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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Syariat adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan 

oleh rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam 

mencapai kehidupan manusia yang baik, di dunia dan di akhirat kelak. ketentuan 

syariat terdapat dalam firman Allah dan sabda rasul-Nya.1 Agar segala ketentuan 

(hukum) yang terkandung dalam syariat bisa diamalkan oleh manusia maka 

manusia harus bisa memahami segala ketentuan yang dikehendaki oleh Allah 

SWT yang terdapat dalam syariat tersebut. 

Allah SWT memberi manusia akal pikiran untuk memahami segala 

sesuatu dalam hidup di dunia. Akal pikiran pulalah yang harus digunakan oleh 

manusia untuk memahami hukum-hukum syariat dari Al-Qur’an dan sunnah 

Nabi. Apa yang dihasilkan manusia itu bukan syariat melainkan fiqh.2 

Dalam fiqh muamalah dibagi menjadi beberapa sub bagian antara lain sub 

bagiannya adalah jual beli. Agama Islam mendorong manusia untuk menjadikan 

transaksi jual beli sebagai alat untuk memperoleh barang dan jasa. Dalam firman 

Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275: 

                                                 
1 Suparman Utsman, Hukum Islam Azas-azas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata 

Hukum Indonesia, h.17 
2 Ibid h.18 
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   الرَِّبا َوَحرََّم اْلَبْيَع اللَُّه َوَأَحلَّ
  

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 3  

Hikmah dari adanya transaksi jual beli adalah suatu bentuk keluangan dan 

keluasaan dari Allah untuk hamba-Nya, karena manusia secara pribadi 

mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain sebagainya. Kebutuhan 

tersebut tidak akan terputus selama manusia masih hidup di dunia, sehingga 

manusia pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi hajatnya tersebut. Dalam 

hubungan dengan manusia tersebut tidak ada yang lebih sempurna kecuali dengan 

adanya pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk 

kemudian hari ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai 

kebutuhan masing-masing.4  

Transaksi jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, maka hal ini 

terdapat konsekuensinya yaitu penjual memindahkan barang kepada pembeli dan 

pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah 

disepakati setelah itu masing-masing mereka menggunakan barang yang telah 

dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat 

Islam.  

Maka, proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus 

mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh salah satu 

pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, hanya 

                                                 
3 Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h.58 
4 Sayyid Sabiq, Fiqh  As-Sunnah 12, alih bahasa Kamaludin  A. Muzaki, h. 45-46  
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transaksi bisnis yang lepas dari paksaan dan intimidasi, ketidakadilan dan 

eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal.5 

Dalam syariat Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti dalam 

usaha perdagangan dengan tujuan diantaranya adalah agar terhindar dari 

penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Upaya kecurangan dalam jual beli 

yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, penipuan maupun bentuk 

lainnya tidak dibenarkan oleh Islam. Dengan demikian, Islam berdiri pada posisi 

yang benar dan berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak. 

Transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan ataupun kebatilan adalah 

diharamkan, karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama 

suka diantara pihak penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan al-Quran surat 

An-Nisa>’ (4) ayat 29 yang berbunyi: 

 َتَراٍض َعْن ِتَجاَرًة َتُكوَن َأْن ِإال ِباْلَباِطِل َبْيَنُكْم َأْمَواَلُكْم َتْأُآُلوا ال آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا

 )٢٩ (َرِحيًما ِبُكْم َآاَن اللََّه ِإنَّ َأْنُفَسُكْم َتْقُتُلوا َوال ِمْنُكْم
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".6 

 
 Di antara keunggulan syariat Islam dalam tata cara jual beli adalah 

dengan memberikan hak memilih (khiya>r) bagi pihak yang melakukan akad jual 

beli. Hal  ini diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat melakukan 

                                                 
5 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, h.96 
6 Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h.108 
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urusannya dengan leluasa dan dapat melihat kemaslahatan yang ada dibelakang 

transaksi tersebut. Untuk merealisasikan prinsip suka sama suka, khiya>r 

mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan transaksi jual beli. 

Khiya>r adalah hak pilih terhadap salah satu dari dua perkara yaitu membatalkan 

atau meneruskan jual beli.  

Pada dasarnya, akad itu mengikat selama sudah terpenuhinya syarat-

syaratnya. Tetapi, dalam hal khiya>r terkandung hikmah yang besar untuk 

menjaga kemaslahatan kepentingan dan kerelaan kedua belah pihak yang 

melakukan akad jual beli, serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin 

menimbulkan kerugian bagi mereka. Dengan demikian, khiya>r disyaratkan oleh 

Islam adalah untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi bisnis 

dalam kehidupan manusia. Sumber-sumber yang melandasi khiya>r ada dua 

macam yaitu bersumber dari kedua pihak yang menyelenggarakan akad seperti 

khiya>r syarat dan khiya>r ta’yin ada pula yang bersumber dari syara’, seperti; 

khiya>r ’aib, khiya>r ru’yah dan khiya>r majelis.7 Secara garis besar ulama’ 

menetapkan kebolehan menetapkan khiya>r dalam jual beli sesuai dengan hadis 

nabi yang berbunyi: 

 َلْوُسَر نََّا َرَمُع ُنْبِا ْنَعِ عِفنَا ْنَع ٍكاِلَم ىَلَع ُتْأَرَق اَلَق ىَيْحَي ِنْب ىَيْحَي نَاَث دََّح

 ْماَلَم ِهِباِحَص ىَلَع اِرَيِخاْلِب اَمُهْنِم ٍداِحَو لُُّآ اِنَعْيَبْلَا اَلَق َملََّسَو ِهْيَلَع اُهللا ىلََّص اِهللا

  .اِرَيِخاْل َعْيَب الَِّا اَقرََّفَتَي

                                                 
7 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, h. 3104 
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Artinya: “Mewartakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata:” Saya 
membacakan kepada Malik dari Nafi’ ibnu Umar, sesungguhnya 
Rasulullah SAW, telah bersabda: “Dua orang yang berjual beli 
masing-masing dari keduanya memilih hak khiya>r atas lainnya 
selama keduanya  belum berpisah kecuali jual beli khiya>r”.8 

 

Tujuan adanya khiya>r adalah agar jual beli yang diadakan tersebut tidak 

merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar 

tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli.9 

Hikmah didalam khiya>r yaitu ketika seseorang membeli suatu barang, 

terkadang tidak tahu adanya cacat pada barang tersebut, dan cacat itu tidak 

tampak kecuali dengan penelitian atau musyawarah dari para ahli. Pembeli diberi 

kesempatan khiya>r selama tiga hari, waktu tersebut merupakan waktu yang 

cukup untuk mengetahui keadaan barang yang dibelinya. Dan, waktu tiga hari 

merupakan waktu yang ditentukan oleh Allah yang pada umumnya dalam 

menentukan beberapa masalah hukum yang ada. 

Ketika  syariat mengetahui bahwa seseorang barangkali memiliki teman, 

atau pakar yang keduanya tidak bisa hadir dihadapan orang itu, sedangkan waktu 

yang hanya tiga hari tidak cukup untuk menemukan salah satu dari keduanya, 

maka baginya adalah sebuah cara yang tidak mengarah kepada kebatilan dan tidak 

pula menjauhkan dari kebenaran. Yaitu, apabila masa tenggang waktu sudah 

hampir habis dan keduanya tidak kunjung hadir, maka seorang pembeli 

                                                 
8 Naisaburi, al-, Abu Husain Muslim bin Hajaj, Al-Jami’ Al-s}ah{i>h{, juz III, h. 9 
9 M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, h.142 
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membatalkan akad jual beli, kemudian memperbaharui akad jual beli dan pembeli 

diberi kesempatan tiga hari berikutnya. 

Demikianlah sampai orang yang tidak bisa hadir tersebut datang, sehingga 

dapat benar-benar mengetahui barang yang dibelinya. Maka tidak terjadi adanya 

penipuan dalam jual beli. Dan, hal ini merupakan hikmah yang agung yang dapat 

menghilangkan perselisihan dan permusuhan diantara golongan umat Islam.10 

Dalam perdagangan barang yang dijual belikan ada yang dapat dilihat 

barangnya secara langsung, adapula yang disebutkan spesifikasinya saja atau 

dengan kata lain barang itu masih bersegel. Dalam jual beli khiya>r terhadap 

barang yang dapat dilihat secara langsung pun bervariatif seperti pembeli dapat 

melakukan khiya>r terhadap barang yang dibelinya, jika tidak sesuai dengan 

keinginannya dapat dilakukan di tempat akad. Demikian juga pembeli dapat 

melakukan khiya>r terhadap barang yang dibelinya jika ternyata ada kerusakan 

atau aib. 

Bagaimana dengan hak khiya>r terhadap jual beli barang yang bersegel? 

Dimana pihak pembeli tidak bisa melihat barang yang dibeli secara langsung 

hanya saja ketentuannya sudah disebutkan akan tetapi bagus dan buruknya barang 

tersebut tidak bisa diketahui. 

 

Dalam hal ini pada Counter Master Cell yang bergerak dalam bisnis 

perdagangan, dimana pembeli bebas memilih ponsel baru pada counter dalam 
                                                 

10 Jurjawi, al-, Syekh Ali Ahmad, Indahnya Syariat Islam, h.494 
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keadaan bersegel. Sejak 4 tahun berdirinya Counter Master Cell sudah ada 3 

pembeli yang komplain yaitu 2 orang pembeli komplain terhadap getar ponsel. 1 

orang pembeli komplai terhadap kerusakan pada buzzer ponsel yang diketahui 5 

hari setelah akad. 

Dari paparan di atas, maka penulis ingin mendiskripsikan masalah 

mekanisme hak khiya>r pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell 

Driyorejo Gresik menurut hukum Islam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Hak Khiya>r pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Cell 

Driyorejo Gresik”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Setelah memaparkan latar belakang masalah sebagaimana di atas, penulis 

memberi batasan agar tidak melenceng dari pembahasan yaitu dengan memberi 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme hak khiya>r pada jual beli ponsel bersegel di Counter 

Master Cell Driyorejo Gresik? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hak khiya>r pada jual beli ponsel 

bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik? 
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C. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum, 

hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada lagi pengulangan.11 

Banyak kajian tentang masalah khiya>r pada jual beli yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti terdahulu hanya saja sudut pandang dan pendekatan yang 

diambil berbeda, sehingga menyebabkan hasil yang diperoleh juga berbeda.  

Penelitian tentang khiya>r tersebut antara lain dilakukan oleh Muhtadin 

Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 

2005,  dengan judul skripsi ”Studi Komparasi tentang Batasan Khiya>r Al-

’Aib dalam Jual Beli Menurut Maz}hab Syafi’i dan Hukum Perdata”. Skripsi 

tersebut membahas tentang batasan khiya>r Al-’aib dan akibat hukum yang 

ditimbulkan serta persamaan dan perbedaan antara Mazhab Syafi’i dan hukum 

perdata tentang batasan khiya>r Al-’aib dalam jual beli. Selain itu Gustaf Ari 

Fajar Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada 

tahun 2006 juga membahas tentang khiya>r dengan judul skripsi ”Hak Pilih dan 

Pembatalan Perikatan Jual Beli di Pasar Sepanjang Menurut Maz}hab 

Syafi’i”, di dalamnya membahas tentang praktek hak pilih(khiya>r) dan 

pembatalan perikatan jual beli (iqolah) di Pasar Taman Sepanjang serta tinjauan 

Mazhab Syafi’i terhadap praktek hak pilih(khiya>r) dan pembatalan perikatan 

jual beli (iqolah) di Pasar Taman Sepanjang.  
                                                 

11 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h.135 
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Adapun penelitian dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Hak Khiya>r pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master 

Cell Driyorejo Gresik”, ini difokuskan pada mekanisme hak khiya>r pada jual 

beli  ponsel bersegel ditinjau dari Hukum Islam.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui mekanisme hak khiya>r pada jual beli ponsel bersegel di 

Counter Master Cell Driyorejo Gresik? 

2. Untuk menjelaskan hak menurut Hukum Islam terhadap hak khiya>r pada 

jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik? 

 
E. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi 

pembaca pada umumnya. 

2. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah untuk dapat dijadikan 

sumbangan yang berarti dalam khazanah keilmuan dan dapat dijadikan 

rujukan dalam pengembangan studi selanjutnya.  

3. Bagi pelaku bisnis, kajian ini dapat menjadi pegangan dalam praktek bisnis 

sesuai dengan syariat Islam. 
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F. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini ada beberapa variable yang perlu didefinisikan, 

diantaranya: 

Tinjauan Hukum Islam : Memandang sesuatu permasalahan yang terjadi 

dalam sudut pandang hukum Islam yang 

berdasarkan pada al-Qur’an, h}adis|, dan 

pendapat para ulama, serta pakar ekonomi 

Islam.  

Hak Khiya>r (Hak Pilih)  : Merupakan hak pilih bagi salah satu atau 

kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi 

untuk melangsungkan atau membatalkan sebuah 

transaksi.12 

Jual Beli : Pertukaran atas dasar saling rela atau 

memindahkan milik dengan ganti yang dapat 

dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).13 

Ponsel bersegel : Suatu alat komunikasi dengan menggunakan 

perangkat telepon seluler yang dikemas atau 

dibungkus dengan rapi disertai cap atau matrai. 

Counter Master Cell : Toko yang menjual ponsel, voucher dan 

assesoris ponsel. 

                                                 
12 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 129  
13 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, h. 33 
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Penelitian ini mencari data yang terkait dengan Tinjauan Hukum Islam 

tentang mekanisme hak khiya>r pada jual beli ponsel bersegel di Counter 

Driyorejo Gresik. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Counter Master Cell, yang berlokasi di 

Jl. Raya Krikilan No. 45 Driyorejo Gresik. Pemilihan lokasi ini didasarkan 

atas pertimbangan masih dalam satu kota dengan tempat tinggal peneliti 

sehingga diharapkan pelaksanaan pengambilan data dan pencarian informasi 

dapat dilaksanakan dengan mudah, lancar dengan biaya yang ekonomis. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah pemilik Counter Master Cell Driyorejo 

Gresik, karyawan, dan pembeli. 

3. Data yang Dikumpulkan  

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian 

ini data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data tentang konsep dasar penjualan ponsel bersegel.  

b. Data tentang ketentuan yang berlaku terkait dengan pembatalan jual beli. 

c. Data tentang mekanisme hak khiya>r. 

 

4. Sumber Data 
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Untuk mendapatkan data-data tersebut, penulis akan menggunakan sumber 

data sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Yaitu sumber data yang berasal dari responden antara lain: 

1) Affandy  : pemilik Counter  

2) Adi  : karyawan bagian teknisi 

3) Peni : karyawan bagian penjualan 

4) Slamet  : karyawan bagian kasir 

5) Yeni dan Lia : pembeli 

b. Sumber  Data Sekunder 

1) Bukha>ri>, al-, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, S}ah{i>h{ 

Bukha>ri>.  

2) Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya. 

3) Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia. 

4) Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Islam. 

5) M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. 

6) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah. 

7) Rahmad Syafi’i, Fiqh Muamalah. 

8) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. 

9) Wahbah Az-Zuhayly, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 
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Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Interview atau wawancara, yaitu serangkaian percakapan langsung secara 

bertatap muka untuk memperoleh data. Wawancara ini dilakukan terhadap 

pemilik, karyawan dan pembeli di Counter Master Cell Driyorejo Gresik. 

b. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membaca dan mempelajari segala catatan dan dokumen yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas. 

6. Teknik Analisis Data 

a. Metode verifikatif yaitu metode yang dimulai dari sebuah konsep/ 

hipotesis/teori kemudian dilakukan pengumpulan data yang ada di 

lapangan selanjutnya dianalisis setelah itu ditarik kesimpulan.  

b. Metode induktif¸ yaitu cara penyimpulan yang diperoleh dengan 

mengemukakan hal-hal yang bersifat khusus tentang khiya}}>r kemudian 

ditarik kesimpulan secara umum.  

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai 

berikut: 

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang merupakan desain 

penelitian. Bab ini memuat: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian 

Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, 

Metode Penelitian yang terdiri dari: Lokasi Penelitian, Subyek Penelitian, Data 
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yang Dikumpulkan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis 

Data. Bab ini diakhiri  dengan Sistematika Pembahasan. 

Bab kedua memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis 

terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang: Pengertian Khiya>r, Dasar 

Hukum Khiya>r, Syarat dan Batalnya Khiya>r, dan Macam-macam Khiya>r. 

Bab ketiga memuat data sebagai hasil penelitian yang berkenaan dengan 

pelaksanaan hak khiya>r pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Cell 

Driyorejo Gresik, yang berisi: Gambaran tentang Counter Master Cell Driyorejo 

Gresik, Mekanisme Penjualan dan Pembelian Ponsel Bersegel di Counter Master 

Cell Driyorejo Gresik, dan Pelaksanaan Hak Khiya>r pada Jual Beli Ponsel 

Bersegel Counter Master Cell Driyorejo Gresik. Selanjutnya hasil temuan data ini 

akan dianalisis sesuai dengan metode analisis. 

Bab keempat memuat tentang analisis terhadap data penelitian yang telah 

dideskripsikan dalam bab tiga menemukan jawaban masalah penelitian yang 

berisi tentang Analisis terhadap Mekanisme Hak Khiya>r pada Jual Beli Ponsel 

Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo Gresik dan Analisis Hukum Islam 

terhadap Pelaksanaan Hak Khiya>r  

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran. 


