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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Transaksi jual beli merupakan kegiatan jual beli yang hidup dalam 

lingkungan masyarakat dan bagian dari kegiatan sehari-hari. Transaksi jual 

beli ini termasuk dalam kategori muamalah dalam istilah Islam.1Jual beli 

muamalah yang diperbolehkan didalam syariat Islam haruslah sesuai 

dengan ketentuan yang ada. Dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa 

bermuamalah yang baik adalah dijelaskan secara rinci dan jelas dalam 

melakukan transaksi. Sesuai dengan firman Alloh dalam surat Al-Baqarah 

ayat 275:  

 ٢٧٥َُ.……َوَأَحل اللُه اْلبَ ْيَع َوَحرَم الرّبَا ..……

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba”.2 

 Dalam perbankan syari >’ah pembiayaan dengan akad istis}na >‘ 

dipraktikkan untuk pembiayaan kontruksi dan barang manufaktur jangka 

pendek. Tim pengembangan perbankan Syari >’ah Institut Bankir Indonesia 

mendefinisikan istis}na >‘, merupakan akad antara pemesan dengan untuk 

suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang 

                                                             

1Adiwarman Karim, Bank Islam dari Teori ke Praktek (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 

2004), 26. 

 2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya  (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2007), 89-90. 
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yang akan dibuat oleh pembuat. Kewajiban pembuat adalah menyediakan 

bahan baku dari barang pesanan tersebut. Tapi jika bahan baku dari 

pemesan akad ini berubah menjadi upah biasa (ujrah).3  

 Dalam praktiknya perbankan syari’ah akad yang digunakan berupa 

istis }na >‘ paralel.4 Akad istis}na >‘ paralel yaitu bank (penerima pesanan/ 

s }ani‘) menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan/mustas }ni‘) 

kemudian bank (pemesan/mustas }ni‘) memesan permintaan barang nasabah 

kepada produsen penjual (s}ani’) lain untuk membuat atau membeli barang 

menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli 

akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, 

apakah pembayaran dimuka, dicicil atau ditangguhkan, dengan waktu 

penyerahan barang yang disepakati bersama.5 Rentang waktu ini harus 

ditentukan agar pemesan barang pesanan bisa sampai ke nasabah tepat 

waktu. Jadi unsur keridhaan yang merupakan unsure dalam jual beli 

terlaksana. 

 Ketentuan rukun dan syarat pembiayaan istisna’ meliputi: pemesan 

(mustas }}ni‘), penjual/pembuat, (s }ani‘), Objek barang (mas }}nu‘), ijab dan 

qabul.6 Dalam objek istis}na >‘ waktu dan tempat penyerahan barang harus 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Ketentuan syarat istis}na >‘ dalam 

                                                             
3 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah; Produk 

dan Implementasi Operasional  (Jakarta: Djambatan, 2001), 67. 
4  Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik (Yogyakarta: Teras, 2012), 197  

5
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),  

99 
6 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

138. 
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Fatwa DSN No. 6/DSN-MUI/MIV/2000 meliputi: ketentuan tentang 

pembayaran dimana tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang, Barang 

harus jelas spesifikaisnya dan waktu dan tempat penyerahan harus 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan.7 Hukum ba’i istis}na >‘ adalah boleh 

karena dapat memberikan keringanan kemudahan kepada manusia dalam 

bermuamalah. Adapun landasan yang membolehkan akad istis }na >‘ adalah 

sebagai berikut: 

ََ َأَجٍل ُمَسًمى فَاْكتُُبوُ  ُْتْم ِبَدْيٍن ِإ  ٢٨٢َُ……يَا أَي َها الِذيَن آَمُوا ِإَذا َتَدايَ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya”8 

Dalam mendefinisikan Ba’i istis}na >‘ para ulama mempunyai 

perbedaan pendapat menurut madhhab H<anafi sebagaimana yang dikutip 

oleh Wahbah Zuhaili adalah akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan 

terhadap pekerjaan pembuatan. Jadi jika pengrajin memberikan barang 

yang tidak dibuat sendiri olehnya atau barang tersebut dibuat sebelum 

terjadinya akad maka akad atas barang tersebut dibenarkan.9  

Menurut beliau akad istis }na >‘ dihukumi sah harus ada ijab dan 

qabul dan beberapa syarat lain dintaranya : 

                                                             
7Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media, 

2012), 128-142  
8Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 89. 
9Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Waadilatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), 269. 
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1. Barang (mas }nu‘) harus diketahui spesifikasinya, meliputi: Jenis, Tipe, 

Kuantitas dan Kualitas. Kemudian  barang yang dibuat harus barang 

yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, mengenai 

ketentuan waktu penyerahan barang tidak menyebutkan batas waktu 

tertentu.10 Sedangkan realita  praktik jual beli istis }na >‘ yang berlaku 

pada masyarakat sekarang, dalam praktiknya jual beli istis}na >‘ itu harus 

menentukan jangka waktu penyerahan barang. Alasan beliau 

membolehkan akad ini atas dasar istihsan dan kebiasaan (‘urf) 

masyarakat sejak masa awal tanpa ada yang mengingkarinya.  

2. Harga harus diketahui kedua belah pihak dan bisa dibayarkan pada awal 

akad, cicilan atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang 

akan datang. Apabila ada perubahan harga dimungkinkan atas 

kesepakatan bersama. 

 Sedangkan menurut madhhab Sha >fi>’i yang dikutip oleh Dimyaudin 

Djuwaini istis}na >’ adalah akad yang sah dengan landasan diperbolehkannya 

akad salam, dan telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi 

(‘urf) dengan catatan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana disebutkan 

dalam akad salam. Beliau juga menyakatan objek barang haruslah 

diketahui spesifikasinya, selain itu syarat utamanya diantaranya: 

1. Barang (masnu’) harus jelas spesifikasinya meliputi: jenis, ukuran, 

kualitas, kuantitas. 

                                                             
10 Ibid, 272. 
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2. Adanya serah terima modal dimajlis akad secara tunai.  

3. Menyatakan bahwa waktu penyerahan objek akad (mas }}nu’) harus 

ditentukan sama halnya dalam akad salam.11 Menurut Wahbah al-

Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Islam Wa Adilatuhu menjelaskan bahwa 

istis }na >‘ menurut madhhab Sha>fi >’i disahkan semua, baik waktu 

penyerahan barang ditentukan atau tidak atau dengan melakukan akad 

salam yang mana ketentuan penyerahan barang secara langsung 

ditempat akad.  

Hal  ini lebih relevan dengan realita praktik pada perbankan syari’ah 

karena beliau mensyaratkan waktu penyerahan barang haruslah ditentukan 

diawal akad selain itu ketentuan pembayarannya pun lebih baik dilakukan 

dengan tunai . Hal ini untuk menjaga kepentingan pihak pemesan atau 

pembeli (mustas }ni‘) dan pihak produsen atau penjual agar tidak merasa 

dirugikan.  

Dari uraian latar belakang diatas, terjadi perbedaan pendapat antara 

madzhab Hanafi dengan madhhab Sha>fi >’i tentang Ba’i Istis}na >‘, maka 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perbedaan tersebut  

dengan judul “Ba’i Istis}na >‘ Menurut Madhhab H <anafi dan Madhhab 

Sha>f i’i Dan Relevansinya Dengan Perbankan Syari’ah”. 

 

 

                                                             
11 Ibid. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana ba’i istis}na >‘ Menurut Madhhab H<anafi dan Madhhab 

Sha >fi’i?  

2. Bagaimana metode istinbath madhhab H<anafi dan Madhhab Sha >fi’i 

tentang hukum ba’i istis }na >‘? 

3. Bagaimana relevansi ba’i Istis }na >’ menurut madhhab H<<anafi dan 

madhhab Sha>fi’i> dengan Perbankan Syari’ah? 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian 

yang dapat digunakan secara umum dan dapat memberikan pengetahuan 

kepada peneliti khususnya dan kepada para pembaca umumnya. Penelitian 

ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mendiskripsikan ba’i istis }na >‘  menurut madhhab H<anafi dan 

madhhab Sha>fi’i. 

2. Untuk menjelaskan dasar dan metode istinbath hukum  madhhab H<anafi 

dan Madhhab Shafi’i tentang ba’i istis }na >‘. 

3. Untuk menjelaskan ba’i istis}na >‘ apabila dikaitkan dengan perbankan 

syari’ah lebih relevan  menurut madhhab H<anafi atau Madhhab Sha>fi’i. 
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D. Kegunaan  Penelitian 

1. Secara Teoritis  

a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang 

beragamnya status hukum yang ada disekitar kita. Begitu kayanya 

khasanah islam yang diberikan oleh Alloh SWT kepada umatnya. 

Yang mana ternyata setelah kita pelajari lebih lanjut masih banyak 

perbedaan pendapat dari madhhab yang lainnya, salah satunya  

perbedaan antara Madhhab H<anafi dan Madhhab Sha >fi’i tentang 

Ba’i Istis}na >‘. Dan guna untuk mengetahui bagaimana metode-

metode istinbath hukum Madhhab H<anafi dan Madhhab Sha>fi’i. 

serta untuk mengetahui relevansi madhhab H<anafi dan madhhab 

Sha >fi’i jika dikaitkan dengan Perbankan Syari’ah.  

b. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang selama beberapa 

tahun terakhir ini ditempuh di perkuliahan yang terdapat dalam 

Fakultas Syari’ah Muamalah IAIN Ponorogo. Sudahkah teori-teori 

yang kita dapatkan telah sesuai dengan kenyataan yang terjadi di 

sekitar kita ataukah sebaliknya, jika sebaliknya bagaimana kita 

dapat sedikit memberi solusi untuk masyarakat pada umumnya dan 

untuk penulis sendiri pada khususnya. 

2. Praktis 

a. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan menjadi suatu 

sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, agar memperhatikan 

bagaimana setiap hukum apa yang akan kita budidayakan bahkan 
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apa-apa yang akan kita makan sekalipun. Selanjutnya  agar 

masyarakat juga mengetahui bahwa segala sesuatu itu telah diatur 

dalam Al-Qur’an dan al-Hadith, Namun jika kita dihadapkan 

masalah yang sekiranya itu adalah suatu masalah yang aktual, 

maka disini memberikan pembahasan baru tentang istinbat suatu 

hukum tersebut. Yang besar kemungkinan masalah aktual tersebut 

tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan al-Hadith. 

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

kajian pertimbangan pemikiran oleh segenap pihak dalam 

memahami hukum-hukum masalah aktual dan metode-metode 

istinbatnya. 

E. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian terdahulu tentang perbandinagn madzhab 

antara Madhhab H<anafi dan Madhhab Sha>fi >’i diantaranya: 

Skripsi yang ditulis oleh Ririn Yuliyanti yang berjudul “Studi 

Komparatif antara pendapat imam Shafi’i dan Abu Hanifah tentang 

Wakaf Uang” tahun 2011. Hasilnya adalah dalam istinbatnya Imam Shafi’i 

dalam metode ‘urf bahwa wakaf uang hanya berlaku diwilayah Bizantium 

(romawi) saja ditempat lain tidak berlaku. Sedangkan menurut Abu 

Hanifah dalam  istinbatnya dengan metode istihsan bi al- ‘urf dengan 

syarat selama nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya, tidak dijual, tidak 
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dihibahkan dan atau diwariskan dan selama digunakan untuk hal-hal yang 

bermanfaat dan diperbolehkan oleh Syariat Islam.12 

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Mar’a’tus Sholicah yang 

berjudul “Studi Komparatif tentang jual beli barang yang disewakan 

menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i” tahun 2013. Hasilnya jual beli 

barang yang disewakan menurut Imam Hanafi tidak diperbolehkan atau 

diharamkan sedangkan menurut Imam Shafi’i jual beli barang yang 

disewakan dibolehkan. Dalam metode istinbatnya Imam Hanafi 

menggunakan dalil berupa al-Hadist yang diriwayatkan oleh Jabir Ibn 

Abdullah.13 

Begitu juga skripsi yang ditulis oleh Nurlaila Chusna yang berjudul 

“Studi Komparatif tentang Bai’ Al-Murabahah menurut Pemikiran Imam 

Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah” tahun 2005. Yang menyimpulkan bahwa 

dari segi aqad Imam Syafi’i bahwa jual beli Murabahah harus jelas antara 

harga pokok dan keuntungan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah 

kejelasan antara harga pokok dan keuntungan tergantung Urf. Istinbat 

hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i mengambil dalil nash Al-

Qur’an seputar jual beli sedangkan Imam Abu hanifah mengambil dalil 

nash Al-Qur’an seputar Amanah dan status hukum Bai’ Murabahah.14 

                                                             

12Ririn Yuliyanti, Studi Komparatif antara pendapat Imam Shafi’i dan Abu Hanifah 
tentang Wakaf Uang (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2011), 79. 

13 Mar’a’tus Sholichah,  Studi Komparatif tentang Jual Beli Barang yang disewakan 

menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2013), 57. 
14 Nurlaila Chusna, Studi Komparatif tentang Bai’ Al-Murabahah menurut Pemikiran 

Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah (Skripsi, STAIN, Ponorogo), 63. 
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Penelitian yang penulis lakukan ini tentu memiliki perbedaan 

dengan karya-karya sebelumnya. Secara umum jelas berbeda dengan 

tulisan-tulisan di atas yang memfokuskan tentang jual beli. Secara materi 

memang ada yang sama tentang sebuah kajian yang membahas 

perbandingan madhhab, tetapi didalam materi ini menjelaskan bagaimana 

kedua madhhab menanggapi suatu permasalahan yang terjadi dikalangan 

umat slam tentang Bai’ Istis}na >‘ dan menganalisa bagaimana metode 

istinbath yang mereka gunakan. 

F. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (Library 

research). Bahwa, bahan kajian yang digunakan dalam penulisan karya 

ilmiah ini bersumber dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa 

kitab, buku, ensiklopedia, skripsi yang telah lalu, maupun yang lainnya. 

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber-sumber 

diatas, memaparkan apa yang telah ada dalam kitab, buku, ensiklopedia, 

skripsi ataupun yang lainnya yang bersifat kepustakaan.  

2. Pendekatan penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

suatu prosedur penelitian yang lebih memusatkan perhatiannya pada 
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prinsip-prinip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan 

gejala yang ada dalam kehidupan manusia.15 

Dalam penelitian ini penulis  memaparkan kedua pendapat antara Imam 

H<anafi dan Imam Sha >fi >’i yang bersumber langsung dari kitab, buku-

buku, ataupun sumber lainnya. Membahas masalah tentang Ba’i istis}na >‘ 

dan relevansinya diperbankan syari’ah. 

3. Data dan sumber data 

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikanresponden 

maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk 

statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang 

dimaksud.16 

a. Sumber data primer: 

1) Kitab al-Umm 

2) Kitab al-Bada’i as-Shanaa’i 

b. Sumber data sekunder : 

1) Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih 

Muamalah dalam pandangan 4 madzhab  

2)  Nazar Bakry, Fiqih dan Ushul Fiqih 

                                                             
15 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS,  

2010), 9. 
16 Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktik) (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), 87. 
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3) Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab 

4) Asywadie Syukur, Pengantar Ilmu Fikih dan ushul Fikih 

5) Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqhul Islamiy Wa Adillatuhu 

c. Sumber data tersier adalah kamus atau terjemahan yang membantu 

penulis dalam memahami istilah-istilah tertentu yang sulit untuk 

dipahami. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengupulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengambil 

dan mengumpulkan data dari buku-buku kitab, serta keterangan lain 

yang berkaitan dengan pembahasan istis }na >‘.17Sehingga dapat 

menunjang pendalaman pemahaman serta kebenaran analisa mengenai 

metode istinbath hukum yang digunakan Imam Abu > Ha >ni >fah dan Imam 

Sha >fi'i serta sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat terkait dengan 

istis }}na >’. 

5.  Analisis Data 

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa 

melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang 

dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Sehingga 

                                                             
17 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1996), 234. 
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dapat menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, 

meskipun tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa.18 

a. Deduksi yaitu metode yang bertitik tolak pada data-data yang 

bersifat universal (umum), kemudian diaplikasikan ke dalam 

bentuk yang khusus.19 Dalam penelitian ini menguraikan tentang 

teori-teori dan dalil-dalil yang bersifat umum, selanjutnya 

dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yaitu mencari dasar-

dasar hukum yang ada di dalam hukum Islam untuk mencermati 

masalah yang terjadi dari hasil pengamatan dilokasi penelitian.20 

b. Deskriptif yaitu penulis dalam menganalisa berkeinginan untuk 

memberi gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek 

penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah 

dilakukan.21dalam penelitian ini penyusun mencoba 

mengaplikasikan data terkait dengan perbedaan pendapat terkait 

hukum istis}na >‘. Halini dilakukan untuk menganalisis dan agar 

dapat diketahui perbedaan dan persamaan terkait istis }na >‘ serta 

metode istinbath kedua imam yaitu Abu > Ha >ni >fah dan Imam Sha>fi’i 

yang dipakai ketika menghukumi istis}na >‘ dan relevansi kedua 

imam terkait di Perbankan Syari’ah. 

                                                             
18 Burhan Ash-Shofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 66. 
19Anton Bekker, Metode-metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 138. 
20 Mukti Fajardan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183. 
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c. Komparatif yaitu membandingkan antara suatu pendapat dengan 

pendapat yang lain. Komparatif ini untuk menganalisis latar 

belakang terjadinya pendapat antara pendapat Imam Abu > Ha >ni >fah 

dan Imam Sha>fi’i terkait istis }na >‘, metode istinbat hukum serta 

relevansi kedua Imam terhadap Perbankan Syari’ah. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara 

sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, 

maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-

masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

Pembahasan dalam bab ini merupakan garis besar dari 

keseluruhan pola berfikir dan dituangkan dalam konteks 

yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi 

diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di 

dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, 

dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan 

penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap 

substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas 

maka dikemukakakn pula tujuan penelitian baik ditinjau 

secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan 

mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. 
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Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan 

maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu 

yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula 

metode penulisan diungkapkan apa adanya dengan harapan 

dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, 

pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan 

analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam 

sistematika penulisan. Dengan demikian.dalam bab pertama 

ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan 

namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna 

menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, keempat dan 

bab kelima. 

BAB II:   BA’I ISTIS}NA<’ MENURUT MADHHAB H <ANAFI 

DAN MADHHAB SHA <FI’I DAN ISTINBATH 

HUKUMNYA 

Memaparkan tentang hukum bai’ istis }na >‘ menurut 

pemikiran madhhab Sha >fi’i dan madhhab H<anafi  yang 

mana didalamnya mencakup sejarah singkat madhhab 

Sha >fi >’i dan madhhab Hanafi, mulai dari pendiri madhhab, 

perkembangan madhhab serta tokoh-tokoh yang 

berpengaruh didalamnya, dan bagaimana metode istinbath 
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hukum yang digunakan oleh madhhab Sha >fi’i dan madhhab 

H<anafi tentang ba’i istis}na >’. 

BAB III :  TRANSAKSI ISTIS }NA<‘ PADA PERBANKAN 

SYARI’AH  DAN DASAR HUKUMNYA 

Memaparkan tentang praktik transaksi istis}na >‘ yang 

menjadi pembiayaan dalam perbankan syari’ah dan 

dikaitkan dengan pemikiran kedua tokoh  antara madhhab 

H<anafi dan madhhab Sha>fi’i. 

BAB IV:  ANALISA TENTANG BA’I ISTIS }NA<<’ DALAM 

MADHHAB H <ANAFI DAN MADHHAB SHA <FI’I DAN 

RELEVANSINYA DENGAN PERBANKAN 

SYARI’AH 

Merupakan bagian penelitian yang membahas dan 

menganalisa pemikiran madhhab H<anafi dan Sha>fi’i tentang 

hukumnya Ba’i Istis}na >‘ dan analisa penepatan hukum atau 

metode istinbath yang digunakan untuk menjawab 

persoalan tersebut. Serta relevansi praktik istis }na >‘ yang 

dipraktekkan  pada Lembaga Keuangan Syari’ah atau 

perbankan syari’ah yang dikaitkan kepada kedua tokoh. 

 

 



17 

 

 

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi penutup dari pembahasan skripsi ini 

yang memaparkan kesimpulan serta saran atau rekomendasi 

terhadap hasil penelitian. 


