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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

Orang- orang mukmin dalam Islam didorong untuk bekerja keras, 

karena pada hakikatnya kehidupan di dunia ini merupakan kesempatan yang 

tidak akan pernah terulang untuk berbuat kebaikan atau sesuatu yang 

bermanfaat bagi orang lain. Hal ini menguji orang-orang mukmin, siapakah 

diantara mereka yang paling baik dan tekun dalam bekerja. Allah berfirman, 

ُ  َُ ْ ، َُ ُ ْ ،َ ْ َ ُ ،َ َ  ا ،َ َُ ، ْاَ  ِ ُْْ ، ْاَ ُ ْ  ٌ،   َاِ ْ ،َ َ َ ، ْاَ ْ َا،َ  ْاََ  َا،اَِ  ْْ
Artinya, “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa 

di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha 

Pengampun.” (QS. Al-Mulk ayat 2). 

 

Selain itu,   hadith yang diriwayatkan imam Bukhari, Ibn Majah, dan Imam 

Ahmad, Rasulullah juga bersabda, 

، س  ،قَ َل،َم ، ََ َل،َ َ ٌد، ،َ  ،َ ُس ِل، ه،ص ى، ه،      ، مِْقَد ِم، ضي، ه، 
، ا  م،َ  َن، َْأُ ُل، ِ،َ إَن،نّي، ه،َد  َد،    طََ  ما ،َقُط،َ  ْْرا ،َم ، َن، َ ُْ َل،ِم ،َ َ ِل،َ ِد

 م ،َ َ ِل،َ ِدِ،
Dari al-Miqdam (bin Ma‟di Karib) bawasanya Rasulullah saw. bersabda: 

“Tidaklah sama sekali seseorang dari kalian memakan makanan yang lebih 
baik daripada ia memakan hasil kerjanya sendiri. Dan sungguh Nabi Dawud 

as. makan dari hasil kerjanya sendiri.
1
 

Islam mengajarkan manusia untuk mencari kehidupan yang baik di 

dunia dan di akhirat. Diantaranya dilakukan dengan cara kegiatan muamalah 

                                                           
1
 Misbahul Munir, Ajaran- Ajaran Ekonomi Rasulullah, Kajian Hadis Nabi dalam Perspektif 

Ekonomi (Malang: UIN Malang Press, 2007), 105- 107. 
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yang merupakan kegiatan ekonomi yang bersumber dari syariat Islam.
2
 

Ekonomi didefinisikan sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka 

untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta mendistribusikannya untuk 

keperluan konsumsi.
3
 

Kegiatan ekonomi merupakan wujud dari kegiatan manusia guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, meliputi kegiatan produksi, 

distribusi, konsumsi ataupun kegiatan lain yang berhubungan. Setiap kegiatan 

ekonomi harus memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Kegiatan ekonomi harus dilakukan secara terus-menerus atau dapat 

diartikan dalam pengetian tidak terputus-putus. 

2. Kegiatan ekonomi tersebut harus dilakukan secara terang-terangan  

atau dalam lingkup pengertian yang sah (legal). 

3. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan guna memperoleh keuntungan, 

baik keuntungan tersebut untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.
4
 

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak dapat terpisahkan 

dari kehidupan umat islam, oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus dilandasi 

dan diikat oleh nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Quran dan 

Hadith.
5
 Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal 

akhirat. Segala aktivitas manusia di dunia haruslah berdasarkan ketetapan 

Allah SWT. Sebab segala aktivitas manusia di dunia akan dimintai 

pertanggungjawabannya di akhirat nanti.
6
 

Peradaban manusia yang semakin berkembang menuntut peningkatan 

terhadap kebutuhannya. Dalam sistem ekonomi, konsumsi diartikan sebagai 

permintaan, sedangkan produksi merupakan penawaran.
7
 Peningkatan 

                                                           
2
 Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer (Yogyakarta: VII Press, 2000), 41. 

3
 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 8. 

4
 Agung Eka Purwana, Hukum Ekonomi (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), 15. 

5
 Didin Hafiduddin, Islam Aplikatif (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 28. 

6
 Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15. 

7
 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 21. 



52 

 

 

terhadap kebutuhan manusia memaksa peningkatan terhadap produksi 

sehingga tercapai keseimbangan antara keduanya. Peningkatan terhadap 

produksi inilah yang membuat banyak produsen ataupun pelaku bisnis 

bermunculan.  

Banyaknya pelaku bisnis yang bermunculan menimbulkan persaingan 

usaha diantara mereka. Hal ini dikarenakan banyak pelaku bisnis bergerak 

dibidang bisnis yang sama sehingga diperlukan penanda untuk membedakan 

produk mereka dengan produk pelaku bisnis lain. Penanda produk ini pun 

semakin berkembang sehingga sudah seperti menjadi suatu hal yang wajib 

dalam dunia bisnis, sehingga memunculkan perlindungan hukum atas hasil 

karya cipta tersebut. Perlindungan ini dikenal dengan Hak Kekayaan 

Intelektual (HAKI).
8
 Hak kekayaan intelektual mencakup beberapa aspek 

yakni,  

1. Hak Cipta, diatur dalam UU no. 19 tahun 2002 

2. Paten, diatur dalam UU no. 14 tahun 2001 

3. Merek, diatur dalam UU no. 15 tahun 2001 

4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman, diatur dalam UU no. 29 tahun 

2000 

5. Rahasia Dagang, diatur dalam UU no. 30 tahun 2000 

6. Desain Industri, diatur dalam UU no. 31 tahun 2000, dan 

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diatur dalam UU no. 32 tahun 

2000.
9
 

Aspek Hak Kekayaan Intelektual salah satu diantaranya adalah merek. 

Merek merupakan aset yang sangat berharga. Dengan merek yang diseleksi 

dan dipelihara secara baik, perusahaan dapat menjalankan dan 

                                                           
8
 Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber 

dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Lihat, Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 

Intellectual Property Rights (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 9. 
9
 Ibid, 17. 
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mengembangkan bisnisnya. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, 

huruf- huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur 

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang dan jasa.
10

  

Peranan merek sangatlah penting dalam dunia bisnis. Hal ini dijelaskan 

dalam konsideran UU no. 15 tahun 2001 tentang Merek bagian menimbang 

butir a, yang berbunyi: 

bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-

konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan 

Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan 

usaha yang sehat;
11

 

 

Merek dapat mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat 

disebabkan karena sifat merek yang dapat membedakan asal muasal, kualitas 

serta keterjaminan keaslian suatu produk barang maupun jasa. Merek diakui 

dan dilindungi apabila suatu merek telah menempuh pendaftaran merek dan 

juga uji substansif.
12

 Harga suatu produk kadangkala mahal bukan karena 

produk itu sendiri, akan tetapi yang menyebabkan mahal itu adalah merek 

suatu produk tersebut.
13

 

Dalam dunia bisnis banyak merek bermunculan, akan tetapi hanya 

segelintir merek saja yang menjadi terkenal. Bahkan terkadang orang lebih 

mengenal mereknya daripada produk yang diusung. Orang tertarik pada suatu 

produk tergantung pada mereknya. Hal ini menjadi penyebab pelaku bisnis 

lain ingin memproduksi dengan produk dan merek yang sama, sehingga ijin 

dari pemilik merek diperlukan.  

Hak kekayaan intelektual mengatur perjanjian dalam penggunaan 

karya orang lain melalui perjanjian lisensi. Dari segi bisnis lisensi dapat 

diartikan perluasan usaha seorang produsen dan sekaligus meningkatkan 

                                                           
10

 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010), 208- 209. 
11

 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 no. 110, Undang- Undang No. 15 Tahun 

2001, tentang Merek. 
12

 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia  (Bandung: Refika 

Aditama, 2010), 10. 
13

 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 329. 
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perolehan keuntungan.
14

 Lisensi merupakan ijin yang diberikan oleh pemilik 

kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk 

menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang diberi perlindungan dalam 

jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. 
15

 

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau 

Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan 

dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya 

dengan persyaratan tertentu.
16

 

 

Islam juga mengenal bentuk perjanjian. Perjanjian dalam hukum Islam 

Disebut dengan akad, berasal dari kata al-„aqd yang berarti mengikat, 

menyambung, dan menghubungkan. Akad berarti tindakan hukum dari dua 

pihak yang merupakan pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari 

satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain.
17

 

Ketertarikan konsumen terhadap suatu merek lebih pada substansi tak 

berwujud yang terkandung dalam merek tersebut terlebih apabila merek 

tersebut adalah merek ternama. Ketika mereka menggunakan produk dengan 

merek tertentu menimbulkan karisma tersendiri bagi mereka. Keinginan 

menjadi sorotan publik menjadikan penggunaan barang bermerek penting bagi 

mereka. Penyebab ini menjadikan permintaan terhadap suatu merek semakin 

meningkat. 

Beberapa konsumen menginginkan mereka menggunakan merek 

ternama dalam produk yang mereka gunakan. Dunia konveksi menjadi salah 

satu contoh dari pelampiasan konsumen untuk mewujudkan keinginan mereka 

terhadap penggunaan logo suatu merek. Konsumen memesan suatu produk 

untuk kemudian dibubuhkan merek yang mereka inginkan. Dalam hal ini 

perusahaan konveksi yang menerima pesanan dari konsumen, tidak 

                                                           
14

 Gatot Supramono, Hak Cipta Dan Aspek- Aspek Hukumnya  (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

48. 
15

 Karjono, Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi 

Elektronik (Bandung: Alumni, 2012), 154. 
16

 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 85, Undang- Undang No. 19 tahun 

2002, tentang Hak Cipta. 
17

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68- 69. 
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mempunyai lisensi dengan pemilik merek tersebut sehingga, secara tidak 

langsung pemilik merek pun dirugikan. 

Salah satu perusahaan konveksi yang menjadi tujuan konsumen untuk 

mewujudkan keinginan mereka adalah Fiesta. Penerapan sistem pesanan di 

perusahaan konveksi Fiesta membuat beberapa konsumen mereka memesan 

produk konveksi dengan membubuhkan logo suatu merek ternama dalam 

produk yang mereka pesan.
18

 

Sistem pesanan terkadang membuat perusahaan konveksi seperti 

Fiesta memberikan job order pada pihak lain ketika perusahaan mendapatkan 

pesanan berlebih terutama apabila deadline dari pesanan tersebut mendesak.  

Dari pengalihan order tersebut, pengupahan yang didapat dari pihak 

yang mengambil order dari Fiesta tidak sama dengan harga yang didapat 

Fiesta dari konsumen. 

Sedangkan Islam mengajarkan penjual dan pembeli melakukan jual 

beli secara jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya. Dalam 

riwayatnya, Nabi bersabda bahwa para pedagang yang jujur, benar, dan sesuai 

ajaran Islam dalam berdagang, didekatkan para Nabi, para sahabat, dan orang 

yang mati shahid pada hari kiamat. 

، ارم ى} اَت ِجُر، اَصُد ُق، َأِمُن،َمَع، اَِ ِ َن،َ  اِصِدِقَن،َ  اُشَهَد ِء،    }  

“Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya dikumpulkan bersama para Nabi 
dan sahabat- sahabat dan orang- orang yang mati shahid (riwayat 

Turmudhi).
19

 

 

Berkaitan dengan masalah diatas, penulis terdorong untuk mengetahui 

lebih lanjut terhadap masalah produksi di Fiesta Ponorogo. Karena 

ketertarikan ini  penulis menuliskan dalam judul “TINJAUAN HUKUM 

ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS KONVEKSI DI 

                                                           
18

 Wawancara dengan bapak Ismajid. Lihat transkip wawancara kode 08/8-W/F-2/22-I/2015. 
19

 Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 72. 
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PERUSAHAAN KONVEKSI FIESTA DI DESA NGUNUT 

KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO”. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, terdapat dua masalah 

yang menonjol. Dua masalah tersebut secara rinci dapat diuraikan dalam 

pernyataan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan logo suatu 

merek berdasarkan pesanan konsumen dalam praktek bisnis konveksi 

di Fiesta Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan dalam 

pengalihan pengerjaan job order dalam praktek bisnis konveksi di 

Fiesta Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan pernyataan dari rumusan masalah diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan terhadap tujuan dari penelitian ini, diantaranya sebagai 

berikut,  

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

penggunaan logo suatu merek berdasarkan pesanan konsumen dalam 

praktek bisnis konveksi di Fiesta Ponorogo. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem 

pengupahan dalam pengalihan pengerjaan job order dalam praktek 

bisnis konveksi di Fiesta Ponorogo.  

 

D. Manfaat Penelitian. 

Manfaat dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua manfaat, 

yakni 

1. Secara teoritis 

Untuk memberikan informasi dan sumbangsih pemikiran ilmiah bagi 

penelitian selanjutnya dalam bidang muamalah mengenai hal- hal dalam 

transaksi bisnis.  

2. Secara praktis 

a. Untuk dapat dijadikan acuan dalam dunia konveksi baik 

perusahaan Fiesta maupun perusahaan- perusahaan lain dalam hal 

pelayanan mereka. 

b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar 

sarjana dalam bidang hukum Islam (Syari’ah). 

 

E. Telaah Pustaka. 

Penelitian ini mengulas bagaimana perjanjian suatu perusahaan 

menjalankan bisnisnya dalam bidang produksi konveksi dengan sistem 

pesanan. Dalam pengerjaan produksi ini ada order yang tidak dikerjakan 

sendiri serta ada beberapa permintaan konsumen untuk  membubuhkan logo 

suatu merek dalam pesanannya. 
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 Buku karangan Rustam Efendi, Produksi dalam Islam, 2003. Dalam 

buku ini membahas tentang hal- hal mengenai produksi secara umum yang 

kemudian diperbandingkan dengan teori produksi dalam Islam.
20

  

Selain itu skripsi Rizka Fitriyah, Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang 

Ekonomi Islam Dalam Bidang Produksi, 2010. Menjelaskan banyaknya para 

pelaku ekonomi yang tidak berlandaskan etika dalam berproduksi, etika 

produksi yang utama menurut Yusuf Qardhawi adalah alam dan bekerja.
21

 

Skripsi Miftahul Roifah, Analisa Fiqh Terhadap Jual Beli Salam di 

Sub Business Center Sophie Martin Kota Madiun, 2008. Skripsi ini membahas 

analisa fiqh terhadap sistem jual beli salam, penyelesaian wanprestasi, serta 

akibat hukum dalam jual beli salam di Sub Business Center Sophie Martin 

kota Madiun. Kesimpulan dari skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan 

sistem salam, penyelesaian wanprestasi, serta akibat hukumnya sudah sejalan 

dengan fiqh Islam.
22

 

Skripsi Minati Maulida, Analisis Akad Salam Terhadap Jual Beli 

Delivery Order (DO) di Bulog Sub Divre XIII Ponorogo, 2010.  

Menyimpulkan bahwa praktek jual beli delivery order di Bulog Sub Divre 

XIII tidak bertentangan dengan sistem akad salam karena keduanya memiliki 

kesamaan, serta memperjualbelikan DO itu tidak diperbolehkan yang mana 

juga tidak berseberangan dengan hukum fiqh dimana tidak diperbolehkan 

menjual barang yang sudah dipesan.
23

 

Dari berbagai penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan belum 

adanya penelitian yang lebih mendalam terhadap tinjauan hukum Islam 

terhadap praktek bisnis konveksi di perusahaan Fiesta ponorogo, sehingga 

penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dalam penelitian ini. 

Selain itu, terdapat buku- buku yang mengulas tentang perjanjian 

dalan Islam seperti Hukum Perjanjian Islam; Konsep, Regulasi, dan 

                                                           
20

 Rustam Efendi, Produksi dalam Islam (Yogyakarta: Magistra Insania Press dan MSI UII, 

2003). 
21

 Rizka Fitriyah, Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Ekonomi Islam Dalam Bidang 

Produksi (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2010). 
22

 Miftahul Roifah, Analisa Fiqh Terhadap Jual Beli Salam di Sub Business Center  Sophie 

Martin Kota Madiun (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2008). 
23

 Minati Maulida, Analisis Akad Salam Terhadap Jual Beli Delivery Order (DO) di Bulog 

Sub Divre XIII Ponorogo (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2010). 
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implementasi karangan Abdul Ghafur Anshori tahun 2010, dan Hukum 

Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat 

karangan Syamsul Anwar tahun 2010. 

 

F. Metode Penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada 

kegiatan di kancah kerja penelitian.
24

  

 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat dialami. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami 

(natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih 

dipentingkan dari pada hasil, dan analisis dilakukan secara induktif.
25

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di perusahaan konveksi 

“Fiesta” di desa Ngunut, kecamatan Babadan, kabupaten Ponorogo. 
dengan pertimbangan, perusahaan ini merupakan perusahaan konveksi 

yang masih aktif berproduksi dan terjadi praktik yang menjadi fokus 

                                                           
24

 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34. 
25

 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2003), 3. 
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penelitian serta lokasi yang tidak terlalu jauh sehingga mempermudah 

peneliti untuk melakukan penelitian. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data utama penelitian ini mengacu pada penelitian 

kualitatif yakni berasal dari wawancara pada pihak- pihak yang terkait 

serta berasal dari observasi atau pengamatan. Data pada penelitian ini 

berasal dari observasi di perusahaan serta wawancara dengan pemilik 

perusahaan, yakni bapak H. Ismajid dan pihak-pihak yang mendukung 

seperti karyawan serta pihak yang bekerjasama dengan perusahaan.  

b. Data Sekunder 

Data-data tambahan sebagai pelengkap berasal dari 

dokumentasi peneliti terhadap hal yang dapat mendukung penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview (Wawancara) 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan lisan 

melalui percakapan dan berhadap muka dengan orang yang dapat 

memberikan keterangan terhadap peneliti. Wawancara dipakai untuk 

melengkapi data yang diperoleh dari observasi.
26

 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

snowball technique
27

 dimana informan utama (pemilik perusahaan 

yaitu Bapak H. Ismajid) dimintai keterangan pertama selanjutnya 

informan utama diminta menunjuk informan lain untuk mendapatkan 

keterangan lebih lanjut begitu seterusnya sampai pada taraf ketuntasan. 

b. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang akan diteliti.
28

 Karena terlibat dalam 

pengamatan, peneliti harus memperhitungkan sampai manakah 
                                                           

26
 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 

64. 
27

 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka 

Setia, 2009), 129. 
28

 Koentjaraningrat, Metode- metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1991), 44. 
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peneliti dapat mempengaruhi hasil dari pengamatannya. Ada dua hal 

yang harus dikaitkan peneliti dalam setiap pengamatan, yakni 

informasi (misalnya mengenai apa yang terjadi dalam perusahaan 

konveksi Fiesta) dan konteks (hal-hal yang berkaitan). Semakin 

banyak informasi yang dikumpulkan makin baik, oleh karena itu, 

pengamatan harus luas dan observasi yang dilakukan harus lengkap.
29

 

c. Dokumen 

Dokumen dapat dartikan sebagai catatan tertulis yang 

berhubungan dengan suatu peristiwa, baik yang dipersiapkan maupun 

tidak dipersiapkan yang dapat mendukung terhadap suatu penelitian.
30

 

Ini digunakan untuk memperoleh data tentang letak geografis 

perusahaan Fiesta serta pelayanannya terhadap pembeli. 

 

 

6. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing  

Data yang diperoleh diperiksa kembali semua terutama dari 

segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara 

satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok 

kata. 

b. Pengorganisasian Data 

Proses menyusun dan mensistematisasikan data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan 

sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. 

c. Analisis Data 

                                                           
29

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 77- 

78. 
30

 M. Djunaedi Ghany dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 
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Proses menyusun data agar data yang diperoleh dapat 

ditafsirkan.
31

 

7. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam analisis data 

adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode yang berawal dari 

fakta- fakta yang bersifat khusus melalui peristiwa- peristiwa yang konkret 

yang kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan- kesimpulan 

yang bersifat umum.
32

 

Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data merupakan 

langkah- langkah yang umum, yakni reduksi data, display data, serta 

mengambil kesimpulan dan verivikasi. 

Reduksi data merupakan proses dimana data-data dari lapangan 

disederhanakan dengan cara memilih hal-hal yang pokok yang sesuai 

dengan dengan fokus penelitian. 

Display data adalah proses pengelompokan data. Data yang 

terkumpul dikelompokkan sesuai dengan kriteria masing masing data 

sehingga mempermudah untuk peneliti melihat gambaran keseluruhan 

atau bagian tertentu dari penelitian. 

Mengambil kesimpulan dan verifikasi, langkah ini dimulai dengan 

mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan 

sebagainya yang mengarah pada penelitian.
33

 

 

G. Sistematika Pembahasan. 

Sistematika pembahasan merupakan susunan untuk mempermudah 

penulisan sehingga tidak keluar dari jalur masalah yang hendak diteliti. Dalam 

penelitian ini sistematika pembahasan yang digunakan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

                                                           
31

 Damanuri, Metodologi, 153. 
32

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi, 2004), 47. 
33
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Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, metodologi penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan 

yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis 

data. Sistematika pembahasan juga merupakan bagian dari bab ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pembahasan dalam bab ini merupakan landasan yang dipakai 

untuk menganalisis masalah yang dibahas, meliputi segala hal 

tentang akad seperti pengertian akad, rukun dan syarat akad, 

macam- macam akad, akad salam dan akad ijarah. 

BAB III : GAMBARAN UMUM FIESTA PONOROGO 

Bab ini menjelaskan hal- hal yang merupakan gambaran umum 

dari Fiesta ponorogo meliputi profil, bidang yang digeluti, konsep 

produksi, serta sistem pemasaran yang dipakai. 

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK 

BISNIS KONVEKSI DI FIESTA PONOROGO 

Bab ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan 

penggunaan logo suatu merek berdasarkan pesanan konsumen 

dalam praktek bisnis konveksi di Fiesta Ponorogo dan tinjauan 

hukum Islam terhadap sistem pengupahan dalam pengalihan 

pengerjaan job order dalam praktek bisnis konveksi di Fiesta 

Ponorogo 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi ini yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan, 

saran-saran dan diakhiri penutup. 
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BAB II 

AKAD DALAM ISLAM 

A. Pengertian Akad. 

Akad atau dalam kata lain ikatan, keputusan, penguatan, perjanjian, 

kesepakatan, atau transaksi meruapakan suatu hal yang dapat diartikan 

sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai nilai syariah.
34

 Secara bahasa 

(etimologi) Akad berasal dari bahasa Arab al-„aqd bentuk jamaknya al-„uqud 

yang mempunyai arti, mengikat, sambungan, dan janji.
35

 

Adapun secara istilah (terminologi), akad merupakan kesepakatan 

bersama (pertalian) yang telah disetujui oleh kedua belak pihak yang 

bersangkutan. Hal ini ditandai dengan pernyataan ijab dan kabul dari kedua 

belah pihak. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian 

akad secara istilah, diantaranya : 

1. Wahbah al-Zuhaili, 

، َ ََْرُ، ،َ َِ ِ،اُ،ِ ْ  َِ  ُا،ِ ْ َ ٍا،ِ َقُ  ٍل،  ى،َ ْجِ،َمْشُر ٍو، َْْ  ُ،  

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan 
penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh 

kepada objek perikatan (perjanjian).”36
 

                                                           
34

 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 35. 
35

 Qomarul Huda, Fiqh Mu‟amalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 25- 26. 
36

 Hasbi Hasan, Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam 

Kontemporer (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 103. Lihat pula Burhanuddin, Hukum Bisnis 

Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2011), 79- 80. 
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2. Hasbi ash-Shiddieqy yang mengutip dari pengertian al-Sanhury 

menyatakan bahwa akad adalah, 

 ِ ْ  َِ  ُا،ِ ْ َ ٍا،ِ َقُ  ٍل،َ َ ى،َ ْجِ،َمْشُر ِو، َْْ ُ ُت، اتَْرَ ِضى
“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan shara‟ yang menetapkan 
kerelaan kedua belah pihak.”37

 

 

3. Buku II Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa akad adalah 

kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
38

 

Pada intinya akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, 

dalam pengertian masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban 

mereka masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati 

bersama.
39

 

 

B. Rukun Akad. 

Suatu akad dapat terbentuk apabila sudah terpenuhinya unsur- 

unsurnya, yakni rukun akad dan syarat akad. Rukun merupakan unsur- unsur 

                                                           
37

 Hasbi Ash-Shieddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah  (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 21. 
38

 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 15. 
39
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yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu dapat terwujud karena adanya 

unsur- unsur yang dapat membentuknya.
40

  

Menurut mayoritas ulama, rukun akad terdiri dari tiga komponen, 

yaitu sighah (ungkapan kesepakatan, pernyataan ijab dan kabul), al- a>qidain 

(pihak yang melakukan akad, subjek akad) dan al- ma’qu>d ‘alaih (objek akad) 

atau al- mah{al (keadaan atau tujuan yang dikehendaki dalam akad). 

Sedangkan menurut madhhab Hanafi, rukun akad hanya sighah, yang 

diwujudkan dalam bentuk pernyataan ijab dan kabul, sedang yang lain yang 

dimana disebut rukun oleh jumhur ulama, bagi madhhab Hanafi dipandang 

dengan lawa>zim al ‘aqd (hal- hal yang mesti ada dalam pembentukan akad). 

Selain itu, madhhab Hanafi menambahkan satu hal lagi dalam lawa>zim al 

‘aqd, yakni maudu>’ al- ‘aqd (akibat hukum).
41

 Sementara dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah pasal 22 disebutkan rukun akad terdiri atas, pihak- 

pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.
42

 

1. Shighah 

a. Cara pengungkapan sighah, secara umum yang paling jelas dan diakui 

adalah dengan ucapan.
43

 Ucapan haruslah jelas dan tidak menimbulkan 

                                                           
40

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 
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 Hasan, Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah, 106- 107. 
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banyak penafsiran dalam pengunggkapannya. Selain ucapan, sighah 

juga dilakukan dengan cara- cara yang lain, yakni 

a. 1. dengan tulisan (kitabah), yang mana harus dipahami oleh kedua 

belah pihak. Sesuai dengan kaidah 

  اِ َت  َُ ،َ  اِْ َ اِ،
“Tulisan itu sama dengan ucapan.” 

a. 2. dengan isyarat. Ini di tujukan bagi orang yang tidak mampu 

mengucapkan dengan ucapan ataupun tulisan dalam 

melaksanakan ijab dan kabul. Sesuai dengan kaidah  

  ِاَ  َ ُا، مْ ُهْ َدُ ،ِأَْ َرَ ،َ  ْا ََْ  ِن، ِ اِ َ  نِ،
“Isyarat bagi orang yang bisu sama dengan ucapan lidah.” 

a. 3. ta’at}i (saling memberi), seperti orang yang meberikan sesuatu 

pada orang lain, dan orang tersebut membalas dengan pemberian 

yang tidak ditentukan besarnya pemberian itu.  

a. 4. lisan al-h}al, sebagian ulama mengungkapkan bahwa apabila 

seseorang meletakkan suatu barang dihadapan orang lain tanpa 

adanya keterangan, maka dipandang telah ada akad titipan 

diantara keduanya.
44

 

b. Kesesuaian antara ijab dan kabul. Ketika ijab dan kabul tidak terjadi 

kesesuaian, akan menimbulkan simpang siur yang dapat menimbulkan 

persengketaan yang dilarang dalam agama Islam. 

                                                           
44

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 47- 49. 
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c. Menggambarkan kesungguhan pihak- pihak yang melakukan 

kesepakatan, tidak ada ancaman atau keterpaksaan dalam 

melakukannya.
45

 

2. Al- A<qidain (pihak yang melakukan akad, subjek akad) 

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan akad dengan siapa 

saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh 

undang-undang untuk melakukan akad. Tindakan seseorang dalam 

melakukan akad dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni; 

a. Seseorang bertindak untuk dan atas namanya sendiri jika seseorang 

berkepentingan sendiri dalam melakukan akad dan dia sudah cakap 

menurut hukum. 

b. Seseorang bertindak atas nama sendiri namun untuk kepentingan 

orang lain jika dia seorang wali yang bertindak atau melakukan akad 

untuk kepentingan anak yang dibawah perwaliannya. 

c. Seseorang yang bertindak untuk dan atas nama orang lain jika dia 

seorang pemegang kuasa dari orang lain untuk melakukan akad.
46

 

Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum, dalam hal ini adalah 

akad, seringkali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. 

Subjek akad terdiri dari dua macam, yakni manusia dan badan hukum.
47
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3. Al- Ma’qu>d ‘alaih (objek akad) 

Al- Ma’qu>d ‘alaih merupakan sesuatu yang dijadikan objek akad 

dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Sesuatu itu dapat 

berupa barang (benda berwujud) seperti barang- barang dagangan, sesuatu 

yang tidak berwujud seperti dalam akad pernikahan, dan dapat berupa 

kemanfaatan seperti upah- mengupah.
48

 Ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi dalam objek akad, yakni; 

a. Barang yang dikehendaki harus ada ketika akad
49

 

Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak 

sah dijadikan objek akad seperti jual beli anak hewan yang masih 

dalam kandungan induknya.  

Ulama berbeda pendapat mengenai syarat ini. Ulama 

Syafi’iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai barang 

yang tidak tampak kecuali dalam beberapa hal seperti upah- 

mengupah. Sedangkan ulama Malikiyah syarat ini hanya berlaku pada 

akad yang sifatnya menyerahkan barang, adapun yang bersifat 

tabarru‟ (tolong menolong) seperti hibah, tidak berlaku. Ulama 

Hanabilah tidak menggunakan syarat ini, tetapi menganggap cukup 

atas larangan-larangan syariat terhadap beberapa akad. 
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b. Objek akad harus mashru‟ (sesuai dengan ketentuan syariat)
50

 

Setiap objek akad harus sesuai dengan ketentuan syariat. 

Sehingga, akad atas barang yang diharamkan seperti minuman keras, 

dipandang tidak sah. 

c. Dapat diberikan waktu terjadi akad
51

 

Barang yang dijadikan objek akad harus diserahkan ketika akad 

terjadi, sedangkan barang yang tidak atau belum ada ketika akad 

berlangsung, belum berlaku akadnya sampai barang yang menjadi 

objek akad diserahkan. 

d. Objek akad harus diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad
52

 

Barang atau sesuatu yang tidak diketahui pihak yang berakad, seperti 

akad jual beli gharar
53

, dapat mengarah pada unsur penipuan, 

sehingga objek akad haruslah diketahui oleh kedua belah pihak yang 

berakad. 
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4. Al- Mah{al  (tujuan akad) 

Setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan akal sehat 

dan bebas dari paksaan pastilah mempunyai tujuan tertentu yang 

mendorongnya melakukan perbuatan tersebut. Tujuan dapat 

mempengaruhi status hukum suatu perbuatan. Tujuan suatu perbuatan 

merupakan hal penting yang dapat menentukan sah atau tidak, halal 

ataupun haramnya suatu perbuatan tersebut. Tidak hanya akad saja, akan 

tetapi semua perbuatan.
54

 

Tujuan akad akan dipandang sah dan mempunyai akibat- akibat 

hukum apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut; 

a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak- 

pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Artinya, tujuan 

dari akad hendaknya ada pada saat akad dilaksanakan. 

b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berahirnya akad.  

c. Tujuan dari akad haruslah sesuai dengan syariat.
55

 

 

C. Syarat Akad 
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Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yakni syarat 

terbentuknya akad (shuru>t} al- in’iqad), syarat keabsahan akad (shuru>t} al- 

s}ih}h}ah), syarat berlakunya akibat hukum akad (shuru>t} al- nafadh), dan syarat 

mengikatnya akad (shuru>t} al- luzum). 

1. Syarat terbentuknya akad (shuru>t} al- in’iqad) 

Unsur- unsur yang membentuk akad memerlukan syarat- syarat 

agar unsur- unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Rukun pertama 

yakni para pihak, haruslah memenuhi syarat, (1) tamyiz, dan (2) berbilang 

(al-ta‟addud). Rukun kedua yakni pernyataan kehendak, harus memenuhi 

syarat, (1) adanya persesuaian antara ijab dan kabul, dan (2) kesatuan 

majelis akad. Rukun ketiga yakni objek akad, harus memenuhi syarat, (1) 

objek dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat diserahkan, dan (3) objek 

itu dapat ditransaksikan. Sedangkan rukun keempat, yakni tujuan dari 

akad haruslah tidak bertentangan dengan  shara’. Syarat dan rukun ini 

merupakan pokok (al-as}l) akad. Apabila pokok itu tidak terpenuhi, maka 

akad ini tidak memiliki wujud yuridis shar’i apapun. Akad seperti ini 

disebut akad batil atau menurut ahli- ahli hukum Hanafi mendefinisikan 

sebagai akad yang tidak sah pokoknya menurut shara’.56
 

2. Syarat keabsahan akad (shuru>t} al- s}ih}h}ah) 
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Suatu akad akan dipandang sah apabila rukun dan syaratnya telah 

memenuhi unsur- unsur penyempurna yakni syarat keabsaan akad. Unsur 

penyempurna itu meliputi (1) penyerahan objek akad terbebas dari sifat- 

sifat yang menimbulkan kerugian, (2) terbebas dari gharar, (3) terbebas 

dari syarat- syarat fasid, dan (4) terbebas dari riba.
57

  

3. Syarat berlakunya akibat hukum akad (shuru>t} al- nafadh) 

Suatu akad meskipun sudah sah, akan tetapi masih ada 

kemungkinan bahwa akibat- akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. 

Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya, meskipun sudah 

sah disebut dengan akad mauquf (terhenti/ tergantung). 

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah 

haruslah memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu (1) adanya 

kewenangan sempurna atas objek akad, dan (2) adanya kewenangan atas 

tindakan hukum yang dilakukan. 

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para 

pihak yang mempunyai kepemilikan atas objek yang bersangkutan, atau 

mendapat kuasa dari pemilik, dan objek tersebut tidak tersangkut pada hak 

orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan. 

Sedangkan kewenangan atas tindakan hukum dengan para pihak telah 
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mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi 

tindakan hukum yang dilakukannya.
58

 

4. Syarat mengikatnya akad (shuru>t} al- luzum) 

Beberapa akad tidak secara langsung dapat mengikat para pihak 

meskipun rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Hal ini disebabkan karena 

sifat akad itu sendiri atau karena adanya hak khiyar (hak opsi untuk 

meneruskan ataupun membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah 

satu pihak. Akad dapat mengikat apabila didalamnya sudah tidak ada lagi 

hak khiyar.
59

 

 

D. Macam- Macam Akad. 

Ada tiga macam akad, yakni „aqd munjiz, „aqd mu‟allaq, „aqd mud{af. 

Dengan pengertian sebagai berikut, 

1. „Aqd munjiz, adalah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu 

selesainya akad. Pelaksanaan akad yang langsung dilakukan ketika 

pernyataan akad tanpa ada syarat-syarat serta tenggang waktu pelaksanaan 

akad. 
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2. „Aqd mu‟allaq, adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-

syarat yang telah ditentukan seperti barang yang diakadkan akan 

diserahkan apabila sudah dilakukan pembayaran. 

3. „Aqd mud{af, adalah akad yang dalam pelaksanaan terdapat syarat- syarat 

mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaanya 

ditangguhkan hingga waktu yang telah ditentukan, perkataan tersebut sah 

dilakukan pada waktu dilaksanakan akad, akan tetapi belum mempunyai 

akibat hukum sebelum tiba waktu yang telah ditentukan.
60

 

Akad dilihat dari motif perjanjiannya, dapat dibedakan dalam dua 

macam, yaitu akad bermotif keuntungan (tijarah) dan bermotif sosial 

(tabarru‟) dengan pembagian sebagai berikut, 

1. Akad bermotif keuntungan (tijarah), meliputi: 

a. Perjanjian jual beli (al-Bai‟), merupakan perjanjian dimana salah satu 

pihak berjanji menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli, 

sementara pihak yang lain berjanji melakukan pembayaran sesuai 

dengan harga yang telah disepakati bersama.
61
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b. Perjanjian sewa-menyewa (ijarah), merupakan perjanjian yang 

ditujukan untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian 

dengan sebuah harga tanpa harus memilikinya.
62

 

c. Perjanjian asuransi (takaful), merupakan suatu perjanjian yang 

objeknya adalah pertanggungan terhadap resiko yang mungkin akan 

dialami oleh seseorang baik pada dirinya, ataupun harta bendanya 

sebagai akibat dari kejadian yang tidak dikehendaki terjadi.
63

 

d. Perjanjian bagi hasil (Mud{arabah), merupakan perjanjian kerjasama 

antara satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai 

penggelola dengan kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati.64  

e. Perserikatan (shirkah), merupakan perjanjian antara dua orang atau 

lebih untuk memasukkan uang, modal ataupun tenaga kerja dengan 

kesepakatan setiap pihak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan 

kesepakatan dan saling menanggung resiko kerugian yang mungkin 

akan dialami.
65

 

f. Gadai (rahn), merupakan perjanjian hutang dengan menggunakan 

jaminan hutang yang berupa barang yang mempunyai nilai harta.
66

 

g. Perjanjian kerja, merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua orang 

atau lebih dimana salah satu pihak berjanji memberikan pekerjaan 

                                                           
62

 Ibid, 69. 
63

 Ibid, 89. 
64

 Ibid, 102. 
65

 Ibid, 117. 
66

 Ibid, 123. 



77 

 

 

sementara pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan 

tersebut.
67

 

h. Perjanjian pengangkutan, merupakan perjanjian dimana satu pihak 

menyanggupi untuk dengan aman membawa orang ataupun barang 

dari satu tempat ke tempat lain.
68

 

2. Akad bermotif sosial (tabarru‟) 

a. Perjanjian penitipan barang (wadiah), merupakan perjanjian penitipan 

barang atau uang antara pemilik barang atau uang dengan pihak yang 

diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, 

keamanan, serta keutuhan dari barang atau uang yang dititipkan.
69

 

b. Perjanjian pemberian kuasa (wakalah), merupakan perjanjian dimana 

seseorang mendelegasikan atau menyerahkan wewenang kepada orang 

lain untuk melakukan suatu urusan dan pihak yang diberi wewenang 

menerimanya.
70

 

c. Perjanjian perdamaian (al-s{ulh{u), merupakan perjanjian yang 

ditujukan untuk mengahiri perselisihan antara dua pihak yang saling 

berlawanan.
71

 

d. Wakaf, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
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selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syariah.
72

 

e. Hibah, adalah pemberian hak bersifat sukarela dan dilakukan ketika 

pemberi masih hidup dan tidak dapat ditarik kembali.
73

 

f. Wasiat, adalah pemberian hak secara sukarela yang dikaitkan dengan 

keadaan setelah mati, baik diucapkan maupun dengan tulisan.
74

 

g. Perjanjian pinjam-meminjam („ariyah), adalah memberikan sesuatu 

yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan akan 

mengembalikan barang yang dipinjam dalam keadaan utuh.
75

 

h. Penanggungan hutang oleh pihak ketiga (h{awalah), adalah perjanjian 

pengalihan hutang dari muh}il al-as}il kepada muh}al ‘alaih.76
 

i. Perjanjian penanggungan hutang (kafalah), merupakan perjanjian 

jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak 

ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua 

atau peminjam.
77
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E. Akad Salam 

1. Pengertian Akad Salam 

Secara bahasa, salam berarti memberikan sejumlah uang kepada 

orang yang dipesani barang sebelum barang yang dipesan tersedia.
78

 

Secara istilah, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya 

ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan 

jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya 

diserahkan dikemudian hari.
79

 

2. Dasar Hukum Akad Salam 

a. Al- Quran surat al-Baqarah ayat 282, 

تُ ُْْ ُ،   َأَ َُْه ، َاِ ْ َ ،َء َمُْْ  ،ِإَ  ،َ َد  َُْْتْ ،ِ َدْ ٍ ،ِ َ ،َ َجٍل،ُمَ ً ى، َ قْْ
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya.” (QS. al-Baqarah ayat 282).
80 

b. Hadith riwayat Bukhari dan Muslim 

َِد ََْْ ،
، س  ، م ه  ،قَ َل،َقِدَم، اَِيُ،ص ى، ه،    َ ِ ، ْ ِ ،َ َ  ٍ ، ضى، ه، 

،َ  اَ َ َث، ََْق َل،َمْ ،َ ْسَ َف،ِ ،َ ْيٍء،َ ِ ي، َ ُْ ،ُ ْ ِ ُ ْ َن،ِ ، اَتْ ِر، اَ ََ ، اَ َتَْْنِ
(مت  ،   )َ ْ ٍل،َمْ ُ ْ ٍم،َ َ ْزِن،َمْ ُ ْ ٍم،ِ َ ،َ َجٍل،َمْ ُ ْ ٍم،  
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“diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a, ia berkata, Rasulullah SAW ketika 
datang ke kota Madinah, nampak penduduk Madinah melakukan akad 

salf (pesan) pada buah kurma dalam batas waktu satu tahun, dua 

tahun, dan tiga tahun, lalu beliau bersabda: “ barang siapa memesan 
suatu barang, maka ia harus memesannya dalam takaran dan 

timbanganyang diketahui sampai batas waktu yang diketahui (pula). 

(H.R. Bukhari Muslim)
81

 

3. Rukun dan syarat akad salam 

a. Al-A>qid  

Al-A>qid adalah orang yang melakukan akad. Dalam perjanjian 

salam, pihak penjual disebut dengan  al-Muslam Ilaih  (orang yang 

diserahi) dan pihak pembeli disebut  al-Muslam atau pemilik  as-salam 

(yang menyerahkan).
82

 Ulama’ Malikiyah dan Hanafiyah 

mensyaratkan  a>qid harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang 

agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat 

dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena  itu, anak kecil, 

orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun 

miliknya.
83

 Adapun ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan 

a>qid harus balig (terkena perintah syara’), berakal, telah mampu 

memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah 

membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas 

seizin walinya.
84

 Kecakapan yang sempurna yang dimiliki oleh orang 
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yang telah balig itu dititikberatkan pada adanya pertimbangan akal 

yang sempurna, bukan pada bilangan  umur atau bilangan tahun yang 

dilaluinya. Kualitas kekuatan akal pikiran juga dapat mempengaruhi 

secara signifikan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan 

hukum atau hal-hal yang membawa dampak akan tanggungjawab yang 

dipikulnya nanti dikemudian hari,  seiring dengan pengambilan posisi 

sebagai personal yang melakukan perbuatan itu.
85

 

 

b. Objek jual beli salam  

Yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan 

sebagai objek jual beli disebut dengan  al-Muslam Fi<h.  Barang yang 

dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga 

(ra’su ma>lis salam) dalam jual beli  salam harus jelas serta diserahkan 

waktu akad. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, antara 

lain:  

1) Alat bayar harus diketahui dengan  jelas jumlah dan jenisnya oleh 

pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut 

dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi 
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yang dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dikemudian 

hari.  

2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah 

disepakati. Hal ini dimakudkan untuk menjaga maksud utama jual 

beli  salam, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya 

produksi. 

3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
86

 

 

 

Menurut jumhur ulama, dalam akad salam ada beberapa syarat 

yang harus disebutkan ketika akad, yakni  

1) Menjelaskan jenis barang pesanan, seperti pakaian atau yang 

lainnya. 

2) Menjelaskan jenis alat pembayaran. 

3) Menjelaskan macam atau bagian jenis barang pesanan. 

4) Menjelaskan sifat barang pesanan, barang pesanan bersifat baik, 

sedang ataupun buruk. 

5) Menjelaskan jumlah timbangan, ukuran, takaran, dan hitungan. 
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6) Barang yang dipesan belum ada pada saat transaksi sampai pada 

batas waktu yang disepakati kedua belah pihak.
87

 

c. S}iga>t (I>ja>b dan Qabu>l)  

I>ja>b (pernyataan melakukan ikatan) dan qabu>l (pernyataan 

penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh 

pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan "sesuai dengan 

kehendak 

4. Akad salam (pemesanan) pakaian terhadap perusahaan konveksi 

Para ulama berbeda pendapat mengenai transaksi salam 

(pemesanan) pakaian terhadap perusahaan konveksi, yakni, 

a. Imam Hanafi 

Transaksi salam (pemesanan) berupa pakaian atau sejenisnya 

pada dasarnya tidak sah (tidak diperbolehkan), karena dengan 

banyaknya perbedaan bahan, corak dan motif antar pakaian satu 

dengan yang lain, sehingga sulit  untuk membatasi pakaian yang akan 

dipesan. Namun melihat situasi dan kondisi yang ada, maka hasil 

ijtihad imam Hanafi menetapkan hukum pemesanan pakaian atau 

sejenisnya sah selam pemesan mampu menjelaskan beberapa kriteria 

atau sifat yang dapat difahami oleh penjual sehingga ahirnya tidak 

terjadi perselisihan yang dapat merugikan kedua belah pihak. 
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b. Imam Maliki, Syafii, dan Hanbali 

Transaksi salam (pemesanan) berupa pakaian atau sejenisnya 

hukumnya boleh, karena pakaian atau sejenisnya mudah untuk 

ditentukan dengan sifat- sifat yang dapat difahami oleh kedua belah 

pihak.
88

 

 

F. Akad ija<rah 

1. Pengertian ija<rah 

Kata ija<rah berarti “balasan” atau “jasa”, artinya imbalan yang 

diberikan sebagai upah suatu perbuatan. Menurut syara’: “Ija<rah” adalah 

perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari 

manusia.
89Ija<rah pada dasarnya adalah upaya seorang majikan (musta’ji<r) 

mengambil manfaat (jasa) dari seorang pekerja (a<jir) dan upaya seorang 

pekerja untuk mengambil harta (upah) dari majikan.
90

 Atau dengan kata 

lain, al-ija<rah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai 

kompensasi.
91

 

                                                           
88

 Ibid, 151- 152. 
89

Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001),  422. 
90

Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-

Azhar press, 2010), 105. 
91

Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2008), 229.  



85 

 

 

Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ija<rah. 

Menurut pengertian hukum Islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu 

jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
92

 Dari 

pengertian tersebut terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa 

adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya 

tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa 

menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan 

tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, 

rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya 

pribadi seperti pekerja.
93

 

2. Dasar hukum ija<rah 

a. Al- Quran  

  َِ ْن، َْ َضْ َ ،َاُ ْ ،َ ْأُ  َُ ، ُُج َ َُ ،

“Jika mereka menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” (QS. 

al- T{alaq ayat 6) 

َر،َمْ ، ْسَتْأَجْرَا، اَقِ ُ ، َأِمْنُ،  قَ َاْت،ِإْ َد ُاَ ، َ ، ََ ِت، ْسَتْأِجْرُ،ِ َن،َ  ْْ

Salah seorang dari wanita itu berkata: “wahai bapakku, ambillah dia 
sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan 
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pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (QS. al-Qas{as 
{ayat 26)94 

b. Hadis riwayat Ah{mad dan Abu Dawu<d yang berbunyi:  

،ِ ََْهى،َ ُسْ  ،ُل، ه،َصَ ى، ه،َ َ ْ  َ ،َ َ ى، اَ َ  ِ ،ِمَ ، اَ  ِْو، َْ ُ َ ُنْ رِ  َاْ َض،ِِ
ٍَ ، َْ َ ْ ٍق، ، مد)َ َسَ َ ، ِاَك،َ  ََمَرنَ ، َْن،ُنْ رِ َْْه ،ِ َ  (    د  د      

 

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari hasil tanaman 
yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang cara yang demikian dan 

memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau 

perak.”(HR. Ah{mad dan Abu Dawu>d)
95

 

 

c. Hadis riwayat Bukha<ri yang berbunyi: 

َم ، ََ َل،َ َ َد،طََ  ،ما ،َقَط،َ  ْْرا ،ِمْ ، َْن، َ ُْ ُل،ِمْ ،َ َ ِل،َ ِدِ،  َّن،َنِي، ه،َد ُ دََ  ،
،ِ ، ا خ  ى)َن، َ ُْ ُل،ِمْ ،َ َ ِل،َ ِد    )  

 

 “Tidaklah seseorang memakan makanan itu lebih baik dibanding jika 

ia memakan dari jerih payahnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud 

selalu makan dari hasil usahanya sendiri.” (HR. Bukhari)
96

 

 

3. Rukun Ija<rah 

Menurut ulama H{anafiyah, rukun ija<rah adalah ijab dan qabul, 

antara lain dengan meggunakan kalimat: al-isti’jar<, al-iktira<’, dan al-ikra<. 

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun ija<rah ada (4) empat, yaitu: 

a. ‘Aqid (orang yang berakad) 

b. Sighat akad 
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c. Ujra<h (Upah) 

d. Manfaat 97 

4. Syarat Ija<rah 

Keabsahan ija<rah sangat berkaitan dengan ‘aqid(orang yang 

berakad), ma’qud alaihi (barang yang menjadi objek akad), ujra<h (upah), 

dan zat akad (nafs al-aqad), yaitu:98 

a.  Adanya keridaan dari kedua pihak yang berakad 

b. Ma‟qud alaihi bermanfaaat dengan jelas 

Diantara cara untuk mengetahui ma’qud alaihi (barang) adalah 

dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan 

jenis pekerjaan jika ija<rah atas pekerjaan atau jasa seseorang. 

a. Penjelasan manfaat 

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar 

jelas.  

 

b. Penjelasan waktu 

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau 

minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih 
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tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk 

membatasinya. 

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal 

waktu akad, sedangkan ulama Syafi’iyah mensyaratkannya sebab bila 

tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang 

wajib dipenuhi. 

c. Penjelasan jenis pekerjaan 

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan 

diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi 

kesalahan atau pertentangan. 

d. Penjelasan waktu kerja 

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan 

dan kesepakatan dalam akad. 

e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya 

f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa 

g. Manfaat ma‟qud alaih sesuai dengan keadaan yang umum. 

5. Macam-macam upah: 

a. Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma), yaitu upah yang telah 

disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan 

harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. 
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Dalam kondisi demikian, pihak majikan tidak boleh dipaksa untuk 

membayar upah lebih besar daripada apa yang telah disebutkan, dan 

pihak pekerja juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang 

lebih kecil dari pada yang telah disebutkan; upah tersebut bahkan 

wajib mengikuti ketentuan syariah.
99

 

b. Upah yang sepadan (ajrul mistli) adalah upah yang sepadan dengan 

kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya 

adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi 

yang sejenis pada umumnya.
100

 Yang menentukan upah ajrul mistli 

adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk 

menentukan bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan 

kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli 

menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan 

upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah disebut 

khubara‟u.101
 

6. Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja lebih dikenal dengan Perjanjian Perburuhan. 

Secara umum perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua 

orang atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan 
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pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan 

tersebut.
102

 

Ija<rah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila 

ija<rah berhubungan dengan seorang pekerja maka yang dimanfaatkan 

adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus 

ditentukan jenis pekerjaannya sekaligus waktu, upah dan tenaganya. Jenis 

pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi 

ija<rah yang masih kabur hukumnya adalah fasad (rusak). Upah kerjanya 

juga harus ditetapkan.103 

Syarat sah tidaknya transaksi ija<rah adalah jasa yang dikontrak 

haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang a<jir 

untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait dengan 

kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Ketentuan kerja, ija<rah  adalah memanfaatkan jasa seseorang yang 

dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam 

kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta 

tenaganya. Ibnu Mas’ud berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: 

“apabila salah seorang diantara kalian, mengontrak (tenaga) seorang 

a<jir, maka hendaknya diberitahu tentang upahnya”. 
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b. Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya 

juga halal. Di dalam ija<rah  tersebut harus tertulis jenis atau bentuk 

pekerjaan yang harus dilakukan seorang a<jir. 

c. Waktu kerja, dalam transaksi ija<rah harus disebutkan jangka waktu 

pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian 

atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian 

waktu bekerja bagi a<jir. 

d. Gaji kerja, disyaratkan juga honor transaksi ija<rah tersebut jelas, 

dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. 

Kompensasi transaksi ija<rah boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan 

syarat harus jelas.
104

 

e. Tenaga yang dicurahkan saat bekerja, akad dalam kontrak kerja 

(ija<rah) terjadi pada jasa dari tenaga yang dicurahkan pekerja. 

Upahnya diukur berdasarkan jasanya. Namun, seberapa tenaga yang 

dicurahkan bukan merupakan standar upah, dan bukan pula standar 

jasa bagi dirinya. Sebab, jika tidak demikian, tentu upah seorang 

pemecah batu lebih besar ketimbang upah seorang insinyur, karena 

jerih payahnya lebih besar. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. 

Karena itu, upah dalam kompensasi dari suatu jasa, bukan kompensasi 

dari jerih payah (tenaga).
105
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Sedangkan untuk sahnya perjanjian kerja harus terpenuhi 

syarat-syarat berikut ini: 

a. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah 

atau halal menurut ketentuan syara‟, berguna bagi individu 

maupun masyarakat. 

b. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. 

c. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas.
106

 

7. Berakhirnya Perjanjian Kerja 

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak akan berakhir jika dipenuhi hal sebagai berikut: 

a. Berakhirnya masa berlaku akad 

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan 

suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu, 

maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian 

ditentukan lain oleh para pihak. 

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad 

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang 

melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika 

dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. 

Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian maupun mengenai 

orangnya. 
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c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia 

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang 

membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian 

dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang 

atau barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai 

contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang, 

kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan hutang 

menjadi kewajiban ahli waris.
107
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BAB III 

GAMBARAN UMUM FIESTA PONOROGO 

A. Profil Perusahaan. 

Fiesta Tour & Travel merupakan perusahaan perseorangan yang 

bergerak dalam tiga bidang, yakni tour dan travel (biro perjalanan), konveksi 

dan video shooting. Didirikan oleh bapak H. Ismajid sekitar tahun 2000an, 

yang pada mulanya hanya bergerak dalam bidang konveksi. Bidang konveksi 

dipilih karena melihat perkembangan bidang konveksi di Ponorogo yang 

cukup berkembang. Melihat pasar yang demikian dan keterampilan dibidang 

konveksi ahirnya usaha Fiesta mulai berjalan. 

Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit perkembangan bisnis 

konveksi mulai dirasakan. Bapak Ismajid melirik usaha video shooting yang 

pada waktu itu masih jarang usaha yang bergerak dalam bidang video 

shooting tidak seramai seperti sekarang ini. Usaha ini bermula dari keinginan 

untuk memiliki kamera video sendiri yang kemudian berlanjut menjadi 

sebuah usaha. Pasar yang dilirik dari usaha video shooting adalah sekolah 

ataupun instansi lain yang akan melakukan suatu event tertentu. 

Bisnis tour dan travel (biro perjalanan) mulai ditekuni atas dasar 

dorongan istri yang mana merupakan putri dari seorang sopir bus. Sang istri 

melihat pasar dunia biro perjalanan yang baik pada saat itu. Dari dorongan ini 
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kemudian bapak Ismajid dan bapak Wasis ahirnya mempelajari seluk beluk 

dunia biro perjalanan yang kemudian menambah jenis usaha yakni tour dan 

travel.  

B. Bidang dan Aktifitas Usaha. 

Fiesta Tour & Travel mempunyai tiga jenis bidang usaha yang 

berbeda, yakni usaha dibidang tour dan travel, konveksi, dan juga video 

shooting.
108

 Dengan rincian aktifitas usaha sebagai berikut, 

1. Tour dan travel 

Aktifitas tour dan travel bergerak dalam bidang agensi yang 

menyediakan pelayanan dalam hal tour atau perjalanan ke suatu tempat 

tujuan yang diinginkan konsumen serta penyediaan armada yang biasanya 

menjadi satu paket perjalanan wisata ataupun study tour.  

Paket yang ditawarkan biasanya meliputi kaos, armada perjalanan 

(bus), lokasi wisata, tempat penginapan, tempat persinggahan, guide, tour 

leader, video shooting,  serta konsumsi. Dalam tour lokasi perjalanan yang 

sering dikunjungi adalah Provinsi Bali.
109
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2. Konveksi 

Konveksi merupakan sebuah bidang usaha yang bergerak dalam 

produksi pakaian jadi. Fiesta memproduksi dari bahan setengah jadi (kain) 

menjadi pakaian jadi sesuai dengan pesanan konsumen. Konsumen 

seringkali membawa desain mereka sendiri atau memilih contoh desain 

yang dimiliki atau didesain karyawan bidang desain dari fiesta. 

Jenis produk yang dibuat adalah produk yang utamanya berbahan 

kain kaos seperti halnya kaos oblong atau krah (biasanya berupa kaos 

olahraga, kaos sponsor, kaos instansi, dan lain- lain), training atau setelan 

olahraga, jaket yang berbahan kaos. Selain dari bahan kaos produk seperti 

kemeja juga diproduksi disini. Produk kaos tour Fiesta merupakan 

produksi konveksi milik sendiri.
110

 

3. Video shooting 

Aktifitas usaha dalam video shooting  merupakan paket perjalanan. 

Akan tetapi ada pula pesanan pembuatan video untuk mengabadikan suatu 

momen seperti acara pernikahan ataupun acara perpisahan sekolah.
111
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C. Lokasi Usaha. 

Lokasi usaha Fiesta berada di jalan Poncosiwalan no. 31 desa Ngunut, 

kecamatan Babadan, kabupaten Ponorogo. Lokasi ini merupakan lokasi kantor 

utama serta bagian penjahitan konveksi. Sedang lokasi produksi yang lain 

masih bertempat dijalan yang sama yang berada disebelah timur kantor 

utama.
112

    

D. Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi. 

Dalam rangka mendukung tercapainnya tujuan organisasi maka perlu 

adanya organisasi atau management yang baik pada perusahaan tersebut, 

diperlukan koordinasi antara bagian yang didukung dengan adanya 

pendelegasian wewenang, pemberian tugas yang jelas serta tanggung jawab 

pada tiap – tiap bagian.  

Fiesta Tour & Travel merupakan bagian dari salah satu bidang usaha 

mikro, maka struktur kepengurusan organisasinya masih relatif sederhana. 
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Struktur organisasi kepegawaian Fiesta Tour & Travel dapat digambarkan 

seperti dalam bagan dibawah ini, 

Pemilik dan Marketing
Bpk. H. Ismajid

Penerima Order
Bpk. H. Ismajid, Bpk. Wasis, Yudi, Bayu

KonveksiTour dan Travel

Tour Leader
Bpk. Wasis

Video Shooting

Operator
Bayu

Sablon/ Bordir
Hadi

Packing
bu Juariyah

Jahit
Ana

Setting Desain
Yudi

Potong
Fauzi

113
 

1. Pemilik dan marketing 

Fiesta tour & travel merupakan perusahaan perorangan yang 

dimiliki oleh bapak Ismajid. Berdasarkan jenis usahanya yang perorangan, 

pemilik bertanggung jawab penuh atas assets, kewajiban, dan modal 

perusahaan. Dalam aktivitas usahanya pemilik sebagai pemimpin 
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perusahaan bertanggungjawab dalam mengawasi dan mengontrol seluruh 

kegiatan operasional perusahaan.  

Selain itu, bapak Ismajid juga merupakan marketing utama yang 

bertugas untuk memasarkan seluruh produk perusahaan yang dimilikinya. 

2. Penerima order 

Tugas utama penerima order adalah menerima serta mendata 

seluruh order masuk, baik order tour dan travel, konveksi, maupun video 

shooting. Penerimaan biasanya kepada bapak Ismajid langsung. Akan 

tetapi, untuk memudahkan pelayanan terhadap konsumen, order dapat 

dilakukan kepada bapak Wasis, Yudi dan Bayu, yang selanjutnya 

diserahkan pada bagian masing- masing yakni tour dan travel, konveksi, 

dan video shooting. 

3. Tour leader 

Tugas tour leader adalah berkoordinasi atau bekerjasama dengan 

team, baik dengan  ketua rombongan dari pihak peserta wisata, crew 

perusahaan jasa transportasi yang dipakai, rumah makan atau restoran, 

tempat penginapan atau hotel tempat peristirahatan, objek wisata yang 

akan dikunjungi oleh rombongan wisata beserta pemandu lokal (guide) 

yang mengetahui seluk beluk serta cerita dari objek wisata yang akan 

dikunjungi. 
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4. Operator video shooting 

Operator video shooting bertugas untuk mengoperasikan camera 

untuk menangkap setiap momen penting sesuai dengan permintaan dari 

pengguna jasa video shooting. 

5. Produksi konveksi 

Dalam produksi konveksi, dibagi menjadi beberapa bagian yang 

mempunyai tugas masing- masing pada setiap bagian. 

a. Setting design 

a.1.  Mendesain pakaian sesuai dengan pesanan pelanggan. 

a.2. Membuat desain dan mengedit gambar sebagai klise untuk sablon 

ataupun bordir sesuai dengan pesanan pelanggan. 

a.3.  Menyalin gambar pola untuk diserahkan pada tiap bagian.
114

 

b.  Potong  

Bertugas memotong lembaran kain sesuai dengan pola dan ukuran 

yang sesuai permintaan pelanggan.
115

 

c. Jahit 

Bertugas merangkai dan menjahit setiap bagian dari pola yang telah 

dipotong sebelumnya.
116
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d. Sablon/ bordir 

Bertugas mencetak dengan media klise sablon atau memasukkan data 

pada mesin bordir untuk selanjutnya diaplikasikan pada kain dan 

disesuaikan dengan desain yang telah diberikan.
117

 

e. Packing  

e.1.  Memeriksa dan merapikan setiap pakaian yang telah jadi. 

e.2.  Mengelompokkan setiap pakaian sesuai dengan ukuran dari order 

pelanggan. 

e.3.  Mengemas pakaian untuk menjaga kualitas sekaligus 

mempermudah untuk dibawa.
118

   

E. Konsep Produksi Konveksi Fiesta. 

Sama seperti usaha konveksi yang sejenis dengan Fiesta, konsep 

produksi pakaian melalui beberapa tahapan sampai ahirnya pakaian itu jadi. 

Tahapan itu dapat digambarkan dalam gambar berikut; 

Order

Klise

PackingJahitPotong Sablon/ Bordir

 

                                                           

               
117

 Lihat transkip observasi kode 13/13-O/F-2/23-III/2015. 

118
 Lihat transkip observasi kode 15/15-O/F-2/23-III/2015. 



102 

 

 

Dari gambar diatas, dapat dijelaskan tahapan produksi konveksi Fiesta 

yang pertama adalah order yang telah diterima selanjutnya keterangan order 

digandakan dan diserahkan pada setiap bagian.  

Gambar yang tertera pada order dijadikan dalam bentuk klise yang 

selanjutnya diserahkan pada bagian sablon atau bordir. Pada bagian yang lain, 

kain dipotong sesuai ukuran dan pola yang tertera. Kain yang telah terpotong 

diserahkan pada bagian jahit untuk menyatukan setiap potongan kain yang 

selanjutnya disablon atau bordir. Pada bagian sablon atau bordir, ada kalanya 

pakaian disablon atau dibordir pada saat kain sudah menjadi pakaian ataupun 

masih dalam bentuk potongan. Setelah semua proses selesai, maka dirapikan 

dan dikemas pada bagian packing.
119

 

F. Pesanan Merek di Fiesta. 

Pesatnya perkembangan usaha suatu perusahaan, ditandai dengan 

banyaknya permintaan pada suatu perusahaan. Permintaan yang semakin 

meningkat ini menandakan bahwa pelayanan serta kualitas dari suatu 

perusahaan tersebut sangatlah baik. Sama halnya dengan Fiesta, seiring 

berjalannya waktu, perusahaan ini semakin berkembang hingga saat ini.  

Dalam bisnis konveksinya, Fiesta menerima semakin banyak pesanan 

dari berbagai tempat dan berbagai kalangan yang semakin beragam. Pesanan 
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setiap pelanggan Fiesta berbeda antara satu dengan lainnya. Beragamnya 

pesanan membuat Fiesta meningkatkan kualitas produk yang dimilikinya. 

Dari kesekian banyak pelanggan yang memesan produk konveksi dari 

Fiesta, diantaranya memesan untuk membubuhkan logo suatu merek ke dalam 

produk yang mereka pesan. Pesanan seperti ini biasanya terjadi pada moment 

atau pesanan tertentu. Diantara merek yang dipakai biasanya adalah logo 

produk sport atau olahraga seperti logo nike dan adidas karena kedua produk 

tersebut sudah akrab ditelinga orang- orang yang memesannya. Sedangkan 

produk yang memakai logo suatu merek- merek tertentu biasanya produk 

olahraga seperti kaos olahraga ataupun setelan training dan juga kaos yang 

dipesan oleh sponsor suatu event.
120

 Seperti yang dinyatakan oleh Yudi selaku 

karyawan di Fiesta, 

Fiesta tidak memproduksi banyak lalu kemudian dijual mas, akan 

tetapi, kami hanya memproduksi hanya ketika pelanggan kami 

memesannya. Begitu juga dengan yang meminta membubuhkan merek 

dalam pesanan mereka, produk itu adalah pesanan dari pelanggan. 

Biasanya merek tersebut hanya dipakai pada produk tertentu seperti 

logo Nike dan Adidas yang biasanya di pesan untuk keperluan 

olahraga seperti kaos olahraga atau setelan training, selain itu, kaos 

sponsor juga terkadang meminta demikian. 
121

 

 

                                                           

              
120

 wawancara dengan Bayu (karyawan. Lihat transkip wawancara kode 06/6-W/F-2/25-

III/2015. 

              
121

Wawancara dengan Yudi dan Faizin (karyawan). Lihat transkip wawancara  kode 04/4-

W/F-2/23-III/2015.  

 



104 

 

 

Dalam kasus pesanan konveksi di Fiesta yang sebagian pelanggan 

meminta untuk membubuhkan logo suatu merek di produk yang mereka 

pesan, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni 

1. Produk pesanan untuk sponsor. permintaan dari pihak sponsor ataupun 

pihak yang penyelenggara suatu acara untuk membubuhkan logo- logo 

merek dari pihak yang ikut berpartisipasi yang biasanya untuk keperluan 

suatu acara tertentu. 

2. Produk pesanan umum. Pesanan dari masyarakat umum dari berbagai 

kalangan yang meminta untuk membubuhkan logo suatu merek dalam 

pesanan mereka. Pesanan dari masyarakat umum ini biasanya untuk 

produk olahraga dan logo merek yang diminta pun juga merek olahraga 

seperti adidas, nike dan lain- lain. 

Dari keterangan diatas juga diperoleh keterangan bahwa Fiesta tidak 

memproduksi secara masal suatu produk, baik itu bermerek maupun tidak 

bermerek, kemudian menjual produk tersebut dalam bentuk jadi atau tinggal 

pakai, akan tetapi produksi didasarkan pada pesanan pelanggan. 

G. Pengalihan pengerjaan Job Order. 

Dampak dari meningkatnya pemberian mutu dan kualitas produk 

adalah meningkatnya pesanan. Peningkatan pesanan terkadang membuat suatu 

perusahaan terkadang kesulitan dalam menyelesaikan tuntutan dari banyaknya 

pesanan. Setiap perusahaan memiliki kiat khusus dalam menyelesaikan 
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banyaknya pesanan. Diantara perusahaan ada yang menambah karyawannya 

dan terkadang ada juga perusahaan yang membatasi jumlah pesanan yang 

masuk.  

Dalam perusahaan konveksi Fiesta, tuntutan penyelesaian terhadap 

banyaknya pesanan dilakukan dengan cara bekerjasama dengan penjahit- 

penjahit yang terdapat di lokasi- lokasi yang tidak terlalu jauh dari tempat 

produksi Fiesta. Hal ini dilakukan guna memperoleh kemudahan dalam hal- 

hal tertentu, misalnya kebutuhan yang mendadak. 

Pemilihan penjahit yang tepat diperlukan guna untuk mendapatkan 

kualitas yang sama dengan produksi pabrik, sehingga diperlukan pula 

beberapa kriteria yang tepat pula. Fiesta melakukan pemilihan penjahit yang 

dapat diajak bekerjasama dengan beberapa pertimbangan, selain sudah saling 

mengenal dan kualitas jahitan yang dihasilkan baik, penjahit tersebut juga 

mempunyai mesin jahit sendiri dan juga berkesanggupan untuk mengambil 

sendiri bahan jahitan sendiri di lokasi produksi serta mengirimnya kembali 

setelah selesai. Hal ini dikarenakan Fiesta tidak mempunyai karyawan yang 

mengirim atau mengambil order jahitan.
122

 

Ada beberapa penjahit yang mengambil order di Fiesta. Diantaranya 

satu ada di daerah Ngunut, satu di daerah cokromenggalan, dan dua di daerah 
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Patihan Wetan. Penjahit yang masih aktif mengambil order dari Fiesta adalah 

bapak Faul. Beliau mengaku dipercaya bapak Ismajid dikarenakan pernah 

bekerja di Fiesta cukup lama. Order yang beliau ambil biasanya order yang 

siap jahit (sudah dalam bentuk potongan dan disablon atau dibordir) atau 

dalam bentuk kain saja yang kemudian seluruhnya beliau kerjakan sendiri.
123

 

Dalam sistem pengerjaan order yang dialihkan pada pihak lain, Fiesta 

memberikan upah yang mana upah tersebut berdasarkan kesepakatan antara 

pihak Fiesta dan pihak yang menerima order. Sistem pengupahan 

menyesuaikan pada order itu sendiri, karena setiap order memiliki spesifikasi 

bentuk, jumlah dan harga yang berbeda. Jika order yang diambil memakai 

sistem borongan, maka Fiesta mengambil keuntungan sebagian kecil dari 

harga order sebagai fee dari order itu sendiri. Terkadang dari order yang 

diambil, upah dihitung berdasarkan jumlah satuan dengan upah kisaran Rp. 

5000,00 sampai Rp.10.000,00.
124
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS KONVEKSI DI 

PERUSAHAAN FIESTA PONOROGO 

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Logo Suatu Merek 

Berdasarkan Pesanan Konsumen dalam Praktik Bisnis Konveksi di 

Fiesta Ponorogo. 

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) pada pasal 1320 

disebutkan suatu perjanjian dipandang sah apabila sudah memenuhi empat 

syarat yakni, 

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

3. suatu pokok persoalan tertentu. 

4. suatu sebab yang tidak terlarang. 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21, juga menyebutkan 

bahwa salah satu asas dalam akad adalah sebab yang halal, artinya akad yang 

dilaksanakan tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum 

dan tidak haram hukumnya. 

Suatu sebab yang tidak terlarang (halal), merupakan salah satu syarat 

wajib yang harus ada ketika mengadakan sebuah akad. Suatu sebab yang tidak 

terlarang (halal) dapat diartikan bahwa akad yang dilakukan tidak melanggar 
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hukum, baik hukum positif ataupun hukum agama dari segi subjek, objek 

serta tujuan dari akad. 

Dalam dunia bisnis dikenal istilah merek. Merek adalah tanda yang 

berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Di Indonesia, merek 

termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi undang- undang. Merek 

diatur dalam UU. No. 15 tahun 2001 tentang Merek. 

Pembagian merek berdasarkan pasal 2, UU. No. 15 tahun 2001 tentang 

Merek, merek dibagi menjadi dua, yakni  

1. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama- sama 

atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis 

lainnya. 

2. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan 

oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan 

hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. 

Ruang lingkup dari UU. No. 15 tahun 2001 tentang Merek, bagian 

pertama selain merek- merek yang dilindungi, juga menyebutkan dalam pasal 

3, bahwa 
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Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara 

kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek 

untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek 

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk 

menggunakannya. 

 

Dari pasal 3 ini, dapat diambil kesimpulan apabila ada pihak lain yang 

ingin menggunakan merek tersebut haruslah mendapat persetujuan dari 

pemilik merek tersebut. Untuk mendapatkan persetujuan dari pihak pemilik 

merek, haruslah melalui suatu perjanjian yang disebut lisensi. Dalam 

ketentuan umum UU. No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan 

bahwa,  

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau 

Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan 

dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya 

dengan persyaratan tertentu. 

 

Dalam hukum Islam, penjual haruslah pemilik barang atau wakil dari 

pemilik barang atau orang yang diberi kewenangan dari pemilik barang. Tidak 

ada hak orang lain terhadap barang yang dijual. Begitupun merek, barang 

bermerek hanya dapat diproduksi dan diperjualbelikan oleh pemilik merek 

atau pihak yang mendapat lisensi dari pemilik merek.  

،ِ  اَ،َ ُ ُز،ِأََ ٍد، ْن، ََْتَصَرَ ، ،ِمْ ِك،َ ْ ِِ،ِ  ،ِإْ ِن

“tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain 
tanpa izin dari pemilik harta.” 
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Produksi konveksi Fiesta berjalan tanpa lisensi yang dikarenakan 

Fiesta tidak memproduksi barang yang sudah memiliki merek yang sudah 

terdaftar, akan tetapi Fiesta memproduksi hanya berdasarkan pesanan yang 

masuk sehingga tidak memerlukan lisensi dari suatu merek tertentu.  

Dalam kasus pesanan konveksi di Fiesta yang sebagian pelanggan 

meminta untuk membubuhkan logo suatu merek di produk yang mereka 

pesan, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni 

3. Produk pesanan untuk sponsor. permintaan dari pihak sponsor ataupun 

pihak yang penyelenggara suatu acara untuk membubuhkan logo- logo 

merek dari pihak yang ikut berpartisipasi yang biasanya untuk keperluan 

suatu acara tertentu. 

4. Produk pesanan umum. Pesanan dari masyarakat umum dari berbagai 

kalangan yang meminta untuk membubuhkan logo suatu merek dalam 

pesanan mereka. Pesanan dari masyarakat umum ini biasanya untuk 

produk olahraga dan logo merek yang diminta pun juga merek olahraga 

seperti adidas, nike dan lain- lain. 

Sistem yang digunakan dalam Fiesta adalah dengan sistem pesanan. 

Dalam fiqh muamalah akad pesanan disebut dengan akad salam. Akad salam 

adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu 

barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal 

terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.  
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Akad yang sudah sah, akan tetapi belum dapat dilaksanakan akibat 

hukumnya, disebut dengan akad mauquf (terhenti/ tergantung). Agar dapat 

dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah haruslah memenuhi dua 

syarat berlakunya akibat hukum, yaitu (1) adanya kewenangan sempurna atas 

objek akad, dan (2) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. 

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak 

yang mempunyai kepemilikan atas objek yang bersangkutan, atau mendapat 

kuasa dari pemilik, dan objek tersebut tidak tersangkut pada hak orang lain 

seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan. Sedangkan 

kewenangan atas tindakan hukum dengan para pihak telah mencapai tingkat 

kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang 

dilakukannya. 

Dari keterangan diatas, dapat ditarik kesimpulan dimana akad yang 

digunakan di Fiesta adalah akad salam. Sedangkan produk pesanan dari 

masyarakat umum, yang mana objek akad terselip logo merek milik pihak 

lain, akad yang dilaksanakan sudah sah karena sudah tercapai syarat dan 

rukunnya, akan tetapi akad yang berlaku masih belum dapat dilaksanakan 

akibat hukumnya atau  mauquf (tergantung/ terhenti) yang disebabkan pihak 

yang memesan tidak mempunyai kewenangan untuk memakai logo suatu 

merek meskipun produk konveksi yang dipesan merupakan produk dari Fiesta 

sendiri. 
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B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan dalam Pengalihan 

Pengerjaan Job Order dalam Praktik Bisnis Konveksi di Fiesta 

Ponorogo. 

Salah satu motif dari dilaksanakannya akad diantaranya adalah buntuk 

saling mendapatkan keuntungan (tijarah). Kedua belah pihak yang melakukan 

akad berkeinginan saling mendapatkan keuntungan dari akad yang mereka 

sepakati. Hal ini sesuai dengan asas saling menguntungkan, bahwa setiap akad 

dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari 

praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. 

 Akad yang bermotif keuntungan salah satu diantaranya adalah 

perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh 

dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berjanji memberikan pekerjaan 

sementara pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.  

Perjanjian kerja dalam pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan 

sistem pengupahan (ija<rah). Ijarah merupakan perjanjian yang ditujukan untuk 

memperoleh manfaat dengan jalan penggantian dengan sebuah harga tanpa 

harus memilikinya. Atau dengan kata lain, pengambilan manfaat dari suatu 

objek (dalam hal ini objek yang dimaksud adalah tenaga manusia) dengan 

jalan penggantian melalui pemberian imbalan atas pekerjaan yang disepakati. 
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Ija<rah pada dasarnya memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. 

Apabila ija<rah berhubungan dengan seorang pekerja maka yang dimanfaatkan 

adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus 

ditentukan jenis pekerjaannya sekaligus waktu, upah dan tenaganya. Jenis 

pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi ija<rah 

yang masih kabur hukumnya adalah fasad (rusak). Upah kerjanya juga harus 

ditetapkan. 

Dalam teori ijarah, pengupahan dalam  upah yang telah disebutkan 

(ajrul musamma), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, 

syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) 

oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan tidak boleh 

dipaksa untuk membayar upah lebih besar daripada apa yang telah disebutkan, 

dan pihak pekerja juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih 

kecil dari pada yang telah disebutkan; upah tersebut bahkan wajib mengikuti 

ketentuan syariah 

Dalam pelaksanaan pengerjaan order dari Fiesta selain dikerjakan 

sendiri juga dilemparkan atau dikerjakan oleh pihak lain dimana pihak 

tersebut telah memenuhi kriteria yang diinginkan pihak Fiesta sehingga, 

produk yang dihasilkan tidak merubah kualitas.  
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Pengerjaan order yang dilakukan pihak lain dalam Fiesta adalah 

pengerjaan order jahitan, dimana penjahit yang telah memenuhi kriteria, 

saling mengenal antara penjahit dan pihak Fiesta, kualitas jahitan yang 

dihasilkan penjahit baik, penjahit mempunyai mesin jahit sendiri dan, 

berkesanggupan untuk mengambil sendiri bahan jahitan sendiri di lokasi 

produksi serta mengirimnya kembali. 

Akad yang dilakukan Fiesta dengan pejahit adalah perjanjian kerja. 

Dari pihak Fiesta memberikan pekerjaan kepada penjahit berupa order jahitan, 

sedangkan dari penjahit mendapatkan pekerjaan dengan mengerjakan order 

yang diberikan oleh Fiesta. Fiesta akan memberikan upah apabila jahitan telah 

selesai dijahit. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme dari akad perjanjian 

kerja antara Fiesta dengan penjahit, dimana Fiesta mendapatkan keuntungan 

pekerjaan yang cepat selesai dengan kualitas yang baik, sedangkan dari pihak 

penjahit mendapatkan keuntungan dengan memperoleh upah dari pekerjaan 

yang telah dikerjakannya. 

Dalam sistem pengerjaan order yang dialihkan pada pihak lain, Fiesta 

memberikan upah yang mana upah tersebut berdasarkan kesepakatan antara 

pihak Fiesta dan pihak yang menerima order. Sistem pengupahan 

menyesuaikan pada order itu sendiri, karena setiap order memiliki spesifikasi 

bentuk, jumlah dan harga yang berbeda. 
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Dalam akad, segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka 

sama suka atau kerelaan antara masing- masing pihak, tidak diperkenankan 

adanya tekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka 

transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Dalam surat al-Nisa’ ayat 

29 Allah berfirman, 

،،،، ،،، ،،،، ،،،،،، ،،،،، ،،،،،،،

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” 

Untuk memperoleh kerelaan dalam akad, kejujuran haruslah 

dilaksanakan, hal ini ditujukan agar dalam pelaksanaannya, akad tidak 

terdapat unsur- unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak 

sehingga menghilangkan unsur kerelaan dalam akad.  

Dalam kaidah fiqh, menyatakan bahwa setiap akad dalam muamalah 

pada dasarnya boleh dilakukan sampai adanya dalil yang menunjukkan 

keharamannya.  

ََِْرَِْْه  َُ  َم ِ ، ِإ َ َ ٌ ، اِ، َْن،َ ُدَل،َداِْ ُل،  ى،
  َأْصُل،ِ ، م
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“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya.” 

Jadi, menurut penulis akad yang dilakukan antara pihak Fiesta dan 

penjahit yang menerima order dari Fiesta adalah sah dan sesuai dengan hukum 

Islam, dengan asumsi akad perjanjian kerja (ija<rah) antara kedua belah pihak 

didasari kerelaan saling memberikan keuntungan dimana pihak Fiesta 

memperoleh keringanan dalam pengerjaan order dan pihak penjahit yang 

menerima order mendapatkan upah. Dalam pengupahan, didasari dari 

kesepakatan yang tidak ada pemaksaan dari salah satu pihak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan terhadap masalah yang diteliti, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan logo suatu merek berdasarkan pesanan konsumen dalam 

praktek bisnis konveksi di Fiesta Ponorogo, jika disimpulkan dapat 

diperoleh kesimpulan, yakni: Produk yang merupakan pesanan masyarakat 

umum, akad salam yang dilaksanakan sudah sah karena sudah terpenuhi 

syarat dan rukunnya, akan tetapi akad yang berlaku masih belum dapat 

dilaksanakan akibat hukumnya atau  mauquf (tergantung/ terhenti) yang 

disebabkan pihak yang memesan tidak mempunyai kewenangan untuk 

memakai logo suatu merek meskipun produk konveksi yang dipesan 

merupakan produk dari Fiesta sendiri.  

2. Pengalihan pengerjaan job order dalam praktek bisnis konveksi di Fiesta 

Ponorogo, akad yang dilakukan antara pihak Fiesta dan penjahit yang 

menerima order dari Fiesta adalah sah dan sesuai dengan hukum Islam, 

dengan asumsi akad perjanjian kerja (ija<rah) antara kedua belah pihak 

didasari kerelaan saling memberikan keuntungan dimana pihak Fiesta 
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memperoleh keringanan dalam pengerjaan order dan pihak penjahit yang 

menerima order mendapatkan upah. Dalam pengupahan, didasari dari 

kesepakatan yang tidak ada pemaksaan dari salah satu pihak. 

B. Saran- Saran 

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini penulis mencoba mengemukakan 

saran- saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri 

khususnya dan bagi umat Muslim secara umum. Adapun saran-saran penulis 

kemukakan sebagai berikut: 

1. Bagi pengusaha terutama konveksi, untuk lebih berhati- hati dalam 

mengerjakan suatu bentuk pesanan yang meminta untuk menggunakan 

logo suatu merek yang mana perusahaan yang dimilikinya tidak 

mempunyai lisensi untuk menggunakan suatu merek tersebut. 

2. Bagi pihak- pihak yang memesan suatu produk konveksi hendaknya 

menyadari bahwa merek merupakan tanda yang bernilai bagi suatu 

perusahaan yang memiliki merek tersebut, sehingga alangkah baiknya 

tidak menggunakan suatu merek dengan cara yang tidak baik yang dapat 

membuat pemilik merek merasa dirugikan. 
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