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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 

 ا ً 1

tidak 

dilamba

ngkan 

 ط 16 
Ţ 

 

te (dengan 

titik di 

bawah) 

 Ẓ ظ B Be 17 ب 2

zet (dengan 

titik di 

bawah) 

 ت 3

 

T 

 

te 

 
 ع 18

„ 

 

koma 

terbalik (di 

atas) 

 Ŝ ث 4
Es (dengan 

titik di atas) 
 غ 19

 

G 

 

Ge 

 

 F Ef ف J Je 20 ج 5

 Ḥ ح 6

ha (dengan 

titik di 

bawah) 

 Q Ki ق 21

 K Ka ك KH ka dan ha 22 خ 7

 L El ل D De 23 د 8

 Ż ذ 9
zet (dengan 

titik di atas) 
 M Em م 24

 N En ن R Er 25 ر 10

 W We و Z Zet 26 ز 11

 H Ha ه S Es 27 س 12

 Apostrof „ ء SY es dan ye 28 ش 13

 Ṣ ص 14
es (dengan 

titik di 

bawah) 

 Y Ye ي 29

 Ḍ ض 15

de (dengan 

titik di 

bawah) 
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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 melambangkan berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatĥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Ďammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama huruf Gabungan huruf 

يَ    fatĥah dan yā‟ Ai 

وَ    fatĥah dan wāu Au 

 

Contoh: 

 kaifa : َكْيف     fa„ala :  فَعَلََ  

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  
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Harakat dan huruf Nama Huruf dan Tanda 

 fatĥah dan alīf atau yā‟ ā ا/يَ  

 kasrah dan yā‟ ī يَ  

 ďammah dan wāu ū يَ  

 

Contoh:  

  qāla :  قاَلََ

  ramā :  َرَمى

  qīla :  قِْيلََ

 yaqūlu :  يَقُْولَُ

4. Ta’ marbutah  

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua:  

a. Ta‟ marbutah hidup  

Ta‟ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah „t‟.  

b. Ta‟ marbutah mati  

Ta‟ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah „h‟.  

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā‟ marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

     rauďah al-aţfāl/rauďatul aţfāl :  َرْوَضِتاْْلَْطفَالَِ

 /al-Madīnah al-Munawwarah :  الَمِدْينَتُالُمنََوَرةَُ

    al-Madīnatul-Munawwarah   
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 ţalĥah :   َطْلَحتَُ

5. Kata sandang Alif dan Lam  

a. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulid al contoh: 

 ditulis al-Baqarah البقرة

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (al)-nya. 

Contoh: 

Penulisan ًالنساءً  menjadi an-Nisa‟ 

6. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Dalam ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya. 

Contoh: 

حرفَالجرََّ ditulis harful jar atau harfu al-jarr 

 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

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

ditulis sesuai terjemahan. 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 ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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ABSTRAK 

Nama   : Deswita Fitra Sari 

Nim   : 140102024 

Fakultas/Prodi  : Syariah dan Hukum/HES 

Judul : Analisis Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Pada Jual Beli Sparepart 

Bekas Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus di Pasar Loak 

Lampaseh Kota Banda Aceh) 

Tanggal Sidang : 18 Januari 2019/12 Jumadil Awal 1440 H 

Tebal Skripsi  : 62 Halaman 

Pembimbing I  : Prof. Dr. Iskandar Usman, MA 

Pembimbing II  : Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H 

Kata Kunci  : Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah dan Jual Beli 

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat besar dalam 

kehidupan seperti jual beli barang bekas di Pasar Loak Lampaseh. Menurut hukum 

Islam, sah tidaknya suatu jual beli bergantung kepada terpenuhinya rukun dan syarat 

jual beli itu sendiri. Jual beli harus berdasarkan suka sama suka dan jual beli harus 

mendatangkan kemaslahatan bukan mudharat. Dalam skripsi yang berjudul Analisis al-

Maṣlaḥah al-Mursalah pada Jual Beli Sparepart Bekas Kendaraan Roda Dua (Studi 

Kasus di Pasar Loak Lampaseh Kota Banda Aceh), penulis mengajukan dua pertanyaan 

penelitian dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana praktek jual beli yang dilakukan 

pembeli sebagai pengguna Sparepart bekas dengan penjual di Pasar Loak Lampaseh 

Kota Banda Aceh, dan bagaimana tinjauan hukum berdasarkan al-Maṣlaḥah al-

Mursalah terhadap praktek jual beli Sparepart bekas kendaraan roda dua di Pasar Loak 

Lampaseh Kota Banda Aceh. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan 

penelitian dengan menggunakan metode deskriptif. Dari hasil penelitian tersebut dapat 

diketahui bahwa penjual menawarkan barang yang dia miliki dan menginformasikan 

harga awal terhadap pembeli kemudian pembeli melihat barang tersebut dan tidak bisa 

melihat secara mendalam untuk melihat kondisi barang yang akan diperjualbelikan. 

Menurut hukum Islam jual beli Sparepart bekas kendaraan roda dua tersebut 

berdasarkan al-Maṣlaḥah al-Mursalah, hukumnya mubah (boleh). Hal ini disebabkan 

karena jual beli tersebut sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat berdasarkan 

al-Maṣlaḥah al-Mursalah. Dengan demikian, aspek al-Maṣlaḥah terhadap 

memperjualbelikan Sparepart bekas kendaraan roda dua tersebut sesuai dengan tujuan 

al-Maṣlaḥah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sejalan dengan 

kesimpulan di atas pembeli harus berpegang kepada Syariat Islam dalam 

memilih barang dari penjual.  
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah   

 Banyak orang Islam melakukan kegiatan perdagangan dan mereka 

berkewajiban mengetahui hak-hak yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah 

atau tidak sah.
1
 Tidak sedikitpun kaum muslimin mempelajari muamalah, 

mereka melalaikan aspek ini sehingga ada semacam ketidakpastian apakah 

praktik-praktik usaha perekonomian mereka benar menurut pandangan Islam.
2
 

 Pasar Loak yang berada di Kota Banda Aceh tepatnya di Lampaseh 

adalah salah satu pasar yang menjual barang bekas onderdil kendaraan. Pasar ini 

ramai dikunjungi oleh masyarakat kelas bawah untuk kebutuhan perbaikan 

kendaraan mereka. Sekilas jika dilihat dari praktek jual beli barang bekas 

kendaraan di Pasar Loak, seakan-akan rawan tipu daya dari penjual itu sendiri 

karena adanya ketidakjelasan objek yang diperoleh penjual untuk dijual kembali 

kepada pembeli, apakah barang tersebut diperoleh dengan cara yang batil atau 

menggunakan kekerasan dan itu merupakan tidakan yang merusak.  

 Di dalam Alquran tidak ada larangan terhadap jual beli barang bekas 

atau barang yang sudah rusak, akan tetapi terjadi pertentangan di kalangan 

Imam Mazhab. Menurut Imam Malik, jual beli barang yang sudah rusak tidak 

diperbolehkan oleh Syari‟at Islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa 

memperjualbelikan barang yang sudah rusak hukumnya adalah makruh. 

Sedangkan menurut Abu Hanifah, memperjualbelikan barang yang sudah rusak 

diperbolehkan oleh syari‟at. Tentang hukum memasang harga bagi barang yang 

                                                           
 1

 Mohammad Taufik Hulaimi (ed.). Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq jilid 3, cet. I (Jakarta: 

Al-I‟tishom, 2008), hlm. 262.  

 
2
 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2003), hlm. 1.
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sudah rusak, maka Asy-Syaukani berpendapat bahwa bagi yang mengharamkan 

memperjualbelikannya berarti tidak wajib memasang harga bagi barang tersebut. 

Dan bagi yang memperbolehkannya, maka wajib dihargakan.
3
 

 Di dalam koridor yang terbatas, para pedagang di Pasar Loak Lampaseh 

ini menjual bermacam-macam dagangan barang bekas kendaraan, baik barang 

bekas bagian internal maupun bagian eksternal. Dalam skripsi ini, penyusun 

mengkhususkan penelitiannya pada barang bekas kendaraan roda dua yaitu 

sparepart sepeda motor bagian eksternal karena peneliti melihat lebih banyak 

peminatnya pada sparepart sepeda motor bagian ini. Contohnya adalah ban 

sepeda motor, lampu, rantai, body sepeda motor, knalpot, sot motor, kap depan, 

dan kap belakang, serta kaca spion. 

 Dilihat lebih dekat, maka terdapat hal yang menarik yang dapat dikaji. 

Sebagai contoh, masalah kualitas barang bekas sparepart sepeda motor bagian 

eksternal, biasanya beraneka ragam barang bekas sparepart yang dibeli itu 

kualitasnya berbeda-beda. Jika dilihat dari pihak pembeli sebagai masyarakat 

awam mereka kebanyakan tidak mengetahui secara pasti kualitas barang bekas 

yang dibelinya sesuai atau tidak antara kualitas barang dengan harganya. Sebab 

kualitas barang bekas sparepart sepeda motor ini pihak penjual yang lebih 

mengetahuinya. Biasanya pembeli meminta digunakan barang bekas dengan 

kualitas baik dan harganya terjangkau, akan tetapi kenyataannya pihak penjual 

tidak melakukan hal tersebut sesuai dengan permintaan. Dan biasanya pihak 

pembeli yang menggunakan barang bekas tersebut akan menerima segala resiko 

yang kemungkinan akan terjadi. Dan ini sudah menjadi tradisi masyarakat dalam 

sistem jual beli.
4
 

                                                           
 

3
 Mohammad Taufik Hulaimi (ed.). Fiqh Sunnah…, hlm. 309-312.  

 
4
 Wawancara dengan Yusuf, Pedagang barang bekas Pasar Loak Lampaseh, pada 

tanggal 9 Juni 2017 di Banda Aceh. 
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  Proses jual beli tersebut terlihat janggal yaitu apakah seimbang dengan 

harga atau tidak. Keadaan seperti ini akan menimbulkan masalah yaitu pihak 

pengguna barang yang dirugikan, karena ternyata barang tersebut tidak sesuai 

antara kualitas dan harga yang ditaksir atau membawa kemudharatan bagi 

penggunanya. Apabila dalam jual beli sparepart bekas di Pasar Loak Lampaseh 

terdapat penyalahgunaan atau pelanggaran yang dapat merugikan orang lain 

maka hal tersebut sudah bertentangan dengan hukum Islam.   

 Islam telah mengatur segala aspek kehidupan untuk kemaslahatan 

manusia itu sendiri. Dan kemaslahatan hamba (ًالعباد  merupakan tujuan )مصالح

dari syariat Islam (مقاصدالشريعة). Jadi Islam sangat mempertimbangkan al-

Maṣlaḥah tersebut, dan para ulama Ushul Fiqh telah membahas masalah ini 

secara panjang lebar. Al-Maṣlaḥah al-Mursalah adalah salah satu macam al-

Maṣlaḥah,
5
 yang merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar 

hukum yang mengakuinya maupun yang menolaknya.
6
 Untuk mengetahui 

bagaimana praktek jual beli barang bekas yang terjadi di Pasar Loak Lampaseh 

kota Banda Aceh dengan menitikberatkan pada kejelasan objek barang yang 

dibeli, kualitas barang, kesesuaian harganya dan untuk mencapai al-Maṣlaḥah 

al-Mursalah bagi pengguna barang bekas tersebut. Maka studi tentang jual beli 

ini amat diperlukan guna diketahui status hukumnya menurut Islam.  

                                                           
 

5
 Al-Maṣlaḥah al-Mursalah terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu al-Maṣlaḥah al-

Mu‟tabarah yakni al-Maṣlaḥah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-

ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Kemudian ada al-Maṣlaḥah al-Mulgāh, yakni 

sesuatu yang dianggap al-Maṣlaḥah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena 

kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Dan yang terakhir ada al-Maṣlaḥah al-

Mursalah, yakni suatu kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan 

syarak dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syarak yang memperhitungkannya 

dan tidak ada pula petunjuk syarak yang menolaknya. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: 

Kencana, 2009), hlm. 351-354. 

 
6
 Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2000), hlm. 149. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan 

yang berguna untuk dijadikan acuan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu : 

1. Bagaimana praktek jual beli yang dilakukan pembeli sebagai pengguna 

Sparepart bekas dengan penjual di Pasar Loak Lampaseh Kota Banda 

Aceh? 

2. Bagaimana tinjauan hukum berdasarkan al-Maṣlaḥah al-Mursalah 

terhadap praktek jual beli Sparepart bekas kendaraan roda dua di Pasar 

Loak Lampaseh Kota Banda Aceh? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui praktek jual beli yang dilakukan pembeli sebagai 

pengguna Sparepart bekas dengan penjual di  Pasar  Loak  Lampaseh  

Kota Banda Aceh. 

2. Untuk mengetahui secara jelas ketentuan hukum Islam berdasarkan al-

Maṣlaḥah al-Mursalah terhadap praktek jual beli Sparepart bekas 

kendaraan roda dua yang terjadi antara pembeli dan penjual di Pasar 

Loak Lampaseh Kota Banda Aceh. 

1.4. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran 

hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sudah pernah 

dilakukan pada penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.  

 Penyusun belum menemukan karya yang membahas tentang jual beli 

barang bekas kendaraan roda dua menurut konsep al-Maṣlaḥah al-Mursalah 

dalam penelitian yang berbentuk skripsi. Karya yang penyusun temukan adalah: 

Skripsi yang ditulis Qorry Tilawah Muslim yang berjudul “Tinjauan Hukum 
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Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pakuncen 

Yogyakarta”. Skripsi ini membahas faktor yang belum jelas tentang manfaat 

objek dalam jual beli. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana  

praktek jual beli onderdil bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta? Dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli onderdil bekas? Pada Skripsi 

ini, kesimpulan yang dapat ditarik adalah dilihat dari sisi objek menjadi tidak 

sah,  

karena ada syaratnya yang belum terpenuhi yaitu objek yang didapat belum jelas 

asal usulnya.
7
 

 Selain itu, ada karya Samsul Arifin dengan  judul “Analisis Maslahah 

Mursalah Terhadap Praktek Jual Beli Onderdil Truk Bekas Secara Borongan di 

Pasar Loak Surabaya.” Skripsi ini lebih menitikberatkan kepada sistem 

borongan yang tidak melalui spesifikasi onderdil secara terperinci dan 

membahas ketentuan hukum Islam terhadap jual beli onderdil truk bekas secara 

borongan di Pasar Loak Surabaya.
8
 

 Selanjutnya, ada karya Said Muhammad Iqbal dengan judul “Analisis 

Tentang Gharar Pada Transaksi Jual Beli Mobil Bekas di Banda Aceh (Studi 

Kasus pada Showroom An Mobil, F1 Jaya Mobil dan Auto Sejahtera Banda 

Aceh).” Skripsi ini meninjau mengenai ketidakjelasan transaksi pada mobil 

bekas yang berada di showroom.
9
 

                                                           
 

7
 Qorry Tilawah Muslim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas 

Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogykarta , (Skripsi tidak diterbitkan), Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum Islam Universitas Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta (2011). 

 
8
 Samsul Arifin, “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Praktek Jual Beli Onderdil 

Truk Bekas Secara Borongan di Pasar Loak Surabaya. Diakses melalui http://digilib.uinsby.ac. 

id/698/, (Skripsi, Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel, 2014), tanggal 11 Juni 2017. 

 
9
 Said Muhammad Iqbal, “Analisis Tentang Gharar Pada Transaksi Jual Beli Mobil 

Bekas di Banda Aceh (Studi Kasus Pada Showroom An Mobil, F1 Jaya Mobil dan Auto 

Sejahtera Banda Aceh),” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum, 

2014). 

http://digilib.uinsby.ac/
http://digilib.uinsby.ac.id/
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 Berikutnya, ada karya Ihsan Sulisto dengan judul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Jual Beli Spare Part Bekas di Pasar Klithikan Pakuncen 

Yogyakarta.” Skripsi ini membahas tentang asumsi masyarakat yang 

beranggapan bahwa Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta sebagai pasar maling, 

dengan memberikan pembuktian bahwa penulis menggali data tentang asal usul 

barang di pasar klithikan pakuncen Yogyakarta adalah bukan barang haram, 

tetapi halal dan akad transaksi jual beli tersebut sah/halal dan sesuai dengan 

hukum Islam.
10

 

 Dengan demikian, meskipun sudah ada penelitian yang membahas 

mengenai jual beli barang bekas namun terdapat perbedaan dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada pokok permasalahan 

yang berbeda, tempat pelaksanaannya berbeda pula, serta membahas tentang 

kemaslahatan bagi penggunanya apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum. 

Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk mengkajinya. Dalam skripsi 

ini, penulis membahas tentang “Analisis al-Maṣlaḥah al-Mursalah Pada 

Praktek Jual Beli Sparepart Bekas Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus di Pasar 

Loak Lampaseh Kota Banda Aceh.” Pembahasan ini jelas berbeda dengan yang 

ditelusuri oleh penulis atau peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada 

pengulangan materi secara mutlak, begitu juga pada prakteknya, berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yang tidak hanya melihat dari segi sistem 

transaksi, objek, asumsi masyarakat dan hukumnya saja tetapi dari segi 

kemaslahatan dan kemudharatannya dari penggunaan barang bekas dengan 

tinjauan al-Maṣlaḥah al-Mursalah. 

                                                           
 

10
 Ihsan Sulisto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Spare Part Bekas di Pasar 

Klithikan Pakuncen Yogyakarta, “Diakses melalui https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/40 

12. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2016), tanggal 26 mei 2018. 

 

https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/40
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1.5. Penjelasan Istilah 

 Di bawah ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah kunci yang ada 

dalam judul skripsi ini, untuk memperjelas dan memperoleh gambaran kongkrit 

tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian ini. Istilah-

istilah tersebut adalah: 

1. Analisis 

2. Al-Maṣlaḥah al-Mursalah  

3. Jual beli 

4. Barang Bekas 

5. Kendaraan Roda Dua 

Ad. 1. Analisis 

 Secara bahasa (etimologi) kata analisis menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah penguraian atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu 

sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat 

dan pemahaman arti keseluruhan.
11

 Sedangkan menurut istilah Analisis adalah 

proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan 

sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian 

(pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
12

 

Ad. 2. Al-Maṣlaḥah al-Mursalah 

 Istilah al-Maṣlaḥah al-Mursalah terdiri atas dua kata, yaitu al-Maṣlaḥah 

dan al-Mursalah. Kata al-Maṣlaḥah menurut bahasa berarti“manfaat/kegunaan”, 

dan kata al-Mursalah berarti “lepas”.
13

 Gabungan dari dua kata tersebut menjadi 

al-Maṣlaḥah al-Mursalah. Menurut istilah al-Maṣlaḥah al-Mursalah ialah 

                                                           
 

11
 Sulchan Yasyin (ed.), Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amanah, 1995), 

hlm. 14. 

 
12

 Abdul Hakim, Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi 

Kasus),  (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 84. 

 
13

 M. Kasir Ibrahim, Kamus Arab (Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab), (Surabaya: 

Apollo Lestari, 1999), hlm. 134 & 211. 
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sesuatu yang dianggap al-Maṣlaḥah namun tidak ada ketegasan hukum untuk 

merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung 

maupun yang menolaknya.
14

 

Ad. 3. Jual beli 

 Istilah jual beli terdiri atas dua kata yaitu jual dan beli. Yang dimaksud 

dengan jual adalah mengalihkan hak milik dengan perjanjian bahwa pemilik 

yang lama dapat membelinya kembali. Dan beli berarti memiliki barang dengan 

menukarkan sesuatu pada pemilik sebelumnya.
15

 Jadi jual beli adalah saling 

tukar menukar harta dengan cara ijāb qabūl yang berakibat terjadinya 

pemindahan kepemilikan.
16

 

Ad. 4. Barang bekas 

 Istilah barang bekas terdiri atas dua kata, yaitu barang dan bekas. Barang 

berarti segala sesuatu yang berwujud atau berjasad,
17

 sedangkan bekas berarti 

tanda-tanda/ciri-ciri yang tertinggal pada suatu benda setelah tersentuh benda 

lain, benda yang sudah tidak baru, dan tidak dipergunakan lagi.
18

 Jadi Barang 

bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai, tidak baru lagi, dan tidak 

dibutuhkan atau dipergunakan lagi oleh pemiliknya, namun belum tentu barang 

itu tidak bisa digunakan lagi.
19

 

 

                                                           
 

14
 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110. 

 
15

 Sulchan Yasyin (ed.), Kamus Besar…, hlm. 26 & 98. 

 
16

 Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), hlm. 66. 

 
17

 Sulchan Yasyin (ed.), Kamus Besar…, hlm. 22. 

 
18

 Ibid., hlm. 25. 

 
19

 Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 

754. 
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Ad. 5. Kendaraan Roda Dua 

 Istilah Kendaraan Roda Dua terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu kendaraan, 

roda dan dua. Menurut bahasa Kendaraan berasal dari kata “kendara” yang 

berarti menaiki, menunggang, dan menyetir, ditambah akhiran “an” menjadi 

kendaraan, artinya sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki.
20

 

Roda berarti barang bundar (berlingkar dan biasanya berjeruji) dan kegiatan 

(gerak) yang bersinambung.
21

 Sedangkan dua adalah bilangan yang 

dilambangkan dengan angka 2 (Arab) atau II (Romawi).
22

 

  Menurut istilah Kendaraan Roda Dua adalah kendaraan yang digerakkan 

oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi 

darat.
23

 

1.6. Metode Penelitian 

 Penelitian ini munggunakan metode penelitian deskriptif, dengan 

menjelaskan tentang fakta-fakta yang terjadi pada praktek jual beli barang bekas 

kendaraan roda dua yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli sebagai 

pengguna barang bekas yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran 

untuk memudahkan dalam memahami al-Maṣlaḥah al-Mursalah terhadap 

penggunanya.  

 Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

                                                           
 

20
 Sulchan Yasyin (ed.), Kamus Besar…, hlm. 114-194. 

 
21

 Tim Bentang Pustaka, Kamus Saku Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: PT. Bentang 

Pustaka, 2010), hlm. 192. 

 
22

 Ibid., hlm. 45. 

 
23

 id.wikipedia.org, Kendaraan Roda Dua. Diakses melalui situs : http://id.wikipedia. 

org/ Wiki/Kendaraan Roda Dua pada tanggal 18 Desember 2018. 

http://id.wikipedia/
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fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Kemudian 

penelitian akan menarik kesimpulan secara deduktif.
24

 

1.6.1. Teknik pengumpulan data 

 Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian 

kepustakaan (library reseach) dan penelitian lapangan (field reseach). Data 

primer penulis kumpulkan melalui penelitian lapangan dengan melakukan 

penelitian secara langsung di Pasar Loak Lampaseh Kota Banda Aceh. Untuk 

memperoleh data ini, penulis melakukan observasi dan wawancara.  

 Observasi akan penulis lakukan melalui pengamatan langsung di 

lapangan mengenai praktek jual beli barang bekas kendaraan roda dua di Pasar 

Loak Lampaseh Kota Banda Aceh. Wawancara penulis lakukan melalui tanya 

jawab langsung kepada informan yaitu lima orang pihak penjual dan lima orang 

pihak pembeli yang menggunakan barang bekas tersebut.  

 Data sekunder penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan 

dengan meneliti dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan al-

Maṣlaḥah al-Mursalah dan jual beli barang bekas. Rujukan literatur utama yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Alquran dan hadis, buku Nasrun 

Haroen, Hendi Suhendi, Rachmad Syafei yang semua bukunya berjudul Fiqh 

Muamalah. Buku Al Yasa‟ Abubakar dengan judul Metode Istiṣlaḥiah 

Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh. Buku Abdul Wahab Khallaf 

berjudul Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam), dan Amir Syarifuddin 

berjudul Ushul Fqh 2, serta Chaerul Uman dengan judul Ushul Fiqh 1. 

1.7. Sistematika Pembahasan  

 Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi 

ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab  

                                                           
 

24
 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti & 

Menulis Tesis? Edisi 4, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 12. 
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terdiri dari sub bab sebagaimana tersebut di bawah ini. 

 Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 Bab kedua berisi pembahsan tentang al-Maṣlaḥah al-Mursalah dan jual 

beli dalam Islam. Pembahasannya meliputi pengertian al-Maṣlaḥah al-

Mursalah, kehujjahan al-Maṣlaḥah al-Mursalah, pengertian jual beli, dasar 

hukum dan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta macam-macam jual 

beli. 

 Bab ketiga berjudul tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang 

bekas Kendaraan Roda Dua di Pasar Loak Lampaseh Kota Banda Aceh 

berdasarkan al-Maṣlaḥah al-Mursalah. Pembahasannya meliputi letak geografis 

dan gambaran umum Pasar Loak Lampaseh Kota Banda Aceh, deskripsi praktek 

jual beli barang bekas Kendaraan Roda Dua di Pasar Loak Lampaseh Kota 

Banda Aceh. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli barang bekas 

Kendaraan Roda Dua di Pasar Loak Lampaseh Kota Banda Aceh berdasarkan 

al-Maṣlaḥah al-Mursalah. 

 Bab keempat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini 

dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi dan diajukan 

beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang 

ditemui dalam penelitian. 
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BAB DUA 

AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH DAN JUAL BELI  

DALAM ISLAM 

 
2.1. Pengertian al-Maṣlaḥah al-Mursalah  

 Istilah al-Maṣlaḥah al-Mursalah berasal dari Bahasa Arab (ً المصلحة

 terdiri atas dua kata al-Maṣlaḥah dan al-Mursalah. Kata al-Maṣlaḥah ,(المرسلة

 berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan al-Mursalah (المصلحة)

.berarti diutus, yang dikirim atau yang dipakai (yang dipergunakan) (المرسلة)
25

 Kata al-Maṣlaḥah menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata al-

Mursalah berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu al-Maṣlaḥah al-

Mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti 

“sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk 

merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung 

maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut al-Maṣlaḥah al-Mursalah 

(Maṣlaḥah yang lepas dari dalil secara khusus).
26

 

 Al-Maṣlaḥah al-Mursalah dikatakan juga maslahat yang mutlak (umum). 

Menurut istilah ulama ushul, al-Maṣlaḥah al-Mursalah adalah kemaslahatan 

yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan 

hukum, namun tidak ada petunjuk syarak yang memperhitungkannya dan tidak 

ada pula petunjuk syarak yang menolaknya. Artinya bahwa penetapan suatu 

hukum itu tiada lain kecuali untuk menetapkan kemaslahatan umat manusia, 

yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan 

umat manusia. Kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak 

terbatas pada orang-orangnya, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan 

kemajuan peradaban dan berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan. 

                                                           
 

25
 Chaerul Uman, Ushul fiqh 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 135. 

 
26

 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul…, hlm. 110. 
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Penetapan suatu hukum kadang-kadang menarik suatu manfaat pada satu waktu 

tetapi menjadi suatu bahaya pada waktu lain. Pada satu masa tertentu, hukum itu 

dapat menarik suatu manfaat pada lingkungan yang satu, tetapi mendatangkan 

bahaya pada lingkungan lainnya.
27

 

 Sedangkan kemaslahatan yang dijadikan acuan syarak dalam 

menetapkan hukum dan menjadi illat dalam penetapannya, menurut istilah ahli 

ushul disebut kemaslahatan yang dianggap oleh syarak. Sifat sesuai yang 

dianggap oleh syarak itu dapat berbentuk sesuai yang berpengaruh atau sesuai 

yang sepadan tergantung pada anggapan syarak itu sendiri.
28

 

 Dari beberapa pengertian al-Maṣlaḥah al-Mursalah di atas, penulis 

menarik kesimpulan bahwa al-Maṣlaḥah al-Mursalah merupakan sesuatu yang 

baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan, 

pemenuhan keperluan, dan perlindungan kepentingan, serta mendatangkan 

kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat atau menghindarkan 

keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, juga harus selaras dan 

sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, meskipun tidak ada 

petunjuk syarak secara khusus yang menolaknya dan juga tidak ada pula 

petunjuk syarak yang mengakuinya. 

2.2. Kehujjahan al-Maṣlaḥah al-Mursalah 

 Mengenai kehujjahan al-Maṣlaḥah al-Mursalah, terdapat perbedaan 

pendapat di kalangan ulama ushul fiqh. Menurut sebagian ulama Syafi‟iyah, 

ulama-ulama Hanafiyah, dan sebagian ulama Malikiyah seperti Ibnu Hajib dan 

ahli zahir, al-Maṣlaḥah al-Mursalah tidak dapat menjadi hujjah/dalil syarak. 

Seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, bahwa menetapkan hukum 

                                                           
 

27
 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul…, hlm. 110. 

 
28

 Ibid., hlm. 111. 
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berlandaskan al-Maṣlaḥah al-Mursalah, berarti menganggap syari‟at Islam tidak 

lengkap karena mengganggap masih ada al-Maṣlaḥah yang belum tertampung 

oleh hukum-hukum-Nya. Hal seperti itu bertentangan dengan ayat 36 surat al-

Qiyāmah yang artinya “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan 

begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?”.
29

 Sebagian ulama ini juga 

berpendapat bahwa kemaslahatan umum itu tidak menjadi dasar penetapan 

hukum, meskipun tidak ada saksi syarak yang menyatakan dianggap atau 

tidaknya kemaslahatan itu. Adapun pandangan ulama Hanafi terhadap al-

Maṣlaḥah al-Mursalah terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Hamidi, 

banyak ulama Hanafi yang tidak mengamalkannya. Begitu pula pada pandangan 

ulama Syafi‟iyah, ada perbedaan pendapat. Al-Amidi dan Ibnu al-Hajib dalam 

kitabnya al-Bidākhsyi, mengatakan bahwa sebagian ulama Syafi‟iyah tidak 

menggunakan al-Maṣlaḥah al-Mursalah, karena Syafi‟i sendiri tidak pernah 

menyinggung metode ini dalam kitabnya al-Risālah.
30

 Sedangkan sebagian 

ulama Malikiyah dan Syafi‟iyah yang lain berpendapat bahwa al-Maṣlaḥah al-

Mursalah dapat dijadikan hujjah, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang 

telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Imam Maliki memberikan tiga syarat 

utama agar al-Maṣlaḥah al-Mursalah dapat dijadikan Hujjah, yakni: 

1. Al-Maṣlaḥah al-Mursalah harus memiliki kecendurungan mengarah 

kepada tujuan syariat walaupun secara umum dan tidak betentangan 

dengan dasar-dasar syarak serta dalil-dalil hukum. 

2. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya 

dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya. 

                                                           
 

29
 Satria Efendi, Ushul Fiqh…, hlm. 152. 

 
30

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 358. 
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3. Penggunaan dalil maṣlaḥah ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan 

yang terjadi dalam hidupnya. Artinya manusia akan mengalami kesulitan 

jika maṣlaḥah yang diambil tidak diterima oleh akal.
31

 

 Di antara ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa al-Maṣlaḥah al-

Mursalah dapat dijadikan hujjah adalah al-Syatibi dan Malik Sedangkan dari 

ulama Syafi‟iyah yang berpendapat demikian adalah al-Qarafi, al-Ghazali dan 

Syafi‟i.
 32

 

 Para ulama yang berpendapat bahwa al-Maṣlaḥah al-Mursalah tidak 

dapat dijadikan hujjah mengemukakan dua alasan, yaitu: 

 Pertama, syariat itu sudah mencakup seluruh kemaslahatan manusia, 

baik dengan nash-nashnya maupun dengan apa yang ditunjukkan oleh qiyās. 

Karena syarak tidak akan membiarkan manusia dalam kesia-siaan dan tidak 

membiarkan kemaslahatan yang manapun tanpa memberikan petunjuk 

pembentukan hukum untuk kemaslahatan itu. Jadi tidak ada kemaslahatan tanpa 

adanya saksi dari syarak yang menunjukkan anggapannya. Pada hakikatnya 

menurut para ulama ini, al-Maṣlaḥah al-Mursalah bukan kemaslahatan, 

melainkan kemaslahatan semu yang tidak boleh dijadikan dasar penetapan 

hukum. 

 Kedua, penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum adalah 

kemaslahatan yang membuka kesempatan hawa nafsu manusia, seperti 

pemimpin, pengusaha, dan ulama pemberi fatwa. Sebagian dari mereka kadang-

kadang dikalahkan oleh keinginan nafsunya, sehingga mereka mengkhayalkan 

kerusakan sebagai kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan adalah suatu hal 

                                                           
 

31
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh…, hlm. 359. 

 
32

 Ibid, hlm. 358. 

 



16 
 

 
 

yang relatif, bergantung kepada sudut pandang dan lingkungan. Maka penetapan 

hukum syariat karena kemaslahatan umum berarti membuka pintu kejelekan.
33

 

 Selanjutnya, al-Maṣlaḥah al-Mursalah dapat menjadi hujjah/dalil 

menurut sebagian ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi‟iyah, tetapi harus 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. 

Sebagian ulama Hanafiyyah dan Syafi‟iyyah mensyaratkan tentang al-maṣlaḥah 

ini, hendaknya dimasukkan di bawah qiyās, yaitu bila terdapat hukum aṣal yang 

dapat diqiyāskan kepadanya dan juga terdapat „illah muḍabit (tepat), sehingga 

dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasi kemaslahatan. 

Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang 

dibenarkan syarak, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap maṣlaḥah 

yang dibenarkan syarak ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal 

pengakuan Syāri‟ (Allah) terhadap „illah sebagai tempat bergantungnya hukum, 

yang merealisasikan kemaslahatan. Hal ini karena hampir tidak ada al-Maṣlaḥah 

al-Mursalah yang tidak memiliki dalil yang mengakuinya.
34

 

 Jumhur ulama kaum muslimin berpendapat bahwa al-Maṣlaḥah al-

Mursalah adalah hujjah syarak yang dipakai sebagai landasan penetapan hukum. 

Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijmak, qiyās atau istiḥsān, maka 

ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum. Dan penetapan 

hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bergantung kepada adanya saksi 

syarak dengan anggapannya.
35

 

 Adapun para ulama yang menjadikan al-Maṣlaḥah al-Mursalah sebagai 

hujjah dalam hal ini mempunyai dua alasan, yaitu: 
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 Pertama: kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada 

habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan 

manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum 

itu hanya berdasarkan anggapan syarak saja, maka banyak kemaslahataan 

manusia di berbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Jadi pembentukan 

hukum seperti itu tidak memperhatikan perkembangan dan kemaslahatan 

manusia. Hal ini tidak sesuai, karena tujuan penetapan hukum antara lain 

menerapkan kemaslahatan umat manusia. 

 Kedua, orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para 

sahabat Nabi, tabi‟in, dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali 

hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan 

karena ada saksi yang dianggap oleh syarak. 

 Bentuk kemaslahatan yang menjadi tujuan diundangkannya hukum-

hukum di atas adalah kemaslahatan umum. Mereka menetapkan hukum 

berdasarkan hal itu karena kemaslahatan, karena tidak ada dalil syarak yang 

menolaknya. Para ulama tidak berhenti menetapkan hukum berdasarkan 

kemaslahatan sampai ada saksi syarak yang menganggapnya. Oleh karena itu 

Imam al-Qurafi berkata: Para sahabat berbuat banyak hal atas dasar 

kemaslahatan umum, bukan karena saksi yang menganggapnya.
36

 

 Mengenai kehujjahan al-Maṣlaḥah al-Mursalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, penulis cenderung mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa al-

Maṣlaḥah al-Mursalah dapat menjadi hujjah/dalil. Karena melihat kondisi 

zaman sekarang yang semakin berkembang dalam hal perekonomian maupun 

teknologi. Jika kesempatan ini tidak dibuka, syariat Islam akan beku dan tidak 

mampu mengikuti perkembangan zaman. Adapun pendapat yang menyatakan 

bahwa semua bagian kemaslahatan manusia mana pun telah dicakup oleh syarak 
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dan telah ditetapkan dengan nash serta dasar-dasar umum secara nyata maupun 

yang sesuai dengannya, maka pendapat itu tidak didukung oleh kenyataan. 

 Orang yang takut berbuat sia-sia, zalim dan mengikuti hawa nafsu untuk 

menetapkan kemaslahatan umum, maka ketakutan itu akan terbantah dengan 

alasan bahwa kemaslahatan umum itu tidak dijadikan dasar penetapan hukum 

kecuali telah memenuhi tiga syarat al-Maṣlaḥah al-Mursalah yaitu:  

1. Sesuatu yang dianggap maṣlaḥah itu haruslah berupa kemaslahatan yang 

hakiki. Artinya kemaslahatan yang benar-benar akan mendatangkan 

kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka 

dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat 

kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Karena jika hanya 

didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik suatu manfaat, 

tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, berarti 

didasarkan atas kemaslahatan yang semu dan ini tidak dapat dijadikan 

hujjah dalam syarat al-Maṣlaḥah al-Mursalah. 

2. Sesuatu yang dianggap maṣlaḥah itu hendaklah berupa kepentingan 

umum, bukan kepentingan pribadi. Artinya, penetapan hukum syarak itu 

dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat 

manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau 

bagian kecil dari mereka. Karena hukum tidak ditetapkan demi 

kemaslahatan khusus atau hanya untuk sebagian orang saja tanpa melihat 

mayoritas manusia dan kemaslahatan bersama. 

3. Sesuatu yang dianggap maṣlaḥah itu tidak bertentangan dengan hukum 

atau dasar yang ditetapkan dalam Alquran, sunnah, dan ijmak. Maka 
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tidak sah menganggap suatu kemaslahatan bila bertentangan dengan 

hukum syarak.
37

 

 Menurut Chaerul Uman, para ulama yang mengakui kehujjahan al-

Maṣlaḥah al-Mursalah dalam pembentukan hukum Islam telah mensyaratkan 

sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga maslahah tidak 

bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusak manusia 

dengan agama, sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai 

ilhamnya dan syahwatnya sebagai syariatnya.
38

 

Dari sini jelaslah bahwa kemaslahatan harus memenuhi tiga unsur pokok 

sebagaimana syarat-syarat al-Maṣlaḥah al-Mursalah yang telah diterangkan 

diatas sehingga tidak membuat manusia dengan semena-mena mengambil suatu 

kemaslahatan tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut. 

2.3. Pengertian Jual Beli  

 Istilah jual beli dalam Bahasa Indonesia berasal dari dua kata yaitu jual 

dan beli. Yang dimaksud dengan jual adalah mengalihkan hak milik dengan 

perjanjian bahwa pemilik yang lama dapat membelinya kembali. Dan beli 

berarti memiliki barang dengan menukarkan sesuatu pada pemilik sebelumnya.
39

 

Jadi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak 

yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga 

barang yang dijual. 

 Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan bay‟ (بيع) yaitu menjual, 

mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
40

 Menurut etimologi 

jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. 
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Sedangkan jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam 

mendefinisikan. Nasrun Haroen mengutip beberapa definisi jual beli yang 

diberikan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran 

harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut 

al-Nawawi yang dimaksud dengan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta 

untuk kepemilikan. Sedangkan Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli dengan 

pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.
41

 

 Meskipun para ulama mempunyai pendapat yang berbeda, akan tetapi 

substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Dari beberapa definisi 

di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar 

menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara 

kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima 

harganya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak 

dan disepakati.  Adapun ketentuan yang dibenarkan syarak itu adalah 

memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya 

dengan keabsahan jual beli, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi 

berarti tidak sesuai dengan kehendak syarak. 

2.4. Dasar Hukum dan Hukum Jual Beli  

 Jual beli sebagai suatu bentuk muamalah mempunyai dasar hukum dari 

Alquran, hadis, dan ijmak ulama. 

1. Dasar hukum dari Alquran  

 Adapun dasar hukum dari Alquran adalah: 

a. Surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: 

ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الّرِبَ   َوَأَحلَّ اَّللَّ
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Artinya:“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.”   

b. Surat al-Nisā‟ ayat 29 yang berbunyi: 

َنُكْم ِبْلَباِطِل ِإَلَّ أَ   ِمْنُكمْ  ْن َتُكوَن ِِتَارًَة َعْن تَ رَاض  ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل ََتُْكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 .َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم   ِإنَّ اَّللََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما ۗ  

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”    

2. Dasar hukum dari hadis 

Adapun dasar hukum dari hadis adalah: 

a. Hadis riwayat Bukhari dari Rifa‟ah bin Rafi‟ R.A.   

:َايُّ اْلَكْسِب َأْطَيُب ؟َ قَاَل: َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه ُسِئلَ ملسو هيلع هللا ىلص   النَِّبَّ َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفع  هنع هللا يضر َأنَّ 

ُرْور   42.)رواه البخارى(ز  وَُكلُّ بَ ْيع  َمب ْ

Artinya: Dari Rifa‟ah bin Rafi‟ R.A, bahwa Nabi SAW pernah ditanya, 

“Pekerjaan apa yang paling baik?” Beliau bersabda: “pekerjaan 

seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang 

baik”. (HR. Bukhari) 

 Maksud dari hadis di atas adalah mengenai pekerjaan (profesi) 

yang baik disini atau jual beli yang mendapat barokah dari Allah yaitu 

jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur 

penipuan dan pengkhianatan. Dan ulama sepakat bahwa jual beli 
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diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu 

mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.  

b. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Sa‟id al-Khudri. 

 43.)رواه إبن ماجو(ا اْلبَ ْيُع َعْن تَ رَاض  َعْن َأِب َسِعْيد  اْْلُْدرِىَّ يَ ُقْوُل قَاَل َرُسْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلصَ ِإّنََّ 

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, “Yang 

namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela”. 

(HR. Ibnu Majjah) 

3. Dasar Hukum dari ijmak 

 Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 

manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang 

lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang 

dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.  

 Dari sudut pandang hukum Islam, kebiasaan yang berlaku di masyarakat 

yang tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh syarak bisa dianggap 

sebagai hukum yang sah. Jadi dalam hal ini para ulama sepakat bahwa jual beli 

sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup 

diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan hukum syarak. Di samping itu 

kebiasaan tersebut harus bergerak sejalan dengan kemaslahatan umat.  

 Adapun mengenai hukum jual beli para ulama fiqh mengatakan bahwa 

hukum asal dari jual beli adalah mubāh (boleh). Jika ditinjau dari hukum jual 

beli itu sendiri, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual 

beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. 

Jual beli sah (sahih) adalah jual beli yang sesuai dengan tuntutan syariat yaitu 
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dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya. Jual beli yang sah menjadikan hak 

kepemilikan dan penggunaan barang juga menjadi halal.  

 Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang menyalahi ketentuan 

syariat yakni yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual 

beli menjadi rusak (fāsid) atau batal. Jual beli yang rusak adalah jual beli yang 

tidak disyariatkan oleh Islam, sehingga tidak sah dan tidak memberikan faidah 

secara syarak, bahkan tidak berpengaruh atas kepemilikan apapun, karena 

sesuatu yang dilarang tidak bisa menjadi cara pemberian kepemilikan atas suatu 

barang. Contohnya jual beli yang dilakukan oleh orang gila. Dengan kata lain, 

menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama 

Hanafiyah membagi hukum jual beli menjadi sah, batal, dan rusak. Contoh jual 

beli sah menurut ulama Hanafiyah adalah jual beli seorang anak yang berakal 

dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) karena anak tersebut 

dapat menjadi ahli akad. Contoh jual beli batal adalah jual beli sesuatu yang 

tidak berharga seperti bangkai, atau jual beli barang yang dilarang seperti 

khamar. Dan contoh jual beli rusak adalah seperti jual beli sebuah rumah di 

antara banyak rumah, tetapi belum diketahui rumah mana atau rumahnya tidak 

jelas milik siapa.
44

 

 Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama Hanafiyah 

berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syarak. 

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam al-Maṣlaḥah al-Mursalah terkadang 

ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syarak sehingga tidak 

sesuai atau ada kekurangan dalam ketentuan syariat. Akad seperti ini adalah 

rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, akad itu ada yang batal saja dan ada 

pula yang rusak saja.
45
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 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum jual beli adalah 

Alquran, hadis, dan ijmak. Adapun mengenai hukum jual beli memiliki 

perbedaan pendapat di antara jumhur ulama dan ulama Hanafiyah. Jumhur 

ulama membagi hukum jual beli sah dan tidak sah sedangkan ulama Hanfiyah 

membagi jual beli menjadi tiga kategori yaitu sah, tidak sah dan rusak. 

2.5. Rukun dan Syarat Jual Beli  

2.5.1. Rukun jual beli 

 Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi 

perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijāb 

dan  qabūl yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan 

ucapan maupun perbuatan.
46

 

 Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat yaitu: orang yang 

berakad (penjual dan pembeli), sīghah (ijāb dan qabūl), ada barang yang dibeli, 

dan ada nilai tukar pengganti barang. Adapun menurut Mazhab Syafi‟i, rukun 

jual beli ada tiga yaitu: ada dua belah pihak yang melakukan transaksi (penjual 

dan pembeli), sesuatu yang ditransaksikan yaitu harta benda yang dijual, akad 

atau sīghah (ijāb dan qabūl).
47

   

 Jual beli yang telah menjadi kebiasaan, yaitu jual beli sesuatu yang 

menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijāb dan qabūl, ini merupakan 

pendapat jumhur. Maksudnya ialah ijāb dan qabūl yang tidak dilafazkan yaitu 

saling memberi tanpa ucapan atau tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan 

ijāb dan qabūl, karena standar dalam transaksi adalah makna dan tujuan. Tetapi 

ia secara tidak langsung masuk ke dalam rukun jual beli. Jadi jual beli yang 
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dipandang sah oleh syarak adalah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat. 

 Dalam pembahasan ini penulis membahas rukun jual beli sesuai dengan 

pendapat jumhur ulama, yaitu adanya sīghah (ijāb dan qabūl), ada yang berakad 

(penjual dan pembeli), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti 

barang.  

2.5.2. Syarat-syarat jual beli  

 Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk 

menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang 

sedang melakukan akad, menghindari jual beli gharar yang terdapat unsur 

penipuan, dan lain-lain.  

Adapun mengenai syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual 

beli yang telah dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut: 

1. Syarat-syarat orang yang berakad 

 Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Berakal.  

Penjual dan pembeli harus orang yang memiliki akal yang sehat agar 

dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang 

dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak 

sah. 

b. Suka sama suka.  

Jual beli harus terjadi atas dasar suka sama suka, yaitu terjadi atas 

kehendak sendiri dari penjual dan pembeli serta tidak dipaksa oleh pihak 

manapun. 

c. Pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) harus orang yang 

berbeda. 



26 
 

 
 

Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli) harus orang yang 

berbeda, maksudnya orang yang sama tidak dapat bertindak dalam waktu  

yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
48

 

2. Syarat yang terkait dengan ijāb qabūl 

 Adapun syarat yang terkait dengan ijāb qabūl yakni orang yang 

mengucapkannya telah baligh dan berakal, qabūl sesuai dengan ijāb apabila 

antara Ijāb dan qabūl tidak sesuai maka jual beli tidak sah. ijāb dan qabūl harus 

dilakukan dalam satu majelis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan 

jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
49

 

3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan 

 Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:  

a. Suci.  

Dalam Islam, transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, 

anjing, dan sebagainya, tidak sah. 

b. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau barang yang 

diberi kuasa oleh orang lain kepada dirinya. 

c. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak 

bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti 

ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika di kemudian hari barang 

ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka 

barang-barang itu sah diperjualbelikan.  

d. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai. Apabila dalam 

suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, 

maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut 
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mengandung unsur penipuan. Contohnya jual beli yang barangnya tidak 

jelas dan tidak dapat dikuasai seperti menjual ikan di laut hukumnya 

tidak sah, menjual burung yang masih terbang di udara, jual beli janin 

sapi di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak. Jual beli 

seperti ini termasuk penipuan dan dilarang agama. 

e. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadar, jenis, sifat, dan 

harganya. Maksudnya adalah barang yang dijual merupakan sesuatu 

yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau memberi 

tahu sifat-sifat barang tersebut sehingga membedakan dengan yang lain. 

Harga barangnya diketahui, dengan bilangan nominal tertentu. 

Dikarenakan ketidaktahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk 

dari gharar. Contohnya membeli segantang beras atau sekilo gula, cukup 

melihat sebagian barang, asal yang lainnya sama dengan contoh yang 

dilihat itu. 

f. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan saat akad berlangsung. 

Maksudnya adalah bukan barang yang tidak ada saat akad berlangsung. 

Contohnya barang yang tidak dapat diserahkan seperti anak binatang 

yang masih di dalam perut, dan barang rampasan yang masih di tangan 

yang merampasnya.
50

 

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) 

 Nilai tukar barang yang dijual untuk zaman sekarang adalah uang. 

Mengenai nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan antara al-šaman dan al-

si‟r. Menurut mereka, al-šaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-

tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si‟r adalah modal barang yang 

seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). 
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Dengan  demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan 

harga antara pedagang dan konsumen (harga di pasar). 

Adapun syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu: 

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.  

b. Harga barang dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara 

hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga 

barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus 

jelas.  

c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang 

maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan 

oleh syarak, seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak 

bernilai menurut syarak.
51

 

 Secara umum para pihak, dalam melakukan transaksi jual beli menurut 

penulis harus memenuhi keempat syarat yang telah diterangkan di atas agar jual 

beli tersebut sah menurut syarak. 

2.6. Macam-macam Jual Beli  

  Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: jual beli ditinjau dari 

segi hukum, jual beli ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli, dan jual 

beli yang ditinjau dari segi pelaku akad, serta jual beli yang ditinjau dari cara 

menetapkan harga. 

1. Jual beli ditinjau dari segi hukumnya 

 Jual beli ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu 

jual beli sahih dan jual beli batal. Yang dimaksud dengan jual beli sahih, 

yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan 

milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Dan yang 
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dimaksud dengan jual beli batal, yaitu jual beli yang salah satu atau seluruh 

rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak 

disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, dan orang gila.
52

 

2. Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli 

 Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli terbagi 

tiga macam yaitu pertama, jual beli benda yang kelihatan. Maksudnya ialah 

jual beli yang ketika terjadinya akad jual beli, benda atau barang yang 

diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan 

masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti jual beli barang dagangan di 

pasar. 

 Kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya. Yang dimaksud dengan 

jual beli ini adalah sama halnya dengan jual beli salam (pesanan), yaitu jual 

beli dimana salah satu alat tukar diberikan secara langsung dan yang satu 

ditunda tapi dengan menyebutkan sifat-sifat dan ciri-ciri barang yang 

dipesan dengan memberikan jaminan.  

 Ketiga, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat. Jual beli seperti 

ini merupakan jual beli yang dilarang oleh syarak, karena barangnya tidak 

tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh 

dari cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh syarak seperti diperoleh dari 

curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi 

salah satu pihak.
 53

 

3. Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad 

 Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad terbagi menjadi tiga macam, yaitu 

jual beli dengan lisan, jual beli dengan perantara, dan jual beli dengan 

perbuatan. 
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a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan. 

 Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad seperti 

yang telah dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti 

isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam 

menampakkan kehendak atau kemauan dari seseorang. Hal yang 

dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, 

bukan pembicaraan dan pernyataan. 

b. Akad jual beli jual beli dengan perantara. 

 Yang dimaksud dengan perantara disini ialah penyampaian akad 

jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama 

halnya dengan ijāb qabūl dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. 

Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan 

dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, dalam hal ini 

maka jual beli seperti ini dibolehkan oleh syarak. 

c. Jual beli dengan perbuatan. 

 Jual beli dengan perbuatan atau sering dikatakan dengan jual beli  

saling memberikan, maksudnya jual beli dapat diartikan mengambil 

atau memberikan barang tanpa ijāb qabūl, seperti halnya ketika di 

pasar swalayan yang apabila ingin mengambil barang yang sudah 

bertuliskan label harganya dan kemudian diberikan uang 

pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian 

dilakukan tanpa sīghah (ijāb qabūl) antara penjual dan pembeli. 

Menurut sebagian ulama Syafi‟iyah seperti al-Jazairi dan 

Muhammad al-Syarbini tentu hal ini dilarang sebab tidak ada ijāb 

qabūl sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian ulama Syafi‟iyah 

lainnya, seperti al-Nawawi dan Baghawi membolehkan jual beli 
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barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni 

tanpa ijāb qabūl terlebih dahulu.
54

  

4. Jual beli ditinjau dari cara menetapkan harga. 

 Jual beli ditinjau dari cara menetapkan harga dibagi menjadi dua macam 

yaitu ba‟i musāwamah dan ba‟i amānah. Yang dimaksud dengan ba‟i 

musāwamah yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga 

pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang 

untuk ditawar. Seperti jual beli yang biasa kita lakukan di pasar-pasar. 

 Ba‟i amānah yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga 

pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Ba‟i amānah 

terbagi menjadi tiga, yaitu ba‟i murābaḥah, ba‟i waḍ‟iyyah, dan ba‟i 

tauliyah. 

 Ba‟i murābaḥah merupakan jual beli yang pihak penjual menyebutkan 

harga pokok barang dan laba. Sedangkan ba‟i waḍ‟iyyah merupakan jual 

beli yang mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau 

menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Sedangkan ba‟i tauliyah 

merupakan jual beli yang penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya 

dengan harga tersebut.
55

 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang 

diperbolehkan oleh syarak adalah jual beli yang saling merelakan dan tidak ada 

gharar di dalamnya. Barang yang akan dijual itu harus jelas, baik dari segi 

keadaan barang yang dijual, besarnya harga maupun masa pembayaran harga, 

jika memang ada masanya. Jadi barang yang akan diperjual belikan itu harus 

jelas harga dan barangnya. 
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BAB TIGA 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI 

BARANG BEKAS KENDARAAN RODA DUA DI PASAR 

LOAK LAMPASEH KOTA BANDA ACEH, BERDASARKAN 

AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH 
 

3.1.   Letak Geografis dan Gambaran Umum Pasar Loak Lampaseh Kota  

Banda Aceh 

 

 Banda Aceh merupakan salah satu kota yang berada di Aceh dan 

menjadi ibukota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda 

Aceh juga menjadi pusat kegiatan ekonomi. Kota Banda Aceh juga merupakan 

kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara.
56

 

 Kota yang pertumbuhan ekonominya semakin berkembang, keberadaan 

wilayah geografis Kota Banda Aceh terletak pada  0516‟15” - 0536‟16” 

Lintang Utara dan 9516‟15” - 9522‟35” Bujur Timur.
57

 

 Kota Banda Aceh berbatas dengan Selat Malaka di sebelah utara, 

Kabupaten Aceh Besar di sebelah timur dan selatan, dan Samudera Hindia di 

sebelah barat.
58

 

 Sedangkan Pasar Loak Banda Aceh yang menjadi objek penelitian ini 

terletak di daerah Lampaseh Kota, Jalan K.Yahya, Kecamatan Meuraxa, Banda 

Aceh. Tepatnya di Jalan Tepi sungai menuju ke simpang Punge Kota Banda 

Aceh.
59
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 Pasar loak ini dulu sekitar tahun 2000 berdiri di Jalan Tentara Pelajar 

Malahayati bertempat di belakang Mall Barata, Banda Aceh. Dan setelah 

Tsunami Pasar Loak ini berpindah lokasi ke Lampaseh Kota Banda Aceh.
60

 

 Pasar Loak ini tidak dibuka secara resmi oleh pemerintah maupun pihak 

manapun tapi para pedagang ini mempunyai inisiatif sendiri untuk membuka 

Pasar Loak ini demi mencari rezeki untuk kelangsungan hidup. Di Pasar Loak 

itu dulunya, barang-barang bekas tidak dijual di kios-kios bangunan melainkan 

dijual di kaki lima dengan alas membentang tikar saja di saat pagi hari dan tiba 

sore harinya mereka kembali menggulung tikar alas. Kemudian baru mulai 

berdiri kios-kios kecil setelah Tsunami 2004 sehingga suasana bisnis Pasar Loak 

pun berangsur-angsur marak dengan berlimpahnya barang bekas yang masih 

utuh dan bagus, dapat menarik para pengunjung datang meramaikannya, mulai 

dari anak-anak hingga orang dewasa.
61

 

 Pedagang di Pasar Loak ini berasal dari berbagai-bagai daerah, 

dominannya mereka berasal dari Kabupaten Pidie dan Aceh Timur. Dalam 

menjalankan usahanya mereka menyewa tanah untuk mendirikan kios. Kios 

yang ada rata-rata berukuran 3x5 meter persegi.  

 Kemudian mengenai jumlah kios yang terdapat di Pasar Loak ini yang 

sudah menjadi anggota berjumlah 19 kios, dan di luar anggota ada 28 kios 

semuanya. Yang dimaksud menjadi anggota disini adalah para pedagang yang 

aktif melakukan perdagangan jual beli sparepart bekas serta aktif juga dalam 

komunitas pedagang Pasar Loak, sedangkan yang di luar anggota mereka hanya 

mendirikan kios tetapi tidak aktif membuka tiap hari dan bukan pekerja rutin di 

Pasar Loak dan tidak aktif menjadi komunitas Pasar Loak. Hal yang menarik 

lainnya ialah meskipun pasar ini bukan sebuah tempat yang formal tetapi para 
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pedagang Pasar Loak ini berinisiatif membentuk kepengurusan area Pasar Loak 

yang terdiri atas Ketua dan Bendahara. Meskipun hanya membentuk Ketua dan 

Bendara mereka berharap agar Pasar Loak ini menjadi lebih teratur. 

 

3.2.  Deskripsi Praktek Jual Beli Sparepart Bekas Kendaraan Roda Dua di       

 Pasar Loak Lampaseh Kota Banda Aceh.  

 

 Menurut hukum Islam jual beli tidak terbatas pada suatu kegiatan 

perdagangan bagi mereka yang ingin menyambung hidup, tetapi dalam hal 

muamalah Allah memberikan kebebasan kepada hambanya untuk berinovasi 

dalam melakukan jual beli, asalkan tidak bertentangan dengan syarak. 

 Jual beli juga merupakan perjanjian yang mendapatkan perhatian yang 

cukup oleh pedagang di Pasar Loak. Pasar loak ini merupakan pasar yang 

menjual berbagai macam sparepart bekas. Sparepart bekas yang dimaksud 

dalam skripsi ini ialah komponen yang pernah dipakai untuk periode tertentu 

dengan kondisi masih layak pakai yaitu secara teknis komponen tersebut masih 

dapat dipergunakan atau mempunyai umur pakai baik melalui perbaikan atau 

tidak perlu perbaikan lagi, sehingga membuat harga pada setiap jenis sparepart 

berbeda-beda walaupun jenis barangnya sama.
62

 

 Di Indonesia baru beberapa tahun belakangan ini saja, banyak pemakai  

barang bekas pada kendaraan roda dua yang mencari komponen bekas 

mengingat harganya lebih murah dibandingkan membeli komponen baru dan 

membawa kemanfaatan bagi penggunanya.
63
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1) Latar belakang praktek jual beli sparepart bekas di Pasar Loak 

Lampaseh Kota Banda Aceh 

 Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa jual beli barang 

bekas di Pasar Loak adalah transaksi jual beli terhadap sparepart bekas 

kendaraan roda dua. Pada mulanya pembeli sparepart bekas kendaraan 

roda dua melihat-lihat terlebih dahulu barang atau sparepart yang 

hendak dibeli. Penjual ketika melihat ada orang yang melihat barang 

yang dimilikinya lantas tidak tinggal diam dia langsung menawarkan 

sparepart yang diperjualbelikan kepada pembeli. Pembeli tidak bisa 

melihat secara terperinci atau memeriksa secara mendalam untuk 

mengetahui kualitas barang bekas yang diperjualbelikan terlebih 

dahulu.
64

 

 Pembeli tidak asal membeli sparepart tersebut, akan tetapi dia 

masih memilih-milih barang atau sparepart bekas yang diperjualbelikan. 

Sesudah memilih, pembeli atau pengguna menaksir barang yang akan 

dibeli, kemudian pembeli menanyakan tentang barang-barang tersebut 

“apakah sudah pernah dibongkar atau tidak”. Hal tersebut dilakukan 

untuk memastikan keaslian barang tersebut. Setelah itu penjual 

memberikan informasi harga sparepart bekas yang dia miliki, dan di 

tempat tersebut terjadi tawar menawar harga untuk menentukan harga 

yang disepakati. Setelah terjadi kesepakatan harga, maka pembeli 

membelinya. Jika tidak jadi membeli, maka pembeli pindah ke tempat 

yang lain untuk mendapatkan harga yang diharapkannya.
65
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 Para pedagang ini memperoleh barang bekas dari tiga sumber, 

yaitu dari orang yang membawa sparepart bekas langsung ke Pasar Loak 

Lampaseh, ada juga para pedagang membeli dari tempat penampungan, 

serta dari masyarakat sekitar. Biasanya para pedagang itu membeli 

barang dagangannya sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah 

pihak dengan melihat kondisi barang bekas tersebut lalu ditentukan 

harganya.
66

 

 Pasar loak ini juga bekerja sama dengan Kepolisian Sektor 

(Polsek) setempat. Bentuk kerjasamanya berupa arahan dan penyuluhan 

yang diberikan polsek mengenai cara membeli sparepart bekas secara 

aman, pedagang dapat melaporkan langsung ke polsek jika ada barang 

yang mencurigakan dijual ke Pasar Loak, membuat kartu identitas 

pedagang di Polsek agar terhindar dari hal kecurangan, seperti pencurian 

barang yang diperoleh oleh pedagang, karena dulu pernah terjadi hal 

yang tidak diinginkan yaitu pedagang membeli barang dari hasil curian 

seperti helm, karena kurangnya ketelitian dalam membeli barang bekas. 

Sekarang ini, helm tidak diperjualbelikan lagi. Serta memberikan 

keamanan dan ketertiban di Pasar Loak Lampaseh Kota Banda Aceh.
67

 

 Untuk menghindari terjadinya pembelian barang curian para 

pedagang lebih berhati-hati dalam membeli barang bekas ini dengan cara 

meminta fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy Surat 

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari barang bekas sparepart yang 

diperjualbelikan.
68
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2) Data penjual sparepart bekas kendaraan roda dua  

 Barang-barang yang dijual di Pasar Loak untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna kendaraan roda dua diupayakan agar tersedia 

semua jenis, merek, dan tipe sparepart bekas Kendaraan Roda Dua yang 

dibutuhkan. Namun pihak pedagang hanya menyediakan beberapa 

sparepart inti saja yang sering mengalami kerusakan pada Kendaraan 

Roda Dua seperti kerusakan pada motor. 

 Pada Pasar Loak lampaseh ini tidak hanya diperjualbelikan 

sparepart bekas saja akan tetapi para pedagangnya juga dapat memasang 

dan memperbaiki Kendaraan Roda Dua apabila pembeli meminta untuk 

diperbaiki langsung di tempat. Adapun mengenai penetapan atau 

pengklasifikasian harga dari sparepart bekas di Pasar Loak ini tidak ada 

penetapan/pengklasifikasian harga tertentu terhadap sparepart yang 

dibeli oleh pedagang. Para pedagang membeli sparepart bekas tersebut 

dengan melihat keadaan dan kondisi sparepart yang dibelinya dan 

menaksirkan harga diantara kedua belah pihak yaitu pedagang Pasar 

Loak dan penjual sparepart bekas. 

 Hasil wawancara penulis dengan sebagian pedagang sparepart 

bekas Kendaraan Roda Dua di Pasar Loak Lampaseh adalah sebagai 

berikut: 

a. Muzakir, berumur 40 tahun adalah pedagang yang menjual sparepart 

bekas Kendaraan Roda Dua. Dia menjual berbagai jenis merek sparepart 

bekas Kendaraan Roda Dua dan mempunyai harga yang bervariasi.
69

 

b. Agus Salim, berumur 44 tahun merupakan pedagang yang menjual 

sparepart bekas kendaraan roda dua. Dia juga memiliki berbagai macam 
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jenis sparepart bekas tapi tidak selengkap barang yang dimiliki oleh 

Muzakir.
70

 

 Adapun macam-macam jenis dan merek sparepart bekas yang 

diperjualbelikan oleh Muzakir dan Agus Salim beserta kualifikasi 

harganya adalah sebagai berikut: 

3.1. Jenis Sparepart  Bekas Kendaraan Roda Dua 

Merek 

Jenis 
Honda Kawasaki Suzuki Yamaha 

Kampas rem 

depan 

Absolut 

Revo  

= Rp. 15.000 

 

Karisma 125 

= Rp. 17.000 

 

Vario  

= Rp. 18.000 

 

Astrea Star, 

Grand, 

Supra  

= Rp. 16.000 

- 32.000 

Ninja 150 

= Rp. 55.000 

 

Kawasaki Zx 

130  

= Rp. 70.000 

 

 

Satria 120 R 

= Rp. 20.000 

 

Shogun 125 

= Rp. 13.000 

 

Spin 125 

= Rp. 15.000 

- 20.000 

 

Jupiter MX  

= Rp. 43.000 

Jupiter Z  

= Rp. 45.000 

 

Mio  

= Rp. 45.000 

 

Mio soul 

= Rp. 35.000 

 

Nouvo  

= Rp. 40.000 

 

Xeon 125 

= Rp. 40.000 

Kampas rem 

belakang 

Absolut 

Revo  

= Rp. 10.000 

 

Karisma 125 

= Rp. 12.000 

 

Vario  

= Rp. 28.000 

 

Astrea Star, 

Ninja 150  

= Rp. 60.000 

 

Kawasaki Zx  

= Rp. 15.000 

Shogun 125 

= Rp. 10.000 

 

Spin 125 

= Rp. 22.000  

 

Jupiter MX 

= Rp. 27.000 

Jupiter Z  

= Rp. 19.000 

 

Mio  

= Rp. 19.000 

 

Mio soul 

= Rp. 27.000 

 

Nouvo  

= Rp. 27.000 
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Grand, 

Supra  

= Rp. 14.000 

 

Xeon 125 

= Rp. 24.000 

Bohlam 

depan 

Beat  

= Rp. 10.000 

 

Mega Pro  

= Rp. 44.000 

Kawasaki Zx  

= Rp. 10.000 

Satria 120 R 

= Rp. 24.000 

 

Shogun 125 

= Rp. 11.000 

 

Jupiter MX 

= Rp. 20.000 

Jupiter Z  

= Rp. 10.000 

 

Xeon 125  

= Rp. 13.000 

Bohlam 

belakang 

Absolut 

Revo  

= Rp. 5.000 

 

Mega Pro  

= Rp. 5.000 

Kawasaki Zx 

= Rp. 12.000 

Jupiter MX 

= Rp. 20.000 

Jupiter Z  

= Rp.  7.000 

Xeon 125 = 

Rp. 8.000 

Piston Absolut 

Revo 

= Rp. 18.000 

 

Beat  

= Rp. 22.000 

 

Mega Pro  

= Rp. 32.000  

 

Vario  

= Rp. 19.000 

 

Grand, 

Supra dan 

Star  

= Rp. 20.000 

Ninja 150  

=Rp.100.000 

 

Kawasaki Zx 

= Rp. 40.000 

Shogun 125 

= Rp. 25.000 

 

Spin 125  

= Rp. 23.000 

 

Jupiter MX  

= Rp. 80.000  

Jupiter Z  

= Rp. 24.000 

 

Mio  

= Rp. 33.000 

 

Mio soul  

= Rp. 33.000 

 

Nouvo  

= Rp. 30.000 

-33.000 

Ring piston Absolut 

Revo  

= Rp. 25.000 

 

Beat  

= Rp. 22.000 

Ninja 150 

= Rp. 64.000 

 

Kawasaki Zx  

= Rp. 50.000 

Satria 120 R 

= 35.000  

 

Shogun 125 

= Rp. 28.000 

 

Jupiter Z  

= Rp. 32.000 

 

Mio  

= Rp. 47.000  
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Mega Pro  

= Rp. 75.000  

 

Vario  

= Rp. 16.000 

 

Grand dan 

Supra  

= Rp. 35.000 

 

Astrea Star 

= Rp. 52.000 

Spin 125 

= Rp. 20.000  

 

Jupiter MX 

= Rp. 75.000 

 

Mio soul  

= Rp. 47.000 

 

Nouvo  

= Rp. 47.000 

 

Roller Beat  

= Rp. 5.000  

 

Vario = Rp. 

5.000 

 Spin 125  

= Rp. 73.000  

Mio  

= Rp. 8000 

 

Mio soul  

=   Rp. 8.000 

 

Nouvo  

= Rp. 8.000 

 

Xeon 125 

= Rp. 4.000  

Rumah roller Beat  

= Rp. 20.000 

-22.000 

 

Vario  

= Rp. 27.000 

 Spin 125 

= Rp. 18.000 

Mio  

= Rp. 37.000 

 

Mio soul  

= Rp. 37.000 

 

Nouvo  

= Rp. 37.000 

-50.000 

Shock 

breaker 

depan 

 Ninja 150  

=Rp.170.000 

 

Kawasaki Zx 

=Rp.170.000

. 

  



41 
 

 
 

Shock 

breaker 

belakang 

Beat  

= Rp. 74.000 

-80.000 

 

Karisma 125 

=Rp.120.000 

 

Vario  

= Rp. 68.000  

 

Astrea Star 

dan Supra  

= Rp. 86.000 

-97.000 

 Satria 120 R 

=Rp.300.000 

 

Shogun 125 

=Rp.202.000 

 

Spin 125  

= Rp.95.000 

- 100.000 

 

Jupiter MX 

=Rp.203.000 

Mio  

= Rp. 94.000 

 

Mio soul  

= Rp. 89.000 

 

Nouvo  

=Rp.167.000 

 

Sproket 

depan  

 Ninja 150  

= Rp. 30.000 

 

Kawasaki Zx 

= Rp. 75.000 

  

Sproket 

belakang  

 Ninja 150  

= Rp. 42.000 

 

Kawasaki Zx  

= Rp. 23.000 

  

Cam  Beat  

= Rp. 55.000 

Vario 

= Rp. 40.000 

 

Grand dan 

Supra  

=Rp.210.000  

 

Astrea Star 

=Rp.156.000 

   

Kampas 

kopling  

Karisma 125 

= Rp. 65.000 

 

Vario  

= Rp. 86.000  

Ninja 150  

= Rp. 20.000 

-28.000 

 

Kawasaki Zx  

Satria 120 R 

= Rp. 5.000 

 

Spin 125  

=Rp.100.000 

Jupiter Z  

= Rp. 40.000 

 

Mio  

=Rp.123.000 
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Astrea Star, 

Grand dan 

Supra  

= Rp. 30.000 

= Rp. 15.000 -125.000   

Nouvo  

=Rp.259.000 

Gir set    Satria 120 R 

= Rp. 35.000 

- 32.000 

 

Shogun 125 

= Rp. 15.000 

– 32.000 

 

Jupiter MX 

= Rp. 96.000 

Jupiter Z  

= Rp. 73.000 

 

Busi    Xeon 125  

= Rp. 7.000 

Bohlam sein 

depan-

belakang  

 Ninja 150 

= Rp. 16.000 

 

Kawasaki Zx  

= Rp. 5.000 

 Xeon 125  

= Rp. 5.000  

Rantai roda  

 

 

 

Karisma 125 

= Rp. 57.000 

 

Mega Pro  

=Rp.120.000 

 

Grand  

= Rp. 32.000 

Ninja 150 = 

Rp. 80.000 

Satria 120 R 

= Rp. 44.000 

 

Shogun 125 

= Rp. 28.000 

 

Pelek 

reacing 

 Ninja 150  

=Rp.500.000 

  

Sumber: Wawancara dengan Muzakir dan Agus Salim Pedagang Barang   

Bekas Pasar Loak Lampaseh. 

 

 Dari tabel 3.1. kita dapat melihat macam-macam barang 

sparepart bekas yang diperjualbelikan oleh Muzakir dan Agus Salim 

dengan harga yang bervariasi. Tidak semua barang yang mereka jual 
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memiliki harga yang sama akan tetapi juga memiliki perbedaan karena 

mereka mejual barang bekas tersebut sesuai dengan  keadaan sparepart 

tersebut. 

 Tujuan menjual sparepart bekas Kendaraan Roda Dua untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat mengembangkan usahanya 

serta memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sparepart bekas 

Kendaraan Roda Dua ini.
71

  

c. Ridwan, berumur 27 tahun merupakan pedagang yang menjual sparepart 

bekas kendaraan roda dua juga. Dia memiliki berbagai macam sparepart 

bekas dengan berbagai macam jenis juga tetapi yang menjadi dominan 

adalah sparepart jenis ban motor dengan berbagai tipe dan harganya,
72

 

seperti yang tercantum pada tabel. 

3.2. Jenis Ban Motor Bekas Kendaraan Roda Dua 

Merek Ban Tipe Ban Harga 

Aspira Premio 

Sportivo 

Ban depan ukuran 70/80 ring 14 

Ban depan ukuran 80/80 ring 14  

Ban belakang ukuran 80/80 ring 14 

Ban belakang ukuran 90/80 ring 14 

Rp. 70.000 

Rp. 88.000 

Rp. 88.000 

Rp. 100.000 

Aspira Premio 

Urbano 

Ban depan ukuran 70/80 ring 14  

Ban depan ukuran 80/80 Ring 14 

Ban belakang ukuran 80/80 ring 14 

Ban belakang ukuran 90/80 ring 14  

Rp. 60.000 

Rp. 70.000 

Rp. 70.000 

Rp. 90.000 

Zeneos zn  Ban berukuran 88 70/80 14 tubeless 

Ban berukuran 77 70/90 14 tubeless 

Ban berukuran 88 70/90 16 tubeless  

Ban berukuran 75 80/80 14 tubeless  

Rp. 70.000 

Rp. 70.000 

Rp. 65.000 

Rp. 75.000 

Swallow  Ban berukuran 70/90-14  

Ban berukuran 80/90-14 

Ban berukuran 90/90-14  

Rp. 40.000 

Rp. 50.000 

Rp. 60.000 
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Mizzle  Ban draco berukuran 60/80-17  

Ban mz berukuran 70/80-14  

Ban power grip berukuran 225-17  

Ban power grip berukuran 250-17 

Ban taranis berukuran 90/80-14  

Rp. 70.000 

Rp. 35.000 

Rp. 35.000 

Rp. 55.000 

Rp. 60.000 

Michelin  Ban pilot street berukuran 90/90-14 

Ban pilot street berukuran 90/80-14 

Ban pilot street berukuran 80/90-14 

Ban fdr dozer berukuran 80/90 14 tt 

Ban fdr flemmo pro 70/90 14 tt 

Ban fdr flemmo pro 90/90 14 tt 

Ban fdr spartax 70/90 17 tt 

Ban dunlop tt 900 110/80-18  

Ban dunlop tt 900 100/90-18  

Rp. 120.000 

Rp. 120.000 

Rp. 125.000 

Rp. 65.000 

Rp. 40.000 

Rp. 75.000 

Rp. 67.000 

Rp. 103.000 

Rp. 110.000 

Sumber: Wawancara dengan Ridwan Pedagang Barang Bekas Pasar 

Loak Lampaseh. 

 

 Berdasarkan tabel 3.2. Ridwan memiliki jenis dan tipe ban motor 

disertai dengan harganya masing-masing. Jika kita lihat untuk harga ban 

itu sendiri apabila pembeli membeli ban motor baru, maka harganya jauh 

lebih mahal, akan tetapi ban motor yang diperjualbelikan oleh Ridwan 

memiliki harga yang murah dan masih terlihat seperti baru setelah 

dilakukan perbaikan oleh Ridwan, sehingga dapat bermanfaat bagi 

pembeli. Seperti harga ban belakang ukuruan 90/80 merek Aspira 

Premio Urbano jika dibeli baru harganya mencapai Rp. 170.000 tetapi di 

Pasar Loak ban tersebut seharga Rp. 90.000. Begitu juga dengan ban 

Zeneos zn berukuran 88 70/80 tubeless jika dibeli baru seharga Rp. 

160.000 dan di Pasar Loak dengan harga Rp.70.000.
73

 

d. Hamdani, berumur 27 tahun adalah pedagang yang menjual sparepart 

bekas kendaraan roda dua. Dia memiliki macam-macam sparepart 

bekas, tetapi ia lebih banyak menjual sparepart bekas bagian sok dengan 
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berbagai merek.
74

 Jenis dan merek sok bekas Kendaraan Roda Dua serta 

harganya dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.  

3.3. Jenis dan Merek Sok bekas Kendaraan Roda Dua 

Merek 

Jenis 

Honda Kawasaki Yamaha 

Shock breaker 

depan 

Mega Pro 

= Rp. 88.000 

Blitz Joy dan R 

= Rp. 80.000 

 

Shock breaker 

belakang   

Beat 

= Rp. 35.000 

 

Karisma 125 

= Rp. 60.000 

 

Mega Pro  

= Rp. 67.000 

 

Vario 

= Rp. 34.000 

 

Honda Win 

Astrea Star 

Grand dan 

Supra 

= Rp. 45.000 - 

70.000 

Blitz Joy dan R 

= Rp. 700.000 

 

Spin 125  

= Rp. 40.000 

Jupiter Mx 135 

= Rp. 80.000 

 

Jupiter Z  

= Rp. 77.000 

 

Mio  

= Rp. 45.000 

 

Nouvo 

= Rp. 80.000 

Sumber: Wawancara dengan Hamdani Pedagang Barang Bekas Pasar 

Loak Lampaseh. 

 

 Dalam tabel 3.3. terlihat bahwa Hamdani mempunyai berbagai 

macam sok bekas yang diperjualbelikan dengan harga yang bervariasi 

tergantung keadaan dan perbaikan yang dilakukan oleh Hamdani 

terhadap sok tersebut.  
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e. Mulyadi, berumur 31 tahun adalah pedagang yang menjual sparepart 

bekas kendaraan roda dua jenis sparepart bekas yang sering disebut 

body.
75

 

 Adapun jenis dan merek yang diperjualbelikan Mulyadi adalah 

sebagai berikut: 

3.4. Jenis dan Merek Body Kendaraan Roda Dua 

Merek 

Jenis  
Harga Beat 

Harga 

Vario 125 

Harga 

Scoopy 

Harga 

Supra 

Cover body 

depan 

Rp. 130.000 Rp. 73.000 -

130.000 

Rp. 130.000 Rp. 25.000 

Cover body 

kanan 

Rp. 130.000 Rp. 266.000 

- 270.000 

Rp. 154.000 Rp. 190.000 

Cover body 

kiri 

 Rp. 16.000   

Cover handle 

fr 

Rp. 40.000 -

50.000 

  Rp. 120.000 

Cover handle Rp. 13.000 Rp. 80.000   

Cover R body Rp. 45.000 Rp. 13.000 Rp. 176.000 Rp. 97.000 

Cover inner Rp. 25.000 Rp. 34.000   

Cover 

Speedometer 

  Rp. 23.000 -

58.000 

 

Spakbor 

depan 

Rp. 55.000    

Spion    Rp. 10.000 -

25.000 

Rp. 7.500 

Tutup baterai Rp. 150.000    

Sumber: Wawancara dengan Mulyadi Pedagang Barang Bekas Pasar 

Loak Lampaseh. 
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 Dari tabel 3.4. terlihat bahwa Mulyadi memiliki berbagai macam 

jenis sparepart bekas bagian body motor disertai dengan harganya 

masing-masing. Barang bekas yang dijualnya adalah cover body depan, 

cover body kanan, cover body kiri, cover handle fr, cover handle, cover 

R body, cover inner, cover speedometer, spakbor depan, spion, dan tutup 

baterai.
76

 

 Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) penjual sparepart bekas 

Kendaraan Roda Dua bahwa tujuannya bagi penjual adalah sebagai 

usaha yang dapat menguntungkan pihak penjual karena sparepart-

sparepart tersebut merupakan sparepart yang banyak dicari pembeli, 

untuk memperbaiki atau memodifikasi Kendaraan Roda Dua mereka.  

3) Data pembeli sparepart bekas kendaraan roda dua  

 Hasil wawancara penulis dengan 5 (lima) orang pembeli 

sparepart bekas Kendaraan Roda Dua adalah sebagai berikut:   

 Andre adalah salah satu pembeli sparepart bekas kendaraan roda 

dua di Pasar Loak Lampaseh, dia membeli sparepart bagian pelak 

sepeda motor dengan harga yang murah mencapai 70 persen, contohnya 

harga pelek reacing jika dibeli baru harganya mencapai Rp 1.800.000, 

sedangkan di Pasar Loak harganya hanya Rp. 500.000 per pasang. 

Tujuan dia membeli pelek reacing tersebut adalah untuk memperbaiki 

motor adiknya yang rusak.
77

 

 Nurhayati adalah salah satu pembeli sparepart bekas Kendaraan 

Roda Dua di Pasar Loak Lampaseh, dia membeli kampas rem depan 

dengan harga Rp. 26.000 dan kampas rem belakang dengan harga Rp. 

                                                           
 

76
 Wawancara dengan Mulyadi…, 28 Juli 2018 di Banda Aceh. 

 
77

 Wawancara dengan Andre Pembeli barang bekas Pasar Loak Lampaseh, pada tanggal 

27 Juli 2018 di Banda Aceh.  



48 
 

 
 

20.000, jika ia membeli kampas rem yang baru harganya mencapai Rp. 

50.000-Rp. 60.000. Tujuan ia membeli sparepart bekas tersebut adalah 

untuk memperbaiki motornya yang mengalami penipisan pada rem 

sehingga sangat dibutuhkan untuk keselamatan dirinya pada saat 

mengendarai motor.
78

 

 Manfaat sparepart bekas Kendaraan Roda Dua bagi pembeli 

ialah meminimalisasi pengeluaran uang yang banyak namun kualitas 

tetap terjamin setelah sparepart bekas Kendaraan Roda Dua tersebut 

diproses lebih lanjut sehingga menimbulkan kepuasan bagi penjual dan 

pembeli.
79

  

 Rikki adalah salah satu pembeli sparepart bekas kendaraan roda 

dua di Pasar Loak Lampaseh, dia membeli satu sot kereta merek jjs baru 

di toko mencapai Rp. 350.000, sedangkan saat membeli di sini ia 

dapatkan dengan harga Rp. 130.000 saja dan itu sudah termasuk ongkos 

pasang.
80

 

 Selanjutnya pembeli bernama Sarah adalah salah satu pembeli 

sparepart bekas Kendaraan Roda Dua di Pasar Loak Lampaseh, dia 

membeli spion sebelah kiri untuk motornya seharga Rp. 15.000, saja. 

Sedangkan apabila ia membeli langsung di toko itu harganya mencapai 

Rp. 45.000, dan itu harus dibeli sepasang. Sehinga sangat memudahkan 

ia menggantikan spionnya yang pecah.
81
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 Pembeli selanjutnya bernama Ahmad merupakan salah satu 

pembeli sparepart bekas Kendaraan Roda Dua di Pasar Loak Lampaseh, 

dia membeli cover body sebelah kanan untuk memperbaiki motor Vario 

merah dengan harga Rp.130.000. Sebelumnya Ahmad sudah lebih dulu 

menanyakan harga baru cover body tersebut di toko dan barangnya 

masih baru harganya mencapai Rp. 300.000, sehingga Ahmad memilih 

untuk membeli sparepart bekas di Pasar Loak dengan harga murah tetapi 

bisa dipergunakan dan bermanfaat.
82

 

4) Manfaat dan mudharat sparepart bekas Kendaraan Roda Dua  

a) Manfaat sparepart bekas Kendaraan Roda Dua 

 Dari hasil wawancara dengan lima pembeli di atas, terungkap 

bahwa manfaat dari menggunakan sparepart bekas Kendaraan Roda Dua 

bagi pembeli adalah menimalisi pengeluaran uang atau sering dikatakan 

sebagai penghematan pengeluaran bagi para pembeli, harganya bisa 

terjangkau, tidak sulit saat melakukan transaksi, barangnya masih bisa 

dipakai dan gampang dicari, namun kualitas tetap terjamin, sehingga 

menimbulkan kepuasan bagi penjual dan pembeli. Dari tahun ke tahun 

kebutuhan akan sparepart bekas Kendaraan Roda Dua semakin besar, 

tetapi kebutuhan tersebut akan semakin tidak seimbang dengan 

sparepart bekas Kendaraan Roda Dua yang tersedia, karena sparepart 

bekas Kendaraan Roda Dua persediaannya relatif kurang. 

b) Dampak negatif sparepart bekas Kendaraan Roda Dua 

 Khusus pembeli yang belum berpengalaman dalam membeli 

sparepart bekas Kendaraan Roda Dua, perlu lebih hati-hati sewaktu 
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memeriksa sparepart bekas Kendaraan Roda Dua tersebut, khususnya 

komponen yang sulit untuk dilihat bagian dalam secara keseluruhan. 

Contohnya pada saat membeli sparepart bekas seperti busi, kampas rem, 

dan bohlam. Maka pembeli harus memeriksa dengan detail, caranya 

ialah langsung mencoba atau mengetes barang tersebut di tempat agar 

barang yang dibeli dapat digunakan dan tidak merugikan. Dan hindari 

kesalahan pengamatan karena pada beberapa kejadian pihak penjual 

tidak mau sparepart tersebut dikembalikan kalau sudah dibeli dan 

digunakan di luar kawasan Pasar Loak. Walaupun demikian bukan 

berarti bertransaksi atas sparepart bekas Kendaraan Roda Dua sangat 

beresiko, hanya dibutuhkan ketelitian dalam pengamatan sebelum 

memutuskan untuk membeli.
83

  

 

3.3.  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sparepart Bekas   

Kendaraan Roda Dua di pasar loak Lampaseh Kota Banda Aceh, 

Berdasarkan al-Maṣlaḥah al-Mursalah 

 

Dalam sub bab ini penulis akan menganalisis tentang hukum jual beli 

sparepart bekas Kendaraan Roda Dua di Pasar Loak Lampaseh Kota Banda 

Aceh yang nantinya akan dipadukan dengan hukum Islam berdasarkan al-

Maṣlaḥah al-Mursalah untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang akan 

dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.  

 Jual beli dalam Bahasa Arab disebut dengan al-bay‟ yang berarti 

menukar (pertukaran). Kata jual (al-bay‟) dalam Bahasa Arab terkadang 

digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli dengan demikan al-bay‟ berarti 

jual dan sekaligus beli. 
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 Menurut istilah jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau 

barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang 

satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima harta sesuai dengan 

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati. Jual beli 

ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan 

hak atas suatu barang dari pihak pembeli dan penjual maka dengan sendirinya 

dalam perbuatan hukum ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.
84

 

 Hukum jual beli para Ulama mengatakan bahwa jual beli hukumnya 

boleh. Jika ditinjau dari hukum jual beli itu sendiri, jumhur ulama membagi jual 

beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (sahih) dan jual 

beli yang dikategorikan tidak sah.  

 Jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya dan 

ketika tidak terpenuhinya salah satu syarat ataupun rukun jual beli itu sendiri, 

maka jual beli tersebut merupakan jual beli batal seperti yang telah dijelaskan 

dalam bab dua.  

 Berkaitan dengan jual beli sparepart bekas Kendaraan Roda Dua di 

Pasar Loak Lampaseh yang dilakukan antara penjual dan pembeli, penjual 

menjual sparepart bekas yang dimilikinya kepada pembeli. Kemudian untuk 

membeli sparepart bekas tersebut pembeli hanya bisa melihat luarnya saja tidak 

bisa melihat secara mendalam tentang kualitas barang yang diperjualbelikan, 

akan tetapi pembeli menanyakan tentang keadaan barang-barang tersebut 

“apakah sudah pernah diperbaiki atau belum”. Hal tersebut dilakukan guna 

untuk memastikan barang tersebut, setelah itu penjual memberikan informasi 

tentang harganya.  Setelah penjual memberitahukan harga barang tersebut, 

terjadilah tawar menawar dari pembeli kepada pedagang sehingga mendapatkan 

harga yang sesuai menurut kesepakatan antara dua belah pihak.   
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 Sparepare bekas yang diperjualbelikan di Pasar Loak, tidak semua 

terjamin kualiatasnya karena barang yang dijual memang ada unsur 

ketidakpastiannya yaitu dari sisi kualitas barang yang tidak terjamin baik atau 

tidaknya barang tersebut. Namun hal itu tidak bisa menjadi suatu alasan yang 

signifikan, karena barang yang dibeli bukan hanya pembeli yang tidak 

mengetahui kualitasnya namun juga tidak diketahui oleh pihak penjual karena 

biasanya barang seperti ini akan telihat kualitasnya setelah digunakan atau 

dipakai beberapa hari. Penjual hanya menjelaskan barang barang ini baru datang 

dan tidak perlu diperbaiki ataupun bila sudah terjadi perbaikan maka penjual 

juga memberitahukannya maka dari itu pembeli menaksir barang tersebut 

sebelum akad berlangsung, sehingga jarang sekali pembeli merasa dirugikan 

oleh pihak penjual. 

 Melihat kondisi jual beli sparepart bekas kendaraan roda dua di Pasar 

Loak Lampaseh yang tidak dipastikan kualitasnya namun hal itu dapat 

diperkirakan secara kebiasaan dan bisa diserahterimakan setelah akad 

berlangsung serta adanya saling ridha maka jual beli seperti ini diperbolehkan. 

   Mengenai aspek kemaslahatan, Syariat Islam telah mengatur segala 

aspek, salah satunya adalah Al-Maṣlaḥah al-Mursalah. Disebut sebagai suatu 

Al-Maṣlaḥah, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan Al-Maṣlaḥah ini dapat 

menghindarkan dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya Al-

Maṣlaḥah tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan. Demikian 

halnya, disebut al-Mursalah karena syarak tidak menyetujuinya melalui dalil-

dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan. Jadi dapat 

dikatakan Al-Maṣlaḥah al-Mursalah adalah sesuatu yang memberikan 

kemanfaatan dan mencegah kemudaratan, yang tidak ada ketentuan hukumnya 

dari nash syarak baik yang mengakui atau menolaknya serta sejalan dan senapas 

dengan maksud dan tujuan syarak dalam mensyariatkan hukum. Atau juga dapat 
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diartikan Al-Maṣlaḥah al-Mursalah ialah pengambilan manfaat kebaikan dari 

sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal 

muamalah.
85

 

 Al-Maṣlaḥah sendiri tidak dijelaskan dalam Alquran mengenai dalil yang 

mengaturnya dan dalam hadis dan ijmak juga tidak ada kata-kata yang 

mendukung ataupun menolak maṣlaḥah sebagai metode istinbāṭ hukum Islam.
86

   

 Berdasarkan Al-Maṣlaḥah al-Mursalah yang telah dijelaskan di atas, 

yaitu dapat mendatangkan kebaikan dan kemafaatan maka jual beli sparepart 

bekas Kendaraan Roda Dua yang terdapat di Pasar Loak Lampaseh, ditinjau dari 

segi Al-Maṣlaḥah al-Mursalah adalah boleh karena jual beli tersebut tidak 

mengandung unsur tipuan. Dalam proses jual beli tersebut sudah terdapat 

penaksiran yang sudah umum dilakukan oleh para pembeli. Bahkan hal tersebut 

sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, yang menjadi pengantar dalam 

berlangsungnya jual beli, sesuai dengan kesepakatan dari penjual dan tidak ada 

satu keraguan akan dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi pada pihak 

pembeli. Bahkan jual beli ini, menurut analisis penulis, banyak mendatangkan 

dampak positif di kalangan mayoritas masyarakat di area Pasar Loak baik bagi 

pembeli maupun bagi penjual, karena perdagangan tersebut sudah menjadi 

sumber mata pencaharian yang sudah melekat di kalangan pedagang Pasar Loak 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebaliknya ketika 

perdagangan tersebut tidak dibolehkan maka akan menimbulkan problematika di 

kalangan mereka, sehingga jual beli yang terdapat di daerah Pasar Loak 

Lampaseh sangat membantu untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat.  
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 Praktek jual beli sparepart bekas Kendaraan Roda Dua di Pasar Loak 

Lampaseh Kota Banda Aceh berdasarkan Al-Maṣlaḥah al-Mursalah dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Jual beli sparepart bekas yang terdapat di Pasar Loak Lampaseh, 

pertama harganya sangat murah, meminimalisasi pengeluaran uang, 

barang tersebut masih bisa dipakai dan kualitas barang tersebut sangat 

terjamin setelah diproses lebih lanjut, barangnya gampang dicari, dan 

tidak mempersulit pembeli untuk bertransaksi. Di sisi lain, 

memanfaatkan barang bekas adalah menjaga harta supaya tidak terbuang 

(iḍā‟ah al-māl) dan tidak mubazir karena harta tersebut dapat 

dipergunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Islam sangat melarang perbuatan mubazir dan menyia-nyiakan harta. 

Seperti diterangkan dalam surah al-Isrā‟ ayat 26-27 dan hadis riwayat 

Muslim.  

Surah al-Isrā‟ ayat 26 dan 27 berbunyi: 

( ِإنَّ اْلُمَبذِّرِْيَن َكانُوا ِإْخَواَن ٦٢) ارً ي ْ ذِ بْ ت َ رْ ذِّ بَ ت ُ َلَ وَ  لِ يْ بِ السَّ  نَ ابْ وَ  ْيَ كِ سْ مِ الْ وَ  وُ قَّ حَ  ٰب رْ قُ االْ ذَ  ٰاتِ وَ 

 ( ٦٢) وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلَربِِّو َكُفْورًا ۗ   الشََّياِطْيَ 

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada 

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara 

setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” 

 

Sedangkan hadis riwayat Muslim dari „Ušman berbunyi. 

ثَ َنا ثَ َنا َعْن َمْنُصور  َعْن الشَّْعِبِّ َعْن َورَّاد  َمْوََل اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة َعْن اْلُمِغريَِة  َحدَّ  ُعْثَماُن َحدَّ
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 َوَوْأدَ  ْبِن ُشْعَبَة قَاَل قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِو َوَسلََّم ِإنَّ اَّللََّ َحرََّم َعَلْيُكْم ُعُقوَق اْْلُمََّهاتِ 

87.)رواه مسلم(اْلبَ َناِت َوَمَنَع َوَىاِت وََكرَِه َلُكْم ِقيَل َوقَاَل وََكثْ رََة السَُّؤاِل َوِإَضاَعَة اْلَمالِ 
 

Artinya:ً“Telah menceritakan kepada kami „Ušman telah menceritakan 

dari Manṣur dari Asy-Sya‟biy dari Warrad, maula al-Mugīrah 

bin Syu‟bah dari al-Mugīrah bin Syu‟bah berkata; Nabi SAW 

bersabda: “Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian 

durhaka kepada ibu, mengubur anak wanita hidup-hidup dan 

membenci menyebarkan berita yang tidak jelas asal usulnya, 

banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta”. (HR. Muslim) 

2. Jual beli tersebut sangat masuk akal dan sifatnya juga rasional, karena 

harganya murah dan barangnya masih bisa dipakai sehingga membuat 

pembeli membeli barang tersebut. 

3. Jual beli tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakan 

barang bekas sparepart Kendaraan Roda Dua dan bagi para pedagang 

berfungsi sebagai mata pencaharian di daerah tersebut. Jadi ketika jual 

beli sparepart bekas tidak diperbolehkan maka akan berdampak negatif 

pada perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

 Sistem jual beli sparepart bekas yang terdapat di Pasar Loak Lampaseh 

sudah merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh para penjual dan 

pembeli serta tidak berlawanan dengan hukum Islam atau dasar ketetapan nash 

dan ijmak. Jadi jual beli sparepart bekas Kendaraan Roda Dua yang menjadi 

tema dalam skripsi ini serta menjadi problematika di masyarakat tentang 

kedudukan hukumnya, dapat dihukumi boleh dengan alasan banyak 

mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudharat. Hal ini juga 

tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis serta ijmak.  
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 Dari analisis penulis tentang jual beli sparepart bekas Kendaraan Roda 

Dua yang terdapat di Pasar Loak Lampaseh jelaslah bahwa jual beli tersebut 

adalah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum Islam, dan 

memberikan maslahat baik kepada penjual maupun kepada pembelinya. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan  

 Dari apa yang telah penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Praktek jual beli sparepart bekas Kendaraan Roda Dua di Pasar Loak 

Lampaseh Kota Banda Aceh dilakukan dengan cara para pembeli 

melihat-lihat barang bekas yang hendak dibelinya, namun pembeli tidak 

bisa melihat secara terperinci atau memeriksa secara mendalam untuk 

mengetahui kualitas barang bekas tersebut. Lantas pembeli tidak asal 

membeli, akan tetapi mereka langsung menanyakan kepada penjual 

mengenai barang bekas tersebut bagus atau tidak, hal itu dilakukan guna 

untuk memastikan kelayakan menggunakan barang tersebut. Sesudah 

memilih barang bekas maka pembeli menaksir barang yang hendak 

dibelinya. Setelah itu penjual memberikan informasi harga barang bekas 

yang dia miliki, dan di tempat tersebut terjadi tawar menawar harga 

untuk menentukan harga yang disepakati. Setelah terjadi kesepakatan 

harga, maka pembeli membelinya.  

2. Menurut hukum Islam berdasarkan Al-Maṣlaḥah al-Mursalah, jual beli 

sparepart bekas Kendaraan Roda Dua, hukumnya boleh (mubāh). Jual 

beli barang bekas tersebut benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi 

penjual dan pembeli, karena jual beli tersebut sudah menjadi alternatif 

bagi para penjual dan pembeli dalam menggunakan sparepart bekas 

sehingga sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat, untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan jual beli tersebut 

mendatangkan kemanfaatan yang jauh lebih besar bagi penjual dalam hal 
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modal dan bermafaat juga bagi pembeli untuk meminimalisasi 

pengeluaran uang. Dengan adanya jual beli sparepart bekas juga dapat 

menghindari pemilik barang bekas dari perbuatan mubazir dan menyia-

nyiakan harta yang masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang 

membutuhkannya dengan menjualnya melalui pedagang Pasar Loak. 

 

4.2. Saran 

 Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dengan permasalahan yang 

terjadi maka penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya pemahaman jual beli dalam Pasar Loak agar jual beli ini 

terwujud sesuai dengan hukum Islam yang memberi kemanfaatan 

bersama.  

2. Diharapkan pada penjual agar berlaku jujur dan transparan dalam 

menjual barang bekas dengan memberitahukan keadaan dan kualitas 

barang secara jelas serta tidak menyembunyikan cacatnya kalau memang 

barang tersebut memiliki cacat. 

3. Diharapkan kepada pembeli agar lebih selektif dan berhati-hati saat 

membeli barang bekas agar barang yang dibelinya dapat dipakai dalam 

waktu panjang.  
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