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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KHIYA>R PADA 
JUAL BELI PONSEL BERSEGEL DI COUNTER MASTER CELL 

DRIYOREJO GRESIK 
 

 

A. Analisis terhadap Mekanisme Hak Khiya>r pada Jual Beli Ponsel Bersegel 

Akad merupakan suatu perikatan antara i>ja>b dan qabu>l. Akad terjadi 

antara dua pihak dengan suka rela dan menimbulkan kewajiban atas masing-

masing secara timbal balik, ketentuan akad mengharuskan adanya kerelaan antara 

kedua pihak yang melakukan akad. Sehingga menjadiakan sahnya suatu  

transaksi. Oleh karena itu fuqaha memandang akad sebagai faktor utama dalam 

sebuah transaksi, dimana transaksi tidak dipandang sah kecuali dengan akad. 

Pada dasarnya setiap akad jual beli harus memenuhi empat unsur antara 

lain: orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli, ada i>ja>b qabu>l, 

ada barang yang dijual belikan, ada alat tukar sebagai penganti barang. Keempat 

unsur tersebut harus dipenuhi dalam jual beli. Jika salah satu unsur tersebut tidak 

dipenuhi maka akad dianggap tidak sah. 

Terkait dengan jual beli ponsel pihak yang melakukan akad adalah penjual 

yang ada di Counter Master Cell dan pembeli ponsel sedangkan barang yang 

dijual belikan yaitu ponsel bersegel dan alat tukar yang berupa uang yang 

dilakukan pembayarannya secara tunai. 
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Mengenai barang yang dijadikan obyek akad disini penjual dan pembeli 

sama-sama tidak mengetahui kualitas barang yang dijual belikan. Dalam Hukum 

Islam benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli, haruslah memenuhi syarat 

sebagai berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang 

melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui dan barang yang 

diakadkan ada di tangan. 

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak 

yang melakukan akad. Ketidak jelasan obyek akad mudah menimbulkan sengketa 

di kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad. Adanya 

syarat ini diperlukan agar pihak-pihak bersangkutan dalam melakukan akad 

benar-benar atas dasar kerelaan bersama oleh karenanya adanya syarat ini 

disepakati fuqoha. Kejelasan obyek akad yang dimaksud disini meliputi ukuran, 

takaran atau timbangan, jenis dan kualitas barang. Barang-barang yang tidak 

ditakar misalnya tumpukan, harus dapat dipersaksikan oleh mata untuk 

menghilangkan kesamaran dan harganya  harus jelas. Barang yang tidak ada saat 

ini pada saat transaksi, disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu 

menyangkut barang itu, sampai jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya. 

Tentang barang yang sukar dan meyukarkan dilihat secara langsung, yang baru 

dibuka pada waktu akan dipakai. Dapat ditransaksikan dengan catatan khiya>r, 

apabila isinya menyalahi keterangan penjual. 

Barang yang dijadikan akad jual beli adalah ponsel bersegel sehingga 

pembeli baru mengetahui kualitas barang yang dibelinya setelah membuka segel 
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hologram pada kardus ponsel serta mencoba ponsel tersebut. Tetapi setelah 

diketahui adanya kerusakan pada ponsel yang dibelinya, maka pembeli dapat 

membatalkan jual belinya, dan dapat menggunakan akad baru untuk memilih 

ponsel bersegel. 

Mengenai ponsel bersegel yang dipilih pembeli, lalu didapati adanya 

ketidaksesuaian dengan kriteria yang disebutkan penjual dalam arti ponsel itu 

rusak atau cacat setelah dibuka segelnya oleh pembeli, maka hal itu menjadi 

tanggungan penjual dan itu adalah resiko penjual dalam jual beli barang bersegel. 

Jadi mekanisme tersebut dilakukan dengan kerelaan antara kedua belah pihak 

tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat 

an-Nisa>, ayat 29: 

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

  َرِحيًما ِبُكْم َآاَن َهاللَّ ِ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".1 

Islam membolehkan jual beli barang yang tidak dapat dilihat pada saat 

transaksi, tetapi baginya ada hak khiya>r ketika melihat barang tersebut. 

Sebagaimana h}adi>s| Nabi SAW yang berbunyi:    

 )هريرة ابى عن الدارقطنى رواه( َرَاُه ِاَذا ِبالِخَياِر َفُهَو َيَرُه َلْم َشيًأ اْشَتَرى َمِن

                                                 
1 Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h.108 
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Artinya: “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). 

 

Mengenai hak khiya>r terhadap barang bersegel yang terlanjur dibeli 

pembeli, dan setelah 7 hari diketahui adanya cacat maka penjual tidak 

bertanggungjawab, tetapi pembeli dapat menggunakan garansi dari produk ponsel 

tersebut yaitu garansi perbaikan dan pengganti terhadap ponsel yang rusak. 

Garansi ponsel tersebut dalam Hukum Islam diperbolehkan, karena garansi 

tersebut bersumber dari satu pihak yaitu produsen sehingga pembeli bebas dari 

biaya perbaikan. Dan garansi seperti ini bisa disebut sebagai bagian dari servis 

(pelayanan). Dalam pandangan fikih, dikategorikan sebagai jaminan kerusakan 

barang (d}aman al-’aib) dari sisi produsen atau penjual. Hal ini sesuai dengan 

kaidah fiqhiyah: 

 .ِبالضََّماِن الَخَراُج
“Berhak mendapatkan hasil disebabkan karena kerusakan mengganti kerugian”2 

 
B. Analisis Pelaksanaan Hak Khiya>r pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter 

Master Cell Driyorejo 

Dalam jual beli, khiya>r mempunyai hikmah untuk kemaslahatan bagi 

pihak–pihak yang melakukan transaksi serta menjalin cinta kasih diantara sesama 

manusia. Adakalanya seseorang terlanjur membeli barang jika hak khiya>r tidak 

ada, maka akan menimbulkan penyesalan bagi salah satu pihak dan dapat 

                                                 
2 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, h.155 
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mengarah pada kedengkian dendam dan pertengkaran maka dalam hukum Islam 

menetapkan adanya hak khiya>r dalam rangka tegaknya kemaslahatan, 

kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. 

1. Analisis terhadap pelaksanaan khiya>r majelis  

Khiya>r majelis merupakan suatu kesempurnaan i>ja>b qabu>l antara 

penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam pelaksanaan 

khiyar majelis penjual  pada Counter Master Cell memberi kesempatan 

kepada pembeli untuk memilih ponsel sesuai dengan keinginannya dengan 

melihat pada kardus ponsel. Disini pembeli tidak dapat melihat barang secara 

langsung, sedang penjual memberikan pelayanan kepada penjual dengan 

menyebutkan kreteria ponsel tersebut. Untuk kesempatan memilih ponsel 

menjadi prioritas utama dalam pelayanan. Apabila pembeli suka maka 

pembeli akan melanjutkan akadnya. Jika pembeli tidak suka terhadap ponsel 

bersegel yang dipilihnya maka akad akan dibatalkan. Dalam hal khiya>r 

majelis pembeli memilih dalam  barang dalam keadaan terbungkus.  

Dalam hukum Islam hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

syariat Islam dalam bidang tijara>h, karena dalam pelaksanaannya sudah 

memenuhi syarat khiya>r majelis, penjual memberi kesempatan kepada 

pembeli untuk melakukan apa yang dikehendaki, untuk meneruskan atau 

membatalkan akad jual beli tanpa ada paksaan dari penjual. 

2. Analisis terhadap pelaksanaan khiya>r syarat}. 
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Pada bab III di atas telah dijelaskan pelaksanaan hak pilih yang 

berhubungan dengan batasan waktu pengembalian barang yaitu khiya>r 

syarat} yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli dalam kesepakatan 

setelah pembeli memilih ponsel. Beberapa diantara pembeli meminta waktu 

pengembalian ponsel, jika ada ketidaksesuaian dengan kreteria yang penjual 

sebutkan. Khiya>r syarat} dari pelaksanaan jual beli ponsel bersegel di 

Counter Master Cell hanya memberikan batas waktu pengembalian tujuh hari 

setelah akad. Namun dalam pelaksanaanya saat pembeli komplain terhadap 

ponsel bersegel yang baru diketahui 5 hari setelah akad, penjual menyarankan 

untuk menggunakan garansi dari produk ponsel tersebut dengan kata lain 

penjual melakukan wanprestasi. 

Waktu yang ditawarkan sangat singkat, untuk menghindari 

kekhawatiran  akan terjadinya penipuan dan pembajakan terhadap jual beli 

ponsel bersegel, maka produsen memberikan garansi bagi ponsel yang dijual. 

Pembeli dapat menggunakan waktu garansi jika ada kerusakan barang namun 

tidak semua barang yang rusak atau cacat diganti dengan barang baru. Garansi 

yang berlaku hanya garansi perbaikan dan garansi pengganti. Dalam garansi 

batas waktunya telah ditentukan tergantung merek ponsel yang dibeli oleh 

pembeli untuk unit ponsel jangka waktunya satu tahun sampai dengan satu 

setengah tahun, sedangkan untuk aksesoris  waktunya tiga bulan. Keberadaan 

waktu garansi dianalogikan sebagai waktu khiya>r syarat}. Pendapat ulama 

terhadap penentuan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam 
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khiya>r syarat} di antaranya ulama Imam Abu Hanifah dan Syafi’i 

berpendapat bahwa khiya>r syarat} tidak boleh lebih dari tiga hari. 

Sedangkan ulama maz|hab Maliki berpendapat bahwa lama khiya>r itu 

bergantung pada barang yang dijual belikan, sesuai dengan adat kebiasaan 

yang berlaku.  

Dari pendapat ulama di atas,  penulis lebih cenderung ke pendapat 

ulama maz|hab Maliki karena barang jenis ponsel ini kerusakan tidak hanya 

pada bentuk fisik saja tetapi bisa juga pada softwarenya, dimana  hal ini tidak 

bisa diketahui oleh pembeli secara langsung melainkan setelah beberapa hari 

kemudian. Jadi tenggang waktu yang khiya>r syarat} yang diberikan pihak 

Counter Master Cell adalah dibolehkan. Namun dalam pelaksaannya khiya>r 

syarat} pihak Counter melakukan wanprestasi. 

3. Analisis  terhadap Pelaksanaan khiya>r ’aib  

Ketentuan khiya>r ’aib berlaku jika barang dipandang dapat 

mengurangi nilai jual pada umumnya atau nilai barang itu sendiri. Jika 

pembeli mengetahui adanya khiya>r ’aib dalam jual beli maka pembeli dapat 

membandingkan harganya dengan barang yang utuh tanpa cacat dengan 

barang yang cacat sehingga pembeli mempunyai pilihan untuk membatalkan 

jual beli tersebut dengan mengembalikan barang dan meminta kembali uang 

yang telah ia bayarkan kepada penjual atau meneruskan akad dengan 

menerima ganti sisa kadar nilai cacat barangnya. 

Sebagaimana disebutkan dalam h{adi>s|||| Ras}ulullah Saw. 
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 ِفى َيْحَدُع َانَُّه مُ . صُيِب النََّرَآ َذًالُج َرَنَقاَل َأ َُعْنُهَما اهللا َرِضَي ُعَمَر ابِن َعِن

 ِلىَو ِ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 Rasulullah saw berkata kepanya, bila engkau berjual beli, 
katakanlah, tidak ada penipuan dan saya khiyar selama tiga hari.3 

 
Pada Counter Master Cell, jual beli ponsel bersegel yang diketahui 

adanya kerusakan atau cacat setelah beberapa hari sesudah akad, maka 

pembeli tidak dapat meminta ganti rugi atas kadar nilai cacat ponsel tersebut 

dan pembeli tidak bisa membatalkan akad. Hal ini dikarenakan pada saat 

pembeli membeli ponsel bersegel ia sudah mendapat garansi dari produk 

ponsel tersebut. Sehingga jika terjadi kerusakan pada ponsel yang telah 

dibelinya, maka pembeli dapat menggunakan garansi tersebut sebagai ganti 

perbaikan ponsel yang rusak tanpa mengeluarkan biaya perbaikan.  

4. Analisis terhadap pelaksanaan khiya>r ru’yah 

Khiya>r ru’yah merupakan hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan 

berlaku atau batalnya jual beli terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika 

akad berlangsung. Menurut jumhur ulama’ khiya>r berlaku sejak pembeli 

melihat barang yang akan ia beli. Tetapi menurut pendapat  ulama’ Syafi’iyah 

                                                 
3 CD H{adi>s|, S}ah}i<h} Bukha>ri>, Kitab Buyu>’ no.1974 
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dalam pendapat barunya mengatakan jual beli barang gaib tidak sah, baik 

barang yang disebutkan sifatnya pada waktu akad maupun tidak4. 

Hak pilih pembeli ponsel bersegel setelah diketahuinya barang yang 

dibelinya bagus dan tidak terdapat cacat, maka pembeli berhak membelinya. 

Namun ketika diketahui adanya cacat pada saat membuka segel dan 

melihatnya di tempat akad, maka ponsel tersebut dapat dikembalikan dan jual 

beli itu dibatalkan sehingga pembeli boleh menggunakan akad baru untuk 

memilih ponsel lagi. 

 
 
 
 

                                                 
4 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h.137 


