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ABSTRAK 

Latifah, Anyta Dwi. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan 

Beton Cor Di Dusun Banaran Lor Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. 

Munir. Lc, M.Ag 

 

Kata Kunci: akad istis}na>’, penyelesaian Wanprestasi 
 

 Jual beli secar pesanan atau istisna>’ adalah salah satu macam dari jual beli. 

Jual beli istisna>’ tersebut salah satunya adalah pemesanan beton cor di Dusun 

Banaran Lor Desa Coper Kabupaten Ponorogo. Dalam sistem pemesanan beton cor 

pemesan dapat datang langsung ke tempat atau dapat melalui telfon. Dalam hal 

pemesanan terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, jika barang yang sudah 

dikirim tidak dapat dikembalikan. Tetapi pihak pembuat akan mengganti rugi 

dengan membayar setengah dari harga yang salah. Sedangkan selain dari pihak 

pembuat yang melakukan kesalahan, pihak pembeli juga telah melakukan kesalah 

dalam hal pelunasan kekurangan pembayaran yang tertunda sehingga harus 

dilakukan penyelesaian antara kedua belah pihak. Alasan pihak pembeli adalah 

karena barang yang dipesan merupakan barang yang akan dijual kembali sehingga 

pihak tersebut menunggu pihak yang memesan untuk melunasi pembayaran terlebih 

dahulu. 

 Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, persoalan yang diteliti oleh 

penulis adalah (1) Bagaimana tinjuaan Hukum Islam terhadap akad pemesanan 

beton cor di Dusun Banaran Lor Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo? (2) Bagaimana tinjuan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi 

pembayaran pemesanan beton cor di Dusun Banaran Lor Desa Coper Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo?. 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. 

Adapaun sumber datanya diperoleh dari informan dan datanya berkaitan langsung 

dengan pembahasan skripsi. Teknik pengumpulan data dengan melakukan 

interview, dokumentasi, serta observasi.  

 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Akad pemesanan beton cor di 

Dusun Banaran Lor Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo menurut 

Hukum Isalam sudah sah, karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun yang 

menjadikan sahnya akad itu sendiri. Begitu juga dengan apa yang dilakukan antara 

pembuat beton cor dengan pembeli, tentang tidak boleh mengembalikan barang 

yang sudah dikirim meskipun terjadi kesalahan, tetapi diganti dengan membayar 

setengah dari barang yang salah merupakan sah karena kedua belah pihak telah 

setuju dengan adanya kesepakatan tersebut. (2) Adapun penyelesaian wanprestasi 

pemesanan beton cor di Dusun banaran Lor Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo menurut hukum Islam sudah sah, karena kedua belah pihak lebih 

mengutamakan perdamaian (s}hulh}) dalam menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi antara kedua belah pihak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang 

yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, dimana 

terdapat pihak yang memberikan benda-benda dan terdapat pihak lain yang 

menerima benda-benda sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan Syara’ dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli berarti 

saling tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan. Jual beli 

merupakan bagian dari mu’amalah. Muamalah adalah aspek hukum Islam 

yang ruang lingkupnya luas.1 Dalam Islam hukum dipandang sebagai 

bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada 

agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada 

wahyu Ilahi. Oleh karena itu ia disebut syariah, yang berarti jalan yang 

digariskan tuhan untuk manusia.2 Mu’amalah dilakukan atas dasar 

pertimbangan manfaat dan menghindarkan madharat dalam masyarakat, 

serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-

unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 

kesempitan. Mu’amalah merupakan bagian yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Dalam hal ini Islam memberikan aturan-aturan bagi 

                                                           
1 Qomarul Huda, Fiqh Mu’amalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), 1.  
2 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 1. 
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perkembangan hidup manusia seiring dengan perkembangan zaman, 

dengan melihat perbedaan tepat dan situasi. 

Jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan 2 macam cara yaitu 

dengan tukar menukar barang dan jual beli dengan sistem uang. Di 

dalamnya juga diatur antara pihak ke satu akan menyerahkan barang atau 

obyek yang dijualbelikan sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan 

harganya sesuai dengan kesepakatan dan atas dasar suka sama suka.3 Jika 

akad telah terjadi, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka 

konsekuensinya ialah penjual memindahkan barang kepada pembeli dan 

pembelipun memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga 

yang disepakati, setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan 

barang dari pemiliknya yang dipindahkan tadi, dengan cara yang dapat 

dibenarkan syariat.  

Dasar hukum mengenai jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh 

ajaran islam. Allah SWT berfirman : 

ََٰرةً َعن تَرَ  ن تَُكوَن تَِج
َ

ٓ أ َِٰطِل إَِلذ َٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَب ۡمَو
َ

ُكلُوٓاْ أ
ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ ََل تَأ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ اٖض َيَٰٓ

نُكۡم   ِ   ٢٩  ...م 
Artinya: “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” (Q.S. 

An-Nisa’ : 29).4 

                                                           
3 Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: 

Citra Media, 2006), 33. 

 4 Al-Qur’an, 3:29. 
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Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan 

bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain 

yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.5 

Allah memerintahkan kepada umat manusia dalam melakukan setiap 

transaksi harus dilakukan dengan cara yang benar, saling sukarela, dan 

menghindari cara-cara transaksi yang batil. Tujuan dari aktifitas ekonomi 

dalam pandangan Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang 

secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan 

secara jangka panjang, memberikan bantuan sumbangan menurut jalan 

Allah. 6 

Kebutuhan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan 

manusia, dimana kebutuhan tersebut merupakan suatu hal yang harus 

dipenuhi bagi setiap manusia, sehingga untuk melangsungkan 

kehidupannya manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

secara menyeluruh dengan cara berusaha. Usaha yang dianjurkan di dalam 

Islam ini tidak hanya melalui dengan cara perdagangan, pertanian, dan 

industri, tetapi juga bisa dengan jalan kemahiran yang dimiliki seperti 

pembuatan beton cor, pertukangan, menjahit atau pekerjaan-pekerjaan 

lain. 

                                                           
5 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75. 

 6 Hasan M.Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2001), 160. 
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Salah satu bentuk dari kemahiran yang dimiliki adalah pembuat 

beton cor, seperti yang dilakukan di Dusun Banaran Lor Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Dalam hal pemesanan beton cor, 

pembeli dapat memesan beton cor sesuai keinginanya maupun sesuai 

dengan kebutuhannya. Kemudian dalam menentukan harga beton cor 

adalah pada saat awal akad, kemudian pembayaran bisa dilakukan secara 

cicilan atau pelunasan sekaligus. Kemudian hal yang penting adalah setiap 

pihak dituntut untuk bertindak secara profesional dengan menepati setiap 

perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sehingga tercapainya prestasi, 

akan tetapi pada kenyataanya terdapat kendala-kendala yang 

menyebabkan salah satu pihak melakukan wanprestasi, sehingga harus 

diadakannya penyelesaian yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak.  

Cara pemesanan beton cor di Dusun Banaran Lor Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo adalah pemesan atau pembeli 

datang langsung ke tempat pembuatan maupun menghubungi melalui 

telfon dengan menyertakan keterangan apa yang diiginkan oleh pemesan, 

mulai dari model barang, ukuran barang, dan lain-lain. Selanjutnya 

pembuat akan memberikan kesepakatan harga yang harus dibayar oleh 

pemesan berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh pemesan 

tersebut. Kemudian bisa dilakukan pembayaran secara lunas di awal 

pemesan maupun bisa juga dengan uang muka yang harus dibayarkan oleh 

pemesan separuh dari total harga kemudian sisanya bisa di lunasi ketika 

barang sudah sampai di tempat pemasan. Dalam hal jangka waktu 
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pembuatan, baik pihak pemesan maupun pihak pembuat dapat 

memberikan jangka waktu yang diinginkan. Kemudian untuk penentuan 

harga menurut pemilik pembuatan beton cor berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan, penentuan harga dilakukan di awal, dalam hal tersebut 

pihak pemesan dapat membayar setengah di awal pemesanan, meskipun 

terkadang jumlah pembayaran tersebut belum tentu setengah total dari 

harga, bisa jadi baru seperempat harga yang dibayarkan di awal tersebut.7  

Kemudian dalam praktik sistem pesanan tersebut terdapat 

permasalahan ketika barang yang sudah dikirim tidak boleh dikembalikan, 

sedangkan dalam salah satu syarat pemesan terdapat syarat apabila barang 

yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan maka pihak pembeli memiliki 

hal pilihan antara meneruskan pesanan atau membatalkan. Dengan adanya 

ketentuan dari pihak pembuat menyebabkan pihak pemesan tidak bisa 

mengembalikan barang yang salah.  Sedangkan, pihak pemesan sudah 

membayar di awal separuh harga dari pemesanan yang dilakukan. Selain 

terjadi permasalahan di kesepakatan, terdapat permasalahan lain pada 

pembayaran. Permasalahan dalam pembayaran terjadi dari pihak pemesan. 

Pembayaran dapat dilakukan di awal pemesan baik keseluruhan harga 

maupun setengah dari keseluruhan harga. Pihak pemesan terkadang 

melakukan pembayaran dengan cara setengah pembayaran di awal dan 

setengah dilakukan ketika barang sudah sampai ditempat. Tetapi pihak 

                                                           
7 Hasil Wawancara, Danang , Pemilik Beton Cor di Dusun Banaran Lor Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, 16 Januari 2019. 
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pemesan terkadang mengatakan jika pembayaran akan dilunasi ketika 

akan melakukan pemesanan barang selanjutnya. Hal tersebut 

menyebabkan penundaan pembayaran yang berturut-turut dan berakibat 

semakin banyaknya jumlah pembayaran yang belum dibayarkan. Selain 

itu, hal tersebut juga melanggar kesepakatan awal yang telah disekati oleh 

kedua belah pihak.  

Alasan dari peneliti mengambil judul tentang jual beli pemesanan 

beton cor yang terletak di Dusun Banaran Lor Desa Coper Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo karena ditempat tersebut terdapat kejadian yang 

bertentangan dengan teori, dan selain itu sebelumnya belum ada yang 

melakukan penelitian tentang pemesanan beton cor di tempat tersebut, dan 

tempat tersebut juga memungkinkan untuk dijadikan tempat penelitian 

mengingat bahan data informasi yang diperlukan untuk menunjang 

peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat di tempat tersebut.  

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut 

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Beton 

Cor Di Dusun Banaran Lor Desa Coper Kecamatan Jetis Kabuaten 

Ponorogo” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad pemesanan beton cor 

di Dusun Banaran Lor Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi 

pembayaran pemesanan beton cor di Dusun Banaran Lor Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad 

pemesanan beton cor di Dusun Banaran Lor Desa Coper Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo.  

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap 

penyelesaian wanprestasi pembayaran pemesanan beton cor di Dusun 

Banaran Lor Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan  yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk 

menambah wawasan peneliti dan untuk mengetahui secara mendalam 

bagaimana aplikasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat 

khusunya yang berkaitan dengan masalah jual beli (bai’) dan juga 
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diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Pihak penjual dan pembeli beton cor 

Untuk pihak penjual agar lebih memaksimalkan pelayanan 

sesuai dengan yang diinginkan pembeli, sehingga dapat 

mengurangi resiko yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dan 

untuk pihak pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan 

pemesanan agar tidak terjadi kesalahfahaman antra kedua belah 

pihak. 

b. Untuk masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam bidang hukum 

Islam yang berhubungan dengan pemesanan barang, sehingga 

masyarakat mampu untuk menjalankan usahanya dengan aman 

karena sesuai dengan hukum Islam. 

E.  Kajian Pustaka 

Kajian pustaka dalam penelitian ini penulis mempelajari penelitian 

hasil sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi yang 

digunakan sebagai tolak unkur dalam menentukan permasalahan 

selanjutnya. Diantranya karya ilmiah tersbut adalah sebagai berikut:  

Pertama, penelitian oleh Zainul Rifa’i pada tahun 2017 jurusan Mumalah 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul 
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Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pesanan Di Bengkel Las 

Erlangga Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kebupaten Madiun. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan masalah adalah Bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap sistem pesanan barang di bengkel las Erlangga yang 

dibatalkan, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status uang 

muka pada praktik pesan barang di bengkel las Erlangga yang dibatalkan.8 

Persamaan: Antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya 

tulis memiliki persamaan pada teori yang dibahas yaitu menggunakan teori 

akad Bai’ Istis}na>’. Perbedaan: fokus penelitan ini pada proses pembatalan 

pemesanan yang dilakukan antara pemilik bengkel dengan konsumen yang 

sah karena sudah terjadi cacat pada akad itu, hilangnya unsur suka sama 

suka antra kedua belah pihak. Konsumen tidak suka dengan harga yang 

diberkan oleh pemilik bengkel sehingga konsumen pindah tempat untuk 

memesan barang yang sama. Sedangkan fokus penelitian yang saya tulis 

tertuju pada akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak tentang barang 

yang sudah dikirim tidak bisa dikembalikan, serta tentang penundaan 

pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli.  

Kedua, penelitian oleh Zulfa Kartika Putri pada tahun 2018 jurusan 

Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang 

berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule 

Kambing di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo 

                                                           
8 Zainul Rifai, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pesanan di Bengkel Las Erlangga 

Desa Glonggong kcamatan Dolopo Kabupaten Madiun,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 

1. 
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Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini yang dijadikan permasalahan 

adalah Bagaimana jenis akad berdasarkan cara pembayran pemesanan sate 

gule kambing di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo, bagaimana jenis akad berdasarkan spesifikasi 

barang pesnan dari kedua jenis akad dalam praktik pemesanan sate gule 

kambing di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana analisa fiqh terhadap penyelesaian 

perselesihihan dalam praktik pemesanan sate gule kambing di Jl. Karimata 

Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.9 

Persamaan: Antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya tulis 

memiliki persamaan pada teori yang dibahas yaitu menggunakan terori 

akad Bai’ Istis}na>’. Perbedaan: Fokus penelitian ini pada pelaksanaan 

akad salam, istis}na>’, dan urbun, berdasarkan cara pembayaran yang 

digunakan di dalam pemesanan sate gule kambing. Serta Penyelesaian 

perselisihan yang dilakukan sudah sesuai dengan akad salam dan Istis}na>’, 

akan tetapi belum sesuai dengan caara pembayaran urbun karena pihak 

penjual merasa dirugikan dengan tidak sesuainya perjanjian yang sudah 

disepakati. Sedangkan fokus penelitian yang saya tulis tertuju pada akad 

yang dilakukan oleh kedua belah pihak tentang barang yang sudah dikirim 

tidak bisa dikembalikan, serta tentang penundaan pembayaran yang 

dilakukan oleh pihak pembeli.  

                                                           
9 Zulfa kartika Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule 

Kambing di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo,” 

Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 1. 
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Ketiga, penelitisn oleh Faizal Amrul Muttaqin pada tahun 2018 

jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan 

Jersey Futsal di Tukol Sport Ponorogo. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan permasalahan adalah bagaimana tinjuan hukum Islam terhadap 

akad pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo, dan bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad secara sepihak dalam 

pemesanan jersey futsal di Tukol Sport Ponorogo. 10 Persamaan: Antara 

penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya tulis memiliki 

persamaan pada teori yang dibahas yaitu menggunakan terori akad Bai’ 

Istis}na>’. Perbedaan: Fokus penelitian ini pada pelaksanaan pemesanan 

jersey futsal di Tukol Sport yang hanya memenuhi sebagian rukun dan 

syarat istis}na>’. Serta pembatalan akad yang dilakukan oleh konsumen yang 

diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan hukum Islam. sedangkan 

fokus penelitian yang saya tulis tertuju pada akad yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak tentang barang yang sudah dikirim tidak bisa 

dikembalikan, serta tentang penundaan pembayaran yang dilakukan oleh 

pihak pembeli.  

F.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

                                                           
10 Faizal Amrul Muttaqin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Jersey Futsal di 

Tukol Sport Ponorogo,” Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 1. 
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Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah lapangan 

(field research), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan 

obyek yang diteliti, yang berarti bahwa datanya diambil dari lapangan 

atau masyarakat. Lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau 

kelompok tertentu atau objek tertentu sebagai latar dimana peneliti 

melakukan penelitian.11 Penelitian lapangan dimaksudkan untuk 

mempelajari secara mendalam latar belakang keadaan dan posisi saat 

ini. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang 

bertujuan untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

masyarakat.12 Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lexy J. Moleyong 

bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lesan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.13 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menuntuk kehadiran 

peneliti di lapangan, karena penelitian kualitatif instrumennya adalah 

peneliti itu sendiri dan ia harus berinteraksi mendalam dengan sumber 

data, oleh karena itu kehadiran peneliti cukup lama di lapangan. 

                                                           
11 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 18. 
12 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 

148. 
13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 

3. 
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Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berarti peneliti secara aktif 

berinteaksi secara langsung dengan objek penelitian, dengan hadir 

secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Dusun Banaran Lor Desa 

Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Hal ini lakukan oleh 

peneliti agar perolehan data dan informasi lebih valid dan informasi 

lebih akurat. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh peneliti yaitu 

di Dusun Banaran Lor Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo. Alasan peneliti mengambil tempat di  Dusun Banaran Lor 

Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo karena tempat 

tersebut merupakan salah satu tempat yang terdapat usaha pembuatan 

beton cor, selain itu tempat tersebut juga memungkinkan untuk 

dijadikan tempat penelitian mengingat bahan data informasi yang 

diperlukan untuk menunjang peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini 

terdapat di tempat tersebut sehingga peneliti berinisiatif untuk 

melakukan penelitian di tempat tersebut. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti akan berusaha 

menggali dan mengumpulkan data-data sebagai berikut: 

1) Data tentang akad pemesanan beton cor di Dusun Banaran 

Lor Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 
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2) Data tentang penyelesaian wanprestasi pembayaran 

pemesanan beton cor di Dusun Banaran Lor Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

b. Sumber data  

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi 

data primer dan data skunder. 

1) Data primer 

Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian 

ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada 

pihak pemilik, pembuat, dan pihak pembeli beton cor di Dusun 

Banaran yang terkait dengan penelitian ini. Data dapat direkam 

atau dicatat oleh peneliti. 

2) Data sekunder 

Data-data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan 

pendukung data primer dalam penelitian.14  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. 

a. Wawancara 

                                                           
14 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Prenada Media 

Book, 2013), 128. 
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Merupakan kegiatan pengumpulan data dengan 

melakukan tanya jawab dengan narasumber atau dialog secara 

lisan dengan orang yang berwenang memberikan informasi data 

yang diperlukan. Wawancara akan dilaksanakan dengan bertanya 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam suatu wawancara 

terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu 

pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau 

interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan, atau 

responden.15 

Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan 

dalam mendapatkan data atau informasi dari obyek yang diteliti 

sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan 

wawancara.16 Wawancara dilakukan kepada pemilik dan 

beton cor, dan dari pihak yang melakukan pemesanan di tempat 

tersebut. 

b. Dokumentasi 

Cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen, buku, artikel, jurnal, gambar dan lain 

sebagainya, kemudian dikelola menjadi data penunjang dalam 

pembuatan penelitian ini. Metode pencarian data ini sanagat 

bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu 

                                                           
15 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PR Asdi Mahasatya, 2001), 95. 
16 Ibid, 224 
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obyek atau suasana penelitian. Peneliti dengan mempelajari 

dokumen-dokumen tersebut dapat mengenal budaya dan nilai-

nilai yang dianut oleh obyek yang diteliti.17 Dokumen yang 

ditelusuri oleh peneliti berupa dokumen transaksi-transaksi yang 

telah terjadi dalam pemesanan beton cor di Dusun Banaran Lor 

Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

c. Observasi  

Dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan 

apabila memang memungkinkan ada. Observasi ini dilakukan 

melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan 

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.18 Observasi 

dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang diteliti, kemudian 

mengidentifikasi sasaran yang akan diteliti. Observasi dilakukan 

dengan mengamati keadaan ditempat penelitian, baik pihak 

pembuat maupun pihak pemesan.  

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

                                                           
17 Ibid, 225-226 
18 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2007), 104. 
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dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri dan orang lain.19 

Analisis kualitataif merupakan analisis yang mendasarkan 

pada adanya hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. 

Prinsip pokok teknis analisis kualitatif ialah mengolah dan 

menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, 

teratur, terstruktur dan mempunyai makna.20 Dalam penelitian 

kualitatif, metode yang digunakan dalam menganalisa data ialah: 

a. Reduksi data adalah proses pemutusan atau menonjolkan pokok-

pokok yang penting, serta menyederhanakan data yang diperoleh 

dilapangan. 

b. Display data adalah proses penyusunan informasi yang 

diperoleh secara kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar 

lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah 

data reduksi kemudian disajikan denghan bentuk uraian naratif 

dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sitematis 

agar mudah dipahami. 

c. Penarikan kesimpulan adalah dari data yang diperoleh dan telah 

dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut 

dengan membuat kesimpulan yang jelas. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

                                                           
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), 244.  
20 Sarwono, Metode, 239. 
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Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data 

yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk 

mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang 

tentunya akan berimbas terhadap akhir dari suatu penelitian. Adapun 

teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data triangulasi. 

Dalam trianggulasi terbagi menjadi empat macam yaitu triangulasi 

data, triangulasi pengamat, triangulasi teori dan triangulasi metode. 

Dalam penelitian disini, peneliti menggunakan triangulasi data, yakni 

menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari 

satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini terdiri dari beberapa bagian utama 

antara lain sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang sebagai dasar 

untuk merumuskan masalah kemudian dilanjutkan dengan 

tujuan dan manfaat penulisan skripsi, kemudian kajian 

pustaka berfungsi untuk menginformasikan bahwa 

permasalahan yang diteliti belum pernah diteliti oleh orang 

lain. Selanjutnya metodologi penelitian dan diakhiri 

dengan sistematika pembahasan. 
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BAB II : BA’I (JUAL BELI) ISTIS}NA>’  DALAM HUKUM 

ISLAM 

Bab ini merupakan landasan teori tentang akad bai’ 

Istis}na>’  untuk mengetahui permasalahan yang terjadi 

dengan rincian sebagai berikut: pengertian akad bai’ 

Istis}na>’, dasar hukum bai’ Istis}na>’, syarat dan rukun bai’ 

Istis}na>’, ketentuan pembayaran dalam bai’ Istis}na>’, 

penetapan harga dalam bai’ Istis}na>’, pembatalan dan 

berakhirnya akad bai’ Istis}na>’, penyelesaian sengketa 

dalam Islam.  

BAB III : PRAKTIK PEMESANAN  BETON COR DI DUSUN 

BANARAN LOR DESA COPER KECMATAN JETIS 

KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini merupakan obyek pembahasan yang di dalamnya 

membahas tentang gambaran umum mengenai Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, akad pemesanan 

beton cor di Dusun Banaran Lor Desa Coper Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo, serta membahas tentang 

penyelesaian pembayaran pembayaran yang terjadi dalam 

pemesanan beton cor di Dusun Banaran Lor Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 
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BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK 

PEMESANAN BETON COR DI DUSUN BANARAN 

LOR DESA COPER KECAMATAN JETIS 

KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap data-

data yang telah ditemukan di praktik pemesan beton cor di 

Dusun Banaran Lor Desa Coper Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo, yaitu mengenai akad yang 

digunakan dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi 

dalam kegiatan tersebut. 

BAB V

  

: PENUTUP 

Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi 

yang telah dijelskan pada bab-bab sebelumnya, yang berisi 

tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

BAI’ (JUAL BELI) ISTIS}NA>’  DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Bai’ Istis}na>’ 

Istis}na>’ secara etimologis adalah masdar dari sitashna ‘asy sya’i, 

artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang 

pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun Istis}na>’  secara terminologis 

adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang 

disyaratkan untuk mengerjakanya. Objek transaksinya adalah barang yang 

harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu. Menurut Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah, Istis}na>’ adalah jual beli barang atau jasa dalam 

bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati 

antara pihak pemesan dan pihak penjual.1 Dalam fatwa DSN-MUI, 

dijelaskan bahwa jual beli Istis}na>’  adalah akad jual beli dalam bentuk 

pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan 

tertentu yang disepakati antra pemesan dan penjual. Menurut UU No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Istis}na>’ adalah akad pembiayaan 

barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria 

dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesa atau pembeli dan 

penjual atau pembuat. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

Istis}na>’ adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan 

                                                           
1 Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group,2012), 123-124. 
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kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan 

dengan pihak penjual. 2  

Istis}na>’ adalah transaksi jual beli yang melibatkan unsur jasa dan 

barang secara sekaligus. Artinya sebuah transaksi pembelian obyek oleh 

pembeli yang akan digarap atau dikerjakan oleh kontraktor dengan 

spesifikasi tertentu. Dalam bai’ Istis}na>’ barang maupun jasa keduanya 

berasal dari pihak penjual atau kontraktor, apabila bahan baku dari pihak 

pembeli atau pemesan, maka termasuk akad ija\rah. Seperti membeli mobil 

yang akan dirakit oleh kontraktor, membeli busana yang akan dirancang dan 

dijahit oleh penjual, membeli rumah yang akan diarsiteki dan dibangun oleh 

kontraktor.3 

Sebagian ulama berpendapat bahwa Istish}na>’ adalah bentuk janji 

jual beli karena pembuat suatu barang tidak boleh membuat yang berbeda 

dengan pesanan. Oleh karena itu, hubungan keduanya (pemesan dan yang 

menerima pesanan) adalah hubungan janji, bukan transaksi. Pemesan 

mempunyai hak menarik apa yang telah dipesannya untuk dibuat sebelum 

selesai pembuatan dan sebelum melihatnya. Hal ini adalah indikator bahwa 

Istis}na>’ adalah janji, bukan transaksi.4 

Transaksi bai’ al Istis}na>’  merupakan kontrak penjualan antara 

pembeli akhir (mustashni’) dan supplier (Shani). Dalam kontrak ini Shani’ 

                                                           
2 Dr. Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 177-

178 
3 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodologi Konsep 

Interaksi Sosial Ekonomi), (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 21. 
4 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam 

Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014), 196. 
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menerima pesanan dari mustashni’. Shani’ lalu berusaha melalui orang lain 

untuk membuat atau membeli pokok kontrak menurut spesifikasi yang telah 

disepakati dan menjualnya kepada mustashni’. Kedua belah pihak 

bersepakat atas harga dan sistem pembayaran. Apakah pembayaran di 

lakukan di muka, melalui cicilan, atau ditngguhkan sampai suatu waktu 

dimasa yang akan datang. 

Menurut zuhailay bai’ Istis}na>’  adalah akad bersama produsen untuk 

suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang 

akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan barang bakunya, 

sedangkan jika barang bakunya dari pemesan maka transaksi itu akan 

menjadi akad ijarah (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk 

membuat barang. 5 

Dalam wacana fuqaha (Hanafiyah) bai’ Istis}na>’ memiliki kemiripan 

dengan akad salam, dari segi barang menjadi tanggungan kontraktor namun 

juga memiliki perbedaan dengan akad salam dari segi keharusan qabdal 

ra’s al-mal di majlis, batas waktu, dan kriteria barang.6 Selain itu perbedaan 

salam dengan Istis}na>’ ialah, salam berlaku umum untuk barang yang dibuat 

dan lainnnya, adapun Istish}na>’ khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk 

membuatnya. Ada banyak hal yang sama antara Istish}na>’ dan salam 

misalnya tempo yang ditentukan dalam salam merupakan masa untuk 

mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggungan pembuat. 7 

                                                           
5 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, 

Bisnis, dan Sosial, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 130.  
6 Pelangi, Metodologi, 21. 
7 Ath-Thayyar, dkk., Ensiklopedi, terj. Miftahul, 144. 
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Menurut jumhur fukaha, bai’ Istis}na>’  merupakan jenis khusus dari 

akad bai’ salam. Bedanya, Istis}na>’ digunakan di bidang manufaktur. 

Dengan demikian, ketentuan bai’ Istis}na>’  mengikuti ketentuan atau aturan 

akad bai’ salam. 8 

Tim pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia 

menyebutkan bahwa istis}na>’ adalah akad jual beli barang atas dasar pesanan 

antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta nasabah. 

Bank akan meminta produsen atau kontraktor unruk membuatkan barang 

pesanan sesuai dengan permintaan nasabah dan setelah selesai nasabah akan 

membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati 

besama, dengan syarat: 

1. Pihak yang berakad harus cakap hukum. 

2. Produsen sanggup memenuhi persyaratan pesanan. 

3. Obyek yang dipesan jelas spesifikasinya. 

4. Harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan. 

5. Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan. 

6. Jangka waktu pembuatan disepakati bersama. 

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang 

dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak atau akad 

Istis}na>’  muncul. Agar akad Istis}na>’  menjadi sah, harga harus ditetapkan di 

awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas 

                                                           
8 Mardani, Fiqh, 124. 
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yang telah disepakati bersama. Dalam Istis}na>’ pembayaran dapa di muka, 

dicicil sampai selesai, atau di belakang. 

Saat melihat barang yang diperjualbelikan, pembeli memiliki pilihan 

untuk mengambilnya dengan harga penuh atau membatalkan akad dengan 

khiyar ru’yah (penglihatan), baik ia mendapati barang tersebut dalam 

kondisi sebagaimana yang telah ia deskripsikan sebelumnya maupun tidak. 

B. Hukum Bai’Istis}na>’ 

Ulama yang membolehkan transaksi berpendapat bahwa Istis}na>’ 

disyariatkan berdasarkan Sunah Nabi SAW bahwa beliau pernah minta 

dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, sebagai 

berikut: 

 َعْن َعْبِد اهلِل َأنَّ َرُسوُل اهلِل َصلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسٌلَم ِاْصطََنَع َخا ََتًا ِمْن َذَهٍب َفَكاَن ََيَْعُل َفصَّهُ 
ِه ِإَذا لَِبَسُه َفَصَنَع النَّاُس ُُثَّ اَنَُّه َجَلَس َعَلى اْلِمْنََبِ فَ نَ َزَعُه فَ َقاَل ِإِّنِّ ُكْنتُ  ُس  أَْلبَ ِف بَاِطِن َكفِّ

ُه ِمْن َداِخٍل فَ َرَمى بِِه ُُثَّ قَاَل َواهلِل ََل أَْلَبُسُه أَبًَدا فَ َنَبَذ النَّاُس خَ  ْم وَ َهَذا اْْلَاََتَ َوَأْجَعُل َفصَّ ُُ اِِيَم
 َوَلْفُظ ْاحَلِد ْيِث لَِيْحيَي 

“Bersumber dari Abdullah, bahwa Rasulullah saw, menyuruh 

buatkan cincin dari emas, Beliau meletakkan mata cincinnya pada bagian 

dalam telapak tangan, bila beliau memakainya orang-orangpun berbuat 

serupa. Kemudian suatu ketika, beliau duduk di atas mimbar, lalu mencopot 

cincin itu seraya bersabda: “Aku pernah memakai cincin ini dan meletakkan 

mata cincinnya dibagian dalam” lalu beliau membuang cincin itu dan 

bersabda: “ Demi Allah, aku tidak akan memakainya lagi selamanya” orang-

orang juga ikut membuang cincin mereka.” (HR. Bukhari)9 

Ibnu al-Atsir menyatakan bahwa maksudnya, beliau meminta di 

buatkan cincin untuknya. Al-kaisani dalam kitab Bada’iu ash-shana’i 

                                                           
9 KH. Abid Bisri Musthofa, Terjemahan Shahih Muslim Jilid 4, (Semarang: CV Asy Syifa’, 

1993), 885. 
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menyatakan bahwa istis}na>’  telah menjadi ijma’ sejark zaman Rasulullah 

SAW tanpa ada yang menyangkal. Kaum muslimin telah mempraktikkan 

transaksi seperti ini, karena memang ia sangat dibutuhkan.10 

Mengingat bai’ al-istis}na>’ merupakan lanjutan dari bai’ as-salam, 

maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada bai’ as-salam 

berlaku pada bai’ al- istis}na>’. Para ulama membahas lebih lanjut keabsahan 

bai’ al- istis}na>’  Menurut mazhab Hanafi, bai’ al- istis}na>’  termasuk akad 

yang dilarang karena bertentangan dengan semangat bai’ secara qiyas. 

Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan 

harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam istis}na>’  pokok 

kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, 

mazhab Hanafi menyetujui kontrak istis}na>’  atas dasar istis}}na>’ karena 

alasan-alasan berikut: 

a. Masyarakat telah mempraktikkan bai’ istis}na>’  secara luas dan terus-

menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan 

bai’ istis}na>’  sebagai kasus ijma’ atau konsensus umum. 

b. Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas 

berdasarkan ijma’. 

c. Keberadaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Banyak orang 

sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga 

mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan 

barang untuk mereka. 

                                                           
10 Mardani, Fiqh, 125-126. 
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d. Bai’ istis}na>’  sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan 

kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.11 

Hal yang sama juga terjadi dikalangan Ulama Syafi’iyah. Sebagian 

Ulama Syafi’iyah berpegang pada kaidah qiyas. Maka istis}na>’ tidak 

diperbolehkan sebab bertentgangan dengan kaidah umum yang berlaku 

dalam jual beli, dimana obyeknya harus jelas. Sementara dalam istis}na>’ 

obyek akad belum ada. Sehingga disini dimungkinkan munculnya unsur 

spekulasi. Menurut sebagian dari mereka, dasar hukum dari istis}na>’ adalah 

adat kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat. Masyarakat sudah 

menjadikan istis}na>’ sebagai salah satu model transaksi mereka, dan akad ini 

sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. 

Sebagian ahli fiqh kontemporer berpendapat bahwa bai’ istis}na>’ 

adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah. Alasannya, belum ada 

kompensasi atas pokok akad yang waktu penyerahannya akan dilakukan 

pada masa mendatang.12 

Istis}na>’ dianggap sah jika ada keterangan sejalas-jelasnya yang 

dapat menghindari percekcokan tentang jenis, macam, sifat, kualitas, dan 

kuantitas barang pesannya. Menurut Abu Hanifah, bagi pemesan, ketika 

melihat barang yang dipesannya tidak sesuai dengan contoh pesanannya, 

boleh menarik kembali harga sesuai dengan kondisi barang atau 

membatalkan perikatan. Hal ini karena ia membeli barang yang belum 

                                                           
11 Nawawi, Fikih, 130 
12 Nawawi, Fikih, 131 
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dilihatnya dan barang yang dipesannya mungkin tidak sesuai dengan sifat-

sifat yang dipesan. 

Menurut Abu Yusuf, jika barang yang dipesan sudah sesuai dengan 

apa yang dipesankan, untuk menghindari kemudharatan, pembeli tidak 

memiliki khiya>r, sebab orang lain kadang-kadang tidak bersedia membeli 

barang-barang yang akan dibeli oleh pemesan. Hanya, penerima pesanan 

dapat membuat yang baru sesuai pesanan. Sebab, perjanjian itu belum 

selesai sebelum dilihat dan diridhai oleh pemesan. 

Adapun dasar hukum disyariatkannya istis}na>’ adalah kesepakatan 

umut Islam dalam hal kebiasaan melakukan perbuatan pesanan tersebut. 

Oleh karena itu, setiap orang yang mengadakan perjanjian dapat 

melakukannya dengan istis}na>’. Kebiasaan tersebut jika dianggap baik oleh 

kebiasaan, dianggap baik pula menurut syara’. Hal ini karena perjanjian 

semacam ini terjadi atas barang-barang belum ada wujudnya.13 

C. Rukun dan Syarat Ba’i Istis}na>’ 

1. Rukun istis}na>’ 

Rukun dari akad istis}na>’ yang harus dipenuhi ada beberapa hal, antara 

lain: 

a. Pelaku akad, yaitu mustashni’ atau pembeli adalah pihak yang 

membutuhkan dan memesan barang, dan sha>ni’ atau penjual dalah 

pihak yang memproduksi barang pesanan. 

                                                           
13 Siah Khosyi’ah, Fiqih Muamalah Perbandingan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 

119. 
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b. Objek akad, yaitu barang atau jasa (mashnu’) dengan spesifikasi dan 

harga atau tsaman. 

c. Si>ghah (i>ja>b dan qabu>l), yaitu segala sesuatu yang menjunjukkan 

aspek suka sama suka dari kedua belah pihak.14 

Agar bai’ al - istis}na>’ menjadi sah, ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi, yaitu sebagai berikut: 

a. Syarat dari pelaku akad, yaitu: 

1) Berakal sehat 

2) Baligh (sudah dewasa) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah 

akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh. Sebab mereka 

bukan ahli dalam mengendalikan harta. Oleh sebab itu, harta 

benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan 

kepadanya. 

3) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa). Maksudnya yaitu 

salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaaan atas 

pihak lain. Sehingga pihak lain tersebut melakukan akad 

disebabkan kemauan sendiri. Akad yang dilakukan bukan atas 

dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.15 

b. Objek akad, yaitu: 

1) Barang (mashnu’), diantaranya adalah barnag yang menjadi 

objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk 

                                                           
14 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),115. 
15 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, cet. Ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) 

130. 
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menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang. 16 perincian itu 

meliputi:  

a) Jenis, misalnya mashnu’ itu berupa mobil, pesawat, atau 

yang lain. 

b) Tipe, apakah mashnu’ itu berupa mobil kijang, pesawat 

bocing, rumah tipe RSS, atau lainnya. 

c) Kualitas, bagaimana spesifikasinya, teknisnya dan hal 

lainnya. 

d) Kuantitas, berapa jumlah unit atau berat mashnu’  tersebut. 

Imam Hanafi menyatakan bahwa komoditi yang diakadkan 

haruslah berasal dari tipe barang yang biasa ditransaksikan 

melalui bai’ al- Istis}na>’. Ini penting, karena menurut pandangan 

ini keabsahan bai’ al- Istis}na>’ didasarkan atas praktik-praktik 

kebiasaan masyarakat. Namun sebenarnya keabsahan bai’ al- 

Istis}na>’ juga didasarkan qiyas, yakni aturan umum syariah. 

Menurut atauran tersebut segala sesuatu yang mempunyai 

kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umum serta tidak dilarang 

syaraiah, boleh dilakukan. Tidak ada persoalan apakah hal 

tersebut telah dipraktikkan secara umum atau tidak.17 

c. I>ja>b dari segi bahasa berarti perwajiban atau perkenaan, sedangkan 

qabu>l berarti penerimaan. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama 

                                                           
16 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, cet ke 1, (Jakarta: 

IIT Indonesia, 2003), 88. 
17 Nawawi, Fiqh, 131. 
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kali dari salah satu yang berakad disebut dengan i>ja>b, kemudian 

ucapan atau tindkan yang lahir sesudahnya disebut qabu>l. Ulama 

fikih menyatakan bahwa syarat i>ja>b dan qabu>l itu diantaranya: 

1) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal. 

2) Qabu>l sesuai dengan i>ja>b dan dilakukan dalam satu majelis.18 

Syarat Istis}na>’  menurut pasal 104 s/d 108 Kompilasi Hukum ekonomi 

Syariah adalah sebagai berikut: 

a. Ba’i Istis}na>’  mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas 

barang yang dipesan. 

b. Ba’i Istis}na>’  dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan. 

c. Dalam ba’i Istis}na>’, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual 

harus sesuai permintaan pemesanan. 

d. Pembayaran dalam ba’i Istis}na>’  dilakukan pada waktu dan tempat 

yang disepakati. 

e. Setelah akad jual beli pesnanan mengikat, tidak satu pun boleh 

tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. 

f. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi maka 

pemesanan dapat menggukan hak pilihan untuk melanjutkan atau 

membatalkan pemesanan. 19 

                                                           
18 M. Ali hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, cet. Ke 2, (Jakarta: Pt Raja 

Grafindo Persada, 2004), 120. 
19 Mardani, Fiqh, 125. 
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Sedangkan menurut DSN-MUI dalam fatwa Nomor: 06/DSN-

MUI/IV/2000 tentang jual beli istis}na>’ memutuskan bahwa terkait syarat-

syarat istis}na>’ adalah pertama tentang ketentuan pembayaran yaitu: 

a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, 

barang atau manfaat. 

b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 

c. Pembayaran tidak boleh dlam bentuk pembebasan hutang. 

Kemudian terkait dengan ketentuan barang yaitu: 

a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 

b. Harus dapat dijelaskan speseifikasinya. 

c. Penyerahan dilakukan kemudian. 

d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan. 

e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 

f. Tidak boleh menukar barang, kecuali sejenis sesuai kesepakatan. 

g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, 

pemesan memiliki hak Khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau 

membatalkan akad.20 

D. Ketentuan Pembayaran dalam Bai’ Istis}na>’ 

Istis}na>’ merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak 

berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesnan akan diprrosuksi 

sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati serta menjualnya dengan 

                                                           
20 DSN-MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), 76. 
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harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Dalam kontrak 

istis}na>’, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Apabila seorang 

pedagang melakukan transaksi jual beli tidak secara tunai sebaiknya 

menuliskan terjadinya akad, banyaknya utang piutang dan waktu 

pembayaran. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya kelalaian 

dan perselisihan dikemudian hari. 

Dalam suatu perjanjian atau akad, seperti perjanjian jual beli 

menyebabkan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, antara 

lain pihak pembeli wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya 

sesuai dengan kesepakatan, berhak menerima penyerahan barang. 

Sementara pihak penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai 

dengan kesepakatan yang telah dibuat dan wajib menanggung barang 

terhadap cacat tersembunyi, serta berhak menerima uang pembayaran.21 

Dalam hukum Islam penundaan pembayaran sangatlah dilarang, 

karena hal tersebut dapat dianggap merugikan pihak lain yang melakukan 

perjanjian. Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad istis}na>’ dapat 

dilaksanakan di muka, dengan cara angsuran, atau ditangguhkan sampai 

jangka waktu pada masa yang akan datang. Mekanisme pembayaran istis}na>’ 

harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan tiga cara, antara 

lain: 

                                                           
21 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Konsep, Regulasi, dan 

Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 47-48. 
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1. Pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan 

pada saat akad sebelum pesanan diserahkan oleh produsen kepada 

pemesan. 

2. Pembayaran dilakukan pada saat penyrahan barang, yaitu pembayaran 

dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir. 

3. Pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayran dilakukan setelah pesanan 

diserahkan oleh produsen kepada pemesan.22 

Dalam fatwa DSN-MUI tentang istis}na>’ juga dijelaskan bahwa 

ketentuan tentang pembayaran dalam istis}na>’  yaitu: 

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, 

barang atau menfaat.  

2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, serta. 

3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. 

Di dalam ketentuan lain juga ditambahkan bahwa: 

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, 

hukumnya mengikat. 

2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 

dialkukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah.23 

 

                                                           
22 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2011), 146-147. 
23 Fatwa DSN No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istis}na>’ 



   35 

 

 
 

 

E. Penetapan Harga dalam Bai’ Istis}na>’ 

Konsep harga adil dalam Al-qur’an sangat  ditekankan agar 

memperoleh keseimbangan antara pihak penjual dan pembeli. Gagasan ini 

berhubungan dengan pasar, khususnya dalam harga. Karena itu Rasulullah 

menyatakan sebagai riba seorang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan 

pelanggan. Sebutan harga adil atau jujur ada pada hukum Islam sejak awal. 

Sebab yang terlihat bahwa harga adil aplikasinya dalam konteks khusus 

seperti menimbun dan kewajiban menjual sebenarnya membahas tentang 

upah dan untung agar dapat menentukan harga barang dagangan. 

Harga ialah imbalan yang diserahkan yang diserahkan oleh pembeli 

untuk memperoleh barang yang dijual atau perwujudan nilai suatu barang 

atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada 

apa yang dipertukarkan. Harga juga dapat dikatakan sebagai kekuatan 

membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat 

yang dirasakan oleh seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi 

nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. 

Harga sebuah komoditas (barang atau jasa) ditentukan oleh penawaran 

dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga juga ditentukan oleh 

terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Ketika 

masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga yang normal tanpa 

menggunakan cara-cara yang tidak adil. Harga naik karena sedikitnya 

barang atau karena tingginya permintaan. Keadaan ini adalah kehendak 
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Allah. Memaksa pedagang dalam keadaan seperti ini untuk menjual barang 

dagangan mereka dengan harga tertentu adalah pemaksaan tanpa hak. Islam 

menghargai hak penjual dan pembeli untuk menetapkan harga sekaligus 

melindungi hak keduanya. Lebih detail dapat dilihat fungsi pemerintah 

untuk menjaga kestabilan harga, bila terjadi kenaikan harga disebabkan 

adanya distori terhadap permintaan dan penawaran. Intinya pengaturan 

harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan di 

salah satu pihak. 

Harga dalam Istis}na>’ dapat dalam bentuk tunai, barang nyata apapun, 

atau hak pemanfaatan atas aset yang teridentifikasi. Hak pemanfaaatan atas 

aset dalam pertimbangan untuk kontrak Istis}na>’ relevan terhadap situasi 

dimana institusi pemerintah menawarkan hak pemanfaatan atas aset yang 

sedang dibangun untuk periode yang disetujui bersama, yang bisa disebut 

sebagai bangun, operasikan, dan transfer. Harga seharusnya diketahui 

dimuka agar dapat menghinfari ketidaktahuan atau kecurangan pengetahuan 

dan perselisihan harga. Dalam transaksi Istis}na>’ dibolehkan berbeda-beda 

sesuai dengan variasi dalam tanggal penyerahan. Tidak pula terdapat 

pertentangan mengenai jumlah penawaran yang harus dinegosiasikan, 

asalkan pada akhirnya hanya satu penawaran yang dipilih untuk 

menyelesaikan kontrak Istis}na>’. Hal ini adalah untuk menghindari 

ketidakpastian dan kurang pengetahuan yang dapat menuntun pada 

perselisihan.  



   37 

 

 
 

Penetapan harga dalam Istis}na>’ sama saja dengan batas waktu 

pembayaran dalam Istis}na>’. Terdapat perbedaan pendapat para ulama 

mengenai penetapan harga, menurut Jumhur Ulama pemesan wajib untuk 

membayar terlebih dahulu di awal transaksi pihak kedua. Sedangkan 

menurut pendapat hanafiyah pemesan boleh membayar ketika pesanan 

sudah jadi dan sesuai dengan kriteria yang disepakati. Harga setelah 

ditetapkan tidak dapat dinaikan atau diturunkan secara unilateral. Namun 

karena proses manufaktur aset besar mungkin membutuhkan waktu yang 

lebih lama, terkadang membutuhkan banyak perubahan. Harga dapar 

disesuaikan ulang berdasarkan kesepakatan bersama dari semua pihak yang 

terlibat karena membuat modifikasi pada bahan mentah atau perubahan-

perubahan dalam harga dalam bahan-bahan produksi. Harga dapat 

dibayarkan dengan cicilan pada periode tertentu, sesuai waktu yang telah 

disetujui dan dapat pula dihubungkan dengan tahap penyelesaian. 

F. Pembatalan Pesanan dan Berakhirnya Akad Bai’ Istis}na>’ 

Dalam kaitan ini jumhur ulama mengatakan apabila pembatalan itu 

dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu 

meminta kembali uang yang telah dibayarkan. Menurut mereka, pihak 

konsumen hanya bisa membatalkan akad tersebut apabila barang yang 

dipesen itu tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang 

dipesannya.24 

                                                           
24 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), 

145 
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Dalam konteks hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut: 

1. Berakhirnya masa berlaku akad 

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan 

suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu 

maka secara otomatis perjanjanjian akan berakhir, kecuali kemudian 

ditentukan lain oleh para pihak. 

2. 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 menyangut obyek perjanjian maupun mengenai 

orangnya. 

3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia 

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang 

membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkanjika 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 dunia maka kewajiban untuk mengembalikan 

hutang menjadi ahli warisnya. 

Transaksi istis}na>’ berakhir (selesai) karena beberapa hal berikut: 
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1. Barang yang dipesan telah selesai dibuat, diserah terimakan sesuai 

dengan kesepakatan.  

2. Habis tempo pembuatan barang yang dipesan meskipun belum selesai 

dan diserahterimakan sesuai dengan kesepakatan. 

3. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan transaksi.25 

G. Penyelesaian Sengketa dalam Islam 

Dalam perjanjian apabila salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli 

tidak melaksanakan perjanjian yang disepakati bersama, berarti pihak 

tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji adalah 

kondisi dimana debitur tidak dapat melaksnakan kewajiban prestasinya 

yang ditentukan di dalam perikatan khususnya perjanjian, sehingga 

wanprestasi merupakan pelanggaran kewajiban kontraktual. Masalah 

wanprestasi timbul karena kelalaian dari pihak pembeli maupun penjual 

yang tidak melakukan prestasi atau tidak menepati janji. Wanprestasi 

tersebut berupa: 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi dilakukannya 

2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang 

diperjanjikan. 

3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.26 

                                                           
25 Ath-Thayyar, dkk., Ensiklopedi, terj. Miftahul, 152. 
26 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perpektif Perbandingan (Bagian 

Pertama), (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 280. 
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Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak 

yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah 

pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena 

pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang 

wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan. 

Adapun cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi, antara lain: 

1. Al- S}hulh} (Perdamaian) 

Secara bahasa s}hulh}  berarti meredam pertikaian, sedangan menurut 

istilah s}hulh} berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri 

perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara 

damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk 

mengakhiri suatu perkara. Dalam hal ini para pihak harus menjelaskan 

dan memusyawarahkan tentang perselisihan yang timbul diantara 

mereka.27 

Para pihak yang berakad Si>ghat, ija>b, dan qabu>l, serta ikrar 

kesepakatan untuk melakukan perdamaian termasuk dalam rukun as- 

s}hulh}. Kedudukan rukun dalam perikatan menurut fiqh Islam menjadi 

suatu keharusan, karena rukun merupakan salah satu penentu 

terealisasinya proses perdamaian. Dalam prosesi perdamaian, terdapat 

perjanjian yang diikrarkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa 

untuk berkomitmen menjaga keberlangsungan perdamaian. Dari 

perjanjian damai itulah lahir ikatan hukum yang mengikat kedua belah 

                                                           
27 Salim, Perkembangan Hukum Innominat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 49. 
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pihak, dan setiap pihak harus menghormati dan menjaga apa yang telah 

diikrarkannya. Pembatalan hanya bisa dilakukan jika apa yang 

diperjnajikan melanggar prinsip-prinsip syariah. Rukun dan syarat 

sahnya s}hulh} dapat diklasifikasikan pada beberapa aspek berikut: 

a. Mushalih (para pihak yang melakukan perdamaian) 

Para pihak yang melakukan perdamaian harus cakap bertindak 

dan mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk melepaskan 

haknya tau hak-hal yang dimaksudkan dlam perdamaian. Sebab 

setiap orang yang cakap bertindak belum tentu mempunyai 

kekuasaan atau wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut 

hukum, tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki 

kekuasaan adalah: 

1) Wali atas harta benda orang yang berada di bawah perwalian. 

2) Pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah 

pengampuannya. 

3) Nazir (pengawas) wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah 

pengawasannya. 

b. Mushalih bih (objek yang dipersengketakan) 

Sebagaimana disebut di awal, bahwa pada dasarnya 

persengketaan dalam bidang ekonomi terkait dengan masalah objek 

harta. Dalam fiqh, sesuatu dikatakan harta apabila memiliki unsur-

unsur berikut: 

1) Al- ‘aniyah, sesuatu yang berwujud dan bersifat material. 
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2) Al ‘uruf, sesuatu yang secara tradisi (kebiasaan masyarakat) 

dipandang mempunyai nilai harta. 

3) Halalan fi syar’i, sesuatu yang secara syar’i halal. 

4) Qabilan lit tamlik, dapat disimpan dan dimiliki. 

5) Qabilan lit tanfi’, dapat diambil manfaatnya. 

c. Mushalih’anhu (persoalan yang tidak boleh didamaikan) 

Persoalan ini adalah persoalan dalam bidang ekonomi yang 

berkaidan dengan masalah harta benda. Jadi, persoalan yang bisa 

didamaikan hanya persoalan yang berimplikasi horizontal, yaitu 

oersoalan yang menyangkut hubungannya antara sesama manusia. 

Adapun persoalan yang berdimensi vertikal, antara hamba dengan 

Tuhannya, diluar otoritas yang bisa diselesaikan. 

d. Si>ghat (ija>b dan qabu>l) 

Manifestasi perdamaian ditandai dengan adanya i>jab dan 

qabu>l (serah terima) antara para pihak yang bersengketa. Proses 

perdamaian bisa dilakukan apabila tidak ada paksaan dan tekanan 

dari pihak manapun. i>jab dan qabu>l menjadi simbol penegas bahwa 

perdamaian itu benar-benar terjadi tanpa ada rekayasa. 

Pada tataran praktiknya, proses s}hulh} bisa dilakukan melalui 

media perantara atau dengan menunjuk wali yang diseakati oleh 

kedua belah pihak. Selanjutnya dilakukan musyawarah untuk 

membahas masalah dan solusinya. Dengan demikian, proses 

perdamaian dengan cara s}hulh}, sebenarnya lebih menekankan pada 
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aspek penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencari 

kebenaran dan kesepakatan bersama (win win solution). Akan tetapi 

jika proses s}hulh} melalui cara musyawarah ini tidak menemukan 

titik temu atau tidak dapat menyelesaikan masalah, para pihak yang 

bersengketa dapat melakukan tahap berikutnya, yaitu jalur 

pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan 

upaya untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang 

bersengketa. Keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan 

merupakan keputusan yang harus dihormati sebagai keputusan 

hukum.28 

Pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang pengadilan 

dilangsungkan pada saat perkata sedang proses dalam sidang 

pengadilan. Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan 

bahw sebelum perkara diproses, atau dapat juga selama diproses 

bahkan sudah diputus oleh pengadilan tetapi belum mempunyai 

kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan agar para pihak 

yang bersengketa supaya berdamai. Seandainya hakim berhasil 

mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah 

putusan perdamaian, kedua belah pihak melakukan perdamaian itu 

dihukum untuk mematuhi perdamaian yang telah mereka sepakat. 

2. Tahkim (arbitrase) 

                                                           
28 Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 222-224. 
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Dalam kosakata bahasa arab, kata tahkim berasal dari kata hakkama, 

yuhakkimu, tahkiman, berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah 

suatu sengketa. Secara istilah, tahkim adalah pengangkatan juru tengah 

atau wasit oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dengan tujuan 

mendamaikan persengketaan yang dialami oleh kedua belah pihak yang 

mengangkatnya. Dari pengertian ini, kata tahkim sering dipadankan 

dengan kata arbitrase, karena pengertian tahkim memiliki kemiripan 

dengan pengertian arbitrase. 

Menurut Abu Al-Ainain, pengertian tahkim menurut istilah fiqh 

adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang 

diridai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang 

bersengketa. Menurut Said Agil Husein Al-Munawar, pengertian tahkim 

menurut kelompok ahli hukum islam mazhab Hanafiyah adalah 

memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia 

dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari 

pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Adapaun pengertian 

tahkim menurut ahli hukum dari kelompok Syafi’iyah, yaitu 

memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan 

hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syara’ terhadap 

peristiwa yang wajib dilaksanakannya.29 

Menurut Subekti, arbitrase adalah pemutusan suatu persengketaan 

oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak 

                                                           
29 Pradja, Ekonomi, 224-225. 
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yang bersengketa di luar hakim dan pengadilan. Orang yang 

menyelesaikannya disebut hakam. 
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BAB III 

PRAKTIK PEMESANAN BETON COR DI DUSUN BANARAN LOR 

DESA COPER KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Letak Geografis Penelitian 

1. Letak geografis 

Desa coper terletak kurang lebih 15 kilometer atah tenggara dari 

pusat kabupaten Ponorogo dengan ketinggian 103 meter di atas 

permukaan laut. Curah hujan di Desa ini adalah 350 mm/tahun. Luas 

Desa ini adalah 203,46 ha dengan perincian tanah sawah memiliki luas 

119,355 ha, tanah kering yang digunakan untuk ladang atau tegal 

memiliki luas 52,498 ha, tanah kering untuk pemukiman seluas 25 ha, 

dan sisanya adalah tanah yang digunakan untuk fasilitas umum. Desa 

ini dilewati sungai dengan panjang 2,5 kilometer dan lebar 25 meter. 

Selain itu juga dilintasi jalan kabupaten yang menghubungkan 

kecamatan sambit dan kecamatan mlarak. Batas-batas Desa Coper 

adalah sebagai berikut: 

a. Utara  : Desa Joresan 

b. Selatan  : Desa Bulu 

c. Barat  : Desa Mojomati dan Desa Mojorejo 

d. Timur : Desa Bangsalan, Desa Kemuning, dan Desa 

Wilangan. 
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Coper adalah sebuah Desa di wilayah Kecamatan Jetis, kabupaten 

Ponorogo, Jawa Timur. Desa ini terletak pada koordinat 111˚30̍’16” - 

111˚30’49” Bujur Timur dan 7˚56’31” - 7˚57’28” Lintang Selatan 

dengan ketinggian 103 meter di atas permukaan laut. Desa ini terdiri 

dari empat dukuh yaitu: 

a. Dukuh Coper Kidul. 

b. Dukuh Coper Kulon. 

c. Dukuh Ngrayut. 

d. Dukuh Banaran. 

Keempat dukuh tersebut terbagi menjadi 8 Rukun Warga dan 20 

Rukun Tetangga. Penduduk Desa coper rata-rata bekerja di bidang 

pertanian. Namun juga ada yang bekerja di bidang industri. Agama 

yang dipeluk 100% penduduk Desa coper adalah agama islam.1 

2. Desa Coper 

Sejarah dan asal usul nama dari Desa Coper memang tidak dapat 

diungkap secara jelas karena para narasumber yang memahami dn 

mengalami proses tersusunnya Desa Coper saat ini telah tiada. Namun 

sejarah Desa Coper dapat dihimpun dari cerita-cerita sesepuh atau orang 

yang dianggap ada sangkut pautnya dengan Desa sesuai dengan 

pemahaman dan pengertian masing-masing. 

Menurut cerita masyarakat setempat, nama Coper diambil dari kata 

cuo dan lemper. Cuo adalah sejenis mangkok yang terbuat dari tanah liat 

                                                           
1 Sejarah Desa Coper Kecamatan Jetis Ponorogo 
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dan lemper adalah sejenis piring yang terbuat dari tanah liat. Kedua 

barang tersebut adalah tempat makan dari seorang laki-laki yang 

membabat pertama kali Desa Coper yang disebutkan Haji Ngarpiyah. 

Haji Ngarpiyah adalah menantu dari Kyai Ishaq. Kyai Ishaq adalah anak 

dari Kyai Ageng Hasan Besari pemimpin Pesantres Tegalsari yang 

merupakan pesantren besar di Ponorogo pada masa itu. Kyai Ishaq 

menyusul menantunya Haji Ngarpiyah untuk membabat Desa Coper 

sehingga menjadi pemukiman seperti sekarang ini. 

Ada pula yang mengatakan nama Coper berasal dari sebuah kalimat 

eco ing lemper. Konon ceritanya Kyai Ishaq mempunyai 2 orang istri, 

slah satu diantaranya adalah putri dari Kanjeng Gading. Sewaktu masih 

pengantin baru, Kyai Ishaq dan istrinya selalu dikirimi makanan dari 

Kanjeng Gading melalui abdi kinasihnya. Makanan tersebut sambalnya 

selalu ditempatkan di lemper. Pada suatu hari tempat sambal tersebut 

diganti, lalu Kyai Ishaq berkata: “Sambal itu sebenarnya lebih enak tetap 

ditempatkan di lemper”, lalu abdi menjawab: “ Econipun wonten leper 

Kyai?” Kyai menjawab: “Iya”. Setelah berpikir sejenak atas jawaban 

abdi kinasih tersebut di atas, maka Kyai Ishaq lalu  berkata: “Kalau 

begitu melihat kata eco ing lemper apabila besok tempat ini sudah ramai 

maka kami namakan  Desa Coper” 

Di Desa Coper terdapat sebuah masjid peninggalan Kyai Ishaq. 

Masjid tersebut saat ini bernama Masjid Al-Ishaq. Konon, masjid 

tersebut sebenarnya adalah masjid Tegalsari pemberian dari Kyai Ageng 
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Hasan Besari kepada anaknya Kyai Ishaq. Masjid ini dipindahkan dari 

Tegalsari ke Desa Coper yang berjarak sekitar 5 Km. Sebelum 

dipindahkan, Masjid Tegalsari dibangun kembali dan selesai dalam 

kurun waktu 8 tahun. Setelah Masjid Tegalsari selesai dibangun 

kembali, masjid yang lama dipindahkan dari Desa Tegalsari ke Desa 

Coper pada tahun 1750. Dan Masjid Tegalsari yang sekarang berada di 

Desa Tegalsari yang baru. 

3. Ekonomi di Desa Coper 

Di Desa ini terdapt satu buah pasar yaitu Pasar Pahing yang buka 

setiap hari Pahing pagi. Perekonomian di Desa ini ditunjang oleh 

pertanian, peternakan dan industri. Hasil bumi dari sektor pertanian di 

Desa ini antara lain: padi, jagung, kacang kedelai, kacang hijau, kacang 

panjang, kacang tanah, bawang merah, cabe, ketela, mangga, sawo, dan 

pisang. Sedangkan dari sektor industri kecil yang terdapat di Desa ini 

antara lain: jenang, madumongsi, tempe, rengginang, keripik tempe, 

kerupuk gendar, tas anyaman, batu bata, mebel, dan Beton.2 

B. Gambaran Umum Usaha Jual Beli Pemesanan Beton Cor di Dusun 

Banaran Lor Desa Coper Kecamatan Jetis Kabuaten Ponorogo 

Usaha beton cor di Dusun Banaran didirikan pada tahun 2015 nama dari 

pemilik usaha beton cor sendiri adalah Bapak Danang yang beralamat di 

Desa Coper Dusun Banaran Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Sedangkan untuk letak dari Usaha Beton Cor tersebut adalah berdiri diatas 

                                                           
2 Sejarah Desa Coper Kecamatan Jetis Ponorogo 
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tanah milik pribadi orang tua dari Bapak Danang, yang kemudian 

dimanfaatkan oleh Bapak Danang untuk usaha Pembuatan Beton Cor.  

Sedangkan latar belakang pendirian usaha beton cor tersebut ialah 

karena pada awalnya Bapak Danang sudah lama ikut kerja dengan orang 

lain untuk membuat beton cor, sehingga lama kelamaan Bapak Danang 

ingin membuka usaha sendiri yang masih berkaitan dengan pembuatan 

beton cor, karena Bapak Danang sudah mendapatkan ilmu dari pekerjaan 

tersebut dan sudah memahaminya. Menurut Bapak Danang bekerja pada 

orang lain dirasa hasil yang didapat sehari-hari kurang mencukupi 

kebutuhannya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Danang: 

“Saya itu awalnya kerja ikut orang untuk membuat beton cor sudah 

lama, karena saya sudah mendapatkan ilmu dan cara-cara untuk 

membuat beton cor, akhirnya saya membuka usaha sendiri. Selain itu 

di rumah juga punya lahan untuk membuka usaha dan yang membuka 

usaha beton cor di daerah rumah saya juga belum ada jadi saya 

manfaatkan. Kerja ikut orang menurut saya kurang mencukupi 

kebutuhan saya sehari-hari, jadi saya membuaka usaha beton cor 

sendiri”. 3 

 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui jika, berbekal pengalaman 

selama bekerja ikut dengan orang lain tersebut serta terdapat tempat yang 

bisa digunakan untuk memulai usaha pembuatan beton cor, maka Pak 

Danang berinisiatif untuk membuka usaha sendiri usaha pembuatan beton 

cor. Selain itu di daerah sekitar tempat tinggal Bapak Danang belum ada 

                                                           
3 Hasil Wawancara, Danang , Pemilik Beton Cor di Dusun Banaran Lor Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo,  23 Maret 2019. 
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usaha pembuatan Beton Cor, sehingga hal tersebut dijadikan Bapak Danang 

sebagai peluang usaha yang dapat dibangun di daerah rumah Bapak Danang. 

Di awal berdirinya usaha pembuatan beton cor, Pak Danang 

mengerjakan pembuatan sendiri di bantu oleh Bapak dari Bapak Danang. 

Tetapi setelah bertahun-tahun berdiri, sekarang dia sudah memiliki 

karyawan yang membantu pembuatan beton cor. Pada awal pendirian dalam 

hal pemasaran, Pak Danang masih menggunakan cara pemasaran dengan 

menawarkan kepada pihak teman, tetangga maupun saudara yang 

membutuhkan beton cor, sehingga pada saat itu cara mempromosikan beton 

cor Bapak Danang masih melalui cara promosi dari mulut kemulut. 

Meskipun pada awalnya dalam hal mempromosikan tersebut sangat sulit, 

dan masih banyak yang belum berminat dengan beton cor, tetapi sekarang 

banyak para pelanggan yang datang langsung ke tempat pembuatan beton 

cor untuk melakukan pemesanan maupun untuk melihat langsung contoh-

contoh beton cor sehingga pelanggan tinggal menyesuaikan ukuran dan 

bentuk yang diinginkan. Tetapi ada juga yang memesan melalui pesan 

maupun telfon, karena sudah banyak yang percaya dengan kualitas beton 

cor yang dibuat oleh Bapak Danang. Seperti yang diungkapkan oleh Pak 

Danang: 

“Awal  berdirinya usaha pembuatan beton cor ini, dalam pembuatan 

saya hanya dibantu Bapak saya, tetapi sekarang sudah memiliki 

karyawan. Sedangkan untuk mempromosikan beton cor yang saya 

lakukan dengan bilang ke teman, tetangga dan saudara yang 

membutuhkan beton cor. Di awal dalam mempromosikan beton cor 

memang sulit, tetapi lama-lama setelah banyak yang tau tentang beton 

cor saya, banyak yang datang langsung ke tempat saya untuk melihat 
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bentuk dari beton cor yang saya buat, tetapi ada saja yang memesan 

lewat telfon karena memang sudah percaya dengan kualitas beton cor 

yang saya buat”. 4 

 

Jenis dan ukuran beton cor yang ada di tempat Bapak Danang yaitu: 

Jenis Ukuran/ jenis 

Cendela 

50 x 150 

50 x 70 

30 x 150 

40 x 150 

Pintu 

90 x 200 

70 x 200 

75 x 200 

80 x 200 

Pilar 

Majapahit 20 

Bunga 25 

Mawar jokowi 20 x 60 

Mawar polos 25 

Alur besak kecil 25 

                                                           
4 Hasil Wawancara, Danang, Pemilik BeTon Cor di Dusun Banaran Lor Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, 23 Maret 2019. 
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Mina tahu 20 

Ompak burung 20 

Mawar garis 30 x 40 

Bunga 30 

Bunga tulib 25 

Wajik 25 

Alur 1 x 1 30 cm 

Ventilasi 

20 x 60 

40 x 60 

15 x 30 

15 x 35 

 

Di tahun 2017, usaha pembuatan beton cor Bapak Danang sudah 

memiliki cabang di luar Ponorogo. Pak Danang membuka cabang 

pembuatan beton cor di Kota Malang, karena di Malang peminat Beton Cor 

juga sangat banyak, meskipun pada awalnya sangat sulit untuk mencari 

pelanggan. Akan tetapi saat ini usaha pembuatan beton cor di Malang sudah 

berjalan dengan lancar, sehingga Bapak Danang harus bolak balik dari 

Ponorogo ke Malang untuk selalu mengecek perkembangan usahanya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Danang: 
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 “saya punya satu cabang di Malang, karena selain di Ponorogo, di 

Malang juga banyak yang meminati Beton Cor. Sama seperti di 

Ponorogo, awal dalam mempromosikan di Malang juga sulit, tetapi 

Alhamdulilah sekarng sudah berjalan lancar dan sudah banyak 

pelanggan di sana. Sehingga saya bolak balik dari Ponorogo ke Malang 

untuk mengecek perkembangannya di sana”.5 

 

C. Akad Pemesanan Beton Cor  

Usaha beton cor merupakan usaha yang melayani pemesanan barang 

yang berasal dari semen dan pasir. Sistem yang digunakan dalam proses 

transaksi pemesanan beton cor bisa dengan cara datang langsung ke tempat 

pembuatan  beton cor maupun melalui telepon. 

 Jadi untuk melakukan pesanan beton cor bisa datang ke tempat 

pembuatan langsung atau melalui telepon yang kemudian pihak pemesan 

dapat melihat langsung contoh-contoh dari beton cor yang kemudian pihak 

pemesan dapat memilih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemesan, 

baik dari bentuk maupun dari ukurannya.  

Kemudian setelah kesepakatan barang selesai, selanjutnya adalah 

mengenai kesepakatan harga dan jangka waktu yang ditentukan oleh pihak 

pembuat. Jadi, harga barang total ditentukan oleh pemilik sekaligus sebagai 

penggarap pesanan barang, sehingga antara pemesan satu dengan pemesan 

lainya bisa saja harga yang diberikan tersebut berbeda meskipun barangnya 

sama, karena tergantung bentuk dan tergantung dari ukurannya. 

Danang selaku pemilik dari pembutan beton cor mengungkapkan jika 

ingin memesan beton cor, pihak pemesan bisa memesan melalui telfon atau 

                                                           
5 ibid 
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bisa datang langsung ke tempat. Jika yang memesan melalui telfon biasanya 

orang-orang yang sudah terbiasa atau langganan. Tapi tidak menutup 

kemungkinan orang memesan melalui telfon bukan karena menjadi 

langganan, tetapi karena disarankan oleh orang lain. Kalau orang yang 

sudah langganan akan tau ukuran-ukuran dan bentuk-bentuk yang ada. Beda 

lagi kalau yang masih baru mau memesan, kebanyakan dari mereka 

langsung datang dan memesan untuk melihat bentuk-bentuk dan ukuran 

yang diperlukan. Danang selaku pembuat beton cor mengungkapkan: 

“Pemesannya bisa datang langsung ketempat saya, bisa juga melalui 

telfon. Biasanya yang memesan melalui telfon memang sudah sering 

memesan beton cor di tempat saya. Tetapi itu tidak selalu langganan 

yang memesan lewat telfon, biasanya direkomendasikan dari orang 

lain. Yang sudah langganan pasti sudah tau ukuran-ukuran dan bentuk-

bentuk beton cor yang saya buat.”6 

 

Dari keterangan di atas, dapat diketahui jika yang memesan di tempat 

tersebut bukan hanya datang langsung ke tempat, tetapi juga memesan 

melalui telfon. Salah seorang pembeli mengatakan bahwa: 

“ saya memesan melalui telfon, karena sudah terbiasa memesan beton 

cor di tempat Bapak Danang. Pekerjaan saya tukang bangunan, 

sehingga seringkali saya diminta untuk memesankan beton cor untuk 

rumah yang sedang saya kerjakan. Saya sudah langganan di tempat pak 

Danang, sehingga sudah tau tentang ukuran dan bentuk-bentuk beton 

cor yang dimiliki oleh  Bapak Danang. Barang yang saya pesan berupa 

pintu ukuran 90 x 200 dengan jumlah 3 (tiga) biji dan cendela ukuran 

50 x 150 dengan jumlah 6 (enam) biji”.7 

 

                                                           
6 Ibid. 
7 Hasil Wawancara, Rian, Pembeli Beton Cor, 24 April 2019. 
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Selain pemesan melalui telfon, pemesanan dapat dilakukan dengan 

datang langsung ketempat pembuatan beton cor. Seperti yang dikatakan 

oleh salah seorang pembeli yang malakukan pemesanan beton cor secara 

langsung: 

“ Saya datng langsung ke tempat pembuatan beton cor. Saya awalnya 

disarankan oleh saudara saya, sehingga saya langsung mendatangi 

tempatnya untuk melihat bentuk-bentuk yang ada. Saya kemarin 

memesan ventilasi ukuran 20 x 60 sebanyak 8 (delapan) biji, lalu pilar 

jenis bunga tulib sebanyak 4 (empat) biji, dan cendela ukuran 30 x 150 

sebanyak 6 (enam) biji”.8 

 

Proses dari awal hingga akhir dapat disimpulkan bahwa pelanggan 

dapat datang langsung ke tempat pembuatan maupun bisa melalui telfon, 

kemudian dilakukan pengukuran terhadap kira-kira besarnya barang yang 

dipesan. Lalu menyepakati harga dan jangka waktu pengerjaan. Dan untuk 

memudahkan semua itu, pemesan diharuskan membayar terlebih dahulu, 

baik setengah dari harga maupun keseluruhan dari harga yang sudah 

disepakati.  

Dalam proses kegiatan pemesanan beton cor juga terdapat kesepaktan 

antara pihak penjual dan pembeli, selain kesepakatan tentang pembayaran, 

tetapi juga kesepakatan tentang pengembalian barang ketika tidak sesuai 

dengan yang diinginkan oleh pihak pemesan. Seperti yang dikatakan 

pemilik pembuatan beton cor, jika dalam hal pemesanan terdapat 

kesepakatan yaitu barang yang sudah dikirim tidak bisa dikembalikan. Hal 

tersebut dilakukan karena pihak pembuat tidak mau menyimpan barang 

                                                           
8 Hasil Wawancara, Salamun, Pembeli Beton Cor, 25 April 2019. 
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yang belum tentu dipesan oleh orang lain. Bapak Danang pembuat beton cor 

mengungkapkan: 

“Jadi disini jika barang yang sudah dikirim tidak bisa dikembalikan, 

karena saya tidak mau menyimpan barang yang belum tentu dipesan 

orang lain. Tetapi saya mau mengganti rugi setengah dari harga barang 

yang salah.”9 

 

Dari uraian di atas dapat diketahui jika, ketika barang yang sudah 

dikirim dan terjadi kesalahan baik dalam bentuk maupun ukuran pihak 

pemesan tidak bisa mengembalikan barang tersebut. Tetapi ketika terjadi 

hal seperti itu, pihak pembuat mau bertanggungjawab dengan cara pihak 

pembuat mengganti setengah dari harga barang yang mengalami kesalahan. 

Hal tersebut dilakukan oleh pihak pembuat dikarenakan pihak pembuat 

tidak mau menyimpan barang yang belum tentu dipesan oleh orang lain, 

sehingga pihak pembuat lebih memilih ganti rugi setengah dari harga barang 

yang salah.  

Salah satu pembeli yang pernah mengalami kesalahan dalam 

pengiriman mengatakan: 

“saya memesan beton cor di tempat Pak Danang berupa ventilasi 

ukuran 15 x 30 dengan jumlah 8 (delapan), pintu ukuran 75 x 200 

dengan jumlah 2 (dua) dan pilar dengan jenis mawar polos dengan 

jumlah 6. Ketika pengiriman ternyata ada barang yang tidak sesuai 

dengan yang saya pesan. Mungkin karena saya memesannya dalam 

jumlah banyak, sehingga barang yang dikirim tertukar maupun pada 

saat pembuatan memang terjadi kesalahan, jadi saya tidak 

mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi selanjutnya Pak Danang ketika 

akan mengirim barang ke tempat saya selalu mengonfirmasikan 

                                                           
9 Hasil Wawancara, Danang , Pemilik Beton Cor di Dusun Banaran Lor Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, 23 Maret 2019. 
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kembali tentang barang yang saya pesan. Sehingga kesalahan dalam 

pengiriman tidak lagi terjadi”.10 

 

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana telah diuraikan dia atas, 

bahwa akad antara pembuat (dalam hal ini adalah pemilik usaha beton 

cor) dengan pemesan terjadi kesepakatan bahwa barang yang sudah 

dikirim tidak dapat dikembalikan, tetapi pihak pembuat mau 

mengembalikan setengah dari harga barang yang salah. Dengan alasan 

jika pihak pembuat tidak mau menyimpan barang yang belum tentu di 

pesan oleh orang lain.   

D. Penyelesaian Wanprestasi  Pembayaran Pemesanan Beton Cor 

Dalam setiap kegiatan usaha bisnis, tentu sedikit banyak terdapat 

permasalahan antara kedua pihak, yakni pihak penjual dan pihak pembeli. 

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat terjadi kepada kedua belah pihak, baik 

pihak penjual maupun pihak pembeli. Pihak penjual seperti keterlambatan 

menyelesaikan barang karena banyaknya pesanan dan kurangnya bahan 

dalam proses pembuatan. Sedangkan wanprestasi dari pihak pemesan ialah 

penundaan dalam hal pelunasan pembayaran.  

Pada proses pembuatan beton cor terkadang terdapat beberapa 

halangan yang menyebabkan keterlambaan dalam pembuatan pesanan. 

Menurut Bapak Danang selaku pembuat beton cor, keterlambatan tersebut 

dikarenakan pada saat itu banyak pesanan yang datang dan selain itu 

kurangnya bahan untuk pembuatan beton cor. Kekurangan tersebut 

                                                           
10 Hasil Wawancara, Rohmat, Pelanggan Beton Cor, 11 Mei 2019. 
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dikarenakan bahan yang digunakan untuk pembuatan habis maupun bahan 

yang dipesan belum datang. Sehingga terkadang terdapat keterlambatan 

dalam pengiriman barang pesanan. Jika terjadi seperti hal tersebut pihak 

pembuat akan menghubungi pihak pemesan dan menjelaskan tentang alasan 

keterlambatan pengiriman barang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Danang: 

“Saya juga pernah telat mengirim barang, hal tersebut terjadi karena 

pesanan yang masuk sedang banyak dan bahan untuk pembuatan 

terkadang habis, jadi pengiriman terpaksa saya undur. Jika hal 

seperti itu terjadi, saya memberi tahu kepada pihak yang 

bersangkutan, dan menjelaskan alasan dari keterlambatan 

pengiriman.11  

 

Salah satu pembeli beton cor di tempat Bapak Danang 

mengungkapkan: 

“Saya pernah memesan barang sebanyak empat (4) barang yaiyu 2 

pilar jenis majapahit dan 2 cendela ukuran 30 x 150. Ketika saya 

memesan pihak pembuat akan menyelesaikan pesanan saya selama 

empat (4) hari yang bertepatan dengan hari senin. Tetapi ketika hari 

senin, barang yang saya pesan belum dikirim. Besoknya saya baru 

dapat kabar jika barang yang saya pesan belum dapt dikirim hari 

senin dikarenakan habisnya barang untuk pembuatan dan pak 

danang meminta maaf kepada saya karena pengiriman barang 

diganti pada hari kamis”.12 

 

Dalam pemesanan beton cor ini pembayaran dilakukan di awal, baik 

itu setengah dari harga keseluruhan maupun keseluruhan dari harga yang 

telah disepakati. Akan tetapi ada saja yang tidak bisa membayar sesuai 

                                                           
11 Wawancara, Danang, Pemilik Beton Cor di Dusun Banaran Lor Desa Coper Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo, 20 Mei 2019 
12 Wawancara, Tyo, Pembeli Beton Cor, 22 Mei 2019. 
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perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Hal seperti ini banyak terjadi 

pada kasus pembayaran yang dilakukan setengah dari harga keseluruhan. 

Pihak pemesan akan melunasi kekurangan pembayaran ketika barang sudah 

sampai di rumah, tetapi ketika barang sudah sampai di rumah, pihak 

pemesan belum bisa melunasi kekurangan. Pihak pemesan beralasan akan 

membayar kekurangan ketika akan memesan barang selanjutnya. Hal 

tersebut menyebabkan penumpukan pembayaran yang banyak.  seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Danang: 

“Masalah dalam pembayaran memang selalu ada, karena 

pembayaran bisa dilakukan dengan cara membayar setengah dari 

harga keseluruhan di awal. Sehingga yang seharusnya kekurangan 

pembayaran dilakukan ketika barang sudah sampai di tempat, tetapi 

tidak dilakukan oleh pihak pemesan. Alasan yang diberikan 

bermacam-macam, salah satunya beralasan akan dilunasi ketika 

akan memesan barang lagi.” 13 

 

 Jadi dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ketika pihak pemesan 

hanya membayar setengah dari harga keseluruhan yang telah disepakati, 

kemudian pihak tersebut berkata akan melunasi ketika barang pesanan 

sudah dikirim sampai tempat pihak pemesan, tetapi ketika barang yang 

dipesn sudah dikirim, pihak pemesan berkata akan melunasi  kekurangan 

pembayaran ketika akan memesan beton cor lagi. Sehingga hal ini 

menyebabkan adanya kerugian dari pihak pembuat beton cor karena 

ketidakjelasan pihak pemesan dalam hal pembayaran yang telah disepakati. 

                                                           
13 Hasil Wawancara, Danang , Pemilik Beton Cor di Dusun Banaran Lor Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, 23 Maret 2019. 
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Dalam hal tersebut, terdapat penyelesaian yang dilakukan oleh pihak 

pembuat dan pembeli. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Danang: 

“Untuk penyelesaian kekurangan pembayaran, pihaknya 

memberikan jangka waktu untuk pelunasan, baik akan dibayar 

secara angsuran maupun dibayar secara keseluruhan”.14 

 

Jadi, tindakan yang diambil oleh pihak pembuat ialah memberikan 

waktu kepada pihak pembeli untuk melunasi kekurangan yang terjadi. 

Pembayaran kekurangan tersebut dapat dilakukan dengan angsuran sedikit 

demi sedikit maupun dibayar keseluruhan dengan memberikan waktu untuk 

melunasi kekurangan. Dalam proses pelunasan tersebut pihak pembeli tidak 

dapat memesan barang terlebih dahulu sampai pembayaran kekurangan 

sebelumnya dilunasi.  

Dalam hal penundaan pembayaran, peneliti bertanya kepada Bapak 

Ahmad dan Bapak Kharis. Bapak Ahmad mengungkapkan: 

“saya memesan beton cor di tempat Pak Danang karena akan saya 

jual kembali, sehingga barang yang saya pesan di tempat Pak 

Danang saat itu merupakan barang pesanan orang. Saat barang 

datang saya belum bisa melunasi kekurangan, karena orang yang 

memesan barang ke saya belum melunasi pembayaran ke saya. Jadi 

saya meminta waktu ke Pak Danang untuk melunasi kekurangan. 

Dari pihak Pak Danang, saya diberi waktu selama seminggu untuk 

melunasi, tetapi ternyata saya bisa melunasi dalam lima (5) hari”.15 

 

Bapak Kharis mengungkapkan: 

“Pembayaran yang saya lakukan setengah diawal dan setengahnya 

lagi ketika barang sudah sampai di rumah. Tetapi saat barang sudah 

sampai, saya belum bisa melunasi kekurangan pembayaran karena 

uang yang seharusnya saya gunakan untuk melunasi kekurangan 

                                                           
14 Ibid. 
15 Hasil Wawancara, Ahmad, Pemesan Beton Cor, 12 Mei 2019. 
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beton cor, saya gunakan untuk keperluan lain. Jadi saya meminta 

waktu ke pak danang sampai besok malamnya untuk melunasi 

kekurangannya. Dan pak danang menyetujui permintaan saya”.16 

 

Jika pihak pemesan dalam pelunasan pembayaran selama tambahan 

waktu yang diberikan belum dapat melunasi pembayaran, maka pihak 

pembuat akan menanyakan kembali tentang pelunasan pembayarannya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Danang: 

“Jika waktunya pembeli untuk melakukan pelunasan pembayaran 

tetapi tidak dilakukan, maka saya akan menghubungi pembeli 

tersebut untuk mengingatkan tentang waktunya pembayaran. Tetapi 

kalau saya sudah berusaha untuk menghubungu pembeli tetapi tidak 

di respon dengan baik, maka saya hanya akan membiarkan hal 

tersebut. Tetapi dengan catatan jika pihak pembeli tersebut tidak 

dapat memesan kembali di tempat saya”.17 

 

Dari uraian di atas dapat diketahui jika pihak pemesan yang melakukan 

keterlambatan pembayaran dan tidak segera melakukan pembayaran sesuai 

dengan yang dijanjikan dan selalu beralasan ketika waktunya membayar. 

Maka pihak pembuat akan membiarkan hal tersebut, tetapi pihak pemesan 

tersebut tidak dapat memesan beton cor di tempat Bapak Danang. 

 

 

 

                                                           
16 Wawancara, Kharis, Pembeli Beton Cor, 21 Mei 2019. 
17 Wawancara, Danang, Pemilik Beton Cor di Dusun Banaran Lor Desa Coper Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo, 20 Mei 2019. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN 

BETON COR DI DUSUN BANARAN LOR DESA COPER KECAMATAN 

JETIS KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemesanan Beton Cor di 

Dusun Banaran Lor Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

Saat ini banyak transaksi akad yang terjadi di dalam masyarakat. 

Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara i>jab dan qabu>l yang 

dibenarakan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu atau dalam 

pengertian lain, akad merupakan hal yang berkaitan antara keiginan kedua 

belah pihak yang dibenarkan oleh syarah dan menimbulkan implikasi 

hukum tertentu. Dalam mu’amalah disyaratkan adanya akad untuk sahya 

suatu transaksi, terutama dalam hal perniagaan atau jual beli, akad 

menduduki posisi yang amat penting. Hal tersebut disebabkan karena akad 

yang membatasi hubungan antara kedua pihak yang terlibat didalam sebuah 

transaksi yang dijalankan dan yang mengikat hubungan itu dimasa sekarang 

sampai masa yang akan datang sesuai kesepakatn. 1 

Salah satu akad yang berkembang di masyarakat saat ini ialah akad 

istis}na>’ yang termasuk salah satu bagian dalam bentuk jual beli. Pemesanan 

dengan sistem istis}na>’ pada era modern ini banyak dilakukan di masyarakat, 

dalam istis}na>’ pihak yang diminta membuat barang menerima pesanan dari 

                                                           
1 Nawawi, Fiqih  
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pemesan untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak. Istis}na>’ adalah akad yang mengandung tuntutan 

atau permintaan agar produsen membuatkan suatu barang pesanan dari 

pemesan dengan ciri-ciri dan harga tertentu. Dalam istis}na>’ bahan baku atau 

modal pembuatannya dari pihak produsen. Sedangkan konsumen adalah 

pemesan barang dengan ciri, bentuk, jumlah, jenis, dan lain-lain yang sesuai 

dengan apa yang dikehendakinya. Dalam hal mewujudkan barang atas 

pesanan konsumen, produsen memproduksinya sesuai dengan kehendak 

pemesan tersebut. Maka dalam istis}na>’ sangat mungkin terjadi barang 

tersebut tidak ada dalam pasaran atau setidaknya memiliki ciri-ciri tertentu 

di banding dengan barang-barang yang ada di pasaran.2 

Mekanisme pemesanan beton cor yang yang dilakukan di tempat 

Bapak Danang adalah dengan pelanggan datang sendiri ke tempat maupun 

bisa melalui telepon untuk mendapatkan informasi barang, harga maupun 

lainnya. Kemudian jika pihak konsumen sudah memilih bentuk barang dan 

menentukan ukuran yang dipesan maka selanjutnya pemilik akan 

menentukan harga untuk barang tersebut. 

Adapun mekanisme yang terjadi dalam pemesanan beton cor di 

Dususn Banaran Lor Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini 

yaitu antara pihak pembuat beton cor dengan Bapak Rian dan Bapak 

Salamun. Sebagaimana wawancara dari peneliti, bahwa dalam penesanan 

                                                           
2 Afandi, Fiqih, dx169. 
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beton cor dapat dilakukan dengan memesan liwat telfon maupun memesan 

dengan datang langsung ke tempat pemesanan.  

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Rian bahwa 

pemesanan yang dilakukan Bapak Rian melalui telfon, karena Pak Rian 

sudah biasa memesan beton cor di tempat Bapak Danang.3 Lain halnya 

dengan dikatakan oleh Bapak Salamun, dalam pemesanana beton cor Pak 

Salamun memesan secara langsung ketempat pembuatan beton cor. 4 

Pemesanan yang dilakukan oleh Bapak Rian dan Bapak Salamun 

adalah sah menurut Hukum Islam, karena dalam akad pemesanan tersebut 

pelaku akad baik penjual maupun pembeli, yang terlibat di dalam akad 

pemesanan beton cor secara umum telah memenuhi persyaratan untuk 

melakukan akad istis}na>’. Penjual atau pembuat adalah orang dewasa yang 

sudah baligh, sehat akalnya, dan tidak dalam keadaan dipaksa dan dilakukan 

atas dasar sukarela. 

Adapun tentang kesepakatan antara kedua belah pihak, jika barang 

yang sudah dikirim tidak dapat dikembalikan, tetapi pihak pembuat mau 

mengganti barang dengan setengah harga dari barang yang salah. Salah satu 

pembeli yang pernah mengalami kesalahan dalam pembuatan ialah Bapak 

Rohmat. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ada barang 

yang dipesan oleh Bapak rohmat yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang 

dipesan oleh Bapak Rohmat. Bapak Rohmat memang sudah mengetahui 

                                                           
3 Hasil Wawancara, Rian, Pembeli Beton Cor, 24 April 2019. 
4 Hasil Wawancara, Salamun, Pembeli beton Cor, 25 April 2019. 
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tentang kesepakatan tersebut diawal pemesanan, sehingga Pak Rohmat 

tidak mempermasalahkan hal tersebut.5 

Kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak menurut peneliti 

tidak sah, karena terdapat ketidaksesuaian spesifikasi yang dipesan oleh 

pihak pembeli dan tidak adanya hak khiyar (pilihan). Selain itu kesepakatan 

tersebut juga merugikan pihak pembeli, meskipun pihak penjual mau 

mengganti rugi setengah dari harga yang salah tetapi belum tentu barang 

yang salah tersebut dapat digunakan oleh pihak pembeli. Namun dalam 

prakteknya dari pihak Bapak Danang dan Bapak Rohmat sudah saling setuju 

tentang kesepakatan tersebut, sehingga pemesanan beton cor yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak sah, karena kedua belah pihak telah setuju 

dengan adanya kesepakatan tersebut. Di dalam Hukum Islam suatu jual beli 

menjadi sah apabila kedua belah pihak sudah saling rela. Kerelaan antara 

kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak 

keabsahannya. 

Adapun terkait dengan Objek akadnya sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, terkait dengan perincian barangnya meliputi jenis, tipe, 

kualitas, dan kuantitas. Pada praktik yang terjadi dalam pemesanan beton 

cor, barang yang dipesan adalah jenis property yang digunakan untuk 

kebutuhan masyarakat, diantaranya yaitu tiyang, cendela, pintu dan lain 

sebagainya yang terbuat dari beton cor. Kemudian untuk setiap pemesan 

yang ingin memesan barang di tempat tersebut harus menyebutkan jenis dan 

                                                           
5 Hasil Wawancara, Rohmat, Pelanggan Beton Cor, 11 Mei 2019. 
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ukuran barang yang ingin di pesan. Kemudian pihak pembuat dan pihak 

pemesan akan menentukan jangka waktu yang dibutuhkan dalam 

pengerjaan beton cor. Selain menentukan jangka waktu pengerjaan beton 

cor, juga dilakukan penentuan harga barang yang dipesan. 

Dalam i>jab dan qabu>l yang terjadi pada praktik pemesanan beton cor 

di Dusun Banaran Lor Desa Coper Kabupaten Ponorogo adalah sah dan 

sesuai dengan hukum Islam. karena antara kedua belah pihak telah saling 

terjadi kesepakatan mengenai barang yang dipesan, baik jenis, ukuran, serta 

pembayaran dan jangka waktunya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa pemesanan beton 

cor di Dususn Banaran Lor Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan 

syarat dalam istis}na>’. Selain itu apa yang dilakukan antara pembuat beton 

cor dengan pembeli, tentang tidak boleh mengembalikan barang yang sudah 

dikirim meskipun terjadi kesalahan, tetapi diganti dengan membayar 

setengah dari barang yang salah merupakan sah karena kedua belah pihak, 

baik penjual maupun pembeli telah setuju dengan adanya kesepakatan 

tersebut. 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi 

Pembayaran Pemesanan Beton Cor Di Dusun Banaran Lor Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

Adapun penyelesaian pembayaran pemesanan yang terjadi dalam jual 

beli pemesanan beton cor ini, yaitu Bapak Ahmad dan Bapak Kharis. 



   68 

 

 
 

Sebagaimana wawancara dari peneliti bahwa pembayaran bisa dilakukan di 

awal dengan membayar setengah dari harga keseluruhan maupun membayar 

keseluruhan harga. 

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Ahmad, bahwa  Pak 

Ahmad belum bisa melunasi pembayaran dikaranakan beton cor yang 

dipesan oleh Bapak Ahmad merupakan pesanan dari orang lain, dan orang 

yang memesan ke Pak Ahmad belum melunasi pembayaran. Sehingga pak 

Ahmad meminta waktu untuk melunasi kekurangan pembayran tersebut, 

dan oleh Bapak Danang diberi waktu selama seminggu utntuk melunasi.6 

Sedangkan Bapak kharis mengatakan bahwa Bapak Kharis belum bisa 

melunasi pembayaran ketika barang sudah sampai ditempat dikarenakan 

uang yang seharusnya digunakan untuk melunasi kekurangan pembayaran 

beton cor digunakan untuk keperluan lain. Sehingga Bapak Kharis meminta 

waktu ke Pak Danang untuk melunasi kekurangan pembayaran, dan Pak 

Danang menyetujui hal tersebut.7 

Menurut peneliti, antara Bapak Ahmad dan Bapak Kharis sama-sama 

melakukan wanprestasi dalam pembayaran, karena dalam pembayaran 

tidak sesuai dengan yang disepakati diawal pemesanan. Selain itu, dalam 

melakukan wanprestasi cara penyelesaian yang dilakukan oleh Bapak 

Ahmad dan Bapak Kharis sama-sama meminta waktu kepada Bapak 

Danang  untuk pelunasan pembayaran, dan Bapak Danangpun menyetui 

                                                           
6 Hasil Wawancara, Ahmad, Pemesan Beton Cor, 12 Mei 2019. 
7 Hasil Wawancara, Kharis, Pemesan Beton Cor, 21 mei 2019. 
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untuk perpanjangan pelunasan pembayaran yang diminta oleh Bapak 

Ahmad dan Bapak Kharis. 

Salah satu penyelesaian sengketa dalam Islam ialah s}hulh} (Perdamaian). 

Jika kedua belah pihak sudah melakukan s}hulh} dan tidak ada hasil, 

pertikaian masih berlanjut maka bisa melakukan penyelesaian dengan 

arbitrase. Dalam proses perdamaian bisa dilakukan apabila kedua belah 

pihak yang bersengketa bersepakat ingin melakukan perdamaian. 

Berdasarkan kasus wanprestasi yang terjadi dalam pemesanan beton cor di 

Dusun Banaran Lor Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, 

kedua belah pihak dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi dilakukan 

penambahan waktu untuk waktu pelunasan, dan kesuda belah pihakpun juga 

saling sepakat dengan hal tersebut, sehingga kedua belah pihak telah 

melakukan peyeselsaian wanprestasi melalui jalur s}hulh} (perdamaian).  

Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam 

penyelesaian pembayaran pemesanan beton cor di Dusun Banaran Lor Desa 

Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang menjadi inti dari 

penyelesaian ialah kedua belah pihak. Dengan demikian penyelesaian 

wanprestasi dalam pemesan beton cor di Dusun Banaran Lor Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sudah sah karena telah sesuai dengan 

Hukum Islam, dimana kedua belah pihak lebih mengutamakan perdamaian 

(s}hulh}) dalam menyelesaiakan wanprestasi yang terjadi antara kedua belah 

pihak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penelitaian yang telah penulis lakukan tentang tinjuan hukum 

islam terhadap pemesanan beton cor di Dusun Banaran Lor Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Akad pemesanan beton cor di Dusun banaran Lor Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo menurut Hukum Islam sudah 

sah, karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun yang menjadikan 

sahnya akad itu sendiri. Begitu juga dengan apa yang dilakukan antara 

pembuat beton cor dengan pembeli, tentang tidak boleh 

mengembalikan barang yang sudah dikirim meskipun terjadi kesalahan, 

merupakan sah karena kedua belah pihak telah setuju dengan adanya 

kesepakatan tersebut. 

2. Penyelesaian pembayaran pemesanan beton cor di Dusun banaran Lor 

Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo menurut hukum 

Islam sudah sah, karena dalam penyelesaian pembayaran pemesanan 

yang terjadi antara kedua belah pihak di selesaikan dengan perdamaian, 

dimana kedua belah pihak lebih mengutamakan perdamaian (s}hulh}) 

dalam menyelesaikan permasalahan pembayaran yang terjadi antara 

kedua belah pihak. 
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B. Saran  

Penulis berharap skripsi ini akan menambah wawan penulis tentang 

akad pemesanan dan penyelesaian wanprestasi dalam pemesanan yang 

menggunakan akad istis}na>’. Dan penulis berharap skripsi ini menambah 

wawasan untuk masyarakat khususnya. Adapaun saran-saran yang penulis 

berikan untuk memperbaiki permasalahan yang telah terjadi adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi pembuat dalam melakukan transaksi sebaiknya memberikan 

kesepakatan yang tidak merugikan untuk kedua belah pihak. Yakni 

dengan memberikan hak pilihan kepada pihak pembeli. Selain itu, 

dalam pembuatan pesanan untuk pembeli harus lebih teliti agar tidak 

ada yang dirugikan antara kedua belah pihak. 

2. Antara kedua belah pihak  ketika melakukan kesepakatan hendaknya 

diawal melakukan perjanjian secara tertulis, sehingga ketika terjadi 

permasalahan antara kedua belah pihak, jika tidak dapaat diselesaikan 

dengan cara perdamaian, bisa diselesaikan secara Hukum.  
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