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ABSTRAK 

AYUNI REZKIANTY. 105 251 103 718. Analisis Hukum Islam 

Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Studi objek pada penjual pakaian 

bekas dikota Makassar). Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Hasanuddin. 

 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan sumber data 

primer yaitu hasil wawancara dengan masyarakat kota makassar yang yang 

memperjualkan belikan pakaian bekas. Penelitian ini dilakukan di Makassar yang 

bertempat di Kec. Rappocini dan Kec. Tamalate yang berlangsung selama kurang 

lebih 1 bulan lamanya terhitung mulai 6  juli - 5 Agustus 2022. Sumber data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara 

dan dokumentasi. Dalam teknik analisis datanya di lakukan dengan penyajian data 

reduksi data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Transaksi kegiatan jual 

beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun 

dan syarat-syarat transaksi didalam islam, begitupula dalam praktik jual beli 

pakaian bekas dikota Makassar. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana 

praktik jual beli pakaian bekas dan pandangan hukum islam dalam praktik jual 

beli pakaian bekas tersebut. 

 

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Pakaian Bekas   
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ABSTRACT 

AYUNI REZKIANTY. 105 251 103 718. Analysis of Islamic Law Against 

the Practice of Buying and Selling Large Clothes (Study of objects on used 

clothing sellers in Makassar). Supervised by Hurriah Ali Hasan and 

Hasanuddin.  

This type of research is a qualitative research, with the primary 

data source, namely the results of interviews with the people of the city of 

Makassar who trade used clothes. This research was conducted in 

Makassar which is located in the district. Rappocini and Kec. Tamalate 

which lasts for approximately 1 month starting from July 6 - August 5, 

2022. The data sources used are primary data and secondary data using 

data collection techniques carried out through observation, interviews and 

documentation. In the technique of data analysis, it is done by presenting 

data reduction data and drawing conclusions or verification. Transactions 

of buying and selling activities, can be said to be valid or not depending 

on the fulfillment of the pillars and conditions of transactions in Islam, as 

well as in the practice of buying and selling used clothes in the city of 

Makassar. Researchers are interested in researching how the practice of 

buying and selling used clothes and Islamic legal views in the practice of 

buying and selling used clothes is. 

Keywords: Islamic Law, Buying and Selling, Used Clothing 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan interaksi dengan 

makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas 

dari keterangan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalani 

kehidupannya. Manusia adalah makhluk Allah SWT, karena kita sebagai 

makhluk hidup tidak bisa hidup dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, 

maka dari itu terjadilah antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan 

hukum-hukum dan syariat hukum Islam. Allah SWT membolehkan jual beli 

yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. 

Terjadinya berinteraksi dalam melakukan dunia usaha jual beli bertemunya 

antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan 

dengan adanya ijab dan qobul. Ijab qobul yaitu konsep ikatan antara kedua 

belah pihak untuk melakukan suatu yang diinginkannya. 

Perdagangan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang 

dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang 

lain serta dasar saling merelakan.
1
  

Mengenai masalah jual beli juga harus mengetahui tentang adanya hukum-

hukum dan aturan-aturan jual beli sendiri itu seperti apa, apakah jual beli yang 

dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, 

                                                           
1
 Abdullah Al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Drul Haq. 2004), hal. 

89 
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seseorang yang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengetahui hal-

hal yang berhubungan dengan jual beli sah atau tidak. Islam juga mengajarkan 

bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar 

pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. 

Sebagaimana Firman Allah SWT terdapat dalam surah An-Nisa’(4):29; 

ٰٓ اَْن تَُكْو تَِجاَرةً  ا اَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل اَِلَّ  ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ََل تَأُْكلُْوٰٓ

ْنُكْم   ...  َعنْ  تََراٍض م ِ

Terjemahanya:  

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali 

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara 
kamu

2
… 

Melalui ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT 

melarang kaum muslim untuk  memakan harta orang lain secara bathil, 

konteks ini memiliki arti yang luas yakni melakukan transaksi ekonomi 

yang bertentangan syara’ seperti halnya berbasis riba, bersifat spekulatif 

(maysir) atau mengandung unsur gharar, selain itu juga ayat ini 

memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan 

harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak kebolehan jual 

beli,  

Di dasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah(2):275 

yang berbunyi: 

                                                           
2
 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 

2010). hal. 675 
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ٰبوا   َم الر ِ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ  َواََحلَّ ّٰللاه

Terjemahanya: 

Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. 

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti 

dari pengambilan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu 

(sebelum datang riba) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Dan orang 

yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka, mereka kekal di dalamnya.  

Adapun perwujudan dari mu’amalah yang diajarkan oleh Islam 

adalah jual beli. Dari segi terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba’i 

yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu 

yang lain. Dengan demikian al-ba’i mengandung arti menjual sekaligus 

membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli al-bay 

secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang 

diinginkan dengan sesuatu yang sepadam melalui cara tertentu yang 

bermanfaat. 

Kehidupan bermu’amalah memberikan gambaran mengenai 

kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 

memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi 
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bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada 

konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.
3
 

Adapun salah satu bentuk mu’amalah yang terjadi ialah jual beli 

pakaian bekas. Terjadinya berinteraksi dalam melakukan dunia usaha jual 

beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan 

yaitu harus didasarkan dengan adanya ijab dan qabul. Mengenai masalah 

jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum 

dan aturan-aturan jual beli itu sendiri. Islam juga mengajarkan bahwa 

hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar 

pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari 

mudharat. 

Kemudian mengingat bahwa pakaian bekas adalah barang yang 

berasal dari impor luar negeri yang berpotensi membahayakan kesehatan 

manusia sehingga tidak aman untuk dipergunakan oleh masyarakat, maka 

Pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan telah menerbitkan 

Peraturan Nomor 51/M/- DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor 

pakaian bekas dalam Pasal 2 yang berbunyi “Pakaian bekas dilarang untuk 

di impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau 

setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, wajib untuk dimusnahkan”. 

Hal ini dikarenakan dapat merusak industri tekstil dalam negeri yang dapat 

menimbulkan banyak kerugian lainnya. Oleh karena itu sangat diperlukan 

                                                           
3
 Mardhani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2012), hal. 

10 
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adanya upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya di 

Kota Makassar mengenai dampak negatif dari pakaian bekas yang diimpor 

dari luar negeri. Karena Banyak orang yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya hal ini memicu banyak orang  yang cenderung 

membeli pakaian bekas dari pada pakian baru.  Kondisi seperti ini terjadi 

karena perekonomian yang sangat lemah, dan kesadaran hukum 

masyarakat yang masih kurang. Secara rasio, barang bekas tidak terlepas 

dari sifat cacat selain melihat barang yang dijual, pembeli juga 

membutuhkan tempat, sehingga dapat melihat barangnya secara langsung 

dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan 

kekurangan barang yang dijual. Karena cacat sendiri menurut bahasa 

adalah segala sesuatu yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang 

yang menyebabkan berkurangnya keaslian dari barang tersebut.
4
 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis 

tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul: “Analisis Hukum Islam 

Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas” (Studi Kasus Pada Penjual 

Pakaian Bekas di kota Makassar) 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik permasalahan sebagai berikut: 

 1. Bagaimana sistem jual beli Pakaian Bekas di kota Makassar? 

                                                           
4
 Ahmad Azhar Basir, Azas-azas Hukum Muamalah, (Yogyakarta: Fakultas UII,1993), 

hal.83 
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 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas 

di kota Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sistem Jual beli pakaian bekas di kota Makassar 

2. Untuk menganalisis Hukum Islam terhadap Praktik jual beli pakaian bekas di 

Kota Makassar 

D. Manfaat Penelitian  

Besar dari harapan dari peneliti kira dalam penyusunan ini sekurang-

kurangnya dapat berguna diantaranya:  

1. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba mengetahui tentang praktek jual 

beli pakaian bekas di penjual pakaian bekas kota Makassar yang Ditinjau Dari 

Hukum Islam. 

2. Bagi Masyarakat 

Semoga Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan mengenai Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli 

Pakaian bekas Di Penjual Pakaian Bekas Kota Makassar serta dapat dijadikan 

bahan refrensi dan inspirasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.  



7 
 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan bagi 

peneliti yang lain dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau masukan 

untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang 

tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli pakaian bekas di penjual pakaian 

bekas kota makassar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Jual Beli 

Lafadzh Buyu بببب itu jama’ dari lafadzh Bai’u ببب yang memiliki arti 

jual beli. Jual beli menurut Bahasa yaitu menjual, mengganti, dan menukar 

sesuatu yang lain.
5
 Sedangkan menurut istilah jual beli adalah suatu transaksi 

tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik 

sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Suatu bentuk akad penyerahan sesuatu 

dengan sesuatu yang lain. Secara syara’ jual beli memiliki arti atau makna 

pengertian yang paling bagus yaitu memiliki suatu harta dengan mengganti 

sesuatu atas dasar izin syara’ atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang 

diperbolehkan syara’ dengan melalui pembayaran yang berupa uang.
6
 Jual beli 

menurut istilah ahli fiqih adalah pemberian harta karena menerima harta dengan 

ikrar penyerahan dan jawab penerimaan Ijab dan Qobul dengan cara yang di 

izinkan. 

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa al-ba’i, at-tijarah. Berkenaan 

dengan kata at-tijarah, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Fathir (35):  29
7
 

 يَّْرُجْوَن تَِجاَرةً لَّْن تَبُْور...

                                                           
5
 Rahmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)., hal.73. 

6
 Gemala Dewi dkk, Perikatan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2013), hal. 88-89. 
7
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 67  
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Terjemahannya: 

“Mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”. 

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah 

sebagai berikut:  

a. Menurut ulama Hanafiyah, Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan 

harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
8
 

b. Menurut imam nawawi, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk 

kepemilikan
9
  

c. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda yang 

lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan 

adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
10  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual 

beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai 

nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda 

dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan Syara’ dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya 

adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada 

kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun nya tidak 

terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan Syara’. 

 

                                                           
8
 Alaudin Al-Kasyani, Badai‟ Ash-Shanai‟ fi Tartib Asy-Syarai‟, juz V. Hlm 133 

9
 Muhammad Asy-Syarbani, Mugni Al-Muhtaj, juz II, hlm 2 

10
 Sayyid sabiq, Fikih Sunnah jilid 12, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), hal. 45 
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2. Dasar Hukum Jual Beli 

 Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia 

mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. 

Terdapat beberapa ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang Berkaitan 

Dengan Jual beli, yaitu: 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam 

menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam 

masalah jual beli terdapat beberapa penjelasan yang melatarbelakangi jual beli, 

diantaranya adalah dalam Q.S Al-Baqarah (2):275 berbunyi:  

ٰبوا   َم الر ِ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ  َواََحلَّ ّٰللاه

Terjemahannya:  

 Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
11

 

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum 

kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas-tegas menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya (jual beli dan riba) sama-sama 

mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan 

signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping 

tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha 

ekonomi itu sendiri.
12

 

                                                           
11

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Asy Syifa’, 1989), 

hal.69  
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Allah juga telah menegaskan dasar hukum jual beli dalam surat An-

Nisa(4):29 yang berbunyi: 

ٰٓ اَْن تَُكْو تَِجاَرةً  ا اَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل اَِلَّ  ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ََل تَأُْكلُْوٰٓ

ْنُكْم   ...  َعنْ  تََراٍض م ِ

Terjemahannya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu... 

 Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan 

peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang di istilahkan 

dengan al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan 

yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah 

pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati, indikator 

dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal 

dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan 

hukum untuk menunjukkan kerelaan. 

b. Hadits 

 Hadits adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengistimbat suatu 

hukum.  

Adapun hadits yang mengemukakan tentang jual beli antara lain yang 

diriwayatkan oleh Rifa‟ah ibn Rafi:  

                                                                                                                                                               
12

 Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), 

hal. 173 
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ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  َم ُسئَِل : أَيُّ َعْن ِرفَاَعةَ ْبِن َرافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ّٰللاَّ

ُجِل بِ  يَِدِه َوُكلُّ بَْيعٍ َمْبرُ اْلَكْسِب أَْطيَُب ؟ قَاَل : َعَمُل الرَّ  

Artinya: 

Dari Rifa’ah bin Rafi’i berkata bahwa Nabi SAW pernah ditanya, “Apa mata 

pencaharian apa yang paling baik? “Beliau menjawab, pekerjaan seseorang 

dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R Al-Bazzar dan 

dianggap Shahih menurut Hakim)
13

 

 Berdasarkan hadits di atas, menjelaskan “Bai’u mabrur” jual beli yang 

benar yakni jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak 

mengandung unsur kecurangan, penipuan, dan saling menjatuhkan.  

c. Ijma’ 

Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas ulama mujtahid diantara umat Islam 

pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Atas Hukum Syar’i mengenai 

suatu kejadian atau suatu kasus.
14

 Ijma’ merupakan sumber hukum Islam yang 

ketiga setelah Al-Qur’an dan Sunnah. Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, 

sabda-sabda Rasul dan Ijma’  di atas, para fuqoha mengatakan bahwa hukum asal 

dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu 

hukum jual beli bisa berubah. Para ulama fiqih terdahulu sampai sekarang telah 

sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan,  jika di dalamnya telah terpenuhi rukun 

dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya 

tanpa bantuan orang lain.
15

 Alasan inilah yang dianggap penting, karena dengan 

                                                           
13

 Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, Penerjemah 

Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal. 303  
14

 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), (Jakarta: 

Rajawali Pers, 1993), hal. 64 
15

 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: pustaka setia 1, 2001), hal. 107 
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adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan 

dari orang lain. 

 Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Madzhab Maliki) hukum jual beli 

bisa jadi wajib di situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi terjadi 

praktik ihtikar (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga 

melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para 

pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi 

kenaikan harga dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan 

pemerintah. Jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, berdasarkan dasar 

hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jual beli tersebut 

hukumnya mubah atau boleh asalkan di dalamnya memenuhi ketentuan yang ada 

dalam jual beli. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak 

zaman Rasulullah SAW. hingga saat ini menujukkan bahwa umat telah sepakat 

akan diisyaratkan jual beli.
16

 

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

Menekankan bahwa dalam jual beli harus berupa barang dan atau hak yang boleh 

dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) serta boleh diperjualbelikan 

menurut syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana 

berwujud, pasti atau tertentu dan dapat diserahterimakan (maqdur al-taslim) pada 

saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang 

                                                           
16

 Sayyid Sabiq, Fikih Surnah Jilid 12, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), hal. 46 
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dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli istishna'. Serta 

harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, 

baik ditentukan melalui tawar menawar (bai' al' musawamah), lelang (bai' al-

muzayadah), atau tender (bai' al’ munaqashah). Setiap akad jual beli wajib 

memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat-

syaratnya, maka perjanjiannya batal. 

e. Undang-undang Perdagangan  

Importir dilarang mengimpor barang yang dilarang impor. Bagi yang 

melanggar ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenai sanksi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu UU Perdagangan pada Pasal 47 

ayat 1. Dalam UU Perdagangan, diatur bahwa importir wajib mengimpor barang 

dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh pemerintah pusat. Bahkan, Pasal 

46 angka 17 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan 

menegaskan kembali bahwa importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan 

sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, atau dalam hal ini pakaian bekas. 

Importir yang melanggar larangan tersebut diancam dengan pidana penjara paling 

lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan 

terhadap kegiatan perdagangan, kewenangan ini mencakup melakukan: 

a. Pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk 

menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang 



15 
 

diperdagangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perdagangan; dan atau 

b. Pencabutan perizinan berusaha. 

Dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah pusat menunjuk petugas 

pengawas di bidang perdagangan. Petugas pengawas di bidang perdagangan 

dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. 

Pengawasan itu salah satunya terhadap perdagangan barang yang dilarang. Jika 

petugas pengawas menemukan dugaan pelanggaran perdagangan, ia dapat: 

a. merekomendasikan penarikan barang dari distribusi dan atau pemusnahan 

barang; 

b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha perdagangan; atau 

c. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang perdagangan. 

Jika dalam pengawasan tersebut ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak 

pidana di bidang perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik 

untuk ditindaklanjuti. Penyidik yang dimaksud adalah penyidik pejabat polisi 

negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 

instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang perdagangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

pegawai negeri sipil. 
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Penyidik pegawai negeri sipil tersebut mempunyai wewenang: 

a. Menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan 

yang diduga merupakan tindak pidana di bidang perdagangan; 

b. Memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan 

tindak pidana di bidang perdagangan; 

c. Memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai 

keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang 

perdagangan; 

d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan 

diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan 

terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perdagangan; 

e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 

dugaan tindak pidana di bidang perdagangan; 

f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan 

dugaan tindak pidana di bidang perdagangan; 

g. Melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan 

tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan 

dan atau penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat 

dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang 

perdagangan; 

h. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan barang bukti sehubungan 

dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan; 
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i. Memotret dan atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, 

barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti 

adanya dugaan tindak pidana di bidang perdagangan; 

j. Mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka 

melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang 

perdagangan; dan 

k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

f. Ketetapan Menteri Perdagangan Indonesia 

 Pemerintah mempertegas aturan pelarangan impor pakaian bekas dengan 

menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang berlaku mulai 

September 2015. Aturan pelarangan tertuang dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian 

Bekas. Peraturan Menteri tersebut dibentuk untuk mempertegas aturan-aturan 

senada yang pernah terbit sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Nomor 230/1997 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

64/2012. 

Selain itu juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 

Tentang Perdagangan terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi “Setiap 

importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”
17

 oleh karena itu, aturan 

pelarangan impor pakaian bekas sebenarnya telah lama, hanya dipertegas kembali 
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 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (1), hal. 24 
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dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang 

Larangan Impor Pakaian Bekas yang terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi 

“Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”.
18

 

3. Syarat-syarat jual beli 

 Syarat menurut syara’ adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah 

dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam 

pekerjaan itu. Dalam jual beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad 

(in’iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksanakannya akad, dan syarat lujum.
19

 

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari 

pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang 

berakad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lainnya. 

Adapun syarat-syarat jual beli yaitu:  

a. Syarat orang yang berakad 

  Para ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad 

jual beli harus memenuhi syarat:  

1) Baligh dan berakal. 

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal 

hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan 

akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Baligh menurut Hukum Islam 

                                                           
18

 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Pasal 2, hal. 2 
19

 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),hal. 76 
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apabila telah berusia 15 tahum bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) 

bagi anak perempuan. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan anak 

kecil adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat, yaitu baligh dan berakal. 

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa bagi anak-anak yang sudah dapat 

membedakan antara yang baik dan yang buruk tetapi ia belum berumur 15 tahun 

dan belum haid maka anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual 

beli, khususnya barang-barang kecil dan yang bernilai sedikit.
20

  

2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan) 

maksudnya adalah bahwa dalam  melakukan transaksi jual beli tersebut 

salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lain, 

sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena 

kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan bukan atas 

kehendaknya sendiri adalah tidak sah.  

3) Ada hak milik penuh. 

Disyaratkan agar kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli adalah 

orang mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. 

Syarat terkait dengan ijab dan kabul akad adalah perikatan yang ditetapkan 

dengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada 

objeknya.
21
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 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat), (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 118  
21

 Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 367 
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4) Keduanya tidak pemboros atau mubazir 

maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli 

bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut 

hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat 

melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut 

menyangkut kepentingan semata.  

Sebagaimana firman Allah SWT: 

ِلَربِ ِه َكفُوًراإِنَّ اْلُمبَِذ ِريَن َكانُوا إِْخَواَن الشَّيَاِطيِن ۖ َوَكاَن الشَّْيَطاُن    

Terjemahany: 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan 

syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Isra’ (17) : 27)
22

 

 

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul 

 Ijab adalah perkataan penjual kepada pembeli, seperti “saya jual barang 

ini dengan harga sekian”. Sedangkan qabul adalah perkataan pembeli kepada 

penjual, seperti “ saya beli dengan harga sekian”. Ijab dan qabul adalah tindakan 

yang dilakukan oleh orang melakukan akad, lafal akad berasal dari bahasa arab 

Al-Aqdu yang berarti perikatan atau perjanjian. Secara terminologi Fiqh, akad 

didefinisikan dengan Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul 

                                                           
22

 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Asy Syifa’, 1989), 

hal. 428 
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(pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh 

pada objek perikatan.
23

 

Maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak 

syara’. Seperti kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain, yang pada 

akhirnya pemindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain, suatu akad 

akan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Ulama Fiqh sepakat 

mengatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah 

pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab dan qabul harus 

diucapkan secara jelas dalam bertransaksi yang bersifat mengikat kedua belah 

pihak, seperti akad jual beli.
24

 

Adapun ijab dan qabul menurut madzhab syafi’iyah adalah sebagai 

berikut
25

: 

1) Ijab dan qabul harus diucapkan  

2) Berhadap-hadapan, pembeli atau penjual harus menunjukkan sighat akadnya  

kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan 

orang yang ditujuh. Dengan demikian, tidak sah berkata “saya menjual 

kepadamu” tidak boleh berkata “saya menjual kepada Ahmad” padahal nama 

pembeli bukan Ahmad. 
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 Nasrun Haroen, Fikih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007) hal. 97 
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3) Ditujukan kepada seluruh badan yang berakad, maksudnya ialah tidak sah 

mengatakan “saya menjual barang ini kepada kepala dan tangan kamu”. 

4) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, orang yang mengucap 

qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucap ijab 

kecuali jika diwakilkan. 

5) Harus menyebutkan barang atau harga.  

6) Ketika mengucapkan sighat harus disertai dengan niat. 

7) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna, jika seseorang yang sedang 

bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, maka jual beli tersebut 

batal. 

8) Ijab dan qabul tidak terpisah, antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh    

waktu yang berlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah 

satu pihak. 

9) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain. 

10) Lafadz tidak berubah, lafadz ijab tidak boleh berubah seperti perkataan “saya 

jual barang ini kepadamu seharga lima ribu”, padahal barang yang dijual 

masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul. 

11) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna. 

12) Tidak dikaitkan dengan sesuatu, akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu 

yang tidak ada hubungan dengan akad. 

13) Tidak dikaitkan dengan waktu. 

 

 



23 
 

c. Syarat barang yang diperjualbelikan 

Syarat barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut:  

1) Suci atau bersih barangnya Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, 

bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan 

sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. 

Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW: 

 َعْن َجابٍِر َرِضَي اَللَُّو َعْنُو اَنَّ َرُسْوَل لََل َصلَّى لََل َعلَْيِو َوَسلََّم قَالَ 

َم بَيََع اَْلْمِر  َواْلَمْيتَِة َواْلْنِزْيِر َواَْلَْصنَامِ اِنَّ لََل َوَرُسْولَُو َحرَّ  

 

Artinya: 

Dari Jabir RA Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya 

mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Bukhari 

Muslim)
26

 

 

Dari hadits di atas dapat dilhat bahwa syarat barang yang diperjualbelikan 

yaitu harus bersih dan suci barangnya. Juga bukan barang-barang yang 

diharamkan oleh syariat Islam. Seperti arak, bangkai, babi dan berhala, serta 

apapun barang yang mengandung unsure-unsur tersebut.  

Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis 

tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang, atau sampah-sampah 

yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang untuk 

dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan. 

                                                           
26 Imam Ahmad, Musnad Ahmad, No. Hadits 3494, Juz 8, h. 29. Dikutip oleh A. 

Khumedi Ja‟far, hal. 151 



24 
 

2) Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan 

Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab 

pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah 

merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti hiasan rumah, bunga-

bungaan, dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain) 

serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor 

anjing untuk berburu. 

 Yang dimaksud dengan barang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan 

adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat islam, 

maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma 

agama yang ada serta sesuai dengan dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku.  

3) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang melakukan akad 

Maksud dari barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang 

melakukan  akad bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu 

barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik 

sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang 

bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai 

perjanjian jual beli yang batal.  

4) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan 

Adapun maksudnya adalah bahwa pihak penjual baik pemilik atau pemegang 

kuasa, dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai 
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dengan bentuk dan jumlah yang dijanjikan pada waktu penyerahan. Barang 

tersebut boleh di serahkan secara langsung maupun dengan perantara. 

5) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui 

Bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui 

jumlahnya,  bertanya, kualitas dan kualitasnya. Maka tidak sah jual beli yang 

menimbulkan keraguan salah satu pihak dan jual beli yang menguntungkan satu 

pihak saja. 

Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang 

diharamkan dalam Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada ditempat akad 

dengan menjelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut 

dapat diketahui. Jika ternyata barang tersebut sesuai dengan yang disepakati, 

maka wajib membelinya, tetapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka ia 

mempunyai hak memilih untuk dilangsungkan akad atau tidak
27

  

6) Barang yang benda yang diakadkan ada ditangan 

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan 

(tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang 

sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. 

d. Syarat nilai tukar (harga barang) 

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman 

sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama Fiqh membedakan 

antara as-tsamn dan as-Si’r. Menurut mereka, as-tsamn adalah harga pasar yang 

berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan as-si’r adalah modal kepada 
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konsumen, dengan demikian ada dua harga yaitu antara sesama pedagang dan 

harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga 

jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah as-tsamn, bukan 

harga as-sa’r.
28

 

Ulama Fiqih mengemukakan syarat as-tsamn atau harga pasar adalah 

sebagai berikut
29

: 

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. 

2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekali pun  secara hukum 

seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar 

kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya. 

3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai 

tukar, bukan yang diharamkan syara’ seperti babi dan khamr, karena kedua 

jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara’. 

e. Syarat sighat 

Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam 

melakukan transaksi jual beli, sebab tanpa adanya sighat (ijab dan qabul) maka 

jual beli tersebut tidak sah. 

Adapun syarat sighat sebagai berikut
30

: 

1) Satu sama lainnya berhubungan di tempat tanpa ada pemisahan yang merusak. 

2) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela 

berupa barang yang dijual dan harga barang. 

                                                           
28

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat), (Jakarta: 
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PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.124-145 
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3) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan seperti perkataan “saya jual jika 

saya pergi” dan perkataan lain yang serupa. 

4) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh berjual beli dalam tempo waktu yang 

tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu. Adapun jual beli yang 

menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-

hari tidak diisyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat para jumhur.
31

 

Menurut ulama Syafi‟iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab 

dan qabul, tetapi menurut Imam Nawawi dan ulama Muta‟akhirin Syafi‟iyah 

berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kecil yang tidak ijab qabul 

seperti membeli sebungkus rokok. 

4. Rukun Jual Beli 

 Jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli 

tersebut dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan rukun jual beli 

terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual 

beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari 

pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang 

menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhi’) kedua belah 

pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu 

merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka 

diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. 

Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi 
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jual, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara 

saling memberikan barang dan harga barang (ta’athi)
32

. 

Menurut Jumhur Ulama bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu: 

a. Orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli)  

Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang 

diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam 

melakukan transaksi jual beli (mukallaf). 

b. Pembeli,  

Yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan harta atau uangnya. 

c. Sighat (ijab dan qabul)  

Sighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak 

pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan 

uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi 

menyerahkan barang secara lisan maupun secara tulisan. 

 d. Ada barang yang dibeli 

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma’qud alaih yaitu barang yang 

menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.33 

e. Ada nilai tukar pengganti barang  

Ada nilai pengganti barang yaitu suatu yang memenuhi tiga syarat bisa 

menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa 

dijadikan alat tukar-menukar.
34
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5. Macam-macam jual beli 

 Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi 

tiga bentuk
35

, yaitu: 

a. Jual beli yang Shahih  

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu 

syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, 

dan tidak tergantung pada khiyar lagi. Menurut Jumhur Ulama bahwa rukun jual 

beli ada empat macam, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya Sighat (ijab dan 

qabul), ada objek atau barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. 

Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan proses transaksi jual beli 

pakaian bekas, maka jual beli pakaian bekas menurut hukum syara’ sudah benar 

atau sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli.  

Namun lain halnya dengan ketentuan peraturan pemerintah, dalam hal ini 

Menteri Perdagangan melarang penjualan pakaian bekas yang diatur dalam 

peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan 

impor pakaian bekas Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyatakan bahwa: “Pakaian bekas 

dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” 

Pasal 3 “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  

atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, maka wajib dimusnahkan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Pemerintah memberlakukan peraturan tersebut karena alasan bahwa 

pakaian bekas tersebut berpotensi membahayakan kesehatan manusia hal ini 
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dikarenakan banyaknya bakteri yang terdapat didalam pakaian bekas yang 

dikhawatirkan dapat menularkan berbagai macam penyakit, selain itu juga dapat 

menghambat industri garmen dalam negeri, kemudian membuktikan bahwa 

lemahnya daya saing dalam negeri, dan mematikan moral bangsa Indonesia.  

Oleh karenanya Menteri Perdagangan menekankan untuk tidak 

memperjualbelikan pakaian bekas. Sehubungan dengan hal itu, selaku umat 

muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka sudah seharusnya untuk 

mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah atau penguasa, sebab 

ketaatan tidak hanya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya saja, namun harus taat 

kepada ulil amri yakni para penguasa atau pemerintah. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam QS.An-Nisa(4):59 yang berbunyi: 

ُسْوَل َواُوِلى اَْلَْمِر ِمْنُكْمْۚ  َ َواَِطْيعُوا الرَّ ا اَِطْيعُوا ّٰللاه ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ

 ِ ُسْوِل اِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُْوَن بِالَله ِ َوالرَّ  فَِاْن تَنَاَزْعتُْم فِْي َشْيٍء فَُردُّْوهُ اِلَى ّٰللاه

اَْحَسُن  ِخِر  ٰذِلَك َخْيٌر وَّ تَأِْوْيًل اَْلٰ  َواْليَْومِ  

 

Terjemahanya: 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri 

diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa (4): 59)
36

 

 

Dalam hadits ini terkandung kewajiban untuk taat kepada penguasa, 

selama itu bukan perintah untuk bermaksiat. Hikmah yang tersimpan dalam 

perintah untuk taat kepada penguasa adalah untuk memelihara kesatuan, dan 
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persatuan, karena terjadinya perpecahan akan menimbulkan kerusakan. Oleh 

sebab itu, sudah sepantasnya selaku umat muslim yang taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya untuk taat pula kepada para penguasa atau pemerintah dalam hal ini 

mengenai jual beli pakaian bekas yang secara hukum Islam telah benar dan telah 

sesuai dengan ketentuan syara’.   

b. Jual beli Fasid 

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. 

Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan, 

maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram menurut 

syara’ (bangkai, babi, darah, khamr). Sedangkan apabila kerusakan pada jual beli 

itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan 

fasid.
37

 

Akan tetapi, Jumhur Ulama, tidak membedakan antara jual beli yang fasid 

dengan jual beli dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi 

menjadi dua yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun 

dan syaratnya terpenuhi maka jual beli tersebut shahih atau sah. Sebaliknya, 

apabila salah satu rukun dan syarat dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi, maka 

jual beli tersebut adalah batal.
38

 

6. Jual beli yang dilarang 

Dalam pembagian macam-macam jual beli yang dilarang dalam Syariat 

Islam. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah merupakan jual beli yang 
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tidak memenuhi syarat dan rukun dari jual beli tersebut. Jual beli yang termasuk 

dalam kategori ini yaitu:
39

 

a. Jual beli barang yang dzatnya haram 

 Adapun jual beli sesuatu yang haram tersebut terbagi menjadi dua macam 

yakni:  

1) Haram lidzatihi yakni merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai 

dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara’. 

2) Haram lighairihi merupakan sesuatu yang diharamkan bukan karena 

disebabkan oleh barang atau dzatnya yang haram, melainkan keharamannya 

disebabkan adanya penyebab lain.  

b. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan bagi pembeli, misalnya jual beli 

barang yang bekas pakai orang lain. 

c. Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun terdapat faktor lain 

yang menghalangi jual beli yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, 

misalnya jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain, jual beli 

barang rampasan, dan jual beli barang yang tidak resmi atau ilegal. 

Selanjutnya, Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian jual beli 

yang dilarang sebagai berikut:
40

 

a. Jual beli yang dilarang karena Ahliah (ahli akad) (penjual dan pembeli) 

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila 

dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan mumayyiz. Mereka yang 

dipandang tidak sah jual belinya adalah:
41
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1). Jual beli Orang yang dipaksa 

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual 

beli fudul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (mauquf). Oleh 

karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa paksa). Menurut 

ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada khiyar. 

Adapun menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak 

shahih atau tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.
42

 

2. Jual beli Mul’ja 

Jual beli Mulja’ yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang 

dalam bahaya. Jual beli ini menurut para ulama tidak sah, karena dipandang tidak 

masuk akal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.  

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan) 

Secara umum, ma’qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran 

oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi’ (barang jualan) dan harga. Selain 

itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian para ulama tetapi masih 

diperselisihkan oleh ulama lainnya, antara lain:  

1). Jual beli Gharar  

Jual beli gharar yaitu jual beli yang mengandung unsur kesamaran. 

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud jual beli gharar adalah semua jenis jual 

beli yang mengandung jahalah (kemiskinan) atau mukhataroh (spekulasi) atau 

qumaar (permainan taruhan).
43

Termasuk dalam transaksi gharar adalah 

menyangkut kualitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang nomor 
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satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas barang berbeda. Cara lain ialah 

dengan mengimpor atau mengekspor suatu barang, misalnya tidak sesuai dan 

tidak diperbolehkan memasuki wilayah negara yang telah diatur oleh pemerintah. 

Hal ini yang menyebabkan ekonomi masyarakat rusak dan kemerosotan moral 

dalam bermuamalah. 

2). Jual beli Majhul  

Jual beli majhul adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli 

singkong yang masih didalam tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk 

bunga dan lainnya. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah 

dikarenakan akan mendatangkan pertentangan,atau perselisihan diantara manusia. 

3) Jual beli yang dihukumi najis oleh Islam (Al-Qur’an) 

Jual beli yang dihukum najis dalam Islam maksudnya adalah bahwa jual 

beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya haram oleh agama, seperti arak 

atau khamr, babi, bangkai, dan berhala adalah haram. Dilarangnya 

memperdagangkan barang-barang tersebut adalah karena dapat menimbulkan 

perbuatan maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusiamelakukan 

kemaksiatan. Tujuan diharamkannya dapat melambankan perbuatan maksiatdan 

dapat mematikan orang untuk ingat kepada maksiat serta menjauhkan manusia 

dari perbutan tersebut. 

c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul) antara lain: 

1) Jual beli mu’athah 

Jual beli mu’athah yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak 

(penjual dan pembeli) berkenaandengan barang maupun harganya tetapi tidak 
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memakai ijab qabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak 

memenuhi syarat dan rukun jual beli. 

2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul 

Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul maksudnya adalah jual 

beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dan dari pihak penjual dan qabul dari 

pihak pembeli, karena dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk 

meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang. 

3) Jual beli munjiz  

Jual beli munjiz yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat 

tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini 

dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan syarat dan rukun jual beli. 

4) Menjual di atas penjualan orang lain 

Menjual di atas penjulan orang lain maksudnya adalah bahwa menjual 

barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harganya, sehingga orang itu 

mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: “kembalikan saja barang 

itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang 

lebih murah dari barang itu”. 

5) Jual beli di bawah harga pasar 

Jual beli di bawah harga pasar maksudnya adalah jual beli yang 

dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka 

masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, 

kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang 
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kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau 

orang-orang desa. 

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli  

Dalam proses transaksi muamalah khususnya jual beli tentunya memiliki 

manfaat dan hikmah dalam sebuah transaksi tersebut, yaitu:  

a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang 

menghargai hak milik orang lain.  

b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhanya atas dasar kerelaan atau 

suka sama suka.  

c. Antara penjual dan pembeli merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka 

sama suka. 

d. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh 

secara bathil.  

e. Dapat membina ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena 

memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ikhlas terhadap anugerah 

yang telah Allah SWT berikan.  

f. Dapat menciptakan hubungan silaturahhmi dan persaudaraan antar penjual dan 

pembeli. 
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B. Pakaian bekas   

1. Pengertian Pakaian 

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup 

atau pelindung tubuh.
44

 Pakaian juga dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok 

manusia selain makanan, dan tempat tinggal atau tempat berteduh (rumah). 

Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutup tubuhnya. 

Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga 

digunakan sebagai simbol status, jabatan, atau pun kedudukan orang yang 

memakainya. 

Pakaian memiliki fungsi utama yaitu untuk mengaja pemakainya merasa 

nyaman, pakaian melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat, pakaian bertindak 

sebagai perlindungan dari unsur-unsur yang merusak, termasuk hujan, panas 

matahari, salju, dan angin. Pakaian juga mengurangi tingkat resiko selama 

kegiatan, seperti bekerja, atau ber olahraga. Terkadang pakaian juga digunakan 

sebagai perlindungan dari bahaya, senjata dan sebagainya. 

Hal ini yang menyebabkan munculnya budaya baru. budaya konsumtif ini 

sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang ada 

diperkotaan. Hal itu juga yang kemudian membuat rentan penduduk kota dengan 

nilai-nilai simbolik. Simbolik itu berarti gaya hidup dan status. status ini bukan 

sekedar kelas menengah atas saja, tetapi juga berdasarkan kelompok masyarakat.
45

 

Dalam kehidupan sehari-hari, fashion atau gaya hidup menjadi bagian 

yang tidak dapat dilepaskan dari penampilan dan gaya keseharian seseorang. 
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Benda-benda seperti pakaian dan aksesories yang dikenakan bukanlah sekedar 

penutup tubuh dan hiasan.pakaian juga menjadi sebuah alat komunikasi untuk 

menyampaikan identitas pribadi, lebih dari itu pakaian bekas menjadi sangat  unik 

karena pakaian tersebut tidak ada kembarannnya atau tidak ada yang sama dengan 

pakaian lain yang biasa dijual di toko-toko pada umumnya.
46

 

2. Pakaian Bekas  

Bekas adaalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang, diinjak, 

dilalui,dan sebagainya). Dapat juga diartikan sebagai benda atau barang yang 

sudah dipakai oleh orang lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pakaian bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk 

menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang lain.
47

  

3. Ciri-ciri Pakaian Bekas 

Ciri-ciri pakaian bekas yang sering kita jumpaidiberbagai toko pakaian 

memiliki ciri-ciri tersendiri
48

 diantaranya adalah:  

a. Bahan tipis, bahan yang tipis dan berserat merupakan salah satu bentuk yang 

sering ditemukan dalam produk pakaian bekas.  

b. Motif yang beragam, motif yang terdapat pada pakaian bekas yang masih 

banyak peminatnya adalah motif polos, motif kotak-kotak, garis atau polka dot.  

c. Pakaian berbau, hal ini dikarenakan penempatan pakaian bekas dalam satu ball 

atau karung, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.  
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d. Terdapat becak warna, hal ini disebabkan karena semua pakaian tertumpuk di 

satu tempat, bercak ini terkadang berwarna putih pada pada pakaian berwarna 

hitam dan warna kuning pada pakaian warna lainnya. 

e. Sedikit kotor dan kusam, hal ini disebabkan karena debu dan kotoran  yang 

menempel pada pakaian selama perjalanan menuju tempat tujuan.  

4. Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Pakaian Bekas 

Adapun Faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas adalah 

sebagai berikut: 

a. Barang Impor dari luar negeri 

Pakaian bekas yang di impor dari luar negeri ini termasuk barang ilegal 

atau barang yang dilarang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Sebagaimana di atur dalam Peraturan Manteri Perdagangan nomor 51/M-

DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas ini justru bebas 

diperdagangkan di kota-kota besar di sebagian wilayah Indonesia, termasuk Kota 

Makassar. Hal ini dikarenakan pakaian bekas yang termasuk produk luar negeri 

ini lebih murah dibandingkan dengan produk lokal sehingga lebih banyak 

masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri dari pada produk dalam negeri, 

kemudian perdagangan pakian bekas dari luar negeri ini juga cukup menjanjikan 

keuntungan. 

 Namun dalam peraturan menteri perdagangan berdasarkan ketentuan yang 

terdapat dalam pasal 2 di nyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk di impor 

ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam Pasal 3 

dinyatakan bahwa pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan Menteri ini berlaku, maka wajib 

dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
49

 

Peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan 

ekonomi, namun dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk 

mengahadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan 

politik ekonomi yang lebih memberikan dukungan, kesempatan dan 

pengembangan ekonomi masyarakat yang mencakup koperasi, serta usaha mikro, 

kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. 

 Tujuan kebijakan impor sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yaitu, memagari 

kepentingan nasional, melindungi dan mendorong penggunaan produksi dalam 

negeri, dan menciptakan perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta 

iklim usaha yang kondusif.
50

  

 Disamping itu, menteri perdagangan telah mengatur bahwa barang yang 

diimpor harus dalam keadaan baru, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam 

Peraturan Nomor 54/M/DAG/PER/10/2009 tentang ketentuan umum di bidang 

Impor sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, “Barang 

yang diimpor dalam keadaan yang baru” dan dalam pasal 6 ayat (2) yang 

berbunyi, “Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor 

dalam keadaan bukan baru berdasarkan peraturan perundang-undagan, 
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Kewenangan Menteri, dan usulan atau pertimbangan teknis dari intansi 

pemerintah lainnya”. 

 Berdasarkan ketentuan di atas, seharusnya pakaian bekas yang masuk atau 

tiba diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal 

Peraturan Menteri ini berlaku haruslah dalam keadaan yang baru, namun dalam 

kenyataanya hal tersebut tidak dilakukan oleh para importer, mereka 

memperdagangkan pakaian tersebut dalam keadaan yang bekas dan kualitas yang 

tidak layak. Hal ini menandakan aspek penegakan hukum masih lemah atau 

peraturan yang mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas sebagaimana 

tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut di atas masih belum efektif.  

b. Tingkat konsumtif masyarakat Indonesia yang tinggi   

Hal ini yang menyebabkan munculnya budaya baru. Budaya konsumtif ini 

sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang ada 

di perkotaan. Hal itu juga yang kemudian membuat rentan peduduk kota dengan 

nilai-nilai simbolik. Simbolik itu berarti gaya hidup dan status . status ini bukan 

sekedar kelas menengah atas saja, tetapi juga berdasarkan kelompok masyarakat.
51

 

c. Fashion atau gaya hidup 

Dalam kehidupan sehari-hari, fashion atau gaya hidup menjadi bagian yang 

tidak dapat dilepaskan dari penampilan dan gaya keseharian seseorang. Benda-

benda seperti pakaian dan aksesories yang dikenakan bukanlah sekedar penutup 

tubuh dan hiasan.pakaian juga menjadi sebuah alat komunikasi untuk 

menyampaikan identitas pribadi,lebih dari itu pakaian bekas menjadi sangat  unik 

                                                           
51

 Potter dan Patrici, Kebutuhan Manusia, (Jakarta: Tiara Wacana, 1997), hal.7 



42 
 

karena pakaian tersebut tidak ada kembarannnya atau tidak ada yang sama dengan 

pakaian lain yang biasa dijual di toko-toko pada umumnya.
52

   

d. Merek terkenal 

 Karena pakaian bekas yang didatangkan dari luar negeri maka kualitas 

pakaian bekas tentu lebih baik dari produk dalam negeri, merek yang ditawarkan 

juga sangat beragam dan sangat terkenal serta harganya jauh lebih murah 

dibandingkan harga pakaian yang asli dan masih baru. Pakaian bermerek selalu 

identik dengan kualitas yang bagus dan relatif mahal, namun dengan adanya 

penjualan pakaian bekas ini setiap individu bisa mendapatkan pakaian yang 

bermerek yang berkualitas dengan harga yang lebih murah.
53

  

5. Dampak negatif penggunaan pakaian bekas 

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan karena mengkonsumsi pakaian 

bekas yang berasal dari luar negeri, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan 

adalah sebagai berikut:  

a. Banyaknya bakteri yang merugikan kesehatan 

Pakaian bekas adalah pakaian yang telah dipakai oleh orang lain 

sebelumnya, yang tidak jelas bagaimana kondisinya terbebas atau tidaknya dari 

penyakit, lalu barang tersebut didatangkan dari luar negeri dan tertumpuk dengan 

pakaian bekas yang lain dalam satu kontainer. Tanpa adanya kebersihan yang 

layak, pakaian bekas sudah pasti mengandung banyak penyakit yang dapat 

menyebar, seperti gatal-gatal, panu, kurap, bahkan tidak menutup kemungkinan 

dapat menyebarkan penyakit gonore kronis yang sulit untuk diagnosa. Gonore 
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kronis adalah suatu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Apabila 

tidak diobati, maka infeksi akut ini dapat menyebabkan kronis dan menjalar 

keseluruh organ tubuh lainnya.  

b. Pakaian bekas menyebabkan pemutusan hubungan kerja industri tekstil 

Ada dua instrumen perlindungan yang seharusnya diperhatikan 

pemerintah. Pertama, perlindungan pra-pasar, yaitu pemeriksaan produk sebelum 

masuk pasar, dan harus melalui proses standarisasi. Kedua, kontrol pasca pasar, 

setelah barang masuk ke pasar, seharusnya mekanisme kontrol tetap berjalan. Jika 

suatu barang yang beredar tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka 

barang itu harus ditarik dari pasar. Apabila mekanisme kontrol yang bagus dari 

pemerintah tersebut dapat menjamin bahwa barang yang beredar di pasaran steril 

dari bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
54

 

Perlambatan ekonomi nasional mendorong Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) di industri padat karya, khususnya industri tekstil. Selain itu, arus deras 

barang impor ilegal dengan harga yang murah dan kadang berkualitas sangat 

rendah menjadi faktor pemicu putusnya hubungan kerja para buruh tersebut.  

c. Industri dalam negeri mati 

Serbuan yang dilakukan para masyarakat untuk membeli pakaian bekas 

yang berasal dari luar negeri ini tidak hanya masalah defisit neraca perdagangan 

saja, namun hal ini membuktikan bahwa lemahnya daya saing industri dalam 

negeri. Salah satu industri yang terpukul karena impor pakaian bekas adalah 

industri Garmen. Industri Garmen adalah industri yang memproduksi pakaian jadi 
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dan perlengkapan pakaian. Industri tersebut merupakan penyumbang devisa 

terbesar bagi negara setelah minyak dan gas bumi (migas). 

d. Pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri termasuk barang yang ilegal 

Walaupun para penjual mencari rezeki dengan jalan yang halal karena 

tidak menyembunyikan cacat atau aib yang terdapat dalam pakaian tersebut, 

namun cara memperoleh pakaian bekas ini yang tidak dibenarkan, karena pakaian-

pakaian tersebut didatangkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan cara yang ilegal dan telah dilarang peredarannya oleh 

pemerintah Indonesia. Pakaian-pakaian bekas tersebut didatangkan dari luar 

negeri dengan cara masuk ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak melalui izin 

pemerintah setempat. Namun, dengan wilayah pesisir Indonesia yang begitu luas, 

maka pengawasan yang dilakukan pemerintah menjadi tidak maksimal, sehingga 

pakaian bekas ilegal tersebut menjadi bebas masuk ke wilayah Negara Republik 

Indonesia. 

C. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hafifah Agustina (2018) yang berjudul 

“Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Perumnas 

Way Halim Bandar Lampung” hasil penelitian menunjukan bahwa:  

a. Praktik jual beli pakaian bekas pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar 

Lampung telah memenuhi rukun dan syarat dalam mu’amalah yakni dalam 

transaksi jual beli ini terdapat orang yang berakad yaitu penjual pakaian 

bekas dan pembeli pakaian bekas yang telah memenuhi syarat yaitu baligh 

atau berakal, lalu mampu atau dapat membedakan hal yang baik dan hal 
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yang buruk. Kemudian adanya ma’qud ‘alaih atau barang yang 

diperjualbelikan dalam hal ini adalah pakaian bekas. 

b. Perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas di Pasar Perumnas 

Way Halim Bandar Lampung pada praktiknya adalah sah atau shahih 

karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Namun 

dibatalkan dari segi objeknya karena pakaian bekas ini termasuk dalam 

barang yang ilegal, meski masih tergolong aman untuk digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari oleh para pembeli, namun tetap dilarang karena 

sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan impor 

pakaian bekas yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak 

karena berpotensi membahayakan kesehatan manusia, merusak industri 

dalam negeri dan menurunkan harga diri bangsa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Istianah (2015) Yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas di pasar beringharjo 

Yogyakarta” hasil penelitian menunjukan bahwa: 

a. Sistem jual beli pakaian bekas di pasar beringharjo terdapat dua model 

yaitu eceran dan borongan perplastik. Dalam sistem jual beli pakaian 

bekas dengan model eceran para pembeli mendatangi kios pakaian bekas 

yang mereka inginkan kemudian mereka menanyakan kepada penjual 

tentang pakaian yang diinginkanya, penjual akan mengizinkan pembeli 

untuk melihat-lihat terlebih dahulu pakaian bekas yang dijualnya, setelah 

mendapatkan pakaian yang dipilihnya barulah terjadi tawar menawar 

harga, hingga tercapai kesepakatan bersama. 
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Sedangkan untuk sistem jual beli pakaian bekas dengan model 

borogan perplastik, pedagang menjual perpelastiknya dengan harga 8 ribu 

sampai dengan 10 ribu rupiah. Namun berbeda jauh dengan model eceran 

disini para konsumen tidak diberikan kesempatan untuk memilih, semua 

pakaian yang ada dalam plastic sudah ditentukan sendiri oleh para 

pedagangnya baik jumlah dan model pakaiannya, adanya ketidak 

taranparan dan ketidak pastian kualitas serta kuantitas obyek jual beli oleh 

pedagang kepada konsumen. 

b. Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan 

normatif hukum islam baik dari Al-Qur’an maupun hadits sebagaimana 

yang ada dalam pembahasan sebelumnya mengenai gharar dengan ini 

penyusun menyatakan bahwa praktik jual beli pakaian bekas di pasar 

Beringharjo dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan 

ketentuan hukum islam khususnya dalam bidang muamalah, karena 

adanya ketidakjelasan objek yang diperjual belikan, mendorong adanya 

spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan. 
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D. Karangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, penelitian ini 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan 

untuk memperoleh pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial 

dari perpeksitf partisipan. Pemahaman tersebut akan diperoleh setelah dilakukan 

analisis terhadap realitas dilapangan menyangkut praktek jual beli pakaian bekas 

pada penjual pakaian bekas dikota Makassar  ditinjau dari hukum islam. 

 Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati 

fenomena atau gejala-gejala yang ada di lapangan serta menganalisanya dengan 

logika ilmiah
55

 atau juag penelitian yang dilakukan di lapangan untuk 

memperoleh data dari informasi secara langsung dengan mendatangi responden 

yang ada di lapangan.
56

 Sehingga data tersebut dapat dibuat menjadi sebuah 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antara fenomena dengan yang diteliti.
57

 

 Jenis penelitian ini juga merupakan jenis penelitian lapangan (fielad 

research) yaitu dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran 

penelitian yang selanjutnya disebut informasi atau responden melalui instrument 
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Grafindo Persada, 2004), hal. 32 
57

  Muhammad Nasir, Metode penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 63 



49 
 

pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara, observasi, dan sebagainya.
58

 

B. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar dengan objek penelitian  

adalah perdagangan pakaian bekas. 

C. Jenis Data 

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari adanya 

jual beli pakaian bekas, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara 

individual maupun secara kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), 

kejadian, dan hasil pengujian.
59

 Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti 

bersumber dari penjual pakaian bekas pada penjual pakaian bekas di kota 

Makassar. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan 

oleh orang atau intansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan 

ini sesungguhnya data asli. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari peraturan 

perundang-undangan dan peraturan materi perdagangan tentang larangan impor 

pakaian bekas, dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Mengumpulkan data yang dibutuhkan dari peneliti lapangan, 

instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah:  

a. Observasi 

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis 

fenomena-fenomena yang diselidiki.
60

 Dalam penelitian ini dilakukan untuk 

melihat apakah prakti jual beli pakaian bekas pada penjual pakaian bekas di koata 

Makassar telah memenuhi rukun dan syarat dalam bermuamalah dengan xara 

pengamatan secara langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan 

gambaran secara nyata.  

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara (interview), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau 

lebih yang pertanyaanya ditunjukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok 

subjek peneliti untuk menjawab.
61

 Untuk itu penelitian mencari data dan informasi 

yang bertujuan memperoleh data tentangmasalag di atas, dengan cara lisan untuk 

dijawab dengan secara lisan pula. Teknik wawancara yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah wawancara dengan non terstruktur, yang melakukan 

serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung.  

 Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang praktekjual beli 

pakaian bekas pada penjual pakaian bekas dikota Makassar. Adapun yang 
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diwawancarai peneliti secara langsung adalah dengan sumber data yaitu penjual-

penjual pakaian bekas yang berada dikota Makassar.  

c. Dokumentasi 

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal variabel-variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Berhubungan 

karena penelitian ini dilaksanakan pada lembaga formal, banyak data yang telah 

diarsip berupa tulisan, table, gambar, maupun yang lainya. Maka yang menjadi 

metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi-

dokumentasi yang diperlukan seperti daftar pedagang pakaian bekas, dokumentasi 

praktek menjual pakaian bekas.   

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dari penelitian ini yaitu: 

a. Reduksi data 

 .Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan 

analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan 

melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di 

reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian 

 Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan 

mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari 

data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka 
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jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, 

reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak 

mempersulit analisis selanjutnya. 

b. Penyajian data 

 Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.  

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun 

dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta 

diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam 

memahami apa yan terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data 

yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna 

tertentu untuk menjawab masalah penelitian. 

 Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju 

tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian 

data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses 

analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah 

berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan 

berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. 
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c. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang 

telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-

pola, penjelasan,alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan 

kesimpulan terlebih dahulu 32 dilakukan reduksi data, penyajian data serta 

penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai 

dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan 

interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi 

maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam 

bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis 

data.Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

1. Perdagangan Pakaian Bekas Dikota Makassar 

Trifting atau aktivitas mencari barang-barang bekas untuk dipakai 

kembali, kian digemari masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan. Di kota Daeng, barang bekas yang banyak diburu yaitu 

baju, celana, sepatu dan item fashion lainya. 

Ada bengitu banyak pasar maupun  lapak trifting di kota Makassar. 

Namun, jauh sebelum istilah itu popular, masyarakat setempat menyebut 

pakaian bekas itu dengan sebutan “Cakar”. Kata tersebut oleh banyak 

orang disebut sebagai singkatan dari cap karung. Sebab, barang-barang 

bekas tersebut dimuat dalam karung bekas, sebelum diperjual belikan. 

Selain itu Cakar diminati oleh masyarakat karena kemampuan 

mereka membeli cakar, dengan harganya yang relatif murah dan memiliki 

kualitas yang cukup bagus. Sejak masuknya perdagangan cakar di 

Makassar pada tahun 1980 telah mengalami perkembangan, dimana pusat 

dan tempat penjualan cakar telah tersebar di beberapa tempat penjualan 

cakar, Salah satu pasar penjualan pakaian bekas terbesar di Makassar 

berada di kawasan Pasar Rakyat Terong, dan ada juga di Pasar Toddopuli, 

Sentral cakar ratulangi, Pasar Maricaya, Pasar Mandai, Pasar Daya, pasar 



55 
 

cakar cidu, Daimaru Departemen store, bursa cakar Borong serta tersebar 

di lods-lods di jalan Hertasning, jalan tallasalapang, jalan Alauddin, jalan 

Malengkeri dan jalan daeng tata. Keberadaan perdagangan pakaian bekas 

di Makassar telah berimplikasi secara sosial dan ekonomi terhadap 

masyarakat. Implikasi sosial yang berdampak positif terhadap masyarakat 

yaitu memperluas lapangan kerja sektor informal, mendorong peningkatan 

pendapatan bagi pedagang kecil dan membantu pemenuhan kebutuhan 

sandang bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun 

Omset dari perdagangan pakaian bekas, bisa mencapai Rp.4000.000.000 

Hingga Rp.5000.000.000 perbulan. Pakaian bekas selalu laris saat 

memasuki bulan suci ramadhan.
62

  

Kebanyakan masyarakat Indonesia, menggemari pakaian bekas 

karena dapat membeli sejumlah merek terkenal dengan harga murah. 

Pakaian bekas impor, tak hanya digemari masyarakat dari kalangan 

ekonomi bawah, juga mereka yang datang dari kalagan menengah atas. 

Kebanyakan peminat pakaian bekas itu dari kalangan Mahasiswa, orang 

tua, orang dewasa dan anak muda. Pakaian bekas sangat populer, 

khususnya didaerah perkotaan, minat beli konsumen terhadap pakaian 

bekas sanggat tinggi, hal ini berkaitan erat dengan gaya hidup masyarakat 

modern yang selalu mengejar prestige dan faktor range harga yang lebih 

terjangkau dengan kualitas pakaian bekas yang masih bagus. Gaya hidup 

yang tinggi sangat mempengaruhi konsumen dalam mengkomsumsi 
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barang. Faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap pakaian 

bekas yaitu harga, model dan kualitasnya.  

Cakar atau pakaian bekas berasal dari Amerika, china, Korea dan 

beberapa negara lainya. Pakaian bekas ini di impor dalam jumlah yang 

begitu besar. Tidak hanya baju, mulai dari jaket, hoodie, celana panjang, 

sepatu, sandal, topi, dak pakaian dalam juag tersedia. Saat ini pasar 

pakaian bekas menyentuh dari kalangan ke bawah. Dimana, awalnya 

pakaian bekas hanya menyentuh dari kalangan bawah atau ekonomi sulit. 

B. Deskripsi Narasumber 

Narasumber dalam penelitian ini di jelaskan pada table di bawah ini:  

No Nama Ket. 

1 Ibu wiwi Penjual 

2 Pak Ali Penjual  

3 Pak Mansyur Penjual 

4 Ibu Nisa Penjual 

5 Linda Zamalia Pembeli 

6 Endang Pembeli 

7 Hardiati Pembeli 

8 Ustadz Ahmad Syafi’i Tokoh Agama 

    Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber 

 Dalam pembahasan selanjutnya Narasumber akan disebut dengan istilah 

kedua yaitu informan. 
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C. Hasil dan Pembahasan 

1. Sistem Jual Beli Pakaian Bekas diKota Makassar 

 Pakaian bekas yang diperjual belikan di beli dari pasar toddopuli, 

cara pembelian pakaian bekas ini yaitu dengan cara pedagangan 

memesan barang kepada agen yang ada di pasar toddopuli melalui 

telpon atau mendatangi tempat tersebut. Dari hasil wawancara dari 

penjual pakaian bekas, mengatakan bahwa pedagang memesan barang 

dengan cara menggunakan kode. Sistem kode tersebut yang 

menentukan isi barang yang dipesan. Misalnya kode yang digunakan 

dalam jual beli ini yaitu PKA(Pakian Anak-Anak), BD (Baju Dres), 

BLP (Baju Lengan Pendek), BDC (Baju Dewasa Cowok), BDW (Baju 

Dewasa Wanita) dan lian-lain. 

 Seiring adanya penjualan  pakaian bekas, beberapa masyarakat 

lebih berminat membeli pakaian bekas dikarenakan harganya yang 

lebih murah dengan kata lain kita bisa lebih menghemat uang. 

Penjualan pakaian bekas menawarkan harga lebih murah dibanding 

saat berbelanja di Mal atau butik.  Harga yang ditawarkan murah 

dikarenakan barang tersebut sudah terpakai dan digunakan 

sebelumnya. Tetapi, kualitasnya pun tetap terjaga. Bahkan saat 

berbelanja pakaian bekas kita dapat menemukan merek kelas atas atau 

model baju yang jarang untuk ditemukan. Dan kemungkinan juga 

menemukan ‘hidden gem’ atau pakaian edisi terbatas yang tidak lagi 

dijual belikan dipasaran. 
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 Adapun Proses informan penjual mengenai alasan memulai usaha 

jual beli pakaian bekas berdasarkan hasil wawancara dengan penjual 

pakaian bekas yaitu: 

 Ibu Wiwi, mengatakan: 

 “Saya mulai berdagang pakaian bekas baru-baru ini sekitaran 1 

tahun yang lalu, dipertengahan bulan ramadhan tanggal 25 April 2021, 

saya menjual pakaian bekas karena hobi saya dan kesenangan saya 

dengan fashion, dan saya memilih menjual pakaian bekas karena 

pakaian impor dari luar negeri, kalau ngak salah dari korea, kualitas 

dan modelnya bagus-bagus dan kondisi pakaian bekasnya pun masih 

layak untuk digunakan, baru pakaianya terbilang murah-murah pasti 

banyak orang-orang yang tertarik untuk membeli”.
63

 

 

Sementara Pak Ali, mengatakan: 

 

 “saya baru-baru memulai usaha ini waktu bulan januari 2022. Saya 

menjual pakaian bekas karena harga yang murah, dan yang menjadi 

salah satu hal utama yang membuat potensi penjualan baju  bekas 

meningkat yaitu harganya yang ramah kantong dan juga saya melihat 

besarnya minat masyarakat membeli pakaian bekas” maka itu saya 

memulai berjualan pakaian bekas.
64

 

 

Sedangkan Pak Mansyur, mengatakan: 

 “Saya sudah berjualan pakaian bekas dari 3 setengah tahun yang 

lalu, sekitaran tanggal 5 Januari tahun 2019. Saya memulai usaha 

berjualan pakaian bekas itu karena saya melihat banyaknya penjualan 

pakaian bekas dikota pare-pare dengan melihat Harganya yang 

terjangkau, dan sangat ramah kantong, pasti banyak masyarakat yang 

akan tertarik untuk membeli, dan juga saya melihat model dan kondisi 

pakian bekas terbilang sangat bagus”.
65

 

 

Dan informan lainya dari Ibu Nisa, mengatakan: 

 “Usaha saya ini baru berjalan sekitaran beberapa tahun yaa 

sekitaran 2010 di bulan februari. Saya memulai berjualan itu karena 
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saya mencari bagaimana dengan modal yang pas-pasan saya bisa 

mendirikan usaha, dengan saran dari teman-teman saya yang 

menyarankan untuk membuka usaha menjual pakaian bekas, nah muali 

dari situ saya berminat untuk memulai menjual pakaian bekas”.
66

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ke-4 informan di atas 

mengatakan awal mula mendirikan usaha pakaian bekas dikarenakan dari 

harga nya yang terbilang murah dan sangat ramah kantong, dan pakaia nya 

masih berkualitas dan juga kondisi pakaianya yang masih layak untuk 

digunakan. Disitulah para penjual pakaian bekas melihat keuntungan untuk 

memulai usaha penjualan pakaian bekas. 

Adapun informan tambahan dari penjual pakaian bekas yaitu: 

Ibu Wiwi, mengatakan: 

 “Di toko saya Alhamdulillah setiap hari selalu ada pembeli yang 

datang dan ada juga yang memesan online, karena kami juga 

mempromosikan barang kami lewat sosial media, yaitu sistem live 

Instagram. Yang membeli pakaian itu biasanya dari kalangan orang tua, 

dewasa dan anak anak”.
67

 

Kemudian Pak Ali, mengatakan: 

 “Awal-awal buka usaha itu ramai sekali yang datang membeli pakaian 

disini, kami buka setiap hari itu ada Alhamdulillah selalu ada yang datang 

membeli”.
68

 

Dan Pak Mansyur, mengatakan: 

 “Alhamdulillah tidak sepi pembelinya, saya sudah jualan disini selama 

3 tahun dan pembelianya masih aman-aman saja”.
69
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Dilanjutkan dari Ibu Nisa, mengatakan:  

 “Banyak yang datang membeli pakaian disini, kami itu selalu 

mempromosikan barang kami disosial media juga, baik lewat akun 

facebook atau Whatsapp kami. Jadi ketika ada yang tertarik membeli dari 

sosial media kami, dia memasan lewat online terlebih dahulu dan 

besoknya dia datang di tempat penjualan kami dengan memastikan 

pakaian yang dia pesan”.
70

 

 

 Bahwasanya dari hasil wawancara dari ke-4 informan diatas yaitu 

setiap hari selalu ada pembeli yang datang. Beberapa penjual pakaian 

bekas juga yang menjual atau mempromosikan jualan nya di akun sosial 

medianya, baik dari postingan instagram dan live instagram, ada yang dari 

akun facebook dan akun whatsappnya. Disini ada juga yang memesan 

pakaian lewat online tetapi kita ingin mengambil barangnya pembeli 

datang ke tempat penjualan pakaian bekas.  

 Adapun informan mengenai minat pembeli pakaian bekas 

berdasarkan hasil wawancara: 

 Dari hasil wawancara dengan Endang, mengatakan; 

 “Saya berminat membeli pakaian bekas itu karena yang saya tau 

bahwa pakaian bekas itu pakaian impor dari luar negeri, model-model 

bajunya sangat bagus, apa lagi baju kameja-kameja nya, dan juga saya 

tidak mendapatkan pakaian nya robek- robek jadi terbilang kualitas nya 

masih bagus. Satu lagi harganya pun termasuk murah bagi saya.
71

 

 Sementara Linda zamalia, mengatakan;  

 “Saya mulai membeli pakaian bekas itu saat masih berada 

dikampung halaman saya, saya melihat beberapa penjual pakaian bekas di 

pasar, saya melihat baju-baju dan celana-celana nya, ternyata pakaian nya 
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itu masih bagus-bagus, masih layak untuk dipakai, dan apalagi harganya 

sangat bersahabat, murah-murah”.
72

 

 Adapun Hardiati, mengatakan; 

 “Saya mulai membeli pakaian bekas itu saat memasuki dunia 

perkuliahan, Karena  berniat ingin mengurangi pengeluaran uang saku 

saya jadi ketika ingin membeli pakaian, saya pergi melihat-lihat pakaian 

bekas dipasar terong, ternyata pakaian bekasnya masih bagus-bagus, 

modelnya juga terbilang keren-keren, kualitas pakaiannya pun juga bagus, 

dan pakaiannya masih layak untuk digunakan, dengan harganya yang 

ramah kantong, disitu saya mulai tertarik untuk membeli pakian bekas”.
73

  

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ke-3 informan diatas 

menunjukan bahwasanya pakaian bekas itu pakaian impor, karena dari luar 

impor model pakaiannya juga pasti bagus-bagus. Dan juga membeli 

pakaian bekas dapat mengurangi pengeluaran uang saku, pembeli 

mengetahui bahwasanya harga pakaian bekas terbilang murah dan ramah 

kantong untuk mahasiwa yang sedang merantau atau kos-kosan. Dengan 

memanfaatkan pembelian pakaian bekas dapat lebih berhemat. Dan juga 

model, kualitasnya dan kondisi bajunya pun masih sangat bagus.  

 Selain minat pembeli mengenai pakaian bekas ada juga alasan 

orang mengenai tidak membeli pakaian bekas yaitu dikarenakan harga dari 

pakaian bekas yang diperjualkan terlalu mahal, sedangkan pembeli 

mengetahui bahwa pakaian yang diperjual belikan adalah pakaian bekas, 

dan juga kesadaran masyarakat mengenai dampak pemakaian pakaian 

bekas yang menjadi alasan seseorang tidak membeli pakaian bekas. 
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 Adapun informan mengenai dampak penggunaan pakaian bekas 

berdasarkan hasil wawancara: 

 Dari informan hasil wawancara Ibu Wiwi, mengatakan: 

 “saya tau dampak dari pemakaian pakaian bekas, dapat 

membahayakan kesehatan bagi yang memakainya, tetapi kan melihat yang 

pembeli itu kebanyakan orang tua dan dewasa pasti sebelum memakainya 

pembeli mencucinya terlebih dahulu,  dan didalam sistem penjualan saya 

itu saya menyeleksi terlebih dahulu pakaian yang bersih dan masih layak 

untuk dipakai dan menyimpan pakaian yang sudah tidak layak untuk 

dipakai atau perjual belikan, dan selama penjualan saya belum  pernah 

mendapatkan pembeli yang komplain mengenai pakaian bekas yang dia 

dibeli ditoko saya.”
74

 

Selanjutnya informan dari wawancara Pak Ali, mengatakan; 

 “dampak dari penjualan pakaian bekas yaah bisa membahayakan 

kesehatan pembeli, tapi kan kita juga melihat kesadaran pembeli, pasti 

pembeli sudah mengetahui apa yang harus dilakukan ketika  sudah  

membeli pakaian bekas, mencuci atau merendamnya terlebih dahulu 

supaya kuman-kumanya mati atau hilang, dan selama berjualan saya 

belum mendapatkan pembeli komplain mengenai pakaian yang saya 

perjualkan”.
75

  

 Dan dari wawancara Pak Mansyur, mengatakan; 

 “Dampak pemakaian bekas itu bisa membahayakan bagi kesehatan 

pembeli, tapi melihat juga dari pakaiannya yang masih terbilang bagus-

bagus dan masih layak untuk digunakan apa salahnya untuk diperjual 

belikan, kita juga bisa kan mencuci dan merendamnya terlebih dahulu 

sebelum digunakan, jadi kuman atau bakteri yang ada dipakaian bisa 

hilang dan kembali bersih. Dan selama saya berjualan pakaian bekas 

Alhamdulillah belum pernah ada yang datang complain mengenai pakaian 

bekas yang saya jual”.
76

 

Kemudian Ibu Nisa, mengatakan; 

 “Saya tahu kok dampak dari pemakaian pakaian bekas, tetapi 

dalam sistem penjualan saya itu, saya mencuci pakaiannya terlebih dahulu, 

saya membawanya ketempat Loundry, sebelum membawahnya ketempat 

Loundry saya memisahkan terlebih dahulu pakaian yang masih layak 
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dipakai dan yang sudah tidak layak untuk di pakai, jadi pakaian bekas 

yang saya perjualkan itu sudah bersih”.
77

 

 Hasil wawancara dari ke-4 informan penjual diatas mengatakan 

bahwasanya semua telah mengetaui dampak dari pemakaian bekas yang 

mereka jual. Tetapi penjual juga melihat dari kesadaran pembeli dan juga 

pakaiannya yang masih sangat layak untuk digunakan. Ada penjual jual 

yang me Loundry jualannya terlebih dahulu sebelum diperjualkan dan 

penjual memisahkan terlebih dahulu pakaian yang masih bagus dan yang 

sudah tidak atau rusak. 

 Sementara  Endang, mengatakan: 

 “Saya tau dampak dari pemakaian bekas yang saya beli, tapi 

sebelum saya memakainya saya merendamnya semalaman dengan air 

sabun, lalu besoknya saya baru mencucinya, Alhamdulillah tidak ada 

permasalahan kulit atau gatal-gatal yang saya rasakan selama pemakaian 

bekas yang saya pakai”.
78

 

Selanjutnya Linda zamalia, mengatakan;  

 “Saya mengetahui dampak dari pemakaian bekas, mungkin ada 

kuman atau bakterinya kan, karena pakaian yang sudah dipakai oleh orang 

lain dan diperjual belikan. dan karna saya mengetahui itu maka sebelum 

memakai nya saya merendamnya dengan air hangat semalaman lalu 

mencuci dengan air sabun agar kuman-kuman yang ada dibakteri hilang. 

Dan dampak selama pemakaian bekas disaya itu alhadulillah tidak, saya 

tidak merasakan gatal-gatal atau penyakit kulit lainnya”.
79

 

 Dilanjutkan Hardiati, mengatakan; 

 “Saya tau dampak dari pemakaian bekas, tetapi selama pemakaian 

pakaian bekas saya tidak merasakan dampak dari pemakaian bekas yang 

saya beli baik itu gatal-gatal, kulit merah-merah ataupun permasalahan 
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kulit lain. Alhamdulillah pakaian bekas yang saya beli aman-aman saja. 

Tetapi setelah saya membeli pakaian bekas, saya merendamnya terlebih 

dahulu dengan air panas, agar kuman-kuman dipakaiannya mati atau 

hilang, lalu saya mencucinya dan memberikannya pewangi molto agar 

pakaian nya bersih dan wangi saat saya pakai”.
80

 

 Berdasarkan hasil dari wawancara dengan ke-3 informan diatas 

terkait dampak pembelian dan penggunaan pakaian bekas yaitu pembeli 

atau pengguna pakaian bekas telah mengetahui dampak dari pembelian 

pakaian bekas. tetapi dari hasil wawancara pengguna pakaian bekas diatas 

pembeli merendam dan mencuci pakaian bekasnya terlebih dahulu 

sebelum digunakan agar kuman dan bakteri yang ada di pakaian bekas 

hilang dan pakaian tersebut bersih dan dapat digunakan. Beberapa 

pengguna merendamnya dengan air panas dan juga dengan sabun dan 

memberikan nya pewangi molto. Maka dampak penggunaan pakaian bekas 

yang digunakan pembeli tidak ada sama sekali, pembeli tidak pernah 

merasakan gatal-gatal ataupun permasalahan kulit lainya saat pemakaian 

atau penggunaan pakaian bekas. 

 Adapun akad yang digunakan dalam transaksi jual beli yaitu akad 

Murabahah yaitu Kondisi dimana penjual dan pembeli mengetahui hasil 

laba yang akan diterima oleh penjual, yang sebelumnya telah disepakati 
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secara bersama oleh pembeli. Akad ini memungkinkan pembeli untuk 

mengetahui seberapa besar jarak keuntungan dan jarak harga jual yang 

akan diterima oleh penjual.  

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas  

 Adapun Proses informan terkait apakah penjual pakaian bekas 

mengetahui proses penjualan pakaian bekas diperbolehkan atau tidak 

dalam islam. 

Ibu Wiwi, mengatakan: 

 “Saya tidak mengetahui adanya larangan mengenai penjualan 

pakaian bekas didalam islam. Yang saya tau barang larangan yang 

diperjual belikan itu barang yang hasil dari  curian dan bukan hak 

milik saya. Dan pakaian bekas yang saya jual sudah menjadi hak milik 

saya karena saya sudah memesan dan membeli nya dipusat penjualan 

cakar di toddopuli.  Dalam transaksi jual beli tempat jualan saya tidak 

ada sama sekali unsur pemaksaan”.
81

  

 

Sementara itu Pak Ali, mengatakan: 

 “saya tidak tau adanya larangan jual beli pakaian di dalam islam, 

menurut saya boleh-boleh saja, apabila pakaian itu bermanfaat bagi 

yang memakainya, pakaian yang saya perjualkan itu masih bagus-

bagus dan kualitasnya juga masih bagus, masih layak untuk digunakan, 

jadi bermanfaat untuk pembeli, menurutku boleh-boleh saja. Didalam 

transaksi jual beli tidak ada sama sekali unsur paksaan”.
82

 

 

Kemudian Pak Mansyur, mengatakan; 

 “Saya tidah tau jika islam melarang memperjual belikan pakaian 

bekas, menurutku boleh-boleh saja, kan pakaian yang saya perjual 

belikan masih bagus-bagus kualitasnyapun juga bagus, masih bisa 

digunakan sehari-hari jadi tidak ada kerugian bagi pembeli ditoko 
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saya. Ditoko saya tidak ada unsur pemaksaan sama sekali pembeli bisa 

melihat langsung dan mengamil pakaian yang di beli”.
83

 

 

Selanjutnya Ibu Nisa, mengatakan: 

 “Saya tidak tau adanya larangan jual beli pakaian bekas dalam 

islam. Dan Pakaian bekas yang saya jual itu pakaian bekas yang masih 

bagus dan sudah di bersihkan. Jadi menurut saya pakaian bekas yang 

saya perjualbelikan itu sah saja dalam islam. Karena terbilang pakaian 

kan bermanfaat untuk menutupi tubuh. Kita juga tidak memperjualkan 

pakaian yang sudah robek, karena pakaian yang robek juga sudah tidak 

baik untuk digunakan dan pasti pembeli juga tidak akan membelinya. 

Dan dalam proses jual beli ditempat saya tidak ada sama sekali unsur 

peksaan kepada pembeli, pembeli bisa sesuka hati memili dan membeli 

pakaian yang di inginkan”.
84

 

 

 Berdasarkan uraian pada pedagang pakaian bekas diatas pada 

umunya tidak mengetahui ada atau tidaknya larangan penjualan 

pakaian bekas didalam islam. Adapun jenis Barang-barang yang tidak 

boleh dijual belikan dalam islam yaitu: Barang hasil curian, objek yang 

diperjual belikan yaitu barang yang terlarang atau haram, barang nya 

cacat (Rusak), dan bukan hak milik sepenuhnya.  Ternyata didalam 

larangan itu tidak ada menyebutkan pakaian bekas yang artinya 

penjualan pakaian bekas diperbolehkan.  

Adapun informan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh 

ustadz Ahmad syafi’I selaku tokoh agama beliau mengatakan: 

 “Ketika kita berbicara mengenai pakaian bekas, salahnya 

ada dimana? Tidak ada salahnya ketika pakaian bekas 

diperjualbelikan. Asal mula dari bermuamalah itu jual beli 

diperbolehkan. Tetapi tentunya harus melalui dengan syarat-syarat 

tertentu di dalam islam”.
85
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 Bahwasanya dari hasil wawancara ustadz ahmad syafi’I 

selaku tokoh agama mengatakan bahwa tidak ada salahnya 

seseorang memperjual belikan pakaian bekas, tetapi dengan 

mengikuti syarat-syarat jual beli di dalam Islam. 

Adapun tambahan dari ustadz Ahmad syafi‘i, mengatakan: 

 “Mengenai cacat pada pakaiannya, sebenarnya ketika kita 

berbicarajual beli sudah sangat jelas didalam al-qur’an. Dalam 

surahAl-baqarah tentang jual beli diperbolehkan. Selama didalam 

proses jual beli itu tidak ada ke rugian didalamnya”.
86

 

 

 Bahwasanya ketika memperjual belikan suatu barang, tidak 

boleh barang tersebut dalam keadaan cacat ataupun rusak. Karena 

akan mengakibatkan kerugian kepada pembeli barang tersebut. 

tetapi dari hasil wawancara penjual pakaian bekas diatas, 

bahwasanya pakaian yang diperjual belikan masih bagus-bagus, 

kualitas nya pun masih bagus, penjual telah memisahkan pakaian 

yang rusak atau cacat untuk tidak diperjual belikan.  

  Adapun tambahan infoman dari ustadz Ahmad Syafi’I, 

mengatakan:  

 “Setidaknya didalam jual beli itu ada 3 syarat inti ada 

namanya syarat aqid, sighat dan Mu’qud Alaih. ketika misalnya 

ada salah satu syarat ke tiga ini tidak terpenuhi, maka proses 

penjualan itu bisa dikatakan tidak sah. Dan ada juga 2 syarat 

lainya, yaitu syarat pertama itu dewasa dan sadar. Bagaimana kalau 

orang gila maka hukumnya tidak sah. Yg kedua syarat tidak ada 

unsur pemaksaan, ketika unsur jual beli terpaksa itu hukumnya 

cacat (haram) tidak boleh dilanjutkan. Adapun proses dalam 

transaksi jual beli nya yg pertama itu saling berhadap-hadapan, 
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kenapa saling berhadap-hadapan agar jelas akad nya, dan yg ke dua 

Qabul di ucapkan oleh orang yg di setujui oleh ijab, trus 

selanjutnya harus menyebutkan barang dan harga, bersesuaian ijab 

dan Qabul, tidak di kait kan dengan sesuatu, tidak di ikat oleh 

waktu, dan suci barangnya, bermanfaat, dapat diserahkan dan 

selanjutnya barang itu milik sendiri dan bukan wakil orang lain, 

jelas orang nya, dan diketahui oleh dua pihak”.
87

  

 

 Bahwasanya SAHnya dalam suatu transaksi harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu, apabila syarat-syarat tersebut 

tidak terlaksanakan maka jual beli itu bisa sebut tidak Sah atau 

batal.  

Dalam hasil wawancara ustadz Ahmad Syafi’I, menambahkan: 

 

 “Inti nya didalam proses jual beli pakaian bekas itu 

diperbolehkan, sah-sah saja. Tapi ingat ada syaratnya 3 kan. 

semisalnya baju bekas itu mengandu mudharat itu tidak diperboleh 

kan. Menjadi pertanyaan knpa kita membeli pakaian bekas itu 

sedangkan kita sdh tau baju bekas itu sudah cacat, ada keburukanya 

sedangkan didalam rasul fiqih  yg sering kita pelajari ketika 

misalnya kita dihadapkan dua sesuatu, ketika sesuatu itu 

kebanyakan kerusakannya maka tinggalkan lah”.
88

 

 

 Dengan demikian secara kontekstual, jual beli yang dibahas 

dalam hal ini ditemukannya kejanggalan karena objeknya yang 

bekas terpakai oleh orang lain. Tetapi pada dasarnya jual beli 

dalam islam terkait jual beli pakaian bekas sudah memenuhi rukun 

dan syarat dalam jual beli. 

 Dalam syarat jual beli terkait objek, barang yang 

diperjualbelikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. 
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Pakaian dijadikan  objek dalam jual beli ini merupakan barang 

yang dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan sehari-hari. 

 Dari semua penjelasan diatas maka dapat mengambil 

kesimpulan bahwa, praktik mu’amalah khususnya transaksi jual 

beli adalah jalan dimana untuk memenuhi kebutuhan manusia 

sehari-hari dalam menjalani kehidupan. Dalam hal ini jual beli 

pakaian bekas telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 

menurut aturan syara’. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun oleh peneliti 

dalam judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli 

Pakaian Bekas” maka dapat disimpulkan: 

1. Praktik jual beli pakaian bekas dikota Makassar telah memenuhi 

rukun dan syarat dalam mu’amalah yakni dalam transaksi jual beli 

ini terdapat orang yang berakad yaitu penjual pakaian bekas dan 

pembeli pakaian bekas yang telah memenuhi syarat yaitu baligh 

atau berakal, lalu mampu atau dapat membedakan hal yang baik 

dan hal yang buruk. Kemudian adanya ma’qud ‘alaih atau barang 

yang diperjualbelikan dalam hal ini adalah pakaian bekas. Dan 

penjualan pakaian bekas sudah memilih terlebih dahulu pakaian 

yang layak diperjualkan dan yang tidak layak untuk diperjualkan. 

Dalam proses pembelian pembeli sudah melihat terlebih dahulu 

kondisi barangnya yaitupakaian bekas, apakah terdapat robek atau 

tidak. Jadi tidak ada kerugian yang didapat oleh pembeli. 

2. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka di ketahui bahwasanya 

Analisis Hukum islam pada penjualan pakaian bekas di Bolehkan. 

karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli dalam 

islam yaitu, Penjual (pemilik pakaian bekas), ada Pembeli (orang 

yang membelanjakan hartanya), Barang yang diperjual belikan, 
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Sighat dan ijab qabul. Dan didalam transaksi jual beli pakaian 

bekas tidak ada sama sekali unsur paksaan didalam. Dan juga 

Tidak ada unsur kerugian didalamnya dikarenakan penjual telah 

memisahkan terlebih dahulu pakaian yang masih layak untuk 

dipergunakan. Barang-barang yang tidak boleh dijual belikan 

dalam islam yaitu: Barang hasil curian, objek yang diperjual 

belikan barang yang terlarang atau haram, barang nya cacat 

(Rusak),bukan hak milik sepenuhnya.  Ternyata didialam larangan 

itu tidak ada menyebutkan pakaian bekas artinya penjualan pakaian 

bekas diperbolehkan.  

B. Saran 

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan 

diharapkan dapat meminimalisasi masuknya impor pakaian bekas. 

Serta tidak hanya membuat peraturan larangan impor, namun juga 

mengatur mengenai pembatasan, dan pengawasan pakaian bekas 

yang masih beredar sampai saat ini. Selain untuk menertibkan, 

upaya menekan peredaran pakaian bekas, hal ini dimaksudkan agar 

tidak ada usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan syara’ dan 

peraturan pemerintah dalam berbisnis. 

2. Untuk para pembeli pakaian bekas sebelum melakukan akad jual 

beli harus lebih memperhatikan baik dan buruknya dalam memilih 

barang yang akan dibeli, dan agar terlebih dahulu melakukan 

pengamatan dengan baik dan jeli terhadap objek jual beli dengan 
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memperhitungkan kondisi dan kelayakan barang yang akan dibeli, 

sehingga diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai 

dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian, baik kerugian diri 

sendiri maupun kerugian negara. Dan dalam Pengunaannya 

pembeli sebaiknya merendam pakaiannya menggunakan air panas 

terlebih dahulu lalu mencucinya agar kuman dan bakteri yang ada 

didalam pakaian hilang dan bersih. Sehingga tidak megakibatkan 

permasalahan kulit setelah pemakaian pakaian bekas. 
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Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Watampone pada tahun 2012 s.d 2015 dan 
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Dokumentasi 

 

Wawancara dengan Ibu Wiwi (penjual pakaian bekas) 

8 Juli 2022 Di Kota Makassar 

 

 

Wawancara dengan Pak Ali (penjual pakaian bekas) 

7 Juli 2022 Di Kota Makassar 
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Wawancara dengan Pak Mansyur (penjual pakaian bekas) 

7 Juli 2022 Di Kota Makassar 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ibu Nisa (penjual pakaian bekas) 

13 Juli 2022 Di Kota Makassar 
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Wawancara dengan Ustadz Ahmad Syafi’i 

13 Juli 2022 Di Kota Makassar 

 

 

 

 

Wawancara dengan Linda Zamalia (Pembeli pakaian bekas) 

7 Juli 2022 Di Kota Makassar 
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Wawanara Dengan Endang (Pembeli Pakaian Bekas)  

7 Juli 2022 Di Kota Makassar 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Hardiati (Pembeli pakaian bekas) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Pertanyaan Kepada Penjual: 

1. Apa alasan anda brerjualan Pakaian Bekas? 

2. Bagaimana Minat Pembeli pada penjualan pakaian bekas anda? 

3. Bagaimana cara anda menawarkan pakaian bekas kepada pembeli? 

4. Apakah anda mengetahui dampak dari pemakaian pakaian bekas? 

5. Apakah anda mengetahui adanya larangan penjualan  pakaiab bekas di dalam 

islam? 

Pertanyaan Kepada Pembeli: 

1. Apa alasan anda membeli pakaian bekas? 

2. Apakah anda mengetahui dampak pemakaian pakaian bekas? 

3.Apa ada permasalahan kulit yang anda rasakan selama pemakaian pakaian 

bekas? 

4. Bagaimana kualitas pakaian bekas menurut anda? 

Pertanyaan Kepada Ustadz: 

1. Bagaimana Menurut anda mengenai hukum islam terhadap Pratik jual beli 

pakaian bekas, apakah diperbolehkan atau tidak? 
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SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI 
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