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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan acuan peneliti, untuk melakukan penelitian agar 

mempermudah penelitian. Penelitian terdahulu baik berupa skripsi atau jurnal juga 

merupakan refrensi dalam menambah bahan kajian penelitian. Penelitian-penelitian tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

Pertama, penelitian berbentuk skripsi yang di lakukan oleh Resa Wulandari, 

Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan 

Barang Kredit”. Penelitian ini merupakan penelitian yang turun langsung kelapangan 

( Field Rresearc), yakni di Desa Banjar Negeri. Data yang digunakan yaitu data primer dan 

skunder, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Serta analisis data 

yang menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa 

pelaksanaan praktik jual beli barang kredit yang dilakukan oleh warga Desa Banjar Negeri 

Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tenggamus tidak secara tertulis hanya secara lisan, dan 

tidak mendatangkan para saksi, serta adanya syarat dalam jual beli yang tidak sesuai dengan 

teori hukum Islam. 

Kedua, penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Hanung Lathifatul 

Fadhillah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. “Jual Beli Pakaian 

Kredit di Dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten”. 

Penelitian ini menggunakan metode 



6 
 

 
 

 kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Dengan melakukan 

wawancara dalam pengumpulan data. Kesimpulan penelitian ini adalah praktek jual beli 

yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Macanan didasari oleh kebutuhan. Menurut 

penyusun dengan pendekatan sosiologis hukum Islam dari tidak boleh menjadi boleh t idak 

berlaku karena tidak membawa kemaslahatan kepada masyarakat yang belum sepenuhnya 

masuk dalam maslahah al-Daruriyyah dan maslahah al-hajiyyah  yaitu kemaslahatan yang 

berhubungan dengan pokok dan kebutuhan hidup manusia. Karena kebiasaan yang 

dilakukan masyarakat di Dusun Macanan bukanlah kebiasaan yang baik, maka mengandung 

unsur garar. Jadi praktek jual beli kredit yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Macanan 

tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. 

Ketiga, penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Nurul Amalia, Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel. 2018, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kredit Peralatan 

Rumah Tangga”. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan pola piikir Induktif, 

yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini 

adalah kredit peralatan rumah tangga di Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. 

Semampir surabaya, berbeda dengan yang ada didalam fiqh muamalah dimana pada 

prakteknya pihak pihak penjual tidak memberitahukan kepada pembeli berapa kali angsuran, 

dan juga tidak memberi tahu berapa total angsuran yang telah dibayar. Sehingga pembeli 

tidak tau pasti berapa total angsuran yang telah dibayar dan kapan berhentinya angsuran. 
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Keempat, penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Elnawati, mahasiswi 

Institut Agama Islam Negeri Kendari, jurusan Ekonomi dan Perbankan Syariah. Pada tahun 

2015,dengan judul penelitian “Transaksi Jual Beli Sistem Kredit dalam Perspektif Ekonomi 

Islam di Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan”. 

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data 

melalui teknik waawancara, yang dilakukan pada masyarakat khusus yang mengkredit. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses transaksi produk yang dikreditkan yaitu 

dengan cara memesan dan cara pembayaranya dikreditkan atau diangsur oleh kreditur 

kepada debitur, kemudian diproses oleh kreditur dan selang 2 minggu barang yang telah 

disepakati akan diberikan kepada debitur. 

1. Persamaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu 

Persamaan yang terlihat dari penelitian terdahulu dilihat dari segi jual beli barang 

secara kredit, baik dalam kredit pakaian, peralatan rumah tangga serta barang mewah. 

2. Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu 

Perbedaan penelitian ini terletak pada perbedaannya lokasi penelitian, metode 

yang digunakan, serta perbedaan variabel yang ada didalamnya.  

B.  Kerangka Teoritis Masalah Penelitian 

1. Pengertian Bai’ Taqsith 

Jual beli secara bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan 

akad saling mengganti. Sedangkan secara istilah menurut   
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Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa “Akad saling mengganti dengan 

harta yang berakibat pada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo 

waktu selamanya”.
1
 

Noah Websten, sebagaimana dikutip Munir Fuady mengartikan kata “kredit” 

berasal dari bahasa Latin “creditus” yang berarti to trust. Kata “trust” itu sendiri berarti 

“kepercayaan”. Dengan demikian, walaupun kata “kredit” telah berkembang, tetapi 

dalam tahap apapun dan kemanapun arah perkembangannya, kata “kredit” tetap 

mengandung usaha “kepercayaan” walaupun sebenarnya kredit tidak hanya sekedar 

kepercayaan. 

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan, menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
2
 

Adapun bentuk-bentuk jual beli sistem kredit yang ditawarkan oleh para penjual 

saat saat ini berbagai macam cara dengan pilihan yang berbeda. Sehingga dapat menarik 

minat para pembeli untuk membeli barang tersebut, tentu dengan menyesuaikan 

kesanggupan finansial para 

 

                                                             
1 Aziz, Abdul. (2010). praktek jual beli tebakan tinjauan hukum ekonomi islam. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati 

Cirebon 

2 Fuady, Munir. 2001. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti. 
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 pembeli. Jual beli kredit merupakan solusi yang tepat untuk memperoleh barang 

yang diinginkan ketika kita tidak mampu membeli barang secara kontan atau tunai. 

Adapun barang-barang yang diperjual belikan secara kredit saat ini mulai dari perabotan 

rumah tangga sampai kepada barang-barang mewah seperti sepeda motor dan mobil. 

Bentuk-bentuk jual beli kredit yang ditawarkan saat ini sebagai berikut; 

1. Menawarkan dengan sistem kontan atau kredit. Contoh seorang penjual berkata  

“Saya jual mobil ini se harga 100 juta secara kontan dan seharga 150 juta secara kredit”. 

Lalu para pembeli salah satu dari kedua harga yang ditawarkan tersebut. 

2. Menawarkan dengan cara sistem kredit pilihan dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan. Preaktek ini sering kita temukan dalam brosur penjualan sepeda motor, 

mobil atau KPR. Contoh seorang penjual berkata 

 “Saya jual mobil ini secara kredit, kalau satu tahun harganya 150 juta, kalau dua 

tahun harga 175 juta dan kalau tiga tahun harganya 200 juta”. 

3. Menawarkan dengan sistem kontan dan kredit dengan pilihan 

jangka waktu. Contoh seorang penjual berkata; 

“Saya jual mobil ini 100 juta secara kontan dan kalau secara kredit satu tahunnya 

seharga 150 juta, kalau dua tahun seharga 175 juta dan kalau tiga tahun seharga 200 

juta”. 

Tiga bentuk ini termasuk dalam kategori jual beli secara kedit (taqsith) yang dibolehkan 

dalam syari‟at Islam dan tentunya akad transaksi terhitung sah apabila terjadi kesepakatan 

antara penjual dan pembeli pada salah satu harga dan jangka waktu yang tertera dalam akad 

sebagaimana yang telah diterangkan. Pada contoh pertama misalnya harus ada kesepakatan 

apakah ia mengambil dengan harga kontan 100 juta atau mengambil secara kredit 150 juta. 



10 
 

 
 

Demikian pula pada contoh kedua si pembeli harus memilih salah satu dari pilihan yang 

ada, apakah ia mengambil mobil itu secara kredit selama satu tahun, dua tahun atau tiga 

tahun dengan ketentuan harganya masing-masing, dan demikian seterusnya.
3
 

Jual beli diperbolehkan oleh Al-Quran, sunnah, dan ijma‟ umat. Dalil Al-Quran 

yaitu firman Allah.  

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”(275).
4
 

Kredit dapat memiliki beberapa makna, kredit menurut KBBI memiliki 4 makna 

yaitu: 

a) Cara penjualan barang dengan penjualan tidak tunai ( pembayaran di tangguhkan 

atau diangsurkan). 

b) Pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. 

c) Penambahan saldo rekening, sisa utang, modal, dan pendataan bagi penabung. 

d) Pinjaman sampai batas waktu tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. 

 Menurut UU No. 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Tentang perdagangan di dalam Al-quran dengan jelas disebutkan bahwa 

perdagangan atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk 

                                                             
3 Ad-Duwaisy, Syaikh „Isa bin Ibrahim. (2006). Jual Beli yang diperbolehkan dan 

yang dilarang. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir 

4 Departemen Agama RI, Al-quran dan terjemahnya, Bandung; Cv Al-jumanatul hadi, 2010 
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menghindarkan manusia dari jalan yang bathil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi 

milik di antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa‟ 29.  

 “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”.
5
 

Jual beli taqsith (kredit), yaitu seseorang membeli barang tertentu untuk ia 

manfaatkan, kemudian ia bersepakat dengan penjual bahwa ia akan melunasi 

pembayarannya dengan cara dicicil/dikredit dalam jangka beberapa waktu. Jual beli ini 

termasuk jual beli yang ditunda pembayarannya sampai batas waktu yang telah 

ditentukan. 

Bay ’Taqsith sama dengan Jual beli kredit atau disebut juga sebagai  Al-Bay ’

Bitsamanil Ajil atau Al-bay ’ila Ajal. Adapun definisinya adalah jual beli secara cicilan 

dalam jangka waktu tertentu di mana harga kredit lebih tinggi (bertambah) dari harga 

cash (naqd). Harga kredit 1  Tahun berbeda dengan harga 2  tahun, dan seterusnya.
6
 

ى فَاْكتُبُوهُ   يَا أَيَُّها الَِّريَن آَمنُوا إِذَا تَدَاَيْنتُْم بِدَْيٍن إِلَٰى أََجٍل ُمَسمًّ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al 

Baqarah:282)
7
 

Bai Taqsith sangat dibutuhkan masyarakat dan mendatangkan manfaat bagi 

pembeli & penjual. Konsumen bisa mendapatkan barang yang dibutuhkannya, meskipun 

                                                             
5 Ibid, 9 

6 Adanan Murroh Nasution, jual beli kredit ditinjau dari perspektif hukum islam. 2016 

7 Ibid, 9 



12 
 

 
 

ia tidak memiliki uang yang cukup untuk memilikinya secara kontan (bayaran penuh). 

Aplikasi bay ’taqsith mendatangkan kemudahan (taysir) bagi masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhannya, karena banyak orang tidak mampu menyerahkan harga secara 

menyeluruh (dengan spot). Tetapi dengan cicilan, ia bisa memanfaatkan dan memiliki 

barang yang dibutuhkan.  

Beberapa point penting yang berkenaan dengan jual beli ini, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Dalam jual beli ini penjual tidak diperbolehkan membuat kesepakatan tertulis di 

dalam akad dengan pembeli bahwa ia berhak mendapat tambahan harga yang 

terpisah dari harga barang yang ada, di mana harga tambahan itu akan berkaitan erat 

dengan waktu pembayaran, baik tambahan harga itu sudah disepakati oleh kedua 

belah pihak ataupun tambahan itu ia kaitkan dengan aturan main jual beli saat ini 

yang mengharuskan adanya tambahan harga. 

b) Apabila orang yang berhutang (pembeli) terlambat membayar cicilan dari waktu 

yang telah ditentukan, maka tidak boleh mengharuskannya untuk membayar 

tambahan dari hutang yang sudah ada, baik dengan syarat yang sudah ada ataupun 

tanpa syarat, karena hal itu termasuk riba yang diharamkan. 

c) Penjual tidak berhak menarik kepemilikan barang dari tangan pembeli setelah terjadi 

jual beli, namun penjual dibolehkan memberi syarat kepada pembeli untuk 

menggadaikan barang kepadanya untuk menjamin haknya dalam melunasi cicilan-

cicilan yang tertunda. 

d) Boleh memberi tambahan harga pada barang yang pembayarannya ditunda dari 

barang yang dibayar secara langsung (cash). Demikian  



13 
 

 
 

pula boleh menyebutkan harga barang jika dibayar kontan dan jika dibayar dengan 

cara diangsur dalam waktu yang sudah diketahui. Dan tidak sah jual beli ini kecuali 

jika kedua belah pihak sudah memberi pilihan dengan memilih yang kontan atau 

kredit. 

e) Diharamkan bagi orang yang berhutang untuk menunda-nunda kewajibannya 

membayar cicilan, walaupun demikian syari‟at tidak membolehkan si penjual untuk 

memberi syarat kepada pembeli agar membayar ganti rugi jika ia terlambat 

menunaikan kewajibannya (pembayaran cicilan).
8
 

Jual beli kredit dengan penambahan harga (karena cicilan) adalah halal menurut 

hukum syariah. Maka, jika seseorang menjual suatu barang dengan harga yang dibayar 

secara tangguh (cicilan) dimana harganya bertambah dari harga cash (sekarang), maka 

jual beli itu boleh. Sebagaimana jika sesorang berkata, ”Saya menjual barang ini 

kepadamu seharga 111(saat ini dibayar) atau 120  cicilan setahun (secara kredit), maka 

hal itu boleh. 

Transaksi muamalah dibangun atas asas mashlahat. Syara‟ datang untuk 

mempermudah urusan manusia dan meringankan beban yang ditanggungnya. Syara‟ 

juga tidak akan melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di 

dalamnya. Seperti riba, zalim, penimbunan, penipuan dan lainnya. Jual beli kredit akan 

menjadi maslahat bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Yang memungkinkan 

untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan income yang dimiliki.
9
 

                                                             
8 Ad-Duwaisy, Syaikh „Isa bin Ibrahim. (2006). Jual Beli yang diperbolehkan dan 

yang dilarang. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir 

9 Adanan Murroh Nasution, jual beli kredit ditinjau dari perspektif hukum islam. 2016 
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Dengan demikian jual beli komoditas dengan cara kredit, yang termasuk di 

dalamnya kendaraan bermotor, bukanlah transaksi hutang piutang atau pun transaksi atas 

barang ribawi, namun ia adalah jual beli murni yang keabsahannya diakui oleh syariat. 

Tentunya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah tersebut diatas. 

2. Pengertian Badan Hukum 

Bentuk badan usaha yang berbadan hukum seperti Koperasi telah diatur dalam 

undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992, sedangkan yang berbentuk 

Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 

tahun 1995 yang kemudian dihanti dengan UU Nomor 40 tahun 2007. Adapun bentuk 

badan usaha yang tidak berbadan hukum atau yang disebut badan usaha bukan  hukum 

seperti firma dan CV diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 

15 sampai dengan pasal 35. Maatschap atau persekutuan Perdata sebagai bentuk badan 

yang paling dasar diatur dalam pasal 1652 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata). Disamping bentuk badan sebagai wadah untuk menjalankan usaha, bentuk 

usaha yang telah banyak digunakan adalah bentuk usaha orang perseorangan yang 

belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. 
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Bentuk Usaha yang dimiliki oleh perseorangan secara pribadi yang bertindak 

sebagai pengusaha, mengurus, mengelola serta mengawasi sendiri usaha miliknya dan 

tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Pengaturan mengenai 

Usaha Perseroan dalam RUU hanya akan mencakup Usaha Kecil dan Usaha Menengah 

sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, kecil dan 

menengah. 

Dalam hal ini Bai’ Taqsith Ibu Aslina merupaakan badan usaha bukan badan 

hukum merupakan badan usaha yang mencakup Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma 

dan Persekutuan Komanditer. 

C. Kerangka Penelitian 

Bai’ Taqsith atau oleh masyarakat lebih dikenal dengan jual-beli kredit, merupakan 

jual-beli yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran sesuai dengan perjanjian yang 

dilakukan kedua belah pihak.
10

 

Karena Bai’ Taqsith oleh masyarakat desa dianggap lebih mudah dan lebih terjangkau, 

maka banyak yang menggunakan jasa Bai Taqsith pada ibu Aslina dari pada kepada lembaga 

berbadan hukum seperti koperasi ataupun bank yang mereka anggap bunga tinggi, atau 

bahkan ribet. Pelanggan Bai’ Taqsith Ibu Aslina sendiri mayoritas adalah pekerja buruh dan 

juga pedagang, yang penghasilannya tidak tentu dan waktu pembayarannya tidak sesuai 

pegawai negeri. 

Aktivitas Bai’ Taqsith sendiri merupakan hal yang biasa di temui pada masyarakat, 

hanya saja Bai’ Taqsith yang banyak terdapat bukan Bai’ Taqsith yang berbadan hukum dan 

                                                             
10 http://tutorialekonomisyariah.blogspot.com/2017/03/edisi-11-bai-bi-ad-dain-wa-bi-at.html. Diakses 3 maret 2019 

http://tutorialekonomisyariah.blogspot.com/2017/03/edisi-11-bai-bi-ad-dain-wa-bi-at.html
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bukan barang-barang mewah seperti Handphone atau kulkas. Bai’ Taqsith yang sering 

ditemukan pada pedesaan adalah transaksi Bai’ Taqsith pakaian dan panci.  

Sedangkan Bai’ Taqsith yang di lakukan oleh Ibu Aslina merupakan Bai’ Taqsith yang 

mampu bersaing dengan Bank ataupun Koperasi. Terdapat berbagai transaksi dengan 

minimal transaksi di atas Rp. 1.000.000,- hingga lebih dari Rp. 10.000.000,-. Angka ini 

merupakan angka yang cukup besar mengingat Bai’ Taqsith ibu Aslina sendiri bukan 

berbadan hukum dan merupakan modal pribadi. 

Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut tentang Bai’ Taqsith pada ibu Aslina, 

mengenai persepsi masyarakat itu sendiri, baik mereka yang sudah melakukan transaksi atau 

mereka yang tidak melakukan transaksi dengan Bai’ Taqsith ibu Aslina. 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berfikir dalam penelitian persepsi 

masyarakat tentang Bai’ Taqsith tanpa badan hukum dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 
 

 

Tabel 2.1 kerangka penelitian 

 

Sumber:peneliti, 2019 

 

Persepsi Bai’ 
Taqsith  

badan usaha 

koperasi bank 

Non Badan 
Usaha 

perseorangan 


