


ABSTRAK 
 
 
 Mengamati perkembangan Hukum Islam di Indonesia saat ini ternyata yang banyak 
mengalami perkembangan adalah lingkungan Hukum perdata (mu’amalat) sehingga tidak 
bisa diterapkan secara langsung aturan hukum yang ada terhadap praktek-paraktek yang 
tergolong baru tersebut. Namun walaupun begitu pada saat ini dapat ditemui praktek jual beli 
yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Praktek jual beli yang dimaksud adalah jual 
beli barang berharga bukan hanya jual beli makanan ringan (jajan). Praktek jual beli yang 
dilakukan oleh anak belum dewasa mungkin karena didorong oleh keadaan ekonomi keluarga 
yang tidak mencukupi, kemudian anak tersebut mencari pekerjaan kepada orang lain dan 
pekerjaan tersebut mengharuskan untuk melakukan akad jual beli. 
 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), bersifat diskriptif 
analitik, dengan menggunakan pendekatan  normative yuridis.Sumber data yang digunakan 
adalah berupa kitab-kitab fiqh khususnya pada bab al-buyu’ dan buku-buku Hukum 
keperdataan yang berlaku di Indonesia.  Analisis dilakukan secara kualitatif melalui metode 
deduktif dan metode komparatif. 
 
 Persamaan antara Hukum Islam dengan KUH Perdata dalam masalah jual beli oleh 
anak belum dewasa adalah tidak dibolehkannya anak yang belum dewasa melakukan suatu 
perjanjian yakni jual beli barang berharga. Menurut kebanyakan ulama (Imam Abu Hanifah, 
Imam Ahmad ibn Hanbal) jual beli oleh anak belum dewasa boleh dilakukan asal anak 
tersebut sudah mumayyiz dan ada izin dari walinya, sedangkan menurut KUH Perdata 
dengan menghubung-hubungkan antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, anak 
belum dewasa berada di bawah pengawasan seorang wali dalam bertindak Hukum 
keperdataan. 
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