta’yin. Khiyar ta’yin adalah hak

pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitasnya dalam jual

beli.5 Contoh adalah dalam pembelian suku cadang, misalnya ada yang berkualitas

bagus (original), sedang dan kurang bagus. Akan tetapi pembeli tidak mengetahui

secara pasti mana suku cadang yang kualitas super dan mana suku cadang yang

berkualitas sedang.

Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan ahli suku cadang

dalam hal ini adalah seorang mekanik. Khiyar seperti ini, menurut ulama

Hanafiyah adalah boleh.6 Dengan alasan, bahwa produk sejenis yang berbeda

kualitasnya sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh

pembeli. Sehingga, ia memerlukan bantuan seorang ahli. Agar pembeli tidak

tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya.

2Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (jakarta: Kencana, 2013), hlm. 105.
3A. Rahman Ritonga, Fiqh Muamalah, (Selangor Darul Ehsan: Edaran Kalam, 1999),

hlm. 146.
4Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve,

1996), hlm. 915.
5A. Rahman Ritonga...,Fiqh Muamalah, hlm. 148.
6A. Rahman Ritonga...,Fiqh Muamalah, hlm. 148-149.
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Adapun era sekarang ini salah satu alat transportasi yang dibutuhkan oleh

manusia adalah kendaraan roda dua atau sepeda motor. Sepeda motor saat ini

sudah menjadi salah satu kebutuhan utama/primer transportasi bagi masyarakat,

karena dipandang dari segi sudut fungsionalnya sepeda motor sangat efisien dan

praktis dipergunakan untuk bepergian.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sepeda motor,

maka banyak perusahaan yang bergerak dibidang jual beli sepeda motor. Namun

di samping jual beli sepeda motor, banyak juga perusahaan yang bergerak di

bidang onderdil (suku cadang) dari sepeda motor tersebut. Penjualan suku cadang

sepeda motor memang sangat dibutuhkan sebagai pengganti suku cadang dari

suku cadang sepeda motor yang telah rusak atau aus. Karena setiap suku cadang

sepeda motor suatu saat dapat mengalami kerusakan atau keausan.

Dalam jual beli suku cadang sepeda motor, ada dua pihak yang saling

berhubungan erat, dalam hal ini pihak yang membutuhkan suku cadang, yaitu

pihak pembeli dan pihak penjual. Jual beli adalah perjanjian timbal balik, di mana

pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan

pihak lain berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai

imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Hukum perjanjian menganut azas kebebasan berkontrak, yang berarti

bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada seseorang

yang membuat perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang,

ketertiban umum serta kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak ini ditafsirkan dari

Pasal 1338 ayat (1) K.U.H. Perdata yang menyatakan, bahwa: Semua persetujuan
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yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya.7

Di dalam suatu perjanjian jual beli, pihak pembeli akan selalu meneliti

kedaan dan kondisi suatu barang yang akan dibelinya, apakah dalam kondisi baik

ataupun dalam kecatatan. Namun apabila barang yang dijualbelikan adalah berupa

suku cadang sepeda motor, maka pihak pembeli tidak mungkin dapat langsung

mengetahui bagaimana kondisi suku cadang apabila tidak dicoba secara langsung

untuk mengetahui apakah suku cadang tersebut berfungsi atau tidak. Maka disini

dibutuhkan keahlian dari mekanik bengkel untuk memberi informasi yang jelas

terhadap suku cadang yang diperjualbelikan. Pada kondisi jual beli seperti ini

otomatis pembeli tidak mengetahui apakah suku cadang yang dibeli tersebut

terdapat cacat tersembunyi.

Berdasarkan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 1504 K.U.H.Perdata

yang menyatakan bahwa: Penjual wajib untuk menjamin cacat tersembunyi yang

terdapat pada barang yang dijualnya, yang mengakibatkan barang itu tidak dapat

dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi daya

pemakaian itu sedemikian rupa. Artinya penjual diwajibkan untuk memberikan

jaminan atau garansi terhadap barang yang dijualnya. Hal yang demikian,

tentunya berlaku pula dalam perjanjian jual beli suku cadang sepeda motor.

Menurut penuturan salah seorang makanik bengkel di Darussalam,

berdasarkan praktek jual beli yang terjadi, pada saat pembeli ingin mengganti

suku cadang dari sepeda motor yang di diagnosa oleh mekanik bengkel telah

mengalami kerusakan, maka pihak bengkel menyarankan untuk menggantinya

7Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: teori dan Contoh Kasus, (Jakarta:
Kencana, 2011), hlm. 46.
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dengan onderdil (suku cadang) baru. Makanik bengkel hanya memberi informasi

seadanya mengenai suku cadang yang ingin diganti tersebut. Setelah pembeli

menetapkan pilihannya maka mekanik bengkel memasang suku cadang yang

baru.8

Dalam hal garansi dari penjualan ataupun penggantian dari suku cadang

mekanik bengkel biasanya hanya memberikan garansi kepada pembeli dalam

jangka waktu 1 hari dari hari perbaikan sepeda motor sebagai garansi jasa kerja.

Dan jika dalam jangka waktu tersebut pembeli datang kembali dengan keluhan

yang sama maka pihak bengkel hanya bersedia memperbaikinya saja, tanpa

mengganti lagi suku cadang yang baru. Selebihnya mekanik bengkel tidak

bertanggung jawab lagi atas kerusakan dari sepeda motor tersebut, karena hal itu

dianggap kesalahan dari pemakai sepeda motor.9

Seharusnya penjual atau mekanik bengkel memberikan informasi yang

jelas dan akurat dari suku cadang tanpa ada yang ditutup tutupi oleh mekanik, tapi

pada kenyataan yang terjadi dilapangan tidak semua penjual ataupun mekanik

bengkel memberikan informasi yang sebenarnya mengenai suku cadang yang

diperjual belikan, sehingga yang selalu dirugikan adalah pembeli.

Artinya banyak penjual ataupun mekanik yang tidak jujur dalam

memberikan informasi kepada pembeli atau konsumen, salah satu contoh yang

terjadi dilapangan adalah suatu suku cadang yang berkualitas C dikatakan sebagai

suatu suku cadang yang berkualitas A, dikarenakan suku cadang yang berkualitas

8Hasil wawancara dengan Ahmad Firdaus, salah satu mekanik bengkel, pada tanggal 10
Desember 2016, di Darussalam.

9Hasil wawancara dengan Yasrizal, salah satu mekanik bengkel, pada tanggal 14
Desember 2016, di Darussalam.
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A tidak tersedia pada bengkel tersebut. Padahal kesalahan-kesalahan bisa saja

terjadi disebabkan, informasi yang diberikan oleh mekanik tidak tepat, atau

kesalahan pada kualitas dari produk suku cadang dan bisa saja diagnosa mekanik

salah, suku cadang yang tidak perlu diganti tetapi diganti, Sehingga salah

pemasangannya, yang sangat dirugikan disini adalah pembeli.

Sebagai salah satu pengguna sepeda motor tentunya kita harus selalu

memperhatikannya, di antaranya adalah melakukan general check up dan service

kendaraan. Baik dilakukan sendiri ataupun membawa sepeda motor ke bengkel.

Baik bengkel resmi maupun bengkel umum, tetapi banyak masyarakat lebih

memilih bengkel umum karena harganya lebih murah. Namun demikian,

membawa sepeda motor ke bengkel umum terkadang belum tentu menjadi solusi

terbaik, apalagi yang memiliki mekanik dan montir yang nakal seperti yang

dijelaskan sebelumnya, yang membuat konsumen mengeluarkan dana besar-

besaran untuk kebutuhan yang tak seberapa.

Dari masalah-masalah yang timbul dari dari adanya pelaksanaan jual beli

tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada bengkel-bengkel di

Darussalam. Serta membahasnya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah (skripsi)

ini dengan judul : “Implementasi Khiyar Ta’yin dan Pengaruhnya Terhadap

Keputusan Konsumen dalam Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor (Studi Kasus

Pada Bengkel Sepeda Motor di Kecamatan Darussalam Aceh Besar).”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan

beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
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1. Bagaimanakah konsep khiyar ta’yin menurut hukum Islam?

2. Bagaimanakah implementasi khiyar ta’yin pada pelaksanaan jual beli suku

cadang di bengkel Darussalam?

3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa/klaim terhadap kerusakan suku

cadang sepeda motor yang terjadi setelah dilakukan pemasangan pada

bengkel di Darussalam?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian

ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep khiyar ta’yin menurut hukum

Islam.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi khiyar ta’yin terhadap

pelaksanaan jual beli suku cadang di bengkel Darussalam.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian sengketa/klaim terdadap

kerusakan suku cadang sepeda motor yang terjadi setelah dilakukan

pemasangan pada bengkel di Darussalam.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi, penulis

perlu menjelaskan pengertian istilah, adapun istilah tersebut yaitu:

1.4.1 Implementasi

Jika merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia, pengertian implementasi

adalah pelaksanaan atau penerapan. Bentuk kata kerjanya adalah



8

mengimplementasikan yang artinya melaksanakan atau menerapkan.10 Jadi yang

dimaksud dengan implementasi adalah bentuk aksi nyata dalam menjalankan

rencana yang telah dirancang dengan matang sebelumnya.

1.4.2. Khiyar ta’yin

Yang dimaksud dengan khiyar ta’yin adalah hak yang dimilki oleh orang

yang menyelenggarakan akad (terutama pembeli) untuk menjatuhkan pilihan di

antara tiga sifat barang yang ditransaksikan. Biasanya barang yang diperjual

belikan memiliki tiga kualitas yaitu biasa, menengah dan istimewa.11 Pembeli

diberikan hak pilih (ta’yin) untuk mendapatkan barang yang terbaik menurut

penilaiannya sendiri tanpa mendapat tekanan dari manapun juga, khiyar inipun

hanya berlaku bagi akad-akad muawazhat yaitu akad-akad yang mengandung

tukar balik seperti macam-macam jual beli dan hibah.

1.4.3. Keputusan Konsumen

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan keputusan

adalah perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah

ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan dsb); ketetapan; sikap terakhir

(langkah yang harus dijalankan); kesimpulan (tentang pendapat); hasil

pemeriksaan (tentang ujian); kebiasaan (tentang uang, makanan dsb);

berkeputusan; berkesudahan; berakhir; ada keputusan (akhirnya). Konsumen

adalah: 1 pemakai produk atau barang-barang hasil produksi (seperti bahan

makanan, pakaian, dsb); 2 pemakai jasa (pelanggan, dsb); 3 penerima pesan iklan.

10Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta Barat:
2006), hlm. 346.

11A. Rahman Ritonga, Fiqh Muamalah, (Selangor Darul Ehsan : 1999), hlm. 148.
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1.4.4. Jual beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba’i yang berarti

menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba’i

dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal

al-Syira yang berarti membeli.12 Dengan demikian, al-ba’i mengandung arti

menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli

secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan

dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun

menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli  yaitu tukar

menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan

kepemilikan.13 Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

ba’i adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan

uang. Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar

menukar barang.14

1.4.5 Suku cadang

Yang di maksud dengan suku cadang adalah suatu barang yang terdiri dari

beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan yang mempunyai fungsi

tertentu. suku cadang (onderdil) adalah komponen dari mesin yang dicadangkan

untuk perbaikan atau penggantian bagian kendaraan yang mengalami kerusakan.15

Dalam penelitian ini suku cadang yang dimaksud adalah suku cadang sepeda

motor, seperti ban, busi, oli, mesin dan lain sebagainya.

12Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 101.
13Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah..., hlm. 101.
14Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah..., hlm. 101.
15Wikipedia.org, Suku Cadang, Diakses pada tanggal 20 Januari 2018 dari situs:

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Onderdil.
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1.5. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada,

pada umumnya semua ilmuan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali

yang sudah ada atau apa yang ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Adapun judul penelitian yang penulis ajukan ini adalah “Implementasi

khiyar ta’yin dan pengaruhnya terhadap keputusan konsumen dalam jual beli suku

cadang, maka sesuai dengan penelusuran yang telah dilakukan, belum ada kajian

yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada hal tersebut.

Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam skripsi yang berjudul “Garansi Purna Jual Sepeda Motor dalam

Konsep Khiyar Syarat (Studi Kasus pada PT. Lambarona Sakti Aceh besar)”

yang ditulis oleh Romi Saputri, Jurusan Muamalah Wal al-Iqtishad tahun 2012.

Masalah yang diteliti adalah tentang implementasi garansi purnajual sepeda motor

honda pada PT. Lambarona Sakti dan relevansinya dengan konsep khiyar syarat.

Hasil penelitiannya adalah garansi yang diberikan oleh PT. Lambarona sakti

adalah selama tiga tahun atau 30.000 (tiga puluh ribu) KM pada mesin. Untuk

rangka dan sistem kelistrikan diberikan jangka waktu 1 tahun atau 10.000 KM,

tergantung mana yang lebih awal di capai. Relevansinya dengan konsep khiyar

syarat dalan  pelaksanaan garansi purnajual belum sepenuhnya memberikan hak

khiyarnya kepada konsumen untuk mendapatkan ganti rugi terhadap kerusakan

sepeda motornya. Garansi pada objeknya mengandung ketidakjelasan (gharar),

karena pembeli masih menanggung biaya sendiri pada perbaikan sepeda motor

yang seharusnya masih ditanggung oleh pihak perusahaan, seperti yang telah

ditulis dalam surat/buku garansi.
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Kemudian di dalam skripsi yang ditulis oleh Budi Wibowo, yang berjudul

jual beli suku cadang komputer dengan sistem inden perspektif fiqh Syafi’iyah,

tidak dipublikasikan, penelitian ini secara umum membahas tentang praktek jual

beli suku cadang komputer dengan sistem inden pada masa sekarang ini dan

bagaimana jual beli tersebut menurut pandangan Syafi’iyah. Pada penelitian ini

dijelaskan bahwa pola inden dalam pasar sekarang transaksinya lebih fleksibel

dan semakin berkembang. Jika dulu para penjual yang menjual berang harus

tampak wujudnya, kini penjual tidak perlu lagi repot-repot menunjukkan barang

yang mereka jual kehadapan pembeli, tapi cukup memperlihatkan contoh dan

kriteria barang yang akan dijualnya. Jual beli semacam ini disebut inden dalam

konteks fiqh mu’amalah disebut bai’ as-salam.

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Maria Zulfa, mahasiswi

Fakultas Syari’ah, jurusan Mu’amalah wal- Iqtishad UIN Ar-Raniry dengan judul

“Perjanjian Garansi Sepeda Motor Menurut Konsep Khiyar Syarat dalam Fiqh

Muamalah (Analisis Perjanjian dan Pelaksanaan After Sales Service Pada Suzuki

Yunar Ulee Glee di Kec. Bandar Dua, Kab Pidie Jaya)”tahun 2012. Masalah yang

diteliti dalam penelitian ini adalah tentang perjanjian garansi sepeda

motormenurut konsep khiyar syarat dalam Fiqh Muamalah. Adapum hasil dari

penelitian ini adalah kurangnya kepuasan pembeli terhadap pelayanan pihak dialer

dalam memberikan sistem garansi karena tidak sesuai dengan perjanjian yang

telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun dalam menyelesaikan

permasalahan pihak dialer mengadakan musyawarah dengan pihak pembeli untuk

mencapai kesepakatan.
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1.6. Metodologi Penelitian

Salah satu bagian penting dalam kegiatan ilmiah adalah metodologi

penelitian yang akan dilakukan. Metodologi penelitian merupakan bagian integral

dari tahapan dan proses dalam menyelesaikan penelitian agar penelitian yang

dilakukan tersusun secara sistematis.16 Untuk itu perlu dijabarkan metodologi

penelitian yang hendak dilakukan ketika melaksanakan penelitian yang bersifat

ilmiah. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah

metode kualitatif sedangkan sifat penelitian ini dengan menggunakan metode

deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan

antara fenomena yang ingin diketahui.17

1.6.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif

merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek,

suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun peristiwa pada masa sekarang. Metode

deskriptif analisis yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, yaitu suatu

metode untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi khiyar

ta’yin pada jual beli suku cadang.

16Burhan Bungin, Analisis Data penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2005), hlm. 37.

17Muhammad Nasir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.
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1.6.3 Jenis Data

Jenis data yang digali dalam penelitian ini adalah meliputi data primer

(primary data) dan data sekunder (secondary data).

a. Sumber Data Primer

Field Research (penelitian lapangan) merupakan suatu penelitian lapangan

yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada

kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian di bengkel yang ada di

Darussalam, tentang implementasi khiyar ta’yin dan pengaruhnya terhadap

keputusan konsumen dalam jaul beli suku cadang yang dianalisis menurut

hukum Islam. Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data

yang valid dan akurat.

b. Sumber Data Sekunder

Library Research (data yang berasal dari literature kepustakaan), yaitu

penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab atau buku-buku,

artikel, dan situs website yang berkaitan dengan khiyar ta’yin. Kemudian

dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya

ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid. Diantara buku-buku yang

dipakai sebagai bahan sekunder adalah Fiqh Muamalah yang ditulis oleh

Hendi Suhendi, Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayid Sabiq, Fiqh Islam Wa

Adillatuhu yang ditulis oleh Wahbah az- Zuhaili, serta Fiqh Muamalah

yang ditulis oleh Nasrun Haroen.
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1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang

diteliti oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian

karya ilmiah ini.Adapun dalam penelitian ini penulis memilih 3 bengkel dari 10

bengkel yang ada di Darussalam yaitu bengkel Bensu Service di gampong

Berabung, Amir Service di gampong Lambitra dan Hariz Service di gampong

Lambada Peukan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti di

bengkel suku cadang kecamatan Darussalam yang berjumlah 10 bengkel yang

menjual sapre part, dari 4 gampong di Darussalam, yaitu gampong Berabung,

gampong Tungkop, gampong Lambitra, dan Lambada Peukan. Sehingga dapat

mengetahui lebih detail tentang implementasi khiyar ta’yin pada transaksi jual beli

suku cadang di bengkel yang ada di kecamatan Darussalam.

2. Wawancara Terstruktur/ InterviewGuidance

Yaitu wawancara dengan membuat pertanyaan pokok sebagai panduan

bertanya, wawancara dilakukan dengan pihak terkait dengan penelitian ini. Dalam

penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pemilik maupun pegawai bengkel

yang berada di Darussalam yaitu bram sebagai pegawai sekaligus mekanik di

bengkel Bensu Service di Berabung, Amir sebagai pemilik bengkel Amir Service

di Lambitra, dan Ahmad Firdaus sebagai pegawai serta mekanik di bengkel Hariz

Service di Lambada Peukan. Selain itu terdapat juga para pembeli yang menjadi
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responden yaitu 5 mahasiswi UIN Ar-Raniry serta 5 mahasiswa/i Unsyiah.

Wawancara dilakukan sesuai dengan topik pembahasan yang terdapat di

Darussalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan

dalam memperoleh data yang bersumber dari pustaka dan dokumen-dokumen.

Selain itu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar,

arsip, agenda dan lainnya. Adapun data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian

ini adalah data yang berkaitan dengan implementasi khiyar ta’yin dan

pengaruhnya terhadap keputusan konsumen dalam jual beli suku cadang.

Sehingga penulis akan mengumpulkan data-data tertulis dari pemilik maupun

pegawai bengkel serta mencatat setiap variabel yang diperoleh sesuai dengan data

yang diperlukan dan juga data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai

pelengkap dalam penelitian.

1.6.6 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih atau

digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan

penelitian menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dari teknik pengumpulan

data yang penulis lakukan, maka penelitian wawancara ini menggunakan

instrumen diantaranya: kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat

serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan sumber data yaitu

mekanik-mekanik bengkel sepeda motor di Darusssalam.
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1.6.7 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga merupakan

keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh objek penelitian yang ada pada bengkel yang menjual

suku cadang di darussalam. Adapun populasi bengkel yang menjual suku cadang

di Darussalam berjumlah 10 bengkel, dari 4 gampong yang ada di Darussalam,

yaitu gampong Berabung, gampong Tungkop, gampong Lambitra, dan gampong

Lambada Peukan. Adanya populasi dari suku cadang sepeda motot adalah seluruh

cuku cadang yang ada pada sepeda motor, tapi disini di spesifikasikan hanya pada

suku cadang yang sering mengalami kerusakan serta keausan. Contohnya: ban,

kanpas rem, oli, bola lampu, lahar dan lain-lain.

Sampel adalah pengambilan sebagian dari sejumlah polulasi yang

diperlukan untuk mewakili populasi tertentu yang akan diteliti nantinya. Dalam

penentuan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu memilih individu

ataupun narasumber daripada polulasi, dimana individu tersebut dapat mewakili

populasi yang diuji. Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan adalah

purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan

sampel yang dilakukan untuk memperoleh sumber data dengan pertimbangan

tertentu seperti sumber data yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis

harapkan. Sehingga penulis mengambil 3 (tiga) sampel bengkel sepeda motor

yang menjual suku cadang yaitu: Bensu Service di Berabung, Amir Service di
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Lambitra dan Hariz Service di Lambada Peukan. Sampel tersebut diambil untuk

meneliti permasalahan ini agar memudahkan dalam pengambilan segala informasi

yang terkait dengan implementasi khiyar ta’yin dan pengaruhnya terhadap

keputusan konsumen dalam jual beli suku cadang di Darussalam.

1.6.8 Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka selanjutnya penulis akan

melakukan pengolahan data melalui proses editing atau penyuntingan. Kegiatan

ini dilakukan untuk melihat kembali hasil wawancara, ataupun catatan yang telah

dikumpulkan. Kegiatan ini juga meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap

kelengkapa, relevansi dan konsistensi data. Selanjutnya akan dilakukan analisis

data, yang bertujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan agar

menjadi mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik.

Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan

menggunakan metode kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan

untuk memahami implementasi khiyar ta’yin dan pengaruhnya terhadap

keputusan konsumen dalam jual beli suku cadang sepeda motor secara alamiah

dengan mengedepankan prosesinteraksi komunikasi yang mendalam antara

peneliti dengan apa yang diteliti.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada

“Buku Panduan Penulisan Skripsi” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam, Banda Aceh 2014. Sedangkan ayat-ayat Al-Qur’an dalam karya

ilmiah ini berpedoman kepada Al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan

oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur’an Dapertemen Agama RI

tahun 2015.
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1.7 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini nantinya tidak keluar dari yang telah

ditentukan dan lebih berarti susunannya, maka peneliti membagi skripsi ini

kedalam empat bab, yakni sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya membahas tentang latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian yang penulis lakukan,

manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pembahasan teoritis mengenai konsep garansi

dan khiyar dalam jual beli dengan sub-sub sebagai berikut: definisi khiyar,

landasan hukum khiyar, pembagian khiyar, berakhirmya khiyar ta’yin dan hikmah

khiyar, serta pandangan ulama tentang khiyar ta’yin. Bab tiga penulis membahas

tentang hasil penelitian yang dilakukan, yaitu tentang implementasi khiyar ta’yin

dalam jual beli suku cadang sepeda motor serta bagaimana tinjauan khiyar ta’yin

terhadap pelaksanaan jual beli suku cadang sepeda motor.

Bab empat merupakan penutup. Dalam bab terakhir tersebut penulis

merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini mengajukan beberapa

saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.



19

BAB DUA

KAJIAN TEORITIS TENTANG KHIYAR

2.1. Definisi Khiyar dan Landasan Hukumnya

Al-khiyar dengan(الخیار) khasrah kha’ berasal dari kata ikhtiyar (اختیار)

atauat-takhyir(التخییر) yaitu mencari yang terbaik antara dua pilihan yang ada

berupa meneruskan jual beli atau membatalkannya.1 Seorang pelaku akad

memiliki hak khiyar (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan

dengan memfasakhnya (jika khiyar nya khiyar syarat, khiyar ru’yah, dan khiyar

aib) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika khiyar

nya khiyar ta’yin).2 Kata al-khiyar yang bahasa Arab berarti pilihan sebagai salah

satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad.3 Karena hal ini diharapkan

pihak yang melaksanakan akad dapat melakukan urusannya dengan leluasa dan

dapat melihat kemaslahatan yang ada dibalik transaksi tersebut. Sedangkan secara

terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan khiyar dengan:

نِيداقعتما لقًفْرِهخسفَبِهائضمامِدعودقْعلاٍءضمانيبرِيخلاداقِّعملتانَوكُينْاَ

1Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram, jilid 5, (Jakarta:
Darul Haq, 2005), hlm. 140.

2Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
hlm. 181.

3Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129.
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Artinya: “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk melangsungkan

atau membatalkan transaksi yang disesuaikan dengan kondisi masing-

masing pihak yang melakukan transaksi.”4

Al-Zuhaili mendefinisikan khiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau

kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak

meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu. Menurut Ahmad Azhar Basyir,

khiyar berarti hak memiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal

dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak khiyar

ini dimaksudkan untuk menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi

atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena suka rela ia merupakan asas

bagi sahnya suatu kontrak.5 M. Abdul Mujjeb mendefinisikan khiyar ialah hak

memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah

akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.6

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi 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. Status khiyar, menurut ulama Fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan

karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan

masing-masing pihak yang melakukan transaksi.7

4Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Press,2005),hlm. 377.
5Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan

Agama, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 97-98.
6Abdul Rahman, Ghazali, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah, (Jakarta:

Kencana, 2010), hlm. 97.
7Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129.
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Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin

mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak

menggunakan kata-kata khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang

dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: “Teliti sebelum

membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak khiyar (memilih) dengan hati-hati

dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia puas

perhadap barang yang benar-benar ia inginkan.8

Khiyar hukumnya dibolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah Saw. di

antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عن يحي بن سعيد قَال: سمعت نافعا عنِ ابنِ عمر رضي اُهللا عنهما عنِ النبِي صلَّى 
بيع اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ: إِنَّ الْمتبا يِعينِ بِالْخيارِ في بيعهِما ما لَم يتفَرقَا اَو يكُونُ الْ

يخ.هباحص قفَار هجِبعأً ييى شرتإِذَا اش رمع نكَانَ ابو :عافا. قَالَ ن9ار

Artinya: Dari Yahya bin Sa’id, dia berkata: Aku mendengar Nafi’, dari Ibnu

Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya penjual dan

pembeli berhak memilih (khiyar) dalam jual beli mereka selama belum

berpisah, atau dijadikan jual beli sebagai khiyar.” Nafi’ berkata, “Ibnu

Umar apabila membeli sesuatu yang ia senangi, maka ia segera berpisah

dengan penjualnya.”(HR. Al- Bukhari)

Di samping itu terdapat hadist lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari

Abdullah bin Al-Harist:

8Abdul Rahman dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97
9Ibnu Hajar Asqalani, Al Imam Al Hafizh, Syarah Shahih Al-Bukhari, Kitab Jual Beli,

Bab Pembeli dan Penjual Memiliki Pilihan, Hadist: 2108,  hlm. 122., Terj Amiruddin (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2005), hlm. 122.
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 هلَيلَّى اُهللا عص بِينِ النع هناُهللا ع يضامٍ رزنِ حمِ بيكح نع ارِثنِ الْحب اللّه دبع نع
فْتي ا لَمارِ ميبِالْخ انعيقَالَ : الْب لَّمسو :اممقَالَ: قَالَ ه زها بثَندح دمأَح ادزرِقَا. و

 ارِثنِ الْحاِهللا ب دبع ثَهدا حلِ لَميلأَبِي الْخ عم تاحِ فَقَالَ:  كُنيَألبِي الت كذَل تفَذَكَر
ثيدذَا الْح10.بِه

Artinya: Dari Abdullah bin Al-Harist, dari Hakim bin Hizam RA, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, “ Penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) selama

keduanya belum berpisah.” Ahmad menambahkan: Bahz telah

memberikan kepadaku, ia berkata: Hammam berkata, “ Aku

menyebutkan hal itu kepada Abu Tayyah, maka dia berkata, ‘Aku pernah

bersama Abu Al- Khalil ketika Abdullah bin Al-Harist menceritakan

hadist ini kepadanya’.” (HR. Al- Bukhari)

2.2. Pembagian Khiyar

Dalam kitab-kitab fiqh, ditemui beberapa macam khiyar, pembahasan

tentang khiyar dibedakan antara khiyar yang dilakukan oleh kedua belah pihak

yang berakad yaitu khiyar al-ta’yin dan khiyar al-syarth. Sedangkan khiyar yang

bersumber dari syara’ adalah khiyar al-‘aib, khiyar al-ru’yah dan khiyar al

majlis.11 Berikut dikemukakan pengertian masing-masing khiyar yang dimaksud:

1. Khiyar Ta’yin

Khiyar Ta’yin merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan

barang yang berbeda kualitasnya dalam jual beli, contohnya adalah dalam

pembelian keramik, misalnya ada yang berkualitas super (kw1) dan (kw2).

10Ibnu Hajar Asqalani, Al Imam Al Hafizh, Syarah Shahih Al-Bukhari, Kitab Jual Beli,
Bab Pembeli dan Penjual Memiliki Pilihan, Hadist: 2108, hlm. 122.

11Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah..., hlm.130.
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Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super

dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan ini ia

memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini, menurut

ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan produk sejenis yang berbeda

kualitas sangat banyak, yang berkualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh

pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seseorang agar pembeli tidak ditipu

dan produk yang diinginkan sesuai dengan keinginan pembeli.

Syarat-syarat khiyar ta’yin:

a) Biasanya berkualitas suatu barang itu dari biasa, menengah dan istimewa.

Karena itu khiyar dibatasi hanya pada tiga klasifikasi di atas. Lebih dari itu

tidak diperlukan lagi khiyar.

b) Adanya kualitas dan jenis barang atau harganya yang bertingkat-tingkat.

c) Masa khiyar ta’yin harus tertentu dan dijelaskan, misalnya 3 hari.

Jika pembeli sudah menjatuhkan pilihannya pada satu jenis barang

yang ditawarkan, maka akad sudah jadi dan kepindahan kepemilikan telah

berlaku.Tidak semua fuqaha sepakat dengan khiyar ini karena menurut mereka

wujud khiyar ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan dalam barang yang

ditransaksikan. Padahal dalam persyaratan akad, barang yang akan dijual

harus jelas dan terang. Karena itu dibolehkannya khiyar ta’yin dalam akad

seolah-olah bertentangan dengan persyaratan akad. Sementara itu Abu

Hanifah dan kedua sahabatnya (Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad)

membolehkan khiyar ta’yin secara istihsan karena hal ini sangat diperlukan

dalam kehidupan bisnis. Misalnya ada orang yang mau membeli suatu barang
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yang iya butuhkan, tetapi iya tidak mengetahui banyak tentang kegunaan

secara optimal, kualitas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan manfaat dan

kualitasnya. Untuk itu ia perlu konsultasi dengan orang lain yang lebih ahli

dalam bidang itu sehingga dapat memilih secara bijak dan tepat.

Khiyar ta’yin berakhir bisa secara sharahah (tegas), dilalah (eksplisit),

atau secara hukum, misalnya seseorang mengatakan, “aku terima barang yang

ini dan bukan yang lainnya,” atau ia melakukan tasharruf yang menunjukkan

bahwa ia memilih barang tersebut, atau salah satu barang rusak atau hilang

ditangan pembeli setelah ia menerima barang tersebut maka barang yang rusak

atau hilang itu yang langsung menjadi barang yang dijual dan ia mesti

mengganti. Sementara barang yang lain menjadi amanah ditangannya yang

mesti ia kembalikan kepada pemiliknya (penjual).12

Selain itu khiyar ta’yin dipandang telah batal bila pembeli telah

menemukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah

memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara

menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menetukannya. Jika pembeli

meninggal dunia sebelum habis masa khiyar, hak khiyar dilanjutkan oleh ahli

warisnya sebab dalam hak khiyar ta’yin dapat diwariskan.13

2. Khiyar Al-Syarth

Khiyar al-syarth adalah hak pilih yang pilih yang ditetapkan salah satu

pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan dan

membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

12Wahbah Az- Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4..., hlm. 556.
13Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Daalam Perspektif Kewenangan Peradilan

Agama..., hlm. 102.
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Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli diperbolehkan untuk

memilih khiyar untuk satu orang tanpa melibatkan yang lain. Karena pada

hakikatnya khiyar itu hak yang dimiliki oleh keduanya. Misalnya pembeli

mangatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak

memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu”.

Dan dalam hal ini jika kedua belah pihak ridha, maka hal itu diperbolehkan.14

Rasulullah Saw bersabda:

انِعنِبعمكَ: ذَالَقَررِرلٌخللِرواِهللاسصلَّمسو هلَياَلَّى اُهللا عنهيخدعفلْايبيعِو
15ةَبالَخالَ:لْقُفَتعيابذَا:لَاقَفَ

Artinya: Dari Ibnu Umar. Ia berkata: ada seseorang terangkan kepada

Rasulullah saw, bahwa ia selalu ditipu orang dalam jual beli, maka

sabdanya: Apabila engkau jual beli hendaklah engkau berkata, tidak

ada tipu daya.” (HR. Al-Bukhari)

Adapun cara menggugurkan khiyar syarat adalah sebagai berikut:

a. Pengguguran jelas (sharih)

Pengguguran sharih adalah pengguguran oleh yang berkhiyar, seperti

mengatakan, “saya batalkan khiyar dan saya ridha.” Dengan demikian,

akad menjadi shahih. Sebaliknya, akad gugur dengan pernyataan, “saya

batalkan atau saya gugurkan akad ini.”

b. Pengguguran dengan dilalah

14Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 130.
15Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram,

Jilid: 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 392.
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Pengguguran dengan dilalah adalah adanya tasharruf (beraktifitas dengan

barang tersbut) dari perilaku khiyar yang menunjukkan bahwa jual beli

tersebut jadi dilakukan, seperti pembeli menghibahkan barang tersebut

kepada orang lain, atau sebaliknya, pembeli mengembalikan kepemilikan

kepada penjual. Pembeli menyerahkan kembali barang kepada penjual

menunjukkan bahwa ia membatalkan jual beli atau akad.

c. Pengguguran khiyar dengan kemudharatan

Pengguguran ini terdapat dalam beberapa keadaan, antara lain:

1. Berakhirnya batas waktu khiyar

Khiyar menjadi gugur setelah habis waktu yang telah ditetapkan walaupun

tidak ada pembatalan dari yang khiyar. Dengan demikian, akad menjadi

lazim.

2. Adanya hal-hal semakna dengan mati

Khiyar gugur dengan adanya perkara-perkara yang sama dengan mati,

seperti gila, mabuk, dan lain-lain, maka akad menjadi lazim.

3. Wafatnya shahibul khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika

shahibul khiyar wafat.

4. Barang rusak ketika masih khiyar

Tentang rusaknya barang dalam rentan waktu khiyar terdapat beberapa

masalah, apakah rusaknya setelah diserahkan kepada pembeli atau masih

dipegang penjual, dan lain-lain. Jika barang masih di tangan penjual,

batallah jual beli dan khiyar pun gugur, jika barang sudah ada pada tangan

pembeli, jual beli batal jika khiyar berasal dari penjual, tetapi pembeli
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harus menggantinya. Jika barang sudah ada di tangan pembeli dan khiyar

berasal dari pembeli, jual beli menjadi lazim dan khiyarpun gugur. Ulama

syafi’iyyah berpendapat bahwa jika barang rusak dengan sendirinya,

khiyar gugur dan jual belipun batal.16

5. Adanya cacat pada barang

Dalam masalah ini, ada beberapa penjelasan:

1. Jika khiyar berasal dari penjual, dan cacat terjadi dengan sendirinya,

khiyar gugur dan jual belipun batal. Akan tetapi jika cacat karena

perbuata pembeli atau orang lain, khiyar tidak gugur, tetapi pembeli

berhak khiyar dan bertanggung jawab atas kerusakannya. Begitu pila

jika orang lain yang merusaknya, ia bertanggung jawab atas

kerusakannya.

2. Jika khiyar berasal dari pembeli dan ada cacat, khiyar gugur, sebab

barang berada pada tanggung jawab pembeli.

Khiyar syarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan

kepada para pihak yang mementukan syarat untuk memikirkan dan

mempertimbangkan terlebih dahulu perjanjian yang berhubungan

dengan syarat yang telah ditentukan dalam akad untuk kemudian

mengambil kesimpulan, bahwa khiyar ini juga merupakan

pengecualian terhadap asas umum behwa perjanjian timbal balik tidak

16WahbahZuhaili, Fiqh dan Perundangan Islam,Jilid IV, Terj.Syed Ahmad Syed Husain,
Syiria: Dark- El Fikr,2002), hlm. 562.
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dapat digantungkan pada syarat, tetapi khiyar syarat ini sesungguhnya

adalah penggantungan akad kepada suatu syarat.17

3. Khiyar Al-‘Aib

Khiyar al-‘aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual

beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada

obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika

akad berlangsung. Misalnya seseorang membeli telur ayam satu kilo gram,

kemudian satu butir diantaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan

sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui baik oleh

penjual maupun pembeli. Dalam hal ini ditetapkan adanya hak khiyar.18

Tapi jika mereka tidak menganggap kekurangan tersebut termasuk suatu

cacat yang dapat mengurangi nilai jual atau nilai barang, maka khiyar tidak

berlaku. Jika si pembeli baru mengetahui cacat barang, maka khiyar tidak

berlaku. Jika si pembeli baru mengetahui cacat setelah akad, maka ia boleh

memilih antara meneruskan akad yaitu dengan mengambil ganti sisa kadar

nilai cacat barangnya (dengan membandingkan harga barang yang utuh dengan

barang yang cacat) atau ia punya pilihan untuk membatalkan jual beli tersebut

dengan mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah ia

bayarkan kepada penjual.

Dasar hukum khiyar al-‘aib ini diantaranya adalah sabda Rasulullah saw

yang berbunyi:

17Anjasmuni A.Rahman, Kaidah-KaidahFiqh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),hlm.44.
18Nasroen Haroen, Fiqh Mualamah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007),hlm.136.



29

عنقْعبهنِباعمالَا: قَلَاقَربِلنيُهللاى الَّصلَعيهولَّسلْ. اَممسلأَملْاوخمسلَمِلا يلُّح
19جة )ابن ما( رواه.هلَةُنيا بلَّابيعهيفا وعيبهيخأَنماعبملسملْا

Artinya:Dari Uqabah ibn Amir berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesama

muslim itu bersaudara; tidak halal bagi seorang muslim menjual

barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat ‘aib atau

cacat. (HR. Ibn Majah)

Menurut kesepakatan ulam Fiqh berlaku sejak diketahuinya cacat pada

barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak

khiyar.20

Sedangkan menurut para pakar fiqh, syarat-syarat khiyar al-‘aib setelah

diketahui adanya cacat pada barang adalah:21

a. Cacat itu diketahui sebelum atau sesudah akad tetapi belum serah terima

barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.

b. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad

berlangsung.

c. Ketika akad berlangsung pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa

apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.

d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Pengembalian barang yang adanya cacat berdasarkan khiyar al-‘aib boleh

terhalang disebabkan:

19Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, Kitab Tijarah, Bab
Orang yang Menjual Brang Dagangannya Yang memiliki Aib, Nomor Hadist 1837-2276, Terj
Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 335.

20Nasroen Haroen, Fiqh Mualamah...,hlm.136.
21Nasroen Haroen, Fiqh Mualamah...,hlm.137.
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a. Pemilik hak khiyar rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu

ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun tindakan.

b. Hak khiyar itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik yang melalui ungkapan

yang jelas maupun melalui tindakan.

c. Benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru

disebabkan perbuatan pemilik hak khiyar, atau barang itu telah berubah total

ditangannya.

d. Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak khiyar, seperti

apabila objek jual belinya tanah dan tanah itu telah dibangun atau telah

ditanami berbagai jenis pohon, atau apabila objek jual beli adalah hewan, maka

anak hewan itu telah lahir di tangan pemilik khiyar. Akan tetapi, apabila

penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing yang menjadi objek jual

beli atau buah-buahan dari pohon yang diperjualbelikan, maka tidak

menghalangi hak khiyar.

Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar, menurut ulama

Hanaffiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu

dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi, menurut ulama

Malikiyah dan Syafi’iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu

berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

Ulama Fiqh sepakat bahwa khiyar ‘aib diwariskan sebab berhubungan

dengan barang. Dengan demikian, jika yang memiliki hak khiyar ‘aib itu

meninggal, ahli warisnya memiliki hak untuk menerima barang yang selamat dari

cacat.
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4. Khiyar Ar-Ru’yah

Khiyar ar-ru’yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku

atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang ia lihat ketika akad

berlangsung. Jumhur ulama Fiqh menyatakan bahwa khiyar ar-ru’yah

disyariatkan dalam islam karena menurut jumhur ulama boleh terjadi disebabkan

objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad atau karena

sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). Khiyar ar-ru’yah mulai berlaku sejak

pembeli melihat barang yang akan dia beli. Dinyatakan disyari’atkan berdasarkan

sabda Rasulullah Saw:

عبِاَنيهرياالَ: قَلَاقَةَربِلنيُهللاى الَّصلَعيهولَّسممناشترى شلَأًيميرفَههبِواخلارِي
اذَاأُرقطىن )را( رواه الده

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a.: Rasulullah Saw bersabda: siapa yang membeli

sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila ia telah

melihat barang itu” (HR ad-Daruqutni).22

Akan tetapi ulama Syafi’iyah, dalam pendapat baru (al-mazhab al-jadid)

mengatakan bahwa jual beli barang ghaib tidak sah, baik barang itu disebutkan

sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut ulama Syafi’iyah

khiyar Ar-ru’yah tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang

boleh membawa kepada perselisihan.23

Syarat khiyar ru’yah bagi yang membolehkannya antara lain:

22Ad-Daruqutni, Al Iman Al Hafizh Ali Bin Umar, Sunan Ad-Daruqutni, Terj, Anshori
Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam,2008), hlm. 7.

23Nasroen Haroen, Fiqh Mualamah...,hlm.137.
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a. Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan

dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak.

b. Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan

mengembalikan saat transaksi.

c. Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya,

sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah.24

5. Khiyar Al-Majlis

Khiyar majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual

beli. Kedua pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih

berada dalam majlis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah

pihak yang melaksanakan akad telah terpisah badan atau salah seorang diantara

mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Khiyar ini

hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak

yang melakukan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Imam An-Nawawi, muhaddis dan pakar Fiqh Syafi’i mengatakan bahwa

untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya

diserahkan kepada adat kebiasaan masyarakat setempat dimana jual beli itu

berlangsung.25

Al-Allamaah Ibnul Qayyin al-Jauziyyah berpendapat, “ketetapan Allah

tentang disyari’atkan khiyar majlis dalam jual beli mengandung hikmah dan

maslahat yang bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Selain itu

24Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dkk.,
Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, (yogyakarta: Maktabah Al-Hanif:
2009), hlm. 100.

25Nasroen Haroen, Fiqh Mualamah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm.130.
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bertujuan agar keridhaan kedua belah pihak tercapai dengan sempurna

sebagaimana yang telah dipesankan oleh Allah dalam Al-Qur’an dan surah an-

Nisaa ayat 29:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu: sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Sebab, proses akad itu terjadi secara singkat tanpa interval waktu dan

tanpa pertimbangan mengenai harganya. Maka, hal ini menyebabkan nuansa

kebaikan yang terkandung dalam syari’at yang sempurna ini menuntut akad yang

terjadi antara dua pihak tetap dijaga kehormatannya dengan adanya selang waktu.

Tujuannya untuk meninjau kembali keputusannya dan meninjau semua

kesepakatan yang terjadi diantara dua pihak.26

Khiyar majlis berlaku pada jual beli, perdamaian (shahih), ijarah, dan

bentuk tukar menukar lainnya yang menyangkut harta. Mulai berlakunya khiyar

ini menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i yaitu tidak boleh melebihi 3 hari.

Sedangkan Malikiyah membolehkan melebihi 3 hari sesuai dengan kebutuhan.

26Saleh Al-Fauzan, Fiqh Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 377.
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Yang shahih (benar), khiyar merupakan hak yang bergantung pada syarat, maka

perkiraannya tergantung pada orang yang membuat syarat.

Jika keduanya sepakat untuk tidak memiliki khiyar dalam transaksi jual

beli tersebut, atau salah satu darinya tidak menghendaki khiyar, maka gugurlah

khiyar tersebut. Dan jual beli tetap menjadi hak kedua belah pihak atau menjadi

hak orang yang menggagalkan khiyar dalam akad, sebab khiyar pada dasarnya

adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang mengadakan akad. Ia akan jatuh

bersamaan dengan jatuhnya khiyar tersebut.

2.3. Pandangan Ulama Tentang Khiyar Ta’yin

Dalam akad/perjanjian jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang

berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang

disebut sebagai khiyar. Ketentuan mengenai hal itu tentu saja lebih dapat

memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu

produk. Adanya ketentuan tentang khiyar, juga merupakan salah satu sarana agar

kesepakatan yang dibuat oleh para pihak lebih sempurna.27 Para ahli hukum Islam

berbeda pendapat tentang khiyar. Perbedaan pendapat ini berkisar kepada hukum

khiyar itu sendiri, apakah hukum khiyar tersebut dibolehkan ataupun tidak

dibolehkan.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama

Fiqh adalah disyari’atkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak

27Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2012), hlm.138.
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dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan

transaksi.28

Dalam kaitan dengan khiyar ini, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan

bahwa kontrak dalam syariat Islam bersifat mengikat (lazim) dan tidak

mengandung hak pilihan (khiyar). Hal ini dimaksudkan untuk mnejamin adanya

kepastian hukum dan stabilitas dalam kontrak. Oleh karena dalam kontrak

disyaratkan adanya unsur ridha antara pihak yang melakukan kontrak, maka

syariat islam menetapkan hak pilihan (khiyar) yang fungsi utamanya adalah untuk

menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi. Para pihak yang melakukan

khiyardapat memilih antara meneruskan kontraknya atau membatalkan kontrak

yang telah dilakukannya apabila terdapat hal-hal yang tidak disepakati dalam

kontrak tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar para pihak yang melakukan

kontrak itu tidak menanggung kerugian setelah kontrak dilaksanakan, sehingga

kemaslahatan yang dituju dalam kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik

sesuai dengan yang diharapkan.

Para ahli hukum Islam membedakan khiyar yang bersumber dari kedua

belah pihak yang melakukan kontrak seperti khiyar syarath dan khiyar ta’yin, dan

khiyar yang bersumber dari syara’ itu sendiri seperti khiyar ‘aib, khiyar ru’yah,

dan khiyar majelis.29

Sementara itu dalam khiyar ta’yin menurut ulma Hanafiyah yaitu boleh,

dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang

kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan

28Abdul Rahman, ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah, (Jakarta:
Kencana,2010), hlm. 97.

29Abdul Rahman, ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah..., hlm. 98.
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bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari

sesuai dengan keperluannya, maka khiyar ta’yin diperbolehkan.30 Alasan lainnya

karena boleh jadi sesorang tidak berpengalaman tentang kondisi barang-barang

yang dibelinya sehingga ia butuh bertanya kepada orang lain untuk bisa memilih

yang lebih tepat dan cocok untuknya. Terkadang seseorang mewakilkan orang

lain untuk membelikan sesuatu, dan ia ingin melihat dulu barang yang akan dibeli.

Sementara penjual tidak bersedia barangnya dibawa keluar dari toko kecuali

dengan membeli satu dari dua atau tiga barangnya.31

Menurut Wahbah Zuhaili, hukum-hukum yang terdapat pada khiyar ta’yin

yaitu:

a. Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang

telah disepakati, dan pemilik hak khiyar wajib menentukan barang

dagangan yang akan diambil pada akhir masa khiyar yang telah ditentukan

dan membayar harganya.

b. Khiyar ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda halnya

dengan khiyar syarat. Jika orang yang memiliki hak khiyar meninggal

sebelum adanya penentuan (barang), maka ahli warisnya juga memiliki

hak khiyar untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan

tersebut dan membayar harganya.

c. Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau keseluruhannya: jika

salah satu dari dua barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya

30Abdul Rahman, ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah..., hlm.
103

31Wahbah Az- Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011),
hlm. 155.
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ditentukan sebgai barang yang dijual, dan sisanya menjadi amanah

ditangan pembeli. Jika kedua barang dagangan tersebut rusak secara

bersamaan, maka pembeli mengganti setengah harga dari setiap barang

dagangan tersebut karena belum da penentuan. Jika kedua barang

dagangan tersebut rusak secara berurutan, maka barang yang pertama yang

ditentukan sebagai barang yang dijual. Jika kedua belah pihak berselisih

dalam hal barang yang rusak duluan, maka perkataan yang dibenarkan

adalah perkataan pembeli yang disertai dengan sumpahnya, tetapi bukti

penjual  lebih utama. Barang yang cacat sama seperti barang yang rusak

dalam hal-hal yang disebutkan sebekumnya. Jika pembeli menjual dua

barang dagangan kemudian memilih salah satunya, maka jual belinya sah

pada hal tersebut, dan barang yang dijual dijamin dengan harga, dan

barang barang lainnya menjadi amanah.32

Akan tetapi, jumhur ulama Fiqh tidak menerima keabsahan khiyar ta’yin

yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada

ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (al-sil’ah) harus jelas, baik

kualitasnya, maupun kuantitasnya. Dalam persoalan khiyar ta’yin, menurut

mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh

karena itu, ia termasuk kedalam jual beli al-ma’dun (tidak jelas identitasnya) yang

dilrang oleh syara’.33

Ulama hanafiyah mensyaratkan beberapa syarat bagi khiyar ta’yin yaitu:

32Wahbah Az- Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5..., hlm. 185-186.
33Abdul Rahman, ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah..., hlm.

103.



38

a. Pemilihan terjadi pada salah satu dari dua atau tiga saja. Jika terjadi

pemilihan dari pada salah satu dari empat, maka tidak boleh. Hal ini

karena kebutuhan terdapat dalam tiga, karena sesuatu itu terbagi pada baik,

sedang dan jelek.

b. Penjual menyetujui dengan jelas khiyar ta’yin, seperti berkata pada

pembeli, “saya jual kepadamu salah satu dari dua atau tiga barang ini,

dengan syarat kamu memilih salah satunya.” Jika dia tidak menyetujuinya,

maka jual belinya tidak sah karena terdapat unsur ketidakjelasan (jahalah).

c. Jual beli itu terjadi pada barang-barang yang bernilai (qimiy), seperti jenis-

jenis barang dan furniture, bukan pada barang yang memiliki varian serupa

(mitsly), seperti kitab-kitab cetakan baru, karena tidak ada faedahnya

memilih kitab-kitab tersebut, karena tidak ada perbedaanya.

d. Waktunya seperti waktu khiyar syarat, yaitu tiga hari menurut Abu

Hanifah, dan waktu apa saja yang diketahui menurut dua sahabat Abu

Hanifah.34

Khiyar ta’yin, menurut ulama Hanafiyah, hanya berlaku dalam transaksi

yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua

belah pihak, seperti jual beli.35 Adapun Ahmad Azhar Basyir menetapkan tiga

syarat yang harus diperhatikan dalam khiyar ta’yin ini yakni:

a. Pilihan hendaknya hanya terbatas sebanyak-banyaknya tiga barang saja

b. Barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain dan

harganya pun harus diketahui dengan pasti

34Wahbah Az- Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5..., hlm. 185-186.
35Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah..., hlm.

104.
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c. Waktu khiyar supaya dibatasi, agar dari pihak penjual dapat jelas kapan

akad mempunyai kepastian, dan barang-barang yang akan dipilih segera

kembali untuk kemudian dapat diperlukan oleh penjual.36

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-prang yang melakukan

transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan,

sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-

baiknya. Dengan kata lain, diadakan khiyar oleh syara’ agar kedua belah pihak

dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya,

supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak khiyar

itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik

pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar (opsi) ini

tidak praktis, karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari

segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar adalah jalan terbaik.

Mengenai hak khiyar yang diajarkan Rasulullah Saw pada prinsipnya ini

adalah menghargai para konsumen. Sudah sejak lama kaum produsen berkuasa

yang menempatkan konsumen pada posisi lemah. Pada beberapa dekade terakhir

ini, para konsumen mulai bergerak dan protes terhadap perlakuan kaum produsen

tersebut. Akhirnya lahirlah lembaga konsumen yang memperjuangkan hak-hak

konsumen dalam menghadapi tipuan produsen. Rasulullah telah sejak dulu

mengajarkan bahwa ada hak khiyar, yaitu hak menuntut dan hak membatalkan

jual beli jika konsumen tidak menghendaki atau keberatan dengan transaksi yang

sudah terjadi.37

36Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 101.

37Buchari Alma & Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah,(Bandung: Alfabeta,
2009), hlm. 212.
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Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin

mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak

menggunakan kata-kata khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang

dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: “teliti sebelum

membeli”. Ini berati pembeli diberi hak khiyar (memilih) dengan hati-hati dan

cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas

terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.38

Beberapa hikmah dari adanya khiyar:

a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip

Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.

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

sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik dan benar-

benar disukainya.

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

mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.

d. Terhindar dari unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli,

karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.

e. Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar

sesama.39

38Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah..., hlm.
98.

39Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah..., hlm.
104-105.
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BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Darussalam dan Lokasi Bengkel di Darussalam

Darussalam merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Aceh

Besar, dengan ibukota kecamatan berada di Lambaro Angan. Adapun letak

geografis kecamatan Darussalam adalah sebagai berikut:

Nama Kecamatan : Darussalam

Ibu Kota Kecamatan : Lambaro Angan

Kabupaten : Aceh Besar

Provinsi : Aceh

Jumlah Gampong : 29

Luas Kecamatan : 76,42 Km

Batas- batas Wilayah:

 Sebelah Utara : Kematan Baitussalam

 Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Baro

 Sebelah Timur : Kecamatan Mesjid Raya

 Sebelah Barat : Kecamatan Baitussalam dan Kota Banda Aceh

Saat ini kecamatan Darussalam terdiri dari 3 kemukiman diantaranya

mukim Tungkop, mukim Siem, dan mukim Lambaro Angan, yang terdiri dari 29

gampong yaitu: Angan, Berabung, Gampong Blang, Gampong Cot, Krueng Kale,

Lam Asan Klieng, Lam Gawe, Lam Klat, Lam Peudaya, Lam Ujong Klieng,
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Lambada Peukan, Lambaro Sukon, Lambiheu, Lambiheu Siem, Lambrita,

Lamduroy, Lamkeunung, Lampuja, Lampuuk, Lamtimpeung, Li Eue, Limpok,

Miruk Taman, Siem, Suleue, Tanjung Deah, Tanjung Selamat, Tungkop, Lam

Asan Siem.

Kecamatan Darussalam merupakan salah satu kecamatan yang memiliki

padat penduduk, di tambah lagi dengan adanya mahasiswa-mahasiswa yang

datang dari berbagai daerah yang ada di Aceh maupun yang datang dari luar

Aceh, yang bertempat tinggal di seputaran Darussalam mengingat jarak yang

dekat dengan dua perguruan tinggi yang banyak diminati oleh banyak remaja

yaitu Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dan ini

merupakan salah satu yang menjadi daya tarik bagi bengkel-bengkel yang ada di

Darussalam, karena tentunya di era sekarang ini setiap mahasiswa pasti memiliki

sepeda motor.

Sebagian besar bengkel yang ada di Darussalam memiliki tempat yang

sangat strategis ditepi jalan yang dilalui oleh banyak orang yang beraktifitas.

Setelah penulis melakukan observasi ternyata tidak semua gampong di

Darussalam terdapat bengkel, namun hanya beberapa gampong yang memilikinya.

Dari keseluruhan bengkel, yang hanya menerima jasa servise serta menjual suku

cadang lengkap berjumlah 10 bengkel yaitu adalah sebagai berikut:

1. Gampong Berabung memiliki 3 bengkel yang menjual suku cadang yaitu:

Zikra service, Bensu Service, Leluhur Service.
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2. Gampong Tungkop memiliki 5 bengkel yang menjual suku cadang yaitu: Buet

Get Service, Rahmat service, Sinar service, Nikmat Motor, dan Sepeda Motor

service.

3. Gampong Lambitra memiliki 1 bengkel yang menjual suku cadang yaitu: Amir

Service.

4. Gampong Lambada Peukan memiliki 1 bengkel suku cadang yaitu: Hariz

Service.

Dari 10 bengkel yang menjual suku cadang yang berada di Darussalam,

hanya 3 bengkel yang menjadi objek kajian peneliti yaitu bengkel Bensu Service

yang terletak di gampong Berabung, Amir Service yang berada di gampong

Lambitra, dan Hariz servive di gampong Lambada Peukan.

3.1.1.Profil Bensu Service

Bensu Service merupakan salah satu bengkel service sepeda motor

sekaligus menjual suku cadang yang terletak di jalan T. Glee Iniem, Berabung.

Bengkel ini sudah menjalankan usahanya sekitar 12 tahun yang lalu tepatnya

pada bulan april tahun 2005. Pada mulanya bengkel ini hanya menyediakan jasa

untuk service atau reparasi sepeda motor, namum seiring dengan berjalannya

waktu Bensu Service terus mengalami kemajuan dengan menjual segala jenis

suku cadang.Seperti ban, oli, busi, tapak rem,bola lampu, dan lainnya. Adapun

pemilik bengkel ini adalah Ariyan.1

Dari letak geografisnya, bengkel ini memiliki posisi yang sangat strategis

karena terletak jalan utama yang dilewati banyak khalayak ramai. Mengingat

1Hasil wawancara dengan Bram, pegawai bengkel Bensu Service di Berabung
Darussalam, Pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017, pukul. 14.00 WIB.
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dijalan tersebut hanya bengkel Bensu Service yang menyediakan jasa reparasi

sepeda motor dan juga menjual suku cadang secara lengkap. Hal ini membuat

konsumen atau pembeli lebih memilih memperbaiki sepeda motornya di bengkel

tersebut. Bengkel Bensu Service ini mulai buka pada pukul 08.00 WIB sampai

dengan pukul 17.00 WIB setiap hari. Bengkel tersebut memperkerjakan 2 orang

karyawan yaitu: Bram dan Rahmat.

3.1.2. Profil Amir Service

Amir service juga merupakan salah satu bengkel yang ada di Darussalam

tepatnya berada di gampong Lambitra. Dimana bengkel ini juga menyediakan jasa

reparasi atau service sepeda motor sekaligus menjual suku cadang. Usaha ini

sudah ada sejak tahun 2005, berbeda dengan Bensu Service yang mulanya hanya

menyediakan jasa reparasi kemudian baru menjual semua jenis suku cadanglain

halnya denganAmir Service sejak awal berdiri, di samping menyediakan jasa

reparasi atau service sepeda motor untuk mendukung usahanya tersebut bengkel

Amir Service menjual semua jenis suku cadang. Adapun pemilik bengkel adalah

Amir.

Sama halnya dengan bengkel Bensu Servive toko Amir Service juga mulai

buka pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Amir Service

membeli seluruh suku cadang di toko Astra pusat suku cadang di Peunanyong,

Banda Aceh.2

2Hasil wawancara dengan Amir, pemilik Bengkel Amir Service di Lambrita Darussalam,
pada hari Senin, tanggal, 21 Agustus 2017, pukul. 10.00 WIB.
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3.1.3. Profil Hariz Service

Hariz Service terletak di Lambaro Angan tepatnya di Desa Lambada

Pekan. Daerah ini juga merupakan daerah yang sangat strategis dimana di daerah

tersebut bengkel yang menjual suku cadang hanya toko Hariz Service, karena

bengkel lain hanya menyediakan jasa reparasi sepeda motor namun tidak menjual

suku cadang. Bengkel tersebut juga sangat maju karena masyarakat lebih memilih

membeli ataupun memperbaiki sepeda motornya di bengkel tersebut sehingga

tidak perlu harus jauh-jauh ke kota, karena jarak yg lumayan jauh.

Hariz Service telah memulai usahanya sejak tahun 2002, sama halnya

dengan dua bengkel yang telah disebutkan diatas Hariz Service juga buka pada

pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 di buka setiap hari.3

3.2. Bentuk Implementasi Khiyar Ta’yin Dalam Pelaksanaan Jual Beli Suku
cadang Menurut Tinjauan Hukum Islam

Khiyar ta’yin yaitu hak pilih salah satu barang, apabila seseorang

melakukan akad jual beli yang objeknya tidak hanya berupa sebuah barang, tetapi

yang sebenarnya akan menjadi objek hanya satu saja, dan oleh si penjual, si

pembeli diperbolehkan memilih mana yang disenangi untuk dipilihnya.4

Produsen harus menentukan bagaimana mereka akan memberikan jasa

pelayanan kepada konsumen dalam melakukan transaksi. Salah satu bentuk

pelayanan yang diberikan oleh produsen kepada konsumen yaitu dengan cara

3Hasil wawancara dengan Ahmad Firdaus, pegawai bengkel Hariz Service di Lambaro
Angan Daeussalam, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, pukul. 12.00 WIB.

4Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.
136
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memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih sendiri barang yang

mereka inginkan.

Setiap bengkel yang menjual suku cadang sepeda motor memiliki bentuk

implementasi khiyar ta’yin masing-masing, begitu juga dengan 3 bengkel yang

menjadi objek penelitian penulis, yaitu toko Bensu Service, Amir Service, dan

Hariz Service. Bentuk implementasi khiyar ta’yin dari bengkel sepeda motor yang

berada di kecamatan Darussalam yaitu dengan memberikan hak untuk memilih

barang yang diinginkan dari pembeli sebelum mereka melakukan kesepakatan

terhadap transaksi jual beli suku cadang tersebut.

Dalam pelaksanaannya syarat pertama adalah memilih salah satu dari 3

jenis barang yang akan dibeli. Dari ketiga bengkel yang menjadi objek penelitian,

jenis suku cadang yang dijual terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: jenis asli/ original,

sedang dan biasa. Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi 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. Dengan kata lain, diadakannya khiyar oleh syara’ agar

kedua belah pihak dapat berfikir lebih jauh untuk kemaslahatan masing-masing

pihak dari akad jual belinya, agar tidak menyesal di kemudian hari dan tidak

merasa tertipu.

Transaksi jual beli dianggap terjadi dan mengikat yaitu pada saat kedua

belah pihak menyatakan keinginannya dalam menjual barang oleh penjual atau

produsen dan keinginan membeli barang oleh  pembeli konsumen. Pernyataan

tersebut mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian, sehingga
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berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima

harga penjualan. Sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga serta berhak

menerima barang pembelian tersebut.

Kemudian setelah konsumen menetapkan pilihannya maka terjadilah

transaksi jual beli antara keduanya. Yang mana keputusan untuk melanjutkan

untuk melakukan transaksi atau tidak dikembalikan kepada konsumen. Proses

pengambilan keputusan oleh konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa,

pada umumnya setiap konsumen melakukan evaluasi untuk melakukan pemilihan

produk atau jasa. Evaluasi dan pemilihan yang digunakan akan menghasilkan

suatu keputusan. Pengambilan ke putusan sendiri merupakan sebuah proses yang

terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi,

evaluasi alternatif sebelum pembelian, pembelian, konsumsi, dan evaluasi

alternatif sesudah pembelian.

Syarat pertama untuk memilih suku cadang dari ketiga jenis telah

dilakukan, di mana keputusan tetap berada pada pihak pembeli, apakah akan

melanjutkan ataupun membatalkan pembelian. Tetapi pada implementasinya

ketika penjual ataupun mekanik bengkel memberikan informasi tentang suku

cadang yang mengalami kerusakan ataupun keausan tidak sesuai dengan

sebenarnya dengan alasan yang beragam dengan tujuan agar jual beli tersebut bisa

tetap terlaksana. Dalam salah satu kasus yang terjadi dilapangan pasa saat

konsumen datang ke bengkel dengan keluhan yang dialami sepeda motor, setelah

dilakukan pengecekan serta diagnosa terhadap kerusakan dari sepeda motor, maka

pihak bengkel menyarankan untuk mengganti suku cadang yang baru.
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Setelah pembeli memutuskan barang yang diinginkan maka pejual atau

mekanik bengkel langsung mengganti suku cadang yang lama pada sepeda motor

dengan suku cadang yang baru. Dalam hukum Islam, yang menjadi dasar adanya

perjanjian adalah pernyataan kerelaan yang diucapkan, serta mengandung janji-

janji antara kedua belah pihak untuk melaksakan suatu perbuatan hukum tersebut.

Setelah terwujudnya suatu janji, maka timbullah hubungan hukum yang mengikat

sehingga mengakibatkan masing-masing pihak berkewajiban kepada umatnya

untuk menunaikan setiap janji yang telah mereka buat secara suka rela.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ketiga bengkel

diatas, hal yang dilakukan pihak bengkel adalah menawarkan produk suku cadang

serta memberikan informasi tentang suku cadang tersebut. Hal yang sangat

disayangkan pada praktik yang terjadi dilapangan tidak semua pihak bengkel mau

menjelaskan secara detail informasi tentang kerusakan dari motor dan juga suku

cadang, malah banyak konsumen yang sering terdzalimi oleh mekanik dan montir

nakal.

Contoh kasus: Agus salah satu korban dari kenakalan pihak bengkel,

ketika sepeda motornya mogok dijalan, dimana kejadian itu terjadi pada siang

hari, ketika hendak pulang ke kos,  tanpa pikir panjang otomatis Agus langsung

memilih bengkel terdekat untuk memperbaiki sepeda motornya. Firasatnya

standar paling cuma disuruh ganti busi, padahal dibersihkan saja dan tidak perlu

diganti juga tidak apa-apa. Pihak bengkel mengatakan bahwa busi harus diganti,

tapi karena sudah lelah dan malas untuk berdebat dengan pihak bengkel dan ingin

buru-buru pulang, ya sudahlah akhirnya Agus memutuskan untuk ganti busi. Usai
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ganti busi, montir bengkel minta tutup busi juga diganti lantaran sudah rusak.

Padahal selama punya sepeda motor Agus tidak pernah ganti tutup busi jika

mogok atau rusak. Awalnya Agus tidak mau, tapi mekaniknya bersikeras kalau

mau benar total harus diganti. Ya sekali lagi karena sudah terlalu lelah dari

kampus dan ingin istirahat, maka Agus setuju- setuju saja.5

Setelah dipasang semua, Agus terkejut dengan harga perbaikan sepeda

motornya. Total biaya Rp. 60.000,- dari ganti busi, tutup busi dan ongkos pasang.

Agus biasa ganti busi pada bengkel langganannya paling mahal RP. 15.000,-

sudah sama ongkos pasang. Yang padahal ganti busi dan tutup busi dia tidak

minta, tapi harus bayar Rp. 60.000,-, dengan rincian harga busi Rp. 17.000,-, tutup

busi Rp. 25.000,- dan selebihnya adalah biaya pasang. Lebih mahal dari servis

ringan bersihin karbu di bengkel resmi. Namun pada saat sudah sampai ke kos,

sepeda motornya mogok kembali. Padahal dia sudah mengganti busi dan tutup

busi. Nah, berarti dari awal firasatnya benar busi itu sebenarnya bisa dibersihkan.

Kemudian Agus membawa sepeda motor ke bengkel langganannya tidak salah

lagi firasatnya memang benar, karena masalahnya bukan dibusi, Cuma saja

mekanik tersebut maunya main ganti suku cadang. Dan yang dirugikan adalah

Agus karena harus membawa ke bengkel lagi, dan membayar biaya perbaikan

lagi. Hal yang demikian sebenarnya dilarang dalam Islam merugikan orang lain

demi keuntungan pribadi. Seharusnya pihak bengkel harus memberikan informasi

yg akurat kepada konsumen.

5Hasil wawancara dengan Agus, (konsumen), pada tanggal  15 September 2017 di Labuy
Baitussalam Aceh Besar
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Tetapi dari segi kualitas, bagusnya suatu produk suku cadang di antara

ketiga toko tersebut berbeda cara melihatnya. Bensu Service melihat kualitas

bagusnya suatu suku cadang dari harganya, jika harganya mahal maka kualitasnya

bagus begitu pula sebaliknya jika harganya murah maka kualitasnya tidak

bagus.6Demikian juga toko Hariz service kualitas suatu suku cadang juga dilihat

dari harga.7Sama halnya dengan toko Bensu Service.

Namun berbeda dengan bengkel Amir Service kualitas suatu suku cadang

tidak dilihat dari harganya, menurut bapak Amir pemilik bengkel bisa jadi suatu

suku cadang harganya mahal tetapi kualitasnya tidak bagus, atau harganya murah

tapi kualitasnya bagus. Amir Service melihat kualitas suatu suku cadang dari segi

fisik dan tingkat keamanan bukan dari harga, jika suku cadang memiliki fisik dan

ukurannya berat maka suku cadang tersebut memiliki kualitas yang bagus.

Apabila suku cadang ringan maka itu kualias yang kurang bagus.8

Adapun Syarat kedua dalam khiyar ta’yin, jenis barang yang akan dipilih

harus memiliki perbedaan harga dari jenis satu dengan jenis yang lainnya artinya

suku cadang yang kualitas original, sedang dan biasa memiliki harga yang

berbeda-beda serta harganyapun harus diketahui secara pasti. Ketiga toko yang

menjadi sample penelitian, kualifikasi harga dari seluruh suku cadang sebagian

besar sama hanya berbeda pada kisaran Rp. 5.000,- saja antara bengkel satu

dengan yang lainnya, bahkan ada bengkel dengan bengkel lain itu menjual suku

6Hasil wawancara dengan Bram, pegawai bengkel Bensu Service di Berabung
Darussalam, Pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017, pukul. 14.00 WIB.

7Hasil wawancara dengan Ahmad Firdaus, pegawai bengkel Hariz Service di Lambaro
Angan Darussalam, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, pukul. 12.00 WIB.

8Hasil wawancara dengan Amir, pemilik Bengkel Amir Service di Lambrita Darussalam,
pada hari Senin, tanggal, 21 Agustus 2017, pukul. 10.00 WIB.
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cadang dengan harga sama pada beberapa barang. PenjualanSuku cadang dijual

dengan harga berdasarkan kualitas dari suku cadang itu sendiri. Namun, tidak

selamanya hal yang demikian berlaku dalam penjualan suku cadang, karena ada

beberapa barang yang kualitasnya tidak bisa dinilai dari harga tetapi dilihat dari

segi fisik dan tingkat keamanan, contohnya seperti body sepeda motor dan lain

sebagainya.9

Disini juga banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh mekanik

bengkel, banyak hal yang dilakukan untuk mengelabui konsumen, dengan

mencari keuntungan sebesar-besarnya. Contoh kasus: ketika hendak mudik

tentunya pengendara sepada motor harus melakukan service untuk mengecek

kedaan dari sepeda motor, hal ini juga dilakukan oleh Winda, sebelum mudik

Winda datang kebengkel untuk service motornya kemudian sepeda motor di

service oleh mekanik, beberapa menit mekanik datang untuk mengonfirmasi

bahwasannya kanpas rem depan harus diganti karena sudah tipis, karena jujur

Winda kurang paham jika memang sudah saatnya untuk diganti, dan menurutnya

memang mekanik lebih paham akan hal itu. Winda oke-oke saja jika memang

harus ganti yang baru, karena dia juga tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan pada saat mudik, Winda meminta kanpas rem yang kualitas original.10

Setelah diganti, yang dirasakan pada saat mengendarai sepeda motor yang

seharusnya nyaman menjadi tidak nyaman, combi brake system rem depan

sebelum diganti dengan kanpas rem yang baru tersebut sangat enak dan pakem.

9Hasil wawancara dengan Amir, pemilik bengkel Amir Service di Lambrita Darussalam,
pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, pukul. 10.00 WIB.

10Hasil wawancara dengan Winda (konsumen),  pada tanggal 10 september 2017 di
Tanjung Selamat Darussalam Banda Aceh.
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Tetapi setelah diganti malah jadi tidak pakem, combi brake systemnya seperti

tidak sinkron dari rem belakang ke rem depan, tidak seperti sebelum diganti

kanpas remnya. Ini masalah yang mucul setelah service di bengkel tersebut. Rem

depan seharusnya pakem ini malah sebaliknya, settingannya lebih los dari

settingan awal. Konsumen merasa tidak puas dengan service dari mekanik

tersebut. Karena mekanik seperti ini bisa dikatakan mekanik “nakal”. Konsumen

tidak tau apakah kanpas rem yang diganti itu kualitas asli atau bukan. Karena

setelah diganti konsumen rasakan pemakaiannya remnya menjadi tidak stabil dan

tidak pakem.

Ketika sampai ke kampung Winda datang ke bengkel meminta mekanik

untuk mengganti kanvas rem baru, karena sudah tidak nyaman pada saat

membawa sepeda motor. Kemudian Winda mencari tahu dari mekanik tersebut

mengapa hal demikian bisa terjadi padahal baru diganti dengan suku cadang yang

original. Setelah diteliti oleh mekanik tersebut ternyata kanpas rem yang dipasang

tersebut bukan jenis asli melainkan jenis sedang. Mekanik menjelaskan jika

kanpas rem asli (bawaan pabrik), buktinya ada di pahatan/motif yang dimulai dari

angka ”130 T-1L”. Cetakan ini harus timbul dan bukan sablon atau stiker, setiap

kode maupun angka dalam kampas rem asli harus timbul apapun kode dan

angkanya. Kanvas yang dipasang sebelumnya adalah kanpas palsu karena

kodenya berbentuk sablonan tidak timbul. Sangat disayangkan karena konsumen
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harus mengalami hal demikian didzalimi oleh oknum-oknum demikian, di mana

konsumen sudah membayar harga suku cadang biasa dengan barang original.11

Al- Quran sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun,

Penipuan (kelicikan) digambarkan oleh Al-Quran sebagai karakter utama

kemunafikan. Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan

amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai

umat islam yang sesungguhnya.12 Tak diragukan bahwasannya ketidakjujuran,

adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu

berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan

itu terbuka bagi dirinya.

Islam melarang semua penyalahgunaan dan penggunaan barang milik

majikan oleh orang yang bekerja padanya, dimana dia hanya terikat hanya

mendapatkan gaji saja. Penggunaan dan pengambilan barang melebihi batas

imbalan yang ditetapkan maka itu dianggap sebagai ketidakjujuran dan pencurian,

yang keduanya Islam larang. Allah SWT berfirman:

)١١) الَّذين هم في غَمرة ساهونَ (١٠قُتلَ الْخراصونَ (
Artinya: “Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. (Yaitu) orang-orang

yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai.” (QS: Adz-Dzariyaat: 10-

11).

Selanjutnya Firman Allah SWT:

11Hasil wawancara dengan Winda (konsumen),  pada tanggal 10 september 2017 di
Tanjung Selamat Darussalam Banda Aceh.

12Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001),
hlm. 136.
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 لَى اللَّهوا عرفْتتل امرذَا حٰهلَالٌ وذَا حٰه بالْكَذ كُمتأَلِْسن فصا تمقُولُوا للَا تو
  بإِنَّالْكَذينونالَّذحفْللَا ي بالْكَذ لَى اللَّهونَ عرفْتي

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan apa yang disebut-sebut oleh lidahmu

secara dusta “ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan

kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang

mengadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung.” (QS:

An-Nahl: 116).

Al-Qur’an mengutuk para pembohong dan pendusta. Dalam bidang bisnis,

dampaknya akan sangat terasa dan tidak mungkin untuk diabaikan. Statemen yang

salah dalam perdagangan bukan hanya akan membahayakan konsumen, namun

juga akan mendatangkan bahaya yang demikian berat yang para produsen dan

juga para pedagang. Kepercayaan atas produk dan reabilitas para pedagangnya

memainkan peranan kunci dalam usaha mengokohkan dan mengembangkan

sebuah bisnis.

Syarat ketiga mengenai batas waktu dalam khiyar ta’yin waktu dibatasi

sama dengan khiyar syarat yang dibatasi paling lama 3 hari. Adapun batasan

waktu yang diberikan oleh bengkel yang dijelaskan di atas adalah 1 hari. Artinya

waktu tersebut berlaku sejak saat konsumen ataupun pembeli berada pada bengkel

suku cadang tersebut. Pada saat pembeli setuju untuk membeli serta mengganti

suku cadang, serta menyerahkan uang, dan penjual disini tidak lain adalah pihak

bengkel menyerahkan barang yang diinginkan konsumen di samping memberikan

informasi mengenai suku cadang yang diingikan pembeli serta menggantinya

pada sepeda motor konsumen. Di mana keputusan tetap berada pada pihak

pembeli. Setelah pembeli memutuskan suku cadang yang diinginkan, maka seperti
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biasa mekanik langgung mennganti suku cadang yang lama dengan yang baru,

dan sepeda motor dinyalakan untuk dicoba apakah suku cadang dapat berfungsi

atau tidak. Jika dapat berfungsi maka terjadilah transaksi jual beli antara

keduanya. Tapi apabila sebaliknya setelah dicoba namun barang tidak dapat

digunakan sesuai dengan fungsinya maka penjual atau pihak bengkel harus

menggantinya dengan suku cadang yang lainnya dengan syarat  barang tersebut

sama jenisnya dengan barang senbelumya yang diinginkan pembeli, baik dari segi

harga maupun kualitasnya.

Setelah terjadi transaksi jual beli dimana penjual mnyerahkan barang dan

pembeli menyerahkan uang, maka saat pembeli keluar dari bengkel maka

berakhirlah khiyar ta’yin pada transaksi jual beli di antara kedua belah pihak di

bengkel. Serta barang yang sudah dibeli tersebut tidak dapat dikembalikan lagi,

karena sebelumnya telah di uji terlebih dahulu dihadapan keduanya yaitu penjual

dan pembeli, dan kedua belah pihak juga telah membenarkan bahwasannya suku

cadang yang telah dibeli dalam keadaan bagus atau berfungsi. Jadi apabila

konsumen datang kembali ke bengkel dengan alasan bahwa suku cadang yang

dibeli tersebut rusak dan tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, maka

tanggung jawab tersebut tidak dibebankan kepada penjual, karena dikhawatirkan

bahwa kerusakan disebabkan oleh kelalaian pembeli dalam menggunakan barang.

Bukan kesalahan dari pihak bengkel.13

Batas waktu khiyar ta’yin yang diterapkan oleh bengkel tersebut memiliki

kekurangan dalam praktiknya. Sebab tidak semua barang yang dibeli dapat

13Hasil wawancara dengan Amir, pemilik Bengkel Amir Service di Lambrita Darussalam,
pada hari Senin, tanggal, 21 Agustus 2017, pukul. 10.00 WIB.
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dibuktikan kualitasnya dalam jangka waktu 1 hari. Sebab banyak pembeli yang

tidak mengetahui perbedaan kualitas dan harga pada barang yang dibeli, sehingga

pembeli tersebut berpedoman pada barang yang di rekomendasikan oleh penjual

atau pihak bengkel sesuai dengan kebutuhannya. Namun untuk membuktikan

kualitas barang dalam jangka waktu 1 hari, kita akan menyimpulkan bahwa

barang tersebut memiliki kualitas yang sesuai, karena setiap barang baru yang

digunakan untuk pertama kalinya memiliki fungsi yang bagus, namun jika

penggunaan barang tersebut lebih dari 1 hari, bisa saja perbedaan kualitas barang

tersebut akan terlihat. Sehingga pembeli dapat menggunakan hak khiyar nya jika

pembeli menemukan kecatatan pada barangnya lewat dari 1 hari. Jika hal ini

terjadi, pembeli tidak dapat mengembalikan barangnya ke bengkel, karena

menurut pihak bengkel kecatatan yang terlihat pada barang lebih dari 1 hari tidak

menjadi tanggung jawan dari pihak bengkel. Sehingga pembeli akan menanggung

kerugian dan ketidakpuasan terhadap barang yang dibelinya dan yang terpenting

disini adalah pembeli akan kehilangan hak khiyar ta’yin yang ada padanya.

Islam telah mengatur batas waktu dalam penerapan khiyar ta’yin. Abu

Hanifah telah menetapkannya paling lama 3 hari seperti yang diterapkan dalam

khiyar syarat. Jika lebih dari 3 hari maka akad jual beli tersebut akan menjadi

fasid (rusak). Namun ada juga pendapat dari dua sahabat Abu Hanifah yang

mengatakan bahwa masa atau batas waktu dari khiyar ta’yin bisa lebih dari tiga

hari dengan syarat kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut

mengetahuinya dan menyetujui batas waktu tersebut.
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Dalam penerapan batas waktu, kebanyakan bengkel yang menjual suku

cadang memberikan batas wakru selama 1 hari. Karena jika penjual menyetujui

pembeli mengembalikan barang lebih dari 1 hari dengan alasan barang yang dibeli

tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka dikhawatirkan pembeli

malakukan penipuan, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, barang yang

dibeli akan dicoba terlebih dahulu dibengkel, jadi tidak mungkin rusak, andaipun

rusak itu dianggap kesalahan dari pembeli yang lalai dalam menggunakan barang

tersebut.

Ketetapan batas waktu yang dibuat oleh penjual juga untuk mengantisipasi

agar tidak adanya kerugian dari pihaknya sebagai penjual karena ulah pembeli

yang berlaku curang. Namun jika dilihat dari segi pembeli, sebagian dari pembeli

tidak mengetahui perbedaan dari tingkatan kualitas serta harga barang yang ingin

dibelinya. Sehingga para pembeli sering mendengarkan rekomendasi yang

ditawarkan dari penjual. Setelah dilakukan pemilihan serta pengujian terhadap

barang serta menggantinya pada sepeda motor konsumen, penjual membuat

pembeli merasa yakin bahwa barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan

keinginan pembeli. Hal yang demikian juga membuat konsumen merasa kecewa

karena tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga kerugian dan

ketidakpuasan terhadap barang lebih sering dirasakan oleh pembeli dari pada

penjual.

Maka dari itu fakta yang terjadi dilapangan menurut penulis tidak sesuai

dengan landasan hukum serta syarat-syarat diberlakukannya implementasi dalam

khiyar ta’yin yang telah dipaparkan di atas., sehingga kesimpulan akhir penulis
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bahwasannya penerapan khiyar ta’yin dalam praktik jual beli suku cadang di

bengkel sepeda motor Darussalam belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

3.3. Penyelesaian Sengketa/ Klaim Terhadap Kerusakan Suku cadang
Sepeda    Motor Yang Terjadi Setelah Dilakukan Pemasangan pada
Bengkel di Darussalam

Perilaku yang baik mengandung kerja yang baik sangatlah dihargai dan

dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan. Karena

hal itu akan menjamin adanya kedamaian dan juga kesuksesan  di akhirat.

Panduan tentang bagaimana perilaku seorang itu diukur dan dinilai telah

dipaparkan oleh Al-Quran. Maka orang-orang yang beriman, standar dan ukuran

perilaku mereka hendaknya selalu diselaraskan dengan perilaku Rasulullah.

Hubungan produsen dan konsumen merupakan interaksi sosial yang

menuntut adanya hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berfungsi

sebagai pengendali. Pengendali ini meliputi aturan moralitas yang tertanam dalam

hati sanubari masing-masing dan aturan hukum beserta sanksi-sanksinya. Kedua

perangkat pengendali itu, terutama tertuju pada produsen, karena konsumen dalam

hubungannya dengan produsen seringkali berada dalam posisi lemah dan rentan

untuk dirugikan.

Dalam kerangka bisnis sebagai suatu, konsumen sesungguhnya membayar

produsen untuk menyediakan barang yang ia butuhkan secara profesional. Karena

itu dalam hubungannya, produsen harus memperlakukan konsumen dengan baik.

Hal ini secara moral tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga syarat

mutlak untuk mencapai keberhasilan bisnis. Disinilah kemudian terdapat
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pergeseran dari produsen kepelanggan yaitu konsumen tetap yang menjadi

penentu keberhasilan suatu bisnis.

Namun demikian, walaupun konsumen digelari raja, tetapi dalam

kenyataannya sering kali ia berada dalam posisi yang terbatas. Ia tidak

mempunyai kuasa untuk menentukan pilihan bebas terhadap apa yang akan

ditentukan. Kadangkala daya beli yang dilakukan terjadi dengan keterpaksaan.

Apa yang kenyataannya dibeli belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya

ingin ia beli. Hal ini misalnya dikarenakan kurangnya informasi tentang produk,

tidak adanya saluran bagi pengaduan atas terjadinya penipuan dan lain-lain.

Tanggung jawab lain yang harus dipunyai oleh produsen adalah menjamin

adanya kualitas pada produk-produknya pada satu sisi harga yang adil serta

kebenaran iklan sebagai media informasi utama pada sisi lainnya. Kualitas produk

dimaksudkan sebagai jaminan bahwa produk suatu komoditas sesuai dengan apa

yang dijanjikan oleh produsen, baik melalui informasi maupun iklan. Yang

termasuk kedalam jaminan kualitas adalah pengemasan dan pemberian label pada

kemasan yang sesuai dengan kenyataan produk tersebut. Pemberian label ini

misalnya meliputi kehalalan produk, kadaluwarsa, bahan-bahan asal dan lain-lain.

Sebuah sepeda motor pada umumnya tersusun atau dirakit dari banyak

komponen. Namun, komponen-komponen itu secara garis besar dibagi menjadi

dua kategori, komponen fast moving dan slow moving. Komponen fast moving

adalah kategori suku cadang atau komponen yang memiliki batas pemakaian

karena habis, rusak, atau aus akibat gesekan, misalnya kanpas rem, kampas

kopling, elemen filter udara, busi, ban, aki, dan suku cadang lainnya. Komponen
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slow moving adalah kategori suku cadang yang usia pemakaian atau

penggunaannya tahan lama, seperti pelek, blok slinder, stang stir, rangka, fairing,

atau body cover, kaca spion, speedometer, dan suku cadang lainnya. Komponen

fast moving wajib diganti secara rutin, baik itu motor baru ataupun motor lama.

Sebab jika lalai maka akan mengakibatkan kerugian rusaknya bagian lain.

Dalam hal pelayanan dan sistem kerja yang seharusnya diberikan pihak

bengkel terhadap konsumen adalah:

a. Sistem kerja dari setiap bengkel yang menjadi objek penelitian dimulai

sejak pukul 08.00-17.00 WIB.

b. Saat datang pelanggan, mekanik ataupun pemilik bengkel menanyakan

keluhan atau jika pelanggan tidak tahu biasanya mekanik akan

menghidupkan mesin untuk mencari tahu penyebab kerusakan sepeda

motor tersebut.

c. Setelah diketahui keluhan serta penyebab kerusakan, maka pihak bengkel

memberi akan melakukan tindakan terhadap sepeda motor pelanggan.

d. Tentunya sebelum mekanik melakukan tindakan terhadap sepeda motor

pelanggan, biasanya pelanggan akan komunikasi terlebih dahulu dengan

pihak bengkel mengenai ongkos pekerjaan atau harga suku cadang jika ada

komponen yang harus diganti, dan baru kemudian pihak bengkel

menjelaskan ongkos dan kualitas suku cadang. Jika ada pelanggan yang

meminta penurunan ongkos pekerjaan memperbaiki sepeda motor maka

pihak bengkel akan mempertimbangkan dahulu, jika pihak bengkel setuju

maka akan diturunkan ongkos pekerjaan tersebut.
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e. Jika diantara keduanya telah sepakat maka baru mekanik akan

memberitahukan kepada konsumen mengenai lamanya pekerjaan

memperbaiki sepeda motor atau kapan selesainya. Jika sudah selesai

diperbaiki, maka mekanik akan melakukan uji coba dihadapan pelanggan,

jika sudah dicoba dan pelanggan telah membayar ongkos perbaikan

kepada pemilik bengkel baru diserahkan kunci.

f. Jika ada keluhan dari pelanggan bahwa sepeda motornya masih rusak

maka mekanik akan mengecek dulu apa karena kesalahan mekanik atau

karena kesalahan pelanggan sendiri. Jika kesalahan mekanik maka

mekanik akan memperbaiki ulang secara gratis.

Namun tidak semua bengkel memberlakukan prosedur seperti yang telah

dijelaskan di atas. Dalam hal ini pihak bengkel bertanggung jawab atas jasa kerja

yang dilakukan tetapi tidak bertanggung jawab terhadap suku cadang yang dibeli

ataupun yang diganti oleh mekanik terhadap sepeda motor konsumen. Apabila

konsumen merasa tidak puas atau merasa dirugikan oleh penjual ataupun

mekanik, maka seperti yang dijelaskan di atas maka tanggung jawab pihak

bengkel hanya sebatas jasa atau layanan kembali yang di berikan oleh pihak

bengkel.

Jika pembeli menemukan kecatatan pada barang yang dibeli dan keduanya

berselisih paham, maka pendapat yang diutamakan adalah perkataan pembeli yang

disertai dengan sumpah, artinya pembeli bisa saja mengembalikan barang tersebut

akibat cacat dengan alasan yang jelas dan benar meskipun jangka waktunya telah

melewati satu hari, bukan semata-mata untuk penipuan. Namun faktanya, hal
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tersebut delalu diabaikan oleh penjual dengan alasan itu bukan kesalahan dari

pihak mereka.

Disini terdapat ketidakadilan yang di alami oleh konsumen dimana

konsumen telah membayar tetapi hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang

diharapkan. Seharusnya ada timbal balik yang lebih yang diberikan oleh pihak

bengkel kepada konsumen. Dalam jual beli dilarang adanya tipu daya (adamul

gharar), yaitu segala bentuk mu’amalah tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu

yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga

hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau

perikatan. Pelaku usaha tidak boleh melakukan berbagai cara yang dilarang

syari’at, mengingat pelaku usaha sering kali mencari kesempatan dari kekayaan

atau profesinya untuk memperdaya konsumen.
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BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya dalam

skripsi ini, maka dalam bab empat ini, penulis dapat mengambil beberapa

kesimpulan adalah sebagai berikut.

1. Khiyar ta’yin merupakan hak pilih salah satu barang, apabila seseorang

mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya berupa sebuah barang,

tetapi yang sebenarnya yang menjadi objek hanya satu saja, dan sipenjual, si

pembeli diperbolehkan untuk memilih mana yang disenangi untuk dipilihnya.

Untuk menentukan pilihannya pembeli membutuhkan bantuan penjual atau

orang yang paham mengenai hal itu.

2. Implementasi khiyar ta’yin pembeli (konsumen) dapat bertanya kepada penjual

(pihak bengkel) tentang barang yang dibutuhkan kemudian penjual

merekomendasikan barang yang sesuai dengan keinginan dari pembeli serta

memberikan informasi kepada pembeli tentang perbedaan kualitas masing-

masing barang tersebut. Namun keputusan untuk memilih serta melanjutkan

transaksi jual beli diserahkan kepada pembeli (konsumen). Namun

implementasi khiyar ta’yin yang terjadi dilapangan belum sepenuhnya sesuai

dengan hukum Islam. Karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam khiyar

ta’yin.
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3. Upaya yang dilakukan pihak bengkel terhadap jual beli suku cadang yang

bermasalah contohnya seperti suku cadang yang cacat, ataupun kesalahan

mekanik bengkel terhadap diagnosa sepeda motor pelanggan, apabila

konsumen datang kembali ke bengkel dengan keluhan serta ketidakpuasannya

dalam hasil kerja mekanik maka pihak bengkel berupaya untuk bermusyawarah

sampai mencapai kata mufakat antara kedua belah pihak, serta memberikan

jasa untuk memperbaikinya kembali jika itu kesalahan mekanik dalam

memperbaiki sepeda motor, tapi jika keslahan datang suku cadang atau dari

pembeli maka pihak bengkel tidak bertanggung jawab.

4.2. Saran

Adapun saran terhadap penelitian yang sudah peneliti lakukan adalah

sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak bengkel agar meningkatkan pemahamannya

terhadap segala aspek yang terkait dengan Fiqh Muamalah, khususnya

yang terkait dengan jual beli dan khiyar ta’yin. Juga diharapkan agar

pihak bengkel untuk menginformasikan kepada pembeli (konsumen)

mengenai suku cadang sesuai dengan jenis, kualitas serta harga yang

sebenarnya kepada pembeli. Karena tidak semua pembeli dapat

mengetahui informasi tersebut. Penjual harus memiliki kejujuran

terhadap barang yang dijual, agar terciptanya unsur kemaslahatan

antara kedua belah pihak.

2. Diharapkan kepada pembeli (konsumen) untuk lebih teliti sebelum

membeli barang yang dibutuhkan. Karena jika pembeli telah keluar
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dari bengkel tersebut, maka pihak toko tidak lagi bertanggung jawab

atas kerusakan pada barang. Dan diharapkan juga pembeli (konsumen)

memiliki pengetahuan mengenai jenis barang serta dapat membedakan

antara barang yang original, sedang dan biasa.
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