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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Menurut madhhab H<anafi hukum ba’i istis}na >’ adalah dibolehkan, karena hal 

tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Sedangkan madhhab Sha>fi’i 

membolehkan akad istis}na >’ ini dengan menyamakan dengan akad salam dengan 

catatan syarat yang berlaku dalam akad salam juga berlaku pada akad istis}na >’. Dari 

perbedaan di atas, kedua Madhhab juga memiliki persamaan yaitu spesifikasi 

barangnya haruslah jelas seperti jenis, tipe, kualitas dan kuantitas. Dan objek 

pembayarannya harus diketahui  apakah dalam bentuk uang atau manfaat. 

2. Madhhab H<anafi dalam menghukumi ba’i istis}na >’  beliau beristinbath dengan 

dasar hukum al-Qur’an dan Hadith, begitu halnya madhhab Sha >fi’i. Menurut 

madhhab H<anafi yang dijadikan dasar untuk mendukung keabsahan akad istis}na >’ 

adalah istihsan bi al-urf . Sedangkan madhhab Sha >fi’i menghukumi ba’i istis}na >‘ 

beristinbath berdasarkan hadith dan ijma >’ karena sebagian ulama membolehkan 

jual beli dengan pesanan dengan syarat rukun dan syaratnya terpenuhi. 

3. Pada perbankan syari’ah praktik yang digunakan dalam pembiayaan ba’i istis}na >’ 

yaitu dengan skema istis}na >‘ paralel. Karena jangkauan dalam perbankan sangatlah 

meluas dan berkembang sehingga pengadaan barangnya mengsuborderkan pihak 

lain. Kemudian prakteknya waktu penyerahan barang dalam akad istis}na >’ ini 

ditentukan di awal akad dan waktu pembayarannya juga dilakukan di awal akad hal 

ini lebih merujuk kepada pemikiran madhhab Sha >fi’i yang mana waktu penyerahan 

barang dan pembayarannya haruslah ditentukan. Jika didasarkan kepada madhhab 

H<anafi praktek ini tidak relevan karena menurut beliau akad istis}na >‘ tidak 
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menentukan jangka waktu   penyerahan barang dan pembayarannya tidak boleh 

diawal serta pada kenyataannya praktik istis}na >‘ pada masa sekarang yang terjadi di 

Perbankan Syari’ah penentuan batas waktu penyerahan barang dan pembayarannya 

itu harus ditentukan. 

B. Saran 

1. Bagi para ulama’ umumnya, apabila mengeluarkan suatu pendapat diharapkan 

mampu mengemukakan dalil dan alasan yang lebih kuat, khususnya ulama yang 

sepakat dengan madhhab H<anafi dan madhhab Sha >fi’i. 

2. Dasar para ulama’ dalam menetapakan hukum, hendaknya bisa menjadi acuan bagi 

ulama’ saat ini dalam memutuskan hukum suatu perkara. Sehingga hukum yang 

ada telah memiliki dasar istinbath dan dalil yang kuat. 


