
Bai’ul Murabah Lil Amiri Bisy Syira` (Jual Beli 
Keuntungan Bagi Yang Meminta Pembelian) 
 
Jual beli keuntungan bagi yang meminta pembelian adalah bila seseorang 
(disebut pihak pertama) yang tidak memiliki uang tunai untuk membeli suatu 
barang maka ia pun datang kepada seorang pedagang atau pihak tertentu 
(disebut pihak kedua) yang mampu membelikan dan membayarkan untuknya 
barang tersebut secara tunai dari seorang penjual (disebut pihak ketiga) lalu 
pihak pertama membayar kepada pihak kedua secara kredit. 
 
Hukumnya  
 
Kebanyakan ulama di zaman ini berpendapat bahwa jual beli keuntungan bagi 
yang meminta pembelian adalah boleh dengan ketentuan tidak disertai keharusan 
dari pihak kedua atas pihak pertama untuk membeli barang tersebut. Apabila ada 
keharusan maka hal tersebut masuk ke dalam kategori menjual sesuatu yang 
belum ia miliki dan ini adalah terlarang berdasarkan hadits Hakim bin Hizam 
secara marfu’ : 

 

كدِعن سا لَيم ِبعالَ ت 
“Jangan kamu jual apa yang tidak ada disisimu (padamu)”.(HR. Ahmad, Abu 
Daud, At-Tirmidzy, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan lain-lainnya dan dishohihkan oleh 
Syaikh Al-Albany dalam Al-Irwa` 5/132/1292) 
Maksudnya : Jangan kamu menjual apa yang bukan milikmu, belum kamu 
pegang atau di luar kemampuanmu. 
 
Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz pada tanggal 16/6/1402 H bertepatan 10/4/1982 
ditanya dengan nash berikut : 
“Apabila seorang nasabah Bank Islamy berhasrat untuk membeli barang seharga 
1.000 Riyal Saudi lalu ia memperlihatkan dan mensifatkannya (barang tersebut) 
kepadanya (bank tersebut,-pent.) dan berjanji untuk membelinya darinya secara 
keuntungan dengan kredit selama satu tahun dengan keuntungan sekadar 100 
Riyal Saudi sehingga menjadilah total harganya 1.100 Riyal Saudi. Hal tersebut 
setelah Bank membelinya (barang tersebut) dari pemiliknya tanpa ada keharusan 
pada nasabah untuk menunaikan janjinya tersebut maupun tertulis. Bagaimana 
pendapat anda tentang mu’amalah ini ?” 
Maka beliau menjawab : “Kalau kenyataannya seperti yang disebut dalam 
pertanyaan maka tidak haraj (dosa, ganjalan) dalam mu’amalah tersebut apabila 
barang telah tetap dalam kepemilikan Bank Islamy dan ia telah mengambilnya 
dari kepemilikan penjual (hal ini,-pent) berdasarkan dalil-dalil syari’at. Mudah-
mudahan Allah memberi Taufiq kepada semuanya”  1. 
 
Dan Syaikh Sholih Al-Fauzan ditanya dengan pertanyaan berikut : 
“Seseorang datang kepadaku dan ia berkata saya butuh sejumlah uang dan ia 
meminta kepadaku agar saya pergi bersamanya kesuatu tempat supaya saya 
membelikan untuknya mobil kemudian ia akan menjualnya dan mengambil 
harganya dengan (ketentuan) ia akan melunasinya kepadaku dengan taqsith 
(cicilan) bulanan. Saya tidak punya tempat penjualan mobil tapi siapa yang 
datang kepadaku menginginkan uang untuk ia pakai nikah atau membangun 
rumah maka saya pun pergi bersamanya  ke suatu tempat penjualan mobil dan 
saya belikan untuknya mobil dengan harga 40 ribu Riyal –misalnya- dan ia 
menjualnya dengan (harga) 38 ribu Riyal dan saya mencatat (kewajiban) atasnya 

                                                 
1 Dari kitab Bai’ul Murabah karya Al-Asyqor hal. 52 melalui perantara Bai’ul Murabah Lil 
Amiri Bisy Syira` karya DR. Hisamuddin ‘Ifanah 



senilai 55 ribu riyal atau 60 ribu riyal dengan (ketentuan) ia membayarnya dalam 
bentuk taqsith bulanan ?”. 
Maka beliau menjawab : “Hukum pada seperti mu’amalah ini adalah apabila tidak 
terdapat dari engkau akad bersamanya sebelum pembelian mobil bahkan 
terdapat janji (saja) -misalnya- atau terdapat saling paham dan belum ada akad 
kemudian engkau pergi dan membeli mobil lalu engkau jual kepadanya setelah 
engkau beli dan engkau pegang maka tidak haraj (dosa, ganjalan) pada hal itu 
adapun kalau penjualanmu kepadanya sudah terjadi sebelum engkau membeli 
mobil lalu engkau pergi dan membeli mobil itu maka ini tidaklah boleh 
berdasarkan sabda beliau shollallahu ‘alahi wa sallam kepada Hakim bin Hizam 
“Jangan kamu jual apa yang tidak ada disisimu (padamu)”…….” [Al-Muntaqo 4/136 
no.140] 
 
Dan dalam keputusan Majlis Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy no. 40, 41 point pertama 
[Taudhihul Ahkam 4/377 (cet. Kelima)] disebutkan bahwa : “Sesungguhnya jual beli 
keuntungan bagi yang meminta pembelian apabila terjadi pada barang setelah 
masuk kedalam kekuasaan orang yang dimintai (pihak kedua,-pent.) dan setelah 
terdapat kepemilikan yang diinginkan secara syari’at maka ia adalah jual beli 
yang boleh sepanjang terbebankan atas orang yang dimintai (pihak kedua) 
tanggung jawab kerusakan sebelum penyerahan dan rentetan pengembalian 
karena aib yang tersembunyi dan semisalnya dari hal-hal yang mengharuskan 
pengembalian setelah penyerahan dan telah terpenuhi syarat-syarat jual beli dan 
telah tiada penghalang-penghalangnya”. 
 
Di pihak lain, Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah berpendapat tentang haramnya 
jual beli keuntungan bagi peminta transaksi. Dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti’ 
8/224, beliau menyatakan : “Dan dari masalah-masalah (baca : bentuk-bentuk) 
Al-‘Inah atau dari hilah (tipu daya) untuk riba adalah apa yang dilakukan oleh 
sebagian manusia pada hari ini, (yaitu) tatkala ia butuh mobil kemudian ia pergi 
kepada seorang pedagang dan berkata saya butuh mobil begini di tempat 
penjualan mobil begini maka pergilah si pedagang lalu membeli mobil dari tempat 
penjualan mobil itu dengan suatu harga kemudian ia menjualnya dengan yang 
lebih banyak dari harganya kepada orang yang butuh mobil sampai ke suatu 
waktu (secara kredit,-pent.) maka ini adalah hilah yang sangat jelas untuk 
melakukan riba…”. Dan semisal dengan itu keterangan beliau dalam ketika 
menjawab pertanyaan no. 501 dalam silsilah Liqo`ul Maftuh.  
 
 
Tarjih Dan Kesimpulan 
 
Sebenarnya penamaan masalah ini dengan nama jual beli keuntungan bagi yang 
meminta pembelian adalah penamaan yang baru muncul pada abad belakangan 
ini, namun hakikatnya sudah terbahas di kalangan para Imam fiqih terdahulu. 
Karena itu sebahagian penulis dalam masalah ini menukil bolehnya jual beli 
keuntungan bagi yang meminta pembelian sebagai pendapat dari madzhab 
Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah. Karena itu pembolehan jual beli keuntungan 
bagi yang meminta pembelian adalah yang paling kuat dalam masalah ini tapi 
dengan beberapa ketentuan yang bisa disimpulkan berdasarkan pembahasan 
diatas; yaitu : 
1. Tidak ada keharusan bagi pihak pertama kepada pihak kedua untuk membeli 

barang tersebut darinya (pihak kedua).  
2. Tanggung jawab rusaknya barang atau mengembalikannya bila ada 

kekurangan atau cacat ditanggung oleh pihak kedua.  
3. Akad transaksi bersama pihak pertama bila barang telah dimiliki dan 

dipegang oleh pihak kedua. 
 



Baca : Taudhihul Ahkam 4/377-378, Al-Mu’amalat Al-Maliyah Al-
Mu’ashiroh oleh Khalid bin ‘Ali Al-Musyaiqih, Buhuts Li Ba’dh An-Nawazil Al-
Fiqhiyah Al-Mu’ashiroh dan Bai’ul Murabah Lil Amiri Bisy Syira` karya DR. 
Hisamuddin ‘Ifanah. 
 
 
Sumber : Ustadz Dzulqarnain Bin Muhammad Sunusi; http://an-nashihah.com 


