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BAB II 

LANDASAN TEORI TENTANG HAK KHIYA<R  

PADA JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 

 
 

A. Pengertian Hak Khiya>r 

Kata khiya>r  dalam kamus bahasa Arab berarti memilih atau pilihan.1 

Secara istilah menurut Syamsyudin Muhammad Ibn Abi Al-’Abba>s Ar-Ramli 

khiya>r adalah: hak bagi pelaku untuk meneruskan atau mengurungkan 

transaksi.2 Sedangkan  Wahbah az-Zuhayly mendefinisikan khiya>r adalah:3 

 َاْوُرْؤَسٍة َشْرٍط اْلِخَياُر َآاَن ِاْن َفْسِخِه َاْو الَعْقِد ِاْمَضاِء ِفي قُّاْلَح ِلْلُمَتَعاِقِد َيُكْوَن َأْن

 .َتْعِيْيٍن الِخَياُر َآاَن ْنِا اْلَبْيَعْيِن َاَحُد َيْخَتاَر َاْن َأْو  َاْوَعْيٍب
”Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan 
akadnya, yakni menjadikan atau membatalkan jika khiya>r tersebut berupa 
khiya>r  syarat}, ‘aib atau ru’yah atau hendaknya memilih diantara dua barang 
jika khiya>r  ta’yin”.  

  
Dalam Ensiklopedi Islam khiya>r berarti permintaan untuk diberlakukan 

hak memilih bagi penjual dan pembeli agar dalam waktu tertentu dapat 

menentukan apakah jual belinya akan dilanjutkan atau dibatalkan.4 Dalam 

pelaksanaan jual beli, apabila perjanjian (akad) yang dijabarkan dalam bentuk 

i>ja>b qabu>l telah dilakukan dengan sempurna, maka pemilik baru dapat 

memanfaatkan barang yang telah dibelinya sesuai dengan keinginan. Namun 
                                                 

1 Mah{mud Yu>nus, Kamus Arab-Indonesia, h. 123 
2 Ramli, ar-, Syamsuddin Muhammad Ibn Abi al Abbas, Niha<yah al-Muh{ta<j Juz IV, h. 3 
3 Wahbah Az-zuhayly Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, h. 3104 
4 Ambary, Hasan Mu’arif, Ensiklopedi Islam, h. 50 
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dalam usaha untuk menghindari adanya penyesalan atas pelaksanaan jual beli 

tersebut, kedua pihak dapat meminta untuk diberi hak khiya>r .5 

Hak khiya>r ditetapkan syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan 

transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, 

sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-

baiknya. Status khiya>r, menurut ulama fiqh adalah disyariatkan atau 

diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan 

kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.6   

 

B. Dasar Hukum  Khiya>r  

Dalam h}adi>s| Nabi SAW. beliau bersabda, dalam S{ah{i<h{ Bukha>ri> 

kitab al-Buyu>’ No. 1970:  

 َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َعْن ُعَمَر اْبِن َعْن َعْن َناِفٍع َحدََّثَنا ُقَتْيَبُة َحدََّثَنا اللَّْيُث

 َجِميًعا َوَآاَنا َيَتَفرََّقا َلْم َما ِباْلِخَياِر ِمْنُهَما َواِحٍد َفُكلُّ الرَُّجَلاِن َتَباَيَع ِإَذا َقاَل َأنَُّه َوَسلََّم

 اْلَبْيُع َوَجَب َفَقْد َذِلِك َعَلى َفَتَباَيَعا اْلآَخَر َأَحُدُهَما َرَخيَّ َفِإْن اْلآَخَر َأَحُدُهَما ُيَخيُِّر َأْو

 اْلَبْيُع َوَجَب َفَقْد اْلَبْيَع ِمْنُهَما َواِحٌد َيْتُرْك َوَلْم َتَباَيَعا َأْن َبْعَد َتَفرََّقا َوِإْن
Artinya: “Perkataan Qutaibah perkataan Lais|u dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar r.a 

dari Rasu>lullah SAW, beliau bersabda: “Apabila dua orang jual beli 
maka masing-masing dari kedua belah pihak ada hak pilih selama 
mereka berdua belum berpisah dan mereka berdua masih ada semua, 
atau salah satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain; apabila 
satu dari keduanya sudah menyuruh pilih yang lain lalu mereka berdua 
berjual beli atas dasar itu, maka terjadilah jual beli itu dan jika 
keduanya sudah berpisah setelah keduanya berjual beli itu dan salah 

                                                 
5 Ibid., h. 50 
6 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h.129 
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satu dari keduanya tidak meninggalkan penjualan itu, maka sudah 
terjadilah jual beli itu. (HR. Bukha>ri>)7 

 

C. Syarat dan Batalnya Khiya>r   

1. Syarat-syarat khiya>r 

Kedudukan khiya>r akan berlaku jika memenuhi syarat-syarat khiya>r 

kriterianya sebagai berikut: 

a. Hak khiya>r hanya berlaku pada transaksi jual beli. Hal ini dikarenakan 

bahwa ada beberapa bentuk transaksi yang tidak termasuk dalam kategori 

jual beli seperti: sewa, hibah, waqaf, dan lainnya. Lebih lagi transaksi 

yang berkenaan dengan jasa misalnya: jasa transportasi, jasa 

telekomunikasi dan masih banyak transaksi yang tidak dapat 

menggunakan fasilitas khiya>r, karena bersifat dapat dirasakan atau 

dimanfaatkan secara langsung. 

b. Adanya kerusakan yang melekat pada barang tersebut sehingga merugikan 

salah satu pihak yang mengadakan akad jual beli. 

c. Adanya perjanjian atau kerelaan antara kedua belah pihak yang 

mengadakan perikatan dalam menetapkan akad baru. 

d. Terjadinya pertukaran barang dalam suatu majelis.  

2. Batalnya khiya>r  

                                                 
7 Bukha>ri>, al-, Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, S{ah{i>h{ Bukha>ri>, Vol III h.120 

no.2110 
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Adapun batalnya hak khiya>r pada kedua pihak yang melakukan transaksi 

dapat disebabkan oleh hal-hal berikut ini: 

a. Batas waktu khiya>r  yang ditetapkan oleh kedua pihak yang bertransaksi 

telah habis. Ulama Syafi’iyah dan H{anabilah menyatakan khiya>r 

menjadi gugur setelah habis waktu yang telah ditetapkan walaupun tidak 

ada pembatalan dari pihak yang melakukan khiya>r. 

b. Kedua belah pihak sudah berpisah dari salah satu majelis (tempat 

terjadinya akad). Namun perpisahan tersebut menjadi tolak ukur kebiasaan 

atau budaya masing-masing yang berlaku, artinya ketika kebiasaan atau 

budaya masyarakat tidak melakukan hal tersebut maka syarat tersebut 

tidak dapat menjadi tolak ukur batal atau hapusnya hak khiya>r yang 

dimiliki. 

c. Jika salah satu pelaku transaksi meninggal dunia dalam masa khiya>r  

maka ahli waris menempati posisi yang bersangkutan. 

d. Barang rusak ketika masih khiya>r. 

Ulama H{ana>fiyah dan Syafi’iyah mengenai hal ini menerangkan bahwa 

jika barang rusak dengan sendirinya khiya>r gugur dan jual belipun batal. 

e. Adanya hal-hal yang semakna dengan mati, seperti halnya berubah akal, 

gila dan lainnya, maka hakimlah yang menentukan keputusan meneruskan 

atau membatalkan.  

f. Adanya cacat pada barang. Manakalah khiya>r berasal dari penjual dan 

cacat terjadi dengan sendirinya, khiya>r  gugur dan jual belipun batal. 
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Akan tetapi jika cacat barang itu perbuatan pembeli atau orang lain, 

khiya>r  tidak gugur tetapi pembeli berhak khiya>r dan 

bertanggungjawab atas kerusakannya. Begitu pula jika orang lain yang 

merusaknya, ia bertanggungjawab atas kerusakannya. Bila khiya>r  

berasal dari pembeli dan ada cacat, khiya>r gugur, tetapi jual beli tidak 

gugur, sebab barang berada pada tanggungjawab pembeli. 

 

D. Macam-macam  Khiya>r  

Berdasarkan sumber dari kedua pihak yang berakad, khiya>r dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

1. Khiya>r  Syarat}  

Yang dimaksud dengan khiya>r syarat} yaitu hak pilih yang ditetapkan 

bagi salah satu pihak yang berakad atau bagi orang lain untuk meneruskan 

atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang 

ditentukan.8 Para ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa khiya>r syarat} ini 

diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak pembeli dari unsur 

penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.9  

Khiya>r syarat} menurut ulama fiqh hanya berlaku seperti: jual beli, 

sewa-menyewa, perserikatan dagang dan ar-rah}n (jaminan utang). 

Sedangkan  transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti 

                                                 
8 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, h. 80 
9 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, h. 140  
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hibah, pinjam-meminjam, perwakilan (al-wakalah) dan wasiat. Khiya>r 

seperti ini tidak berlaku. Demikian juga halnya dalam akad jual beli pesanan 

(bai’ as-salam) dan as}-s{arf (valuta asing) khiya>r  syarat} juga tidak 

berlaku. Meskipun kedua akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang 

berakad, hal ini di karena dalam jual beli pesanan disyaratkan pihak pembeli 

menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui dan dalam akad as{-

s{arf diisyaratkan nilai tukar uang yang dijual belikan harus diserahkan dan 

dapat dikuasai (diterima) masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai 

dalam akad. Sedangkan khiya>r syarat} menentukan, bahwa baik barang 

maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah 

tenggang waktu  khiya>r yang disepakati itu selesai.10 

Khiya>r syarat} boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali 

barang yang wajib diterima ditempat jual beli. Seperti barang riba.11 Masa 

khiya>r syarat} paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu 

akad.  

Adapun khiya>r syarat} diisyaratkan tenggang waktunya selama tiga 

hari. Apabila lebih dari tiga hari, akad harus dilanjutkan. Masa tenggang 

waktu tiga hari untuk melaksanakan hak khiya>r syarat} tersebut diangap 

cukup untuk mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan harga barang 

                                                 
10 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 132-133 
11 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, h. 287 
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yang sudah diperjual belikan itu.12 Sebagaimana disebutkan dalam h{adi>s||||| 

Rasu>lullah Saw. 

 ِفى َدُعَيْخ َانَُّه مُ . النبي صَرَآ َذًالُج َرَنَقاَل أََ َُعْنُهَما اهللا َرِضَي ُعَمَر ابِن َعِن

 َوِلى ِخَالَبَة َال :َفُقْل َباَيْعَت ِإَذا َوَسلََّم َُعَلْيِه اهللا َُصَلى اهللا َرُسْوُل َلُه َفَقاَل الُبُيْوِع

 َاَياٍم َثَالَثَة الِخَياُر

 )البخارى رواه( 

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata; Seseorang pernah mengatakan 
kepada Rasu>lullah saw. Bahwa ia telah menipu dalam jual beli, 
maka Rasu>lullah saw berkata kepanya, bila engkau berjual beli, 
katakanlah, tidak ada penipuan dan saya khiya>r selama tiga hari.13 

 

Tenggang waktu khiya>r syarat}, menurut jumhur ulama fiqh harus 

jelas. Apabila waktu khiya>r tidak jelas atau bersifat selamanya, maka 

khiya>r syarat} tidak sah. Diantara pendapat para fuqoha’ tentang penentuan 

jumlah hari  yang akan dijadikan tenggang waktu dalam khiya>r syarat} 

terbagi menjadi 2:     

1. Pendapat Imam Abu H{anifah dan Syafi’i membatasi khiya>r syarat} 

tidak boleh lebih dari tiga hari.  

2. Ulama maz|hab Maliki berpendapat lama khiya>r itu bergantung pada 

barang yang dijualbelikan, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.14 

Hak khiya>r syarat} menurut pendapat maz|hab H{anafi, H{ambali dan 

Syafi’i dapat pula diberikan kepada orang ketiga atas persetujuan pihak-pihak 

                                                 
12 Ibnu Mas’ud, Fiqih Maz|hab Syafi’i, h.44 
13 CD H{ad{i>s, S}ah}i>h} Bukha>ri>, Kitab Buyu>’ no.1974 
14 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h.133  
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yang bersangkutan. khiya>r syarat} juga berlaku terhadap akad yang tidak 

mengikat secara pasti yaitu akad yang dapat di-fasakh. Akad yang mengikat 

secara pasti, yang tidak dapat di fasakh, seperti talaq tebus, tidak boleh 

menggunakan khiya>r syarat}.15 

Dengan demikian, dari seluruh penjelasan diatas dapat diambil 

kesimpulan tentang batas waktu khiya>r syarat} ialah tergantung kesepakatan 

dari kedua belah pihak selama waktu syarat itu berlangsung, kedua belah 

pihak terikat dengan syarat, seyogyanya jangka waktu yang ditentukan tidak 

terlalu lama. Tenggang waktu khiya>r yang paling ideal ialah tiga hari atau 

tiga malam.16  

2. Khiya>r Ta’yin 

Yang dimaksud khiya>r ta’yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam 

menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.17 Adapun syarat-

syarat dalam khiya>r ta’yin antara lain: 

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

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

harganya pun harus diketahui dengan pasti. 

c. Waktu khiya>r supaya dibatasi agar pihak penjual dapat jelas kapan akad 

mempunyai kepastian 

                                                 
15 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, h. 127 
16 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Islam, h. 105 
17 Ibid, h. 79 
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Khiya>r ta’yin dipandang batal bila pembeli telah menentukan pilihan 

secara jelas barang tertentu yang akan dibeli, atau pembeli telah 

memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara yang 

menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. Bila sebelum 

menentukan pilihan, salah satu barangnya rusak ditangan pembeli setelah 

menerimanya, barang yang rusak itu merupakan barang yang menjadi obyek 

akad, dan pembeli harus menyerahkan harganya. Berbeda halnya jika 

rusaknya barang ditangan penjualnya, yang menjadi obyek khiya>r adalah 

barang yang tidak rusak.18 

Jika pembeli meninggal sebelum habis waktu khiya>r, hak itu 

dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab hak khiya>r ta’yin dapat diwariskan.  

Menurut ulama H{anafiyah khiya>r ta’yin adalah boleh. Dengan alasan 

bahwa produk sejenis yang berbeda kualitasnya sangat banyak, yang 

kualitasnya itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga, ia 

memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar 

produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya. Akan tetapi, jumhur ulama 

fiqih tidak menerima keabsahan khiya>r ta’yin yang dikemukakan ulama 

H{anafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa 

barang yang diperdagangkan harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya.19 

                                                 
18 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, h.126 
19 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 132 
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Sedangkan berdasarkan sumber dari syara’ khiya>r dapat dibedakan 

menjadi tiga macam yaitu: 

3. Khiya>r ‘Aib 

Arti Khiya>r ’aib menurut ulama fiqih adalah: 

 َاَحِد ِفى َعْيٌب ُوِجَد ِاَذا ِاْمَضاِءِه َاْو الَعْقِد َفْسِخ ِفى قُّالَح الَعاِقَدْيِن ِدَحِلَأ َيُكْوَن َاْن

 .الَعْقِد َوْقَت اِلًماِبِهَع َصاِحُبُه َيُكْن َوَلْم الَبْدَلْيِن
Artinya: “Keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak 

untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan 
aib(cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang 
tidak diketahui pemiliknya waktu akad”.20 

 

Syarat barang disebut cacat yang diperbolehkan khiya>r adalah yang 

dapat mengurangi nilai jual pada umumnya atau mengurangi nilai barang itu 

sendiri. Ukuran ini dapat diketahui dengan kesepakatan yang telah diputuskan 

oleh para ahli dagang yang sudah profesional. 

Jika mereka menetapkan bahwa kekurangan tersebut termasuk cacat, 

maka dalam hal ini diperbolehkan adanya khiya>r Tapi, jika mereka tidak 

menganggap kekurangan tersebut suatu cacat yang dapat mengurangi nilai 

jual atau nilai barang, maka khiya>r tidak berlaku. Jika si pembeli baru 

mengetahui cacat setelah akad, maka ia boleh memilih antara meneruskan 

akad yaitu dengan mengambil ganti sisa kadar nilai cacat barangnya (dengan 

membandingkan harga barang yang utuh tanpa cacat dengan barang yang 

cacat) atau ia punya pilihan untuk membatakan jual beli tersebut dengan 

                                                 
20 Wahbah Az-Zuhayly Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, h. 3116 



 25

mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah ia bayarkan 

kepada penjual. 

Itulah yang disebut “khiya>r ’aib” yakni hak mengembalikan barang 

yang cacat. Apabila barang itu cacat dan sudah diterangkan oleh pihak penjual 

sebelum transaksi terjadi, lalu pembeli rid}o (rela) menerimanya, maka sudah 

tentu hak khiya>r ’aib itu sudah gugur. Tetapi apabila barang yang cacatnya 

baru diketahui setelah akad jual beli terjadi. Maka ada tiga alternatif bagi 

pembeli: 

Pertama: apabila pembeli rela, maka barang itu harus diterima oleh 

pembeli dan jual beli itu dipandang sah. 

Kedua: membatalkan sama sekali akad jual beli segera setelah cacat itu 

diketahui. 

Ketiga: menuntut ganti rugi dari pihak penjual, yang seimbang dengan 

cacat barang atau menerima potongan harga barang sebanding dengan 

cacatnya. 

Ibnu al-Mundasir menerangkan: H{asan, Syuriah, Abdullah bin H{asan, 

Ibnu Abi Laila, S|auri dan ahli-ahli ra’yu, sepakat bahwa apabila seseorang 

membeli barang yang diketahui ada cacatnya, lalu dia jual lagi, maka khiya>r 

telah terhapus.21 

Pendapat ini juga dipegangi oleh as-Syafi’i. Ada dua kemungkinan 

terjadinya pembelian barang yang cacat: pertama, karena memang pihak 
                                                 

21 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Islam, h.106 
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sipenjual itu sendiri tidak mengetahui bahwa barang yang diperjualbelikan 

tersebut cacat oleh karena isinya tersembunyi dalam kulit atau barang tersebut 

dibungkus dengan rapat. Kedua, karena ada unsur kesengajaan dari penjual 

untuk menipu pembeli dengan menyembunyikan cacat barang. Pada dasarnya 

kedua itu tetap memberikan hak khiya>r kepada pihak pembeli. 

Adanya hak khiya>r ’aib, diterangkan oleh sejumlah h{adi>s| Nabi 

SAW, antara lain yang diriwayatkan oleh Aisyah: 

 ِعْنَدُه َوَآاَن : َوَسلََّم َعَلْيِه ُ اهللا َصَلى اِهللا َرُسْوُل َزَمِن ِفى ُغَالًما َرُجًالاْشَتَرى َانَّ

 ِبَردِِّه :َوَسلََّم َُعَلْيِه اهللا َصَلى اِهللا َرُسْوُل َفَقَضى َوَجَدُه َعْيٍب ِمْن َردَُّه ُثمَّ ُ اهللا َماَشاَء

 َمَسلَّ َو َعَلْيِه ُ اهللا َصَلى اِهللا َرُسْوُل َفَقاَل َقِداْسَتْعَمَلُه َعَلْيِه ْالَمْقِض َفَقاَل ,ِبالَعْيِب

 )ابو داود (.ِبالضََّماِن ْالَخَراُج
Seseorang pembeli budak di zaman Rasu>lullah SAW. Dan keadaan budak 
itu masya Allah (bercacat). Kemudian ia kembalikan budak itu karena ’aib 
(cacat) yang ada padanya. (rupanya orang itu mengadukan kepada 
Rasu>lullah). Maka Rasu>lullah SAW. Memberikan keputusan hukum untuk 
mengembalikannya karena ’aib (cacat) itu. Orang yang dikenai putusan itu 
berkata: “ya rasu>lullah, dia telah mempekerjakannya!” rasu>lullah 
menjawab: “itu adalah resiko jaminan”.22  
 

Dalam pada itu h{adi>s| riwayat Bukha>ri> menerangkan adanya 

seorang laki-laki yang melaporkan kepada Rasulullah bahwa dia ditipu dalam 

jual beli, kemudian nabi mengatakan kepadanya adanya kesempatan khiya>r 

dalam waktu tiga hari, keterangan ini menunjukkan adanya hak khiya>r ’aib. 

Dalam suatu riwayat melalui jalan Yunus bin Bushair dan Abdil A’la 

                                                 
22 Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Asyas|, Sunan Abi Daud jilid II,h.152 no.3510 
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ditandaskan: “Kemudian engkau khiya>r setiap barang yang engkau beli 

dalam masa tiga malam. Jika engkau suka peganglah barangnya dan jika 

engkau tidak suka maka kembalikanlah”. Sebaliknya pihak penjual pun 

kadang-kadang merasa tetipu karena kelicikan pembeli, menjemput dan 

memborong barang sebelum masuk pasar dimana penjual tidak mengetahui 

harga pasaran. Dalam keadaan seperti itu, pihak penjual mempunyai hak 

khiya>r berdasarkan H{adi>s| Abu Hurairah, dimana Nabi saw. Bersabda: 

: َأْخَبَرَنا ِإْبرَاِهْيُم ْبُن اْلَحَسِن َقاَل َحدََّثَنا ِحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّد َقاَل َاْنَبَأَنا اْبُن ُجَرْيٍح َقاَل

َرَة َأْنَبَأَنا ِهَشاُم ْبُن َحَساَن اْلُقْوُدْوِسى َأنَُّه َسِمَع اْبَن ِسْيِرْيَن َيُقْوُل َسِمْعُت اَبَا ُهَرْي

م َال َتَلقُّْو َاْلَجَلَب َفَمْن َتَلقَّى َفاَشَتَرى ِمْنُه َفِإَذا َاَتى َسَيَدُه .َيُقْوُل َقاَل َرُسْوُل اِهللا ص

 السُّْوُق َفُهَو ِباْلِخَياِر 

  )رواه النسائى(
Janganlah kalian menghadang barang yang dibawa (dari luar kota). Barang 
siapa menghadang dan membeli daripadanya, maka apabila penjual sampai 
ke ke pasar, baginya ada hak khiya>r. 23 

                                                 
23 CD H{adi>s|, Sunan Nasa>’i, Kitab Buyu>’ no. 4425 
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Prinsip-prinsip yang ditentukan oleh syara’ di atas menunjukkan hikmah 

ajaran Islam yang luhur. Dimana syara’ tidak menghendaki adanya pihak yang 

teraniaya dalam aktivitas muamalah. Aktivitas muamalah diharapkan 

berlangsung dengan tertib, lancar dan harmonis serta mendatangkan kebaikan 

bagi semua pihak. 

Adapun ketentuan-ketentuan dalam khiya>r ’aib adalah sebagai berikut: 

a. Waktu Khiya>r ’Aib 

Khiya>r ’aib tetap ada sejak munculnya cacat walaupun akad telah 

berlangsung cukup lama. Mengenai membatalkan akad setelah diketahui 

adanya cacat, baik secara langsung atau ditangguhkan terdapat dua 

pendapat: Ulama H{anafiah dan H{anabilah berpendapat bahwa 

membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, 

yakni tidak diisyaratkan secara langsung, sedangkan ulama Syafi’iyah dan 

Malikiyah berpendapat bahwa pembatalan akad harus dilakukan sewaktu 

diketahuinya cacat, yakni secara langsung menurut adat, tidak boleh 

ditangguhkan. 

b. Khiya>r  ’aib gugur apabila:24 

1). Pemilik hak khiya>r rid}a atau rela setelah mengetahui adanya cacat, 

baik secara jelas diucapkan atau melalui tindakan, seperti 

menggunakan barangnya yang menunjukkan atas kerid}aan barang 

yang cacat, seperti memakainya, menghadiahkannya, dan lain-lain. 
                                                 

24 Rahmad Syafi’i, Fiqih Muamalah, h.119 
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2). Menggugurkan khiya>r, baik secara jelas, seperti berkata, “saya 

gugurkan khiya>r”. Atau adanya petunjuk, seperti membebaskan 

adanya cacat pada barang. 

3). Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk 

aslinya. 

4). Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut 

dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari 

barang, tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau 

lahirnya anak. 

c. Adapun syarat-syarat berlakunya khiya>r ’aib, menurut para ulama fiqh, 

antara lain:25 

1). Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum terjadi 

serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama. 

2). Pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu ada cacat ketika 

akad berlangsung. 

3). Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak 

mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan. 

4). Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. 

d. Mewariskan khiya>r   

Ulama fiqih sepakat bahwa khiya>r ’aib dan khiya>r ta’yin 

diwariskan sebab berhubungan dengan barang. Dengan demikian, jika 
                                                 

25 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, h.82 
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yang memiliki hak khiya>r ’aib itu meninggal, ahli warisnya memiliki 

hak untuk meneruskan khiya>r sebab ahli waris memiliki hak menerima 

barang yang selamat dari cacat. 

4. Khiya>r  Ru’yah 

Yang dimaksud dengan khiya>r ru’yah yaitu hak pilih bagi pembeli 

untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu 

obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh 

(H{ana>fiyah, Malikiyah, H{anabilah dan Z}ahiriyah) menyatakan, bahwa 

khiya>r ru’yah disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasu>lulah saw : 

 )هريرة ابى عن الدارقطنى رواه( َرَاُه ِاَذا ِبالِخَياِر َفُهَو َيَرُه َلْم َشيًأ اْشَتَرى َمِن
“siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiya>r  

apabila telah melihat barang itu (HR. Ad. Daruqut}ni dari Abu Hurairah).26 

 
Akad seperti ini menurut jumhur ulama, boleh terjadi disebabkan obyek 

yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau sulit 

dilihat. Khiya>r ru’yah menurut jumhur mulai berlaku sejak pembeli melihat 

barang yang akan dia beli. Akan tetapi, ulama Syafi’iyah, dalam pendapat 

baru, mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu 

disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut 

mereka, khiya>r ru’yah tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur 

penipuan yang dapat membawa kepada perselisihan, dan had{i>s| Rasu>lullah 

saw menyatakan: 

                                                 
26 Al-Daruqut{ni, Sunan al-Daruqut}ni juz 4, h. 9 
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َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعْيَسى َحدََّثَنا َيْحَيى اْلَقطَّاِنى َعْن ُعَبْيِد اِهللا َعْن َأِبي الزَِّناِد َعْن 

 رواه( َغَرِر َبْيِع َعْن َسلََّم َو َعَلْيِه ُ اهللا َرُسْوُل َنَهى: ْعَرِج َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َقاَلاَأل

 )البخارى إال الجماعة
“Muhammad Ibnu Isa, mengabarkan kepada kita, perkataan Yahya al-
Khadani dari Ubaidillah dari Abi Zinadi, dari al A’raji dari Abi Hurairah 
berkata Rasu>llulah saw melarang jual beli yang mengandung penipuan”.27 
  

H{adi>s| yang dikemukakan jumhur di atas, menurut mereka adalah 

d}aif (lemah), tidak boleh dijadikan dasar hukum. 

Dari keterangan ini dapat dipahamkan bahwa titik berat hak khiya>r 

ru’yah itu berada pada pihak pembeli. Tetapi hal itu tidak berlaku jika 

perdagangan itu secara barter, maka kedua belah pihak perlu khiya>r ru’yah. 

Hikmah khiya>r ru’yah ini dapat difahami, yakni untuk menghindari 

penipuan, kesamaran dan penyesalan yang mengundang sengketa bagi kedua 

belah pihak. 

Sebaliknya barang yang menjadi obyek khiya>r harus diteliti secara  

tuntas sebelum dibeli, atau adanya hak khiya>r, setelah barang diteliti 

ternyata kualitetnya menyalahi pernyataan penjual, tentu membelinyapun 

akan diurungkan. Prinsip ini bertujuan membina kerukunan dan keharmonisan 

dalam bermuamalah. Dan mas}lah}at itulah yang menjadi tujuan syariat 

Islam. 

                                                 
27 CD H{ad{i>s, Sunan ad-Darami, Kitab Buyu>’ no. 2441 
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Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya khiya>r 

ru’yah, yaitu: 

a. Obyek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung. 

b. Obyek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.  

c. Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli 

dan sewa-menyewa.  

Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi, menurut jumhur ulama, maka 

khiya>r ar-ru’yah tidak berlaku. Apabila akad itu dibatalkan berdasarkan 

khiya>r ru’yah, menurut jumhur ulama, pembatalan harus memenuhi syarat-

syarat berikut: 

a. Hak khiya>r masih berlaku bagi pembeli 

b. Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan 

hanya dilakukan pada sebagai obyek yang dijualbelikan, dan 

c. Pembatalan itu diketahui pihak penjual. 

Menurut jumhur ulama, khiya>r ru’yah akan berakhir apabila: 

a. Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui 

pernyataan atau tindakan. 

b. Obyek yang dijualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh 

kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami. 

c. Terjadinya penambahan materi obyek setelah dikuasai pembeli, seperti di 

tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah, atau kambing yang dibeli itu 

telah beranak. Akan tetapi, apabila penambahan itu menyatu dengan 
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obyek jual beli, seperti susu kambing yang dibeli atau pepohonan yang 

dibeli itu berbuah, maka khiya>r ru’yah bagi pembeli tidak gugur. 

d. Orang yang memiliki hak khiya>r meninggal dunia, baik sebelum melihat 

obyek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan 

kepastian pembeli daripadanya. Akan tetapi, mengenai kebolehan hak 

khiya>r ru’yah dapat diwariskan atau tidak, para ulama berbeda pendapat, 

Menurut ulama H{ana>fiyah dan H{anabilah, khiya>r ru’yah tidak boleh 

diwariskan kepada ahli waris, tapi menurut ulama Malikiyah boleh 

diwariskan, dan karenanya, hak khiya>r  tidak dapat langsung gugur 

dengan wafatnya pemilik hak itu, tetapi diserahkan kepada ahli warisnya, 

apakah akan dilanjutkan jual beli itu setelah melihat obyek yang diperjual 

belikan, atau akan dibatalkan.   

5. Khiya>r  Majelis 

Yang dimaksud dengan khiya>r majelis yaitu hak pilih bagi penjual dan 

pembeli untuk melanjutkan transaksi yang telah dilakukan antara 

meneruskannya atau membatalkannya selama keduanya masih berada dalam 

majelis (tempat) melakukan akad.28 Dasar hukum diperbolehkannya khiya>r 

majelis antara lain sabda Rasu>lullah yang berbunyi:  

                                                 
28 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, h. 213 
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  :َقاَل َوَسلََّم َُعَلْيِه اهللا َصلَّى النَِّبيِّ َعِن َُعْنُهَما اهللا َرِضَي ُعَمَر  َعْبِد اِهللا ِبْن َعْن

 (َبْيَع الِخَياِر  ِاالََّْيَتَفَرَقا  َمالَمَلى َصاِحِبِهَع ِباْلِخَياِر ِمْنُهَما َواِحٍد ُآلُّاِن َعَتَباْيالُم

 ) البخارى رواه
Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra. Dari nabi SAW, beliau bersabda: Dua 

orang yang sedang jual beli masing-masing dari keduanya 
mempunyai hak khiya>r terhadap yang lain, selama mereka belum 
berpisah, kecuali jual beli yang ada ketentuan khiya>r”.29  

 

Bukha>ri> dan Muslim meriwayatkan dari H{aki>m bin H{azam bahwa 

Rasu>lullah bersabda:  

 :َقاَل َاْو ,َيْفَتِرَقا َماَلْم ِبالِخَياِر الَبيَِّعاِن :َقاَلَرِضَى اُهللا َعْنُه  َحَزاٍم ِبْن َحِكْيِم َعْن

 َبَرَآُة ُمِحَقْت َوَآَما َآَذَب َوِاْن َبْيِعِهَما َلُهَماِفى ُبْوِرَك َوَبيََّنا َصَدَقا َفِاْن َيْفَتِرَقا َحقَّ

 َبْيِعِهَما

  )لممس و البخارى رواه (
Artinya: “Dari H{aki>m bin H{azam, bahwa sesungguhnya Nabi saw 

bersabda”, penjual dan pembeli (mempunyai hak) khiya>r  selama 
mereka belum berpisah” atau bersabda “sehingga mereka berpisah 
kemudian jika mereka benar dan jujur maka mereka diberkati dalam 
jual belinya, tetapi jika berdusta dan menyembunyikannya, maka 
dihapuslah keberkatan jual beli mereka”30. 

 

Terkadang salah satu pihak yang melakukan akad dan tergesa-gesa 

dalam melakukan i>ja>b qabu>l. Sehingga menuntut pembatalan akad 

tersebut karena sebab tertentu . Oleh karena itu, syariat Islam memberikan 

                                                 
29 Bukha>ri>, al-, Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, S{ah{i>h{ Bukha>ri>, Vol III h.121 

no. 2111 
30 Bukha>ri>, al-, Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, S{ah{i>h{ Bukha>ri>, Vol III h.120 

no. 2109 
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solusi agar ia memproleh hak yang mungkin hilang karena tergesa-gesa dalam 

melakukan akad.31  

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat an-Nisa<’ ayat 29:  

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

  َرِحيًما ِبُكْم َآاَن اللََّه ِإنَّ َأْنُفَسُكْم َتْقُتُلوا َوال ِمْنُكْم َتَراٍض
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" 

 
Hal ini dikarenakan, proses akad itu terjadi secara singkat tanpa ada 

interval waktu dan tanpa ada pertimbangan mengenai harganya. Maka, hal ini 

menyebabkan unsur tabarruk yang terkandung dalam syariat yang sempurna 

ini menuntut akad yang terjadi antara dua pihak tetap dijaga kehormatannya 

dengan adanya selang waktu. Hal tersebut bertujuan untuk meninjau kembali 

keputusannya dan meninjau semua kesepakatan yang terjadi diantara dua 

pihak.  

Berdasarkan h}adi>s| di atas, maka kedua belah pihak memiliki hak 

memilih, selama keduanya secara fisik belum berpisah dari tempat terjadinya 

transaksi32. Pengertian berpisah di sini adalah luas, dikembalikan menurut 

adat kebiasaan setempat.33 

                                                 
31 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah  4, alih bahasa Nor Hasanuddin h. 159 
32 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, h. 377 
33 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 130 
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Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata,”aku pernah 

menjual kekayaanku yang ada di Wadi kepada Usman yang hartanya ada di 

Khaibar. Setelah kami melakukan akad jual beli, aku keluar dengan mundur 

ke belakang dari rumahnya, aku takut kalau ia mengembalikan jual beli 

tersebut. Menurut sunnah, kedua pihak diperbolehkan melakukan khiya>r  

selama belum berpisah. 

Akan tetapi, tentang keabsahan khiya>r majelis ini terdapat perbedaan 

ulama. Ulama Syafi’iyah dan H{anabilah34 berpendapat bahwa masing-

masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai khiya>r majelis, 

selama mereka masih dalam majelis akad. Sekalipun akad masih sah dengan 

adanya i>ja>b dan qabu>l, selama keduanya masih dalam majelis akad. 

Maka, masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual 

beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. 

Akan tetapi, setelah i>ja>b dan qabu>l masing-masing pihak tidak 

menggunakan hak khiya>r nya dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu 

dengan sendirinya menjadi mengikat; kecuali apabila masing-masing pihak 

sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga 

hari untuk membatalkan jual beli itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah 

h}adi>s| Rasu>lullah yang diriwayatkan Bukha>ri> dan Muslim di atas. 

                                                 
34 Ibid h. 131 
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Menurut ulama H{ana<fiyah dan Malikiyah35 suatu akad sempurna 

dengan ada i>ja>b dari penjual dan qabu>l dari pembeli. Alasan mereka 

adalah suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah 

menunjukkan kerelaannya, dan diungkapkan melalui i>ja>b dan qabu>l.  

 
 

                                                 
35 Ibid, h. 131  


