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ABSTRAK 

 

Toha, Muhammad Ibrahim. 2019. Analisa Hukum Islam terhadap Jual Beli Es 

Balok dan Es Kristal dengan Sistem Pesanan di Keniten Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati, M. HI. 

Kata Kunci: Hukum Islam, Istis}na>’, Akad, Pembayaran. 

Kajian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli istis}na>’  es 

balok dan es kristal yang ada di Keniten Ponorogo. Dalam praktik jual beli 

istis}na>’ tersebut, pembeli terlebih dahulu memesan sejumlah es kepada penjual 

dengan menyebutkan jumlah es yang dipesan, jenis es, waktu pengiriman es, serta 

mekanisme pembayarannya. Akan tetapi terkadang ketika proses pengiriman 

berlangsung, sebagian es mencair dan rusak karena dari pihak penjual menutup 

tempat penyimpanan es kurang rapat. Kemudian untuk permasalahan yang 

selanjutnya, ketika proses pembayaran berlangsung sebagian dari pihak pemesan 

ada yang menunda-nunda pembayaran dengan menggunakan berbagai alasan. 

Dari latar belakang diatas, peneliti menggunakan rumusan masalah (1). 

Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad jual beli es balok dan es Kristal 

dengan sistem pesanan di Keniten Ponorogo? (2). Bagaimana analisis hukum 

Islam terhadap proses pembayaran dalam praktik jual beli es balok dan es Kristal 

dengan sistem pesanan di Keniten Ponorogo? 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan 

dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan pengolahan data 

yang meliputi editing, organizing, dan penemuan hasil riset. Teknik analisa data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. 

 Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, akad jual beli istis}na>’ es 

balok dan es kristal yang ada di Keniten Ponorogo diperbolehkan dan sah menurut 

hukum Islam, karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya yaitu pihak yang 

berakad (s}ani’ dan mustas}ni>’), barang (mas}nu’), dan Shighat (i<ja>b qabu>l) sudah 

sesuai dengan ketentuan shara’. Dan untuk proses pembayaran dalam jual beli 

istis}na>’  es balok dan es kristal yang ada di Keniten Ponorogo belum sesuai 

dengan hukum Islam, karena antara akad pembayaran dengan pelaksanaan 

pembayaran tidak sesuai. Pihak pembeli tidak dapat melakukan pembayaran tepat 

waktu, meskipun sudah di beri perpanjangan waktu tetap tidak dapat melakukan 

pembayaran dengan berbagai alasan. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan mahluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang

paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia. Dalam kehidupan di dunia

untuk mewujudkan kehidupan yang suci Allah SWT menurunkan al Qur’an

sebagai hidayah yang meliputi banyak hal diantaranya meliputi persoalan ‘aqi>dah,

shari>’ah, dan ahkla>q demi kebahagiaan hidup seluruh umat manusia di dunia

maupun di akhirat.1 Pada dasarnya manusia adalah mahluk social yang tidak dapat

hidup sendiri. Manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan pertolongan orang

lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materil maupun

immateril. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri bahwa manusia harus hidup

bermasyarakat, saling menunjang, tolong menolong antara satu dengan yang

lainnya.2 Dalam Islam kegiatan manusia dengan manusia untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya dikenal dengan istilah muamalah.

Berbicara tentang muamalah berarti membicarakan hubungan manusia

dengan manusia dalam kehidupan agar kehidupan aman dan tentram. Islam

membuat berbagai macam peraturan dengan peraturan itu akan tercipta kedamaian

dalam hidup dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu aspek

1 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),
3.

2 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005),
107.
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muamalah merupakan hal yang penting sebagai realisasi dari tuntunan syariat

Islam dari setiap masa dan dimanapun tempatnya. Dengan demikian sepantasnya

aspek muamalah ini diselesaikan secara tuntas sesuai dengan tuntunan syariat

Islam untuk menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan dalam kehidupan

sosial masyarakat.3

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan

agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup bagi

pihak lain, salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah

Swt adalah jual beli. Jual beli yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang

dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar rela

sama rela.4 Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. An Nisa’ ayat 29:

ُكْم بِاْلبَاِطِل إِالَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َعن تََراٍض یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوْا الَ تَأُْكلُوْا أَْمَوالَُكْم بَْینَ 

نُكْم َوالَ تَْقتُلُوْا أَنفَُسُكْم إِنَّ ّهللاَ َكاَن بُِكْم َرِحیماً  مِّ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
suka-sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.5

Ayat diatas menjelaskan bahwa agar jual beli menjadi sah, ada beberapa

syarat dan rukun yang harus dipenuhi yaitu ada kerelaan dari kedua belah pihak,

tidak ada unsur paksaan dan barang yang diperjualbelikan harus jelas. Dengan

terpenuhinya segala syarat-syarat dan rukun jual beli, maka konsekuensinya adalah

3 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.
4 Idris Ahmadi, Fiqh Syafi’I (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), 4.
5 Depag RI, Al Qur’an dan Tafsirnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 153.
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penjual memindahkan miliknya kepada pembeli begitu juga sebaliknya, pembeli

memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah

ditentukan.6

Konsep jual beli yang berlaku di masyarakat kini telah dikemas kedalam

berbagai bentuk jual beli, di antaranya adalah salam, muzayadah, mukhadarah,

mulamasah, muzabanah, dan masih banyak macam-macam jual beli lainnya.7

Meskipun adanya kebolehan jual beli dalam Islam, namun hal tersebut tidak

serta merta dapat membantu memenuhi semua kebutuhan manusia. Dengan

berkembang pesatnya teknologi yang mempengaruhi terhadap kebutuhan manusia,

sehingga ada kebutuhan yang membutuhkan jarak dan waktu untuk

memperolehnya. Hal ini akan sungguh menguras waktu dan materi. Diketahui,

tidak semua transaksi jual beli dapat dilakukan secara kontan dikarenakan

keterbatasan kemampuan dan barang yang diperdagangkan terkadang bukan

barang yang mudah terjual. Oleh karenanya untuk mengatasi masalah tersebut

muncul adanya jenis jual beli pesanan.

Jual beli pesanan dalam Islam dibagi kedalam dua jenis yaitu jual beli as

salam dan jual beli al istis}na>’. Adapun pengertian dari jual beli salam adalah

transaksi jual beli barang (muslam fih) yang disfati di dalam tanggungan

(dizmmah) menggunakan bahasa akad salam atau salaf dengan sistem pembayaran

(ra’s al-mal) secara cash di majlis akad. Atau dengan kata lain, kontrak jual beli

6 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 68.
7Abdullah bin Muhammad, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhab

(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 21.
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atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dimana pembayaran

dilakukan dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.8

Sedangkan jual beli istis}na>’ adalah jual beli terhadap barang dagangan dalam

tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya.9 Dalam istis}na>’ spesifikasi

dan harga barang pesanan harus sudah disepakati pada awal akad, sedangkan

pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai pada

waktu pada masa yang akan datang.10 Dalam hal penulisan skripsi ini, jual beli

yang penulis maksud adalah jual beli istis}na>’.

Salah satu implementasi dari jual beli dengan sistem pesanan (istis}na>’)

tersebut adalah jual beli es balok dan es kristal yang ada di Kelurahan Keniten

Kabupaten Ponorogo. Untuk proses penjualannya sudah sampai luar kota seperti

Madiun, Nganjuk, Trenggalek, Surabaya, dan bahkan sampai Jawa Tengah. Untuk

yang pesanan jauh seperti daerah Surabaya biasanya pengirimannya menggunakan

akomodasi dari tempat produksi dan untuk pemesanannya sendiri cukup banyak

biasanya mencapai 100 es balok bahkan bisa lebih. Untuk yang daerah luar kota

yang melakukan pemesanan banyak, biasanya sudah sering melakukan pemesanan,

tetapi untuk daerah Ponorogo ataupun luar Ponorogo tidak sedikit juga yang

melakukan pemesanan dengan jumlah yang bisa di bilang tidak banyak misalnya

hanya tiga kantong es kristal ataupun juga lebih dari itu.11

8 Mudaimullah Azza, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 86.
9 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 137.
10 Ibid, 137.
11 Arya, Hasil Wawancara, Ponorogo. 27 Desember 2018.
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Adapun untuk proses pembayarannya adalah bermacam-macam, jika

pemesannya adalah mitra maka pembayarannya biasanya dilakukan ketika satu

minggu sekali sampai satu bulan sekali atau bahkan sampai berbulan-bulan karena

telat dalam melakukan pembayaran dengan berbagai alasan dan dari masing-

masing pihak memiliki catatan jumlah es sendiri, karena terkadang jumlah es yang

dipesan ketika sudah sampai di tempat jumlahnya tidak sesuai dengan pesanan,

terkadang pesanan bisa lebih dan bisa juga kurang, itu disebabkan karena

banyaknya pesanan-pesanan yang masuk sehingga dari pihak penjual terkadang

salah dalam menghitung.12

Apabila pemesannya bukan mitra ataupun pemesanannya dengan jumlah

yang tidak banyak maka proses pembayarannya bisa dilakukan setelah barang

sudah sampai di tempat. Akan tetapi terkadang es yang dipesan sebagian besar

mencair atau bahkan rusak karena pemilik tidak menutup tempat es dengan rapat

sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Hal tersebut akan menimbulkan

perselisihan antar kedua belah pihak apalagi ketika akan melakukan pembayaran.13

Maka dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis lebih

lanjut lagi mengenai jual beli pesanan es balok dan es kristal yang ada di Keniten

Ponorogo dari segi hukum Islam. Dengan demikian penulis akan memberikan

suatu

12 Ibid.,
13 Ibid.,
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pembahasan tentang masalah tersebut dengan judul “Perspektif Hukum Islam

terhadap Praktik Jual Beli Es Balok dan Es Kristal dengan Sistem Pesanan di

Keniten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad jual beli es balok dan es kristal

dengan sistem pesanan di Keniten Ponorogo?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap proses pembayaran dalam praktik

jual beli es balok dan es kristal dengan sistem pesanan di Keniten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap akad jual beli es balok dan

es kristal dengan sistem pesanan di Keniten Ponorogo

2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap proses pembayaran dalam

praktik jual beli es balok dan es kristal dengan sistem pesanan di Keniten

Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam pembahasan ini diharapkan mampu menambah wawasan dan

pengetahuan tentang hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah. Selain

itu penelitian ini dapat di gunakan sebagai pijakan lebih lanjut lagi bagi peneliti

dan pihak yang konsen dalam memahami perkembangan bidang muamalah

khususnya jual beli.
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2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jual beli

yang sesuai dengan hukum Islam agar nantinya masyarakat dalam melakukan

jual beli khususnya dengan sistem pesanan lebih berhati-hati lagi dan praktek

jual beli yang di lakukan tidak melanggar hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Penelitian dengan objek es balok sebelumnya sudah ada yang meneliti  dari

segi konsumsinya bukan dari segi akad jual belinya, yaitu:

Skripsi Agus Riyanto tahun 2016 yang berjudul “Analisis Hukum Islam

terhadap Praktik Jual Beli Es Balok Untuk Konsumsi (Studi Kasus di Kota

Semarang)” dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli es

balok untuk konsumsi menurut hukum islam jual beli yang sah dan diperbolehkan.

Hal tersebut karena jual beli es balok untuk konsumsi telah memenuhi rukun dan

syarat sahnya jual beli.14

Sedangkan yang kedua, peneliti menggunakan telaah pustaka dari segi akad

yang digunakan yaitu dengan sistem pesanan (istis}na>’), diantaranya adalah:

Pertama, skripsi Khoridatul Mualifah tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan

Hukum Islam terhadap Jual Beli Kripik Usus dengan Sistem Pemesanan di Toko

Salsabilla (Studi Kasus di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)”.

Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa akad jual beli di Toko Salsabila

14 Agus Riyanto, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Es Balok Untuk Konsumsi
(Studi Kasus di Kota Semarang)”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2016)
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sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah ada kesepakatan di awal antara

kedua belah pihak yang sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Untuk penyelesaian status uang muka apabila terjadi pembatalan oleh salah

satu pihak sudah sesuai dengan hukum Islam, karena proses penyelesaiannya

dilakukan oleh kedua belah pihak dengan bermusyawarah sehingga tidak ada

pihak yang merasa dirugikan. Dan apabila ada barang yang cacat atau rusak

sebelum sampai pada pembeli maka penyelesaiannya juga sudah sesuai dengan

hukum Islam yaitu penjual siap mengembalikan uang atau mengganti dengan

barang yang baru.15

Kedua, skripsi Iluk Neiluk Mustaghfiroh tahun 2016 yang berjudul “Analisis

Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan di Ryzxi

Catering Somoroto Ponorogo” menyimpulkan bahwa praktik perjanjian atau

istishna’ ryzki catering Sumoroto Ponorogo rukun dan syaratnya sudah sesuai

dengan hukum Islam karena di dalamnya sudah ada kesepakatan antara kedua

belah pihak dan tidak ada paksaan.

Adapun untuk sistem penetapan harga yang tidak diketahui di awal

perjanjian sudah sesuai dengan hukum Islam karena sistem catering yang di

gunakan adalah sistem borongan yaitu penetapan harganya menyesuikan dengan

bahan baku barang yang bisa naik dan jua turun. Jadi bila dipukul rata total

harganya tidak terlalu mahal dan tidak terjadi kaerugian bagi pihak pembeli

15 Khoridatul Mualifah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kripik Usus dengan Sistem
Pemesanan di Toko Salsabilla (Studi Kasus di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)”,
Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).
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maupun catering. Untuk penundaan pembayaran sudah sesuai dengan hukum

Islam karena di antara kedua belah pihak sudah saling rela dan penundaan

pembayaran seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dihindari.16

Ketiga, skripsi Mega Seftiana Endrayani tahun 2016 yang berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Rangkaian Bunga di Toko

Bunga Arumsari Ponorogo“. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

akad yang di pergunakan dalam jual beli pesanan rangkaian bunga di Toko

Arumsari Ponorogo di perbolehkan dan sah menurut Islam, karena telah terpenuhi

rukun dan syarat jual beli istis}na>‘. Pembatalan pesanan oleh pembeli dalam jual

beli pesanan rangkaian bunga di Toko Arumsari Ponorogo telah sesuai dengan

hukum Islam, karena hangusnya uang tersebut merupakan kompensasi bagi

penjual terhadap pembatalan tersebut. Penyelesaian wanprestasi dalam jual beli

pesanan rangkaian bunga di Toko Arumsari Ponorogo telah sesuai dengan hukum

Islam, karena antara penjual dan pembeli telah sepakat untuk mengambil jalan

tengah terhadap permasalahan tersebut yakni dengan jalan musyawarah dan

kompensasi berupa tanggung jawab.17

Keempat, skripsi Mudi Puspitasari tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Fiqh

terhadap Pemesanan Mahar dengan Sistem Istis}na’ ” dalam skripsi ini penulis

menyimpulkan bahwa, penetapan harga yang terjadi termasuk penetapan harga

16 Iluk Neiluk Mustaghfiroh, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Pesanan
Makanan Prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo,
2016)

17 Mega Seftiana Endrayani,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pemesana Rangkaian
Bunga di Toko Bunga Arumsari Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 10.
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dengan sistem istis}na’ karena membayar dengan uang panjar. Hal ini belum sesuai

dengan fiqh karena menurut jumhur ulama’ wajib membayar terlebih dahulu dan

apabila harga barang dibayar seluruhnya setelah barangnya selesai atau dibayar

uang panjarnya pada watu akad, maka akad ini tidak disebut sebagai akad salam.

Dalam masalah ketidak sesuaian waktu pembayaran pemesanan mahar tidak sesuai

dengan fikih karena membayar tidak sesuai dengan tempo yang telah ditentukan.

Mengenai penagihan yang telah dilakukan penjual dengan nota merupakan badal

al-sulh (hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk

memutus perselisihan).18

Kelima, skripsi Zulfa Kartika Putri tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan

Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing di jalan Karimata

Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”. Dalam skripsi ini

penulis menyimpulkan bahwa jenis akad yang digunakan berdasarkan cara

pembayarannya sudah sesuai dengan hukum Islam. Untuk proses penentuan

spesifikasi dalam pemesanan sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu

menggunakan akad salam dan istishna’.

Jika ada perselisihan antara kedua belah pihak maka proses penyelesainnya

dengan cara perdamaian yang sudah sesuai dengan akad salam dan istishna’ akan

tetapi belum sesuai dengan cara pembayaran ‘urbun atau uang muka. Karena pihak

penjual merasa di rugikan dengan tidak sesuainya perjanjian atau kesepakatan

18 Mudi Puspitasari, “Tinjauan Fiqh terhadap Pemesanan Mahar dengan Sistem Istis}na’ ”,
Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 66
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yang sudah disepakati. Untuk penyelesaiannya adalah penjual akan dating ke

rumah pemesan atau pembeli untuk meminta pelunasan pembayaran sate gule

kambing. Apabila pemesan atau pembeli tidak mampu melunasi maka dari pihak

penjual bisa memberikan keringanan dengan pembayarannya bisa dicicil.19

Keenam, skripsi Faizal Amrul Muttaqin tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Pemesanan Jersey Futsal di Tukol Sport Ponorogo”,

Adapun Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pemesanan jursey di Tukol

Sport tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam akad istis}na>‘ karena tidak

memenuhi salah satu rukun istis}na>‘. Pembatalan akad yang di lakukan oleh

konsumen di perbolehkan dengan ketentuan hukum lslam, karena sejak awal akad

yang di lakukan adalah akad yang fasid sehingga terdapat hal-hal yang

menyebabkan timbulnya rusaknya akad.20

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan belum ada yang meneliti

tentang praktek jual beli es balok dan es kristal dengan sistem pesanan. Namun

penelitian yang penulis temukan sebagaimana yang tersebut diatas menggunakan

sistem jual beli yang hampir sama. Untuk perbedaannya, dalam penelitian ini tidak

hanya akan membahas mengenai akadnya saja akan tetapi juga dari segi

pembayaran seperti pembeli memesan barang kepada pihak pabrik es dan untuk

pembayarannya dilakukan setelah barangnya sudah sampai di tempat atau

19 Zulfa Kartika Putri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing
di jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo:
STAIN Ponorogo, 2018).

20 Faizal Amrul Muttaqin,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Jersey Futsal di
Tukol Sport Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 10.
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pembayarannya di lakukan setelah empat kali pengiriman bahkan terkadang

sampai berbulan bulan belum melakukan pembayaran.

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (field

research), yang pada hakekat nya merupakan metode untuk menemukan secara

khusus dan realistic apa tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.21

Peneliti melakukan penelitian lapangan secara langsung untuk menemukan

fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk dijadikan sebagai data penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mencari data langsung di tempat pembuatan

es yang berada di Ponorogo untuk mendapatkan informasi yang lebih detail.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses

suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh, dimana cara atau proses, waktu

dan keadaan yang berkaitan dengan memakai metode survey yang dibatasi pada

penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan

objek.22

21 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.
22 Ibid.,10.
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2) Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti hadir langsung dalam rangka

menghimpun data, peneliti menemui langsung pihak-pihak yang bersangkutan

dalam penelitian seperti, pengelola serta pemesan atau pembelinya tetapi untuk

sebagian informan yang tidak mungkin dijangkau tempatnya maka proses

menghimpun datanya tidak menemui secara langsung akan tetapi menghubungi

menggunakan media elektronik handphone. Dalam penelitian ini peneliti

bertindak sebagai pengamat penuh dalam keadaan atau status peneliti diketahui

oleh pihak informan.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan

langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.23 Dalam hal ini

lokasi yang dijadikan  penelitian oleh penulis untuk penyusunan skripsi ini

adalah di tempat pembuatan es balok dan es kristal yang berada di keniten

Ponorogo, karena ditempat tersebut terjadi akad jual beli dengan sistem

pesanan, yang mana berbeda dengan praktek jual beli secara hukum Islam.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

23 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka
Setia, 2009), 91.
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4) Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperlukan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data tentang transaksi jual beli es balok maupun es Kristal di tempat

pembuatan es yang berada di Keniten Ponorogo.

b. Data tentang pembayaran dalam jual beli es balok maupun es Kristal di

tempat pembuatan es yang berada di Keniten Ponorogo.

b. Sumber Data

Untuk kelengkapan data tersebut maka peneliti harus mencari sumber

data yang sesuai dengan data penelitian. Adapun sumber data dalam

penelitian ini diperoleh dari berbagi sumber:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari responden utama yaitu pengelola

tempat pembuatan es yang berada di Keniten Ponorogo maupun

pembelinya. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap

pengelolanya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari informasi tambahan berupa

dokumen-dokumen yang terkait, seperti buku catatan pesanan, nota

pembayaran serta dokumen-dokumen terkait lainnya.24

24Arya, Hasil Wawancara, Ponorogo.27 Desember 2018.
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5) Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik

tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.25 Kemudian menghimpun,

memeriksa, mencatat dokumen-dokumen yang menjadi sumber data

penelitian,26 dan hasilnya dicatat secara lengkap untuk penyusunan laporan

skripsi. Dalam penelitian ini penulis mendatangi langsung lokasi tempat

penjualan guna untuk mengetahui kegiatan jual beli es balok dan es kristal di

Keniten  Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih

yang pertanyaannya di tujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok

subjek penelitian untuk dijawab.27 Dalam hal ini, penulis mendatangi  pihak

pengelola untuk melakukan wawancara secara langsung terkait proses jual

beli es balok serta proses pembayarannya. Dan untuk sebagian pembeli yang

lokasinya tidak memungkinkan untuk di jangkau maka proses wawancara

tidak mendatangi secara langsung akan tetapi melalui handphone.

25 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi
UGM, 1987), 137.

26 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1995), 33.

27 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.
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c. Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data dalam penelitian naturalistic

kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui wawancara dan

observasi, namun data dari non manusia seperti dokumen, foto, dan bahan

statistic perlu mendapatkan perhatian selayaknya.28 Adapun metode

dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mencatat hasil wawancara atau data-

data yang berkaitan dengan ketentuan jual beli es balok dan es kristal.

6) Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, cara yang digunakan oleh penulis untuk

menganalisis data adalah dengan menggunakan metode induktif yaitu

pembahasan yang diawali dengan menggunakan dalil-dalil, teori-teori yang

bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat

khusus.29 Dalam hal ini untuk penggunaan data dengan menggunakan

kenyataan-kenyataan yang bersifat umum tentang perjanjian jual beli es balok

dan es kristal dengan sistem pesanan, kemudian melakukan analisis terhadap

akad perjanjian jual beli es balok dan es kristal serta proses pembayarannya

sehingga memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus.

28 Damanuri, Metodologi Penelitian, 151.
29 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Vol. 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45.
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7) Pengecekan keabsahan Data

Keabsahan merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep

kesahihan (validitas) dan keandalan (reability). Kepercayaan keabsahan data

dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan atau isu yang sedang dicari.30

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengecekan keabsahan temuan

sebagai berikut:

a. Ketekunan Pengamatan

Tujuannya untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi

yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ini berarti

peneliti mengadakan penelitian secara berkesinambungan terhadap faktor-

faktor yang menonjol.

b. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi ini adalah sebagi alat untuk menampung dan

menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Untuk

menguatkan data yang diperoleh, peneliti mengambil referensi yang cukup,

sehingga konsep-konsep dan teori-teori yang diambil dari referensi tersebut

dapat menopang hasil penelitian.

30 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995),
171.
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c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data atau temuan

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data. Ada 3 teknik triangulasi

yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teori, triangulasi metode.31 Namun

dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber berarti

membandingkan derajad kepercayaan suatu informasi yang diperoleh

melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif dengan cara

membandingkan data pengamatan dengan data hasil wawancara.

8) Tahapan Tahapan Penelitian

a. Tahap Persiapan (minggu pertama)

1. Memilih tempat penelitian

2. Melihat keadaan lapangan

b. Terjun kelapangan (minggu kedua dan ketiga)

1. Memahami dan mendeskripsikan lapangan

2. Pengumpulan data

c. Pengolahan data (minggu keempat dan kelima)

1. Penulis melakukan analisis data

2. Penulis melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara melakukan

wawancara terhadap beberapa narasumber yaitu dari pihak penjual dan

pembeli yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut. Karena

31 Nasution, Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), 10.
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penelitian yang dilakukan di awal peneliti hanya melakukan wawancara

terhadap satu pihak yaitu dari penjual.

d. Pengolahan data (minggu keenam sampai selesai)

1. Pelaporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi

beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan di ikuti dengan beberapa sub

bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan laporan penelitian.

Dimulai degan latar belakang peneltian untuk mendeskripsikan

alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah

yang berguna untuk membantu peneliti mengarahkan focus kajian

yang dilakukan. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan manfaat

penelitian untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini

menghasilkan temuan. Kemudian telaah pustaka untuk menentukan

posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, kemudian dilanjut

dengan kerangka konseptual yang berisi tentang teori yang digunakan

dalam penelitian. Serta metode penelitian dan sistematika

pembahasan.
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BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG AKAD JUAL BELI DALAM

HUKUM ISLAM

Bab kedua ini berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk

menganalisa data yang diperoleh dari lapangan. Bab ini memaparkan

teori tentang jual beli, akad istis}na>’ yang meliputi pengertian istis}na>’,

dasar hukum istis}na>’, rukun dan syarat istis}na>’, sifat akad istis}na>’,

perbedaan istis}na>’ dan salam, akhir akad istis}na>’, mekanisme

pembayaran dalam akad istis}na>’ dan penetapan waktu penyerahan

barang.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI ES BALOK DAN ES KRISTAL DI

PONOROGO

Pada bab ketiga ini berisi tentang data hasil penelitian yang berisi

tentang gambaran umum tempat pembuatan es Keniten Ponorogo

serta data khusus yang meliputi  proses transaksi jual beli es balok

dan es kristal yang berada di Keniten Ponorogo serta sistem

pembayaran jual beli es balok dan es kristal yang berada di Keniten

Ponorogo. Data ini merupakan data yang sangat penting yang

nantinya berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada, yang

belum diketahui status hukumnya.
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BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI

ES BALOK DAN ES KRISTAL DI KENITEN PONOROGO

Pada bab ke empat ini berisi tentang pokok bahasan yang meliputi

analisa hukum Islam terhadap akad jual beli es balok dan es kristal di

Keniten Ponorogo. Kemudian dilanjutkan dengan analisa hukum

Islam terhadap proses pembayaran dalam jual beli es balok dan es

kristal di Keniten Ponorogo. Sehingga dari kedua masalah tersebut

dapat diketahui status hukumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari rangkaian semua pembahasan

mulai dari Bab I sampai Bab V. Pada bab ini berisi tentang

kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah dan dilanjutkan

dengan saran-saran dan lampiran-lampiran.
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BAB II

AKAD JUAL BELI ISTIS}NA’

A. Akad Jual Beli

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai jual beli terlebih dahulu

penulis akan menjelaskan pengertian akad. Akad secara bahasa berasal dari kata

al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Sebagai suatu

istilah dalam hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad

(perjanjian), yaitu:

1. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan i<ja>b yang diajukan oleh

salah satu pihak dengan qabu>l dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum

pada objek akad.

2. Menurut Penulis (Prof. Syamsul Anwar), akad adalah pertemuan i<ja>b dan qabu>l

sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu

akibat hukum pada objeknya.

Kedua definisi diatas memperlihatka bahwa, akad merupakan keterikatan

atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Akad tidak

terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama

lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin

dalam i<ja>b dan qabu>l.1

1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),68.
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Ada beberapa macam akad dalam hukum Islam menurut Suhendi dan

Syafi’i, yaitu:

1. Akad tanpa syarat (‘aqad munjis), yaitu akad yang dilaksanakan secara

langsung pada waktu selesainya akad tanpa memberi batasan. Pernyataan akad

yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai

dengan syarat-syarat dan tidak ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya

akad.

2. Akad bersyarat (ghairu munjiz) atau ‘aqad mu’alaq, yaitu akad yang di dalam

pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad

misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya

pembayaran. Akad ghairu munjiz ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Syarat ketergantungan atau ta’liq syarat : menentukan hasil suatu urusan

dengan urusan yang lain, yakni akad terjadi dengan urusan yang lain, jika

urusan yang lain tidak terjadi atau tidak ada maka akad pun tidak ada, seperti

perkataan seseorang: “jika orang yang berutang kepada anda pergi maka

saya yang menjamin utangnya”. Orang akan menanggung utang (kafil)

menyangkut kesanggupan untuk melunasi utang pada saat orang tersebut

pergi. Ta’liq ini memerlukan dua ungkapan: ungkapan pertama,

mengharuskan adanya syarat, seperti kata jika dan kalau yang dinamakan

ungkapan syarat. Adapun ungkapan kedua dinamakan jaza atau balasan.
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b. Unkapan/ta’yid syarat. Penemuan hukum dalam tasharruf, ucapan

sebenarnya tidak jadi lazim (wajib) tasharruf dalam keadaan mutlak, yaitu

syarat pada suatu akad atau tasharruf yang hanya ucapan saja. Sebab, pada

hakikatnya tidak ada atau tidak mesti dilakukan. Contoh ta’yid, seperti orang

menjual barang dengan syarat ongkos pengangkutan ditanggung oleh

penjual. Penjual berjanji akan memenuhi persyaratan tersebut yaitu

menanggung ongkos. Sebenarnya iltizam tersebut tidak bersyarat, karena

akad yang mutlak tidak mengharuskan ongkos angkutan dipikul oleh

penjual.

c. Syarat penyandaran/idhafah, yaitu menyandarkan pada suatu masa yang

akan datang  (idhafah mustaqbal), melambatkan hukum tasharruf qauli ke

masa yang akan datang. Misalnya dikatakan saya menjadikan anda sebagai

wakil saya mulai awal taun depan. Ini contoh syarat yang di idhofahkan ke

masa yang akan datang. Zaman akan datang ini ada kalanya dapat dirasakan

sendiri atau dipahami sendiri dari akad. Atau pada wasiat, karena wasiat itu

memberi pengertian bahwa wasiat itu berlaku sesudah yang berwasiat wafat.

3. Akad mudha>f yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat

mengenai penanggulangan pelaksaan akad, pernyataan yang pelaksaannya

ditangguhkan hingga waktu yang telah ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan
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pada waktu akad tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum waktu yang

ditentukan tiba. 2

Selanjutnya pengertian jual beli secara etimologis adalah berasal dari bahasa

arab al-bay’ yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu

dengan sesuatu yang lain. dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan

untuk pengertian lawannya, yakni kata as-syira’ (beli). Maka kata al-bay’ berarti

jual, tetapi sekaligus jual beli.3

Dalam syarh Al-Mumti (8/107) dalam Salim mengemukakan definisi yang

komprehensif bahwa jual beli adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam

jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan seperti jalan melintas di rumah

dengan salah satu yang sepadan dari keduanya. Dari bersifat permanen tanpa unsur

riba maupun piutang atau pinjaman.4

Jual beli berasal dari kata al ba’a, yang artinya depa, jarak antara dua telapak

tangan ketika dibentangkan. Kaitan dalam jual beli karena dalam jual beli, orang

mengulurkan tangan depanya untuk mengambil dan menerima barang.5

Pada jual beli lafadz البیع dalam bahasa arab menunjukkan makna jual dan

beli. Para fuqaha menggunakan istilah البیع kepada makna mengeluarkan atau

memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu dan istilah اشراء

2 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi,
Bisnis, dan Sosial (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 26-27

3 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.
4 Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah (Surabaya: Putra Media Nusantara), 128.
5 Ammi Nur Baits, Pengantar Fiqih Jual Beli (t.tp,: t.p., t.th.)
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kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima

pemindahan kepemilikan tersebut.6

Secara istilah atau pengertian shari’ah, jual beli ialah tukar menukar harta

(semua yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan

milik (yang bukan hak milik) dengan ganti (bukan pemberian atau hibah) yang

dibenarkan (berarti bukan jual beli yang terlarang).7

Pertukaran atau jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”.

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah

adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan

adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak

lainnya membeli. Maka pengertian secara umum jual beli adalah pertukaran harta

atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat

dibenarkan.8

Secara istilah menurut madzab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta

(ma>l) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan

harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan

manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau

ungkapan i<ja>b dan qabu>l.9 Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah,

6 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 9.
7 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014),

167.
8 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 18.
9 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.
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Hambaliyah jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk

pemindahan milik dan pemilik.10

Dapat dipahami jual beli secara istilah adalah menukar barang dengan

barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu

kepada yang lain atas dasar saling merelakan.11

B. Istis}na>’

Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu: pertama,

Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung. Kedua, Jual

beli dengan pembayaran tertunda (bay’ muajjal), yaitu jual beli yang penyerahan

barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa

dicicil. Ketiga Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama

tertunda. Dan yang ke empat, Jual beli dengan penyerahan barang tertunda

(deferred delivery) yang meliputi: Jual beli salam dengan spesifikasi yang harus

diserahkan kemudian  dan Jual beli istis}na>’, yaitu jual beli yang pembelinya

membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk

manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.12

1. Pengertian Istis}na>’

Secara etimologis, istis}na>’ berasal dari kata صنعyang berarti membuat

sesuatu dari bahan dasar. Kata صنع یصنع mendapat imbuhan hamzah dan ta’

10 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 112.
11 Atik Abidah, Fiqh Muamalat (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 55.
12 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 174-175.
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sehingga menjadi .استصنع یستصنع istis}na>’ berarti meminta atau memohon

dibuatkan. Ibn Abidin menjelaskan istis}na>’ secara etimologis sebagai berikut:

Istis}na>’ secara etimologis berarti meminta dibuatkan suatu barang, yaitu
meminta seorang pengrajin untuk membuatkan suatu barang. Secara leksikal
dikatakan bahwa al-sana>’ah berarti kerajinan tulisan seseorang pengrajin dan
pekerjaannya adalah pengrajin. Lafaz san’ah berarti pekerjaan seseorang
pembuat barang atau kerajinan.13

Adapun istis}na>’ secara terminologis adalah transaksi terhadap barang

dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek

transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan

barang itu.14

Menurut Az- Zuhaili, bay’ al istis}na>’ ialah kontrak penjualan antara

mustas}ni’ dengan shani’ (supplier) dengan cara pemesanan. Kedua belah pihak

sepakat atas harga serta sistem pembayaran yang dilakukan dimuka, melalui

cicilan atau ditangguhkan pada masa yang akan datang.15

Secara teknis istis}na>’ bisa diartikan akad bersama produsen untuk suatu

pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli barang yang akan di buat

oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika bahan

bakunya dari pemesan, maka akad itu akan menjadi akad ija>rah (sewa) pemesan

hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.

13 Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi) (Bandung: PT
Refika Aditama, 2017), 74.

14 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan
4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2014), 143.

15 Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam,Cet. Ke 1 (Jakarta Kencana,
2010), 53.
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Istis}na>’ menyerupai akad salam, Karena ia termasuk bay’ ma’dun (jual

beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang di buat melekat pada

waktu akad pada tanggungan pembuat  (s}ani’) atau penjual. Tetapi istis}na>’

berbeda dengan salam, dimana pada akad istis}na>’ pembayaran harga tidak

diwajibkan dimuka, batas waktu penyerahan barang tidak dijelaskan, dan

barang yang dibuat tidak mesti ada dipasaran.16

Akad istis}na>’ juga identik dengan akad ijarah, ketika bahan baku untuk

produksi berasal dari pemesan, sehingga produsen (s}ani’) hanya memberikan

jasa pembuatan dan ini identik dengan akad ijarah. Berbeda ketika jasa

pembuatan dan bahan bakunya dari produsen (s}ani’), maka ini dinamakan

dengan akad istis}na>’.17

2. Dasar Hukum Istis}na>’

a. Al-Qur’an

1) QS. Al Baqarah Ayat 275

مَ اْلبَْیعَ ّهللاُ َوأََحلَّ  بَاَوَحرَّ 18الرِّ

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(Al
Baqarah: 275)19

2) QS. An-Nisa’ ayat 29

یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوْا الَ تَأُْكلُوْا أَْمَوالَُكْم بَْینَُكْم بِاْلبَاِطِل إِالَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َعن 

نُكْم َوالَ تَْقتُلُوْا أَنفَُسُكْم إِنَّ ّهللاَ َكاَن بُِكْم َرِحیماً  20تََراٍض مِّ

16 Panji, Fikih Muamalah, 75.
17 Djuwaini, Pengantar Fiqih 136.
18 Al-Qur’an, 1: 275.
19.Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Mujamma’, 1990), 86.
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Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.(An- nisa: 29)21

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara

batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil

berdasarkan ijma ulama dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad

yang rusak yang tidak boleh secara shara’ baik karena ada unsur riba atau

jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti

minuman keras, babi, dan yang lainnya, namun jika yang diakadkan itu

adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya.22

b. Hadith

ِ ص َكانَ َعنْ  أََراَد أَْن یَْكتَُب إِلَى اْلَعَجِم فَقِیَل لَھُ أَنٍَس رضي هللا عنھ أَنَّ نَبِىَّ هللاَّ

ٍة.قَاَل:َكأَنِّى ِكتَابًا َعلَْیِھ َخاتٌِم. فَاْصَطنََع َخاتًَما ِمنْ یَْقبَلُوَن إِالَّ إِنَّ اْلَعَجَم الَ  فِضَّ

یَِدِه. رواه مسلمأَْنظُُر إِلَى بَیَاِضِھ فِى 
“Dari Anas RA bahwa Rasulullah saw hendak mengirim surat kepada

orang-orang ‘Ajam (selain orang Arab), dikatakan kepada beliau bahwa
mereka (orang-orang ‘Ajam) tidak mau membaca surat tanpa ada
stempelnya. Maka Rasulullah saw membuat sebuah cincin dari perak.
Seolah-olah aku masih melihat bagaimana cemerlangnya cincin itu ditangan
beliau." (HR. Muslim).23

َعْن اْبِن ُعَمُر َرِضَي ّهللاُ َعْنھَُما اَنَّ َرُسُل ّهللاِ َصلّى ّهللاُ َعلَْیِھ َوسلََّم اِْصطَنََع َخاتًَما 

ھُ فِْي بَاِطِن َكفِِّھ فََصنََع النَُّس َخَواتِیْ  ِم ثُمَّ إِنَّھُ ِمْن َذھٍَب َوَكاَن یَْلبَُسھُ فَیَْجَعُل فَصَّ

20 Al-Qur’an, 4: 29.
21 Departemen Agama RI, Lembar Percetakan Al-Qur’an dan Tafsirnya (t.tp.:2009),153.
22 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam (Jakarta:

Amzah, 2017), 27.
23 Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah, 77.
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ھُ ِمْن  َجلََس َعلَى ْالِمْنبَِر فَنََزَعھُ فَقَاَل: ((إِنِّْي ُكْنُت أَْلبَُس ھََذا ْالَختَاَم َوأَْجَعُل فَصَّ

َداِخٍل )) فََرَمى بِِھ ثُمَّ قَاَل: َوّهللاُ الَ أَْلبَُسھُ أَبًَدا )) فَنَبََذ النَُّس َخَواتِْیَمھُْم.
”Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah SAW

minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu
mata cincin dibagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat
cincin. Kemudian beliau duduk diatas minbar, melepas cincinya, dan
bersabda: “sesungguhnya aku tadi memakai cincin ini dan aku letakkan batu
mata cincin dibagian dalam telapak tangan.” Kemudian beliau membuang
cincinya dan bersabda: “demi Allah, aku tidak akan memakainya selamnya.”
Kemudian orang-orang pun membuang cincin mereka.” (Riwayat al-
Bukhari).24

c. Ijma’

Apabila di analogikan (qiyas) dengan bay’ ma’dun (jual beli barang

yang tidak ada), maka istis}na>’ tidak diperbolehkan menurut Hanafiyah,

istis}na’ diperbolehkan dengan alasan istihsan, demi kebaikan kehidupan

manusia dan telah menjadi kebiasaan (‘urf) dalam beberapa masa tanpa ada

ulama yang mengingkarinya. Akad istis}na>’ diperbolehkan karena ada ijma’

ulama.

Menurut ulama Maliki, Syafi’i, Hanbali bahwa akad istis}na>’ sah

dengan alasan diperbolehkannya akad salam, dan telah menjadi kebiasaan

umat manusia dalam bertransaksi (‘urf). Dengan catatan terpenuhinya syarat-

syarat sebagaimana dalam akad salam. Diantaranya adalah adanya serah

terima modal (pembayaran) di majlis akad secara tunai. Ulama Syafi’iyah

24Ahmad bin Hajar, Fahtul Bari Syarh Shahih al-Bukhari (Madinah: Al-Mathbaah as-
Salafiyyah), 537.
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menambahkan, penyerahan objek akad (mas}nu’) bisa dibatasi dengan waktu

tertentu atau tidak.25

3. Rukun dan Syarat Istis}na>’

Dalam jual beli istis}na>’ terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi,

yaitu:

a. Kedua belah pihak adalah pihak pemesan (mustas}ni>’) dan pihak yang

diminta untuk membuat pesanan (s}ani’)

Adapun syarat dari kedua belah pihak adalah harus baligh dan berakal.

b. Barang yang di akadkan (mas}nu’)

Adapun syarat mengenai barang yang di akadkan adalah:

1) Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang, karena ia

merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.

2) Merupakan barang yang biasanya ditransaksikan/berlaku dalam hubungan

antar manusia. Dalam arti barang tersebut bukanlah barang aneh yang

tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang properti, barang

industri, dan lainnya.

3) Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu

penyerahan barang ditetapakan, maka kontrak ini akan berubah menjadi

akad salam, menurut pandangan abu hanifah.26

25 Djuwaini, Pengantar Fiqh, 137-138.
26 Ibid., 138-139.
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Sedangkan dalam fatwa DSN MUI (Fatwa DSN No. 06/DSN-

MUI/MIV/2000) terkait dengan ketentuan barang adalah sebagai berikut:

1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.

2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

3) Penyerahan dilakukan kemudian.

4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan

kesepakatan.

5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

6) Tidak boleh menukar barang, kecuali sejenis sesuai kesepakatan.

7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan,

pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau

membatalkan akad.27

c. I><ja>b dan qabu>l (shighah)

Adapun syarat dari I<ja>b dan qabu>l adalah diungkapkan dengan kata-

kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui oleh masyarkat.

I<ja>b dan qabu>l dilakukan dalam satu majlis serta terdapat kesepakatan

mengenai barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya

barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.28

27 DSN-MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, 76.
28 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, 22.
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4. Sifat Akad Istis}na>’

Akad istis}na>’ adalah akad ghair la>zim (tidak mengikat), baik bagi sha>ni’

(produsen) maupun mustas}ni>’ (pemesan). Oleh karena itu, bagi masing-masing

pihak ada hak khiyar untuk melangsungkan atau membatalkan akad dan

berpaling dari akad sebelum mustas}ni>’ melihat barang. Apabila sha>ni’ menjual

barang yang dibuatnya sebelum mustas}ni>’ melihat barang hukum akadnya sah

karena akadnya ghair la>zim.

Imam Abu Hanifah dan mayoritas pengikutnya menggolongkan akad

istis}na’ kedalam jenis akad yang tidak mengikat (ghair la>zim).dengan

demikian, sebelum barang diserahkan keduanya berhak untuk mengundurkan

diri dari akad istis}na>’. Produsen berhak menjual barang hasil produksinya

kepada orang lain, sebagaimana pemesan berhak untuk membatalkan

pemesanannya. Apabila s}ani’ membawa barang pesanan ke hadapan mustas}ni>’

maka gugur hak khiyar-nya. Itu berarti ia rela barang itu menjadi milik

mustas}ni>’. Apabila mushtas}ni>’ melihat barang, ia mempunyai hak khiyar untuk

membatalkan atau meneruskan akad. Demikian Abu Hanifah dan Muhammad

karena sesungguhnya hak khiyar ru’yah, berbeda dengan shani’ ia menjual apa

yang ia lihat sehingga ia tidak mempunyai hak khiyar.29

Jumhur ulama yang memasukkan akad istis}na>’ ke dalam kategori akad

jual beli salam menyatakan, bahwa akad bersifat la>m (mengikat kedua belah

29 Panji, Fikih Muamalah, 79-80.
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pihak). Oleh karena itu apabila syarat-syarat telah terpenuhi, maka akad itu

tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini jumhur ulama

memasukkan istis}na>’ pada akad salam, maka harga barang harus diserahkan

pada waktu akad. Jika tidak pembatalan dari pihak s}ani’, tentu saja mustas}ni>’

dapat menuntut s}ani’ untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarnya.

Menurut jumhur, karena akad istis}na>’ sama dengan akad salam, maka dalam

akad istis}na>’ tidak ada hak khiyar. Pihak mustas{ni’ hanya bisa membatalkan

akad apabila barang yang di buat tidak sesuai dengan karakteristik pesanan.30

Di sisi lain Abu Yusuf berpendapat, bahwa akad istis}na>’ sebagai salah

satu akad yang lazim (mengikat). Dengan demikian, apabila sudah jatuh tempo

penyerahan barang, dan produsen berhasil membuat barang sesuai dengan

pesanan, tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesanannya

(tidak ada hak khiyar). Sebagaimana produsen tidak berhak menjual hasil

produksinya kepada orang lain. Untuk menghindari kerugian dan konflik

kepada para pihak tampaknya pandangan Abu Yusuf inilah yang lebih kuat,

bahwa akad istis}na>’ bersifat mengikat. Dengan adanya akad ini kedua belah

pihak terikat dengan perjanjian yang mereka buat, baik s}ani’ maupun mustas}ni>’

tidak berhak membatalkan akad istis}na>’ secara sepihak. Dengan demikian

keduanya berkewajiban untuk memenuhi perjanjiannya.31

30 Ibid, 80.
31 Ibid.,
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5. Pendapat fuqaha>’ mengenai jual beli istis}na>‘

Beberapa fuqaha> ’ berselisih pendapat terhadap keabsahan dari jual beli

istis}na>‘, di bawah ini para fuqaha> ’ mengemukakan pendapat terkait jual beli

istis}na>‘ , yaitu:

1. Sebagian fuqaha> ’ berpendapat bahwa istis}na>‘ tidak sah karena menjual

sesuatu yang tidak ada bukan dengan cara salam. Demikian ini salah satu

pendapat dalam madzhab Hambali. Dalam kitab al-inshaf di sebutkan bahwa

al-Qadhi dan ulama yang sealiran dengannya menyatakan bahwasanya tidak

sah istis}na>‘ terhadap suatu barang dagangan karena termasuk menjual

barang yang tidak ada pada penjual bukan dengan cara salam.32

2. Sebagian fuqaha>’ berpendapat bahwa istis}na>‘ di ikutkan kepada salam

sehingga hukumnya sama dengan salam. Pendapat yang rajih (valid) bahwa

istis}na>‘ adalah transaksi yang sah sesuai dengan kaidah fiqhiyyah mengenai

transaksi membelanjakan harta. Istis}na>‘ mempunyai peranan penting dalam

menggairahkan aktivitas produksi dan membangkitkan ekonomi Islam.33

3. Sebagian ulama diantaranya kalangan Hanafiyyah dan salah satu pendapat

dalam mahzhab Hambali. Menyatakan bahwa istis}na>‘ adalah transaksi yang

sah dengan asumsi bahwa ia merupakan transaksi yang terpisah yang

memuat jual beli dan lainnya. Dalam kitab al-inshaf di sebutkan bahwa ada

yang menyatakan sah transaksi istis}na>‘ jika ia benar merangkum

32 Abdullah bin Muhammad, Ensklopedia Fiqih Muamalah dalam Pendapat 4 Madzhab
(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 149.

33 Ibid, 150.
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(menggabungkan) antara jual beli dan ija>rah dalam satu transaksi karena ia

merupakan jual beli dan salam.34

4. para fuqaha> ’dari kalangan Malikiah, Syafi’iah, dan Hanabilah menjelaskan

bahwa akad istis}na>‘ merupakan bagian dari akad jual beli salam, karena

dalam jual beli istis}na>‘ di wajibkan menyerahkan harga pada majelis akad

secara tunai.35

6. Perbedaan Istis{na>’ dan Salam

Jumhur ulama memandang bahwa akad istis{na>’ merupakan bagian dari

akad salam. Namun akad istis{na>’ mempunyai  ciri tersendiri yang

membedakannya dengan akad salam, diantaranya adalah:

a. Barang atau obyek yang dijual dalam akad salam adalah berbentuk utang

yang wajib diselesaikan dan obyek itu sejenis barang yang ada contohnya

dipasaran dan sekalipun ada tidak sama. Namun demikian Jumhur Ulama

tidak membedakan obyek istis{na>’ ini.

b. Dalam akad salam jumhur ulama mensyaratkan harus ada jangka waktu

antara akad dan penerimaan barang yang dipesan, kecuali menurut madzab

Syafi’i, sementara dalam istis{na>’ tidak boleh ada jangka waktu.

c. Dalam salam akad bersifat mengikat masing-masing pihak tidak boleh

membatalkan akad secara sepihak. Sedangkan dalam akad istis{na>’ akad tidak

34 Ibid, 149.
35 Jaih Mubarok, Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli (Bandung: Sambiosa Rekatama

Media, 2017), 267.
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bersifat mengikat masing-masing pihak yang berakad boleh membatalkan

secara sepihak (Aqidayn memiliki hak khiyar).

d. Dalam akad salam, ra’s al-mal harus diserahkan seluruhnya di waktu

terjadinya transaksi. Sementara dalam akad istis{na>’ boleh menyerahkan ra’s

al-mal sebagian atau tidak sama sekali diwaktu terjadinya akad.36

Agar lebih jelas perbedaan antara salam dan istis{na>’ dapat dilihat

pada tabel berikut.37

SUBJEK SALAM ISTIS}HNA>’ KETERANGAN

Pokok Kotrak Mu>slam

Fih

Mas}nu>‘ Barang ditangguhkan

dengan spesifikasi

Pembayaran Dibayar

saat

kontrak

Bisa dibayar

saat kontrak,

bisa diangsur,

bisa

dikemudian

hari

Cara penyelesaian

pembayaran merupakan

perbedaan utama antara

salam dan \\\\istis}na>‘

36 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, 173.
37 Al Hadi, Fikih Muamalah, 221.
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Objek Kontrak Barang

dengan

spesifikasi

yang

banyak

ditemukan

dipasaran

Barang

dengan

ketentuan

yang barang

jarang

ditemukan

dipasaran

Biasanya dalam akad

salam jenis barang

banyak dijumpai

dipasaran. Sedangkan

dalam istis}na>‘ bentuk

dan spesifikasinya

tertentu sesuai dengan

keinginan pemesan.

Sifat Kontrak Mengikat

secara asli

Mengikat

secara ikutan

Salam mengikat semua

pihak dari sejak semula,

sedangkan istis}na>‘

menjadi pengikat untuk

melindungi produsen

sehingga tidak

ditinggalkan begitu saja

oleh konsumen secara

tidak bertanggungjawab

Kontrak

parallel

Salam

parallel

istis}na>‘

paralel

Baik salam paralel

maupun istis}na>‘ paralel

sah asalkan kedua
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kontrak secara hukum

adalah terpisah

7. Akhir Akad Istis{na>’

Suatu perjanjian yang dibuat akan berakhir jika dipenuhi beberapa hal

sebagai berikut:

a. Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu

perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara

otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh

para pihak.

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak mengetahui dalam

pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan

bisa menyangkut obyek perjanjian (eror in objecto) maupun eror mengenai

orangnya (eror in persona).

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang

membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat

dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalm bentuk uang atau barang

maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika
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orang yang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal dunia

maka yang berkewajiban untuk mengembalikan hutang adalah ahli warisnya.

Suatu transaksi akad istis{na>’ akan berakhir karena beberapa hal sebagai

berikut:

a. Barang yang dipesan telah selesai dibuat, diserah terimakan sesuai dengan

kesepakatan.

b. Habis tempo pembuatan barang yang dipesan meskipun  belum selesai dan

diserahterimakan sesuai dengan kesepakatan

c. Dibatalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

d. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan transaksi.38

8. Mekanisme Pembayaran dalam Akad Istis{na>’

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 di buat dan wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai

dengan kesepakatan yang dibuat dan wajib menanggung barang terhadap cacat

tersembunyi, serta berhak menerima uang pembayaran.39

38 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2010), 37-38

39 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan
Implemetasi) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 47-48.
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Apabila seorang pedagang melakukan jual beli tidak secara tunai,

sebaiknya menuliskan terjadinya akad, banyaknya utang piutang dan waktu

pembayaran. Hal tersebut berguna untuk menghindari adanya kelalaian dan

perselisihan dikemudian hari.40

Dalam hukum Islam penundaan pembayaran sangatlah dilarang, karena

hal tersebut dapat dianggap merugikan pihak lain yang melakukan

perjanjian.sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Maidah ayat 1 :

41یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوْا أَْوفُوْا بِاْلُعقُودِ 

Artinya: “hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.”( QS.
Al Maidah: 1)42

Pembayaran dalam jual beli istis{na>’ dapat dilakukan dengan pembayaran

dimuka, dengan cara angsuran, atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada

masa yang akan datang. Mekanisme pembayaran akad istis{na>’ dapat dilakukan

dengan tiga cara, yaitu:

a. Pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada

saat akad sebelum barang diserahkan oleh produsen kepada pemesan.

b. Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran

dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir.

40 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 26
41 Al-Qur’an, 5: 1.
42 Islam International Publications Limited, Al Quran dengan Teremahan dan Tafsir Singkat

(Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007), 416.
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c. Pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah barang

pesanan diserahkan oleh produsen ke pembeli.43

Adapun para ulama dalam menentukan mekanisme pembayaran ada

perbedaan pendapat, yaitu:

a. Pendapat pertama: Pemesan wajib untuk membayar terlebih dahulu di awal

transaksi kepada pihak kedua. Ini adalah pendapat jumhur ulama karena

mereka menganggap bahwa istis{na>’ ini bagian dari akad salam. Sedangkan

dalam akad salam semua ulamasepakat pembayaran harus dilakukan di awal

transaksi. Alasan lainnya, bahwa jika pemabayaran ditangguhkan maka

termasuk jual beli hutang dengan hutang.

b. Pendapat kedua: pemesan boleh membayar jika pesanan sudah jadi  dan

sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati. Ini adalah pendapat ulama

Hanafiyah dan didukung oleh Muktamar Majma’ al-Fiqh al-Islami yang

diadakan di kota jeddah pada tanggal 7-12 Dzulqa’dah1412 H/9-14 Mei

1992 M, pada keputusan no 66/3/7 tentang akad istis{na>’ dan diantara isinya

adalah sebagai berikut: “dibolehkan didalam akad istis{na>’ tersebut untuk

menagguhkan pembayarannya secara keseluruhan, atau diangsur secara

periodic dalam waktu yang terbatas.”

Tetapi perlu digaris bawahi, pendapat kedua yang membolehkan

pembayaran diakhir ini, akan terjebak dalam jual beli hutang dengan hutang,

karena membeli barang yang belum ada dengan uang yang belum ada juga.

43 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2011), 146-147.
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Sebagian kalangan memberikan jalan keluar dengan cara merubah akad istis{na>’

ini menjadi dua akad lain, yaitu akad jual beli barang (bahan dasar) dengan

kredit, dan akad jasa pembuatan barang tersebut. Tentunya paling baik adalah

membayar terlebih dahulu, sebagaimana yang dikatan mayoritas ulama, agar

kita bisa keluar dari perbedaan pendapat di atas.44

Dalam POJK No. 53/POJK. 04/ 2015 tentang akad yang digunakan dalam

penerbitan syariah di pasar modal pada bab III bagian ke pasal 11, bahwa

pembayaran objek istis{na>’ adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun

sebelum pembuatan barang.

b. Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan

barang. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin

sesuai dengan progres pembuatan asset istis{na>’.

c. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang.

d. Kombinasi dari cara pembayaran diatas.45

Sedangkan ketentuan pembayaran istis{na>’ dalam fatwa DSN MUI (Fatwa

DSN No. 06/DSN-MUI/MIV/2000) adalah sebagai berikut:

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

atau manfaat.

44 http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/335/hukum-akad-alistishna/diakses pada tanggal
16 agustus 2019

45 Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, Pedoman Akuntansi
Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003) (Jakarta: IAI, 2003), 43.
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b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

c. Pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan utang.46

9. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Dalam akad jual beli istis{na>’ waktu penyerahan barang tidak merupakan

keharusan. Meskipun waktu penyerahan barang tidak harus ditentukan dalam

akad istis{na>’ pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang

berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, maka pemebeli tidak terikat

untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga

dalam akad istis{na>’ dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh

disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan peneyerahan, harga dapat

dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.47

46 DSN-MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, 76.
47 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), 99.
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BAB III

PRAKTIK JUAL BELI ES BALOK DAN ES KRISTAL DENGAN SISTEM

PESANAN DI KENITEN PONOROGO

A. Gambaran Umum tentang Tempat Pembuatan Es Balok dan Es Kristal di

Keniten Ponorogo

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Keniten terletak di jalur yang cukup strategis karena mudah

dijangkau dengan kendaraan umum, baik kendaraan bus maupun kendaraan

umum. Kelurahan keniten ini terletak di sebelah utara pusat kota Ponorogo dan

termasuk salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Ponorogo. Batas wilayah

dari kelurahan Keniten ini adalah sebagai berikut:

Batas Utara : Kelurahan Gupolo

Batas Selatan : Kelurahan Banyudono

Batas Timur : Kelurahan Cekok

Batas Barat : Kelurahan Beduri

Wilayah kelurahan Keniten ini terdiri dari Perumahan, pasar, perkantoran, dan

sekolah.1

1 Data Kependudukan Kelurahan Keniten Tahun 2019
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2. Keadaan Penduduk

Penduduk di Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo ini sebanyak 8.298

orang, yang terdiri dari 4232 laki-laki dan 4066 perempuan sedangkan yang

2.945 sudah berkepala keluarga. Untuk kepadatan penduduknya 3.014,49 per

Kilo Meternya. Sebagian besar dari masyarakat Kelurahan Keniten mata

pencahariannya adalah bekerja sebagai pedagang, pekerja serabutan, pengusaha

dan pegawai. Hal ini dapat dimaklumi sebab luas wilayah Kelurahan Keniten

sebagian besar adalah lahan perdagangan dan sangat cocok untuk

mengembangkan sebuah bisnis atau usaha. Untuk yang berprofesi sebagai

petani hanya sebagian kecil saja.2

3. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan di Kelurahan Keniten sudah cukup baik karena mendapatkan

perhatian yang serius dari masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari

bangunan sekolah-sekolah pendidikan  PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK

yang sudah ada di Kelurahan Keniten. Kebanyakan dari mereka yang sudah

lulus SMA maupun SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan bekerja.3

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Agama yang di anut oleh masyarakat Kelurahan Keniten yaitu Islam,

Kristen, Katholik, dan Hindu. Untuk mayoritas agama yang di anut oleh

masyarakat adalah islam. Adat-istiadat dalam kehidupan masyarakat masih

2 Ibid.,
3 Ibid.,
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berjalan dengan baik. Dalam kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Keniten

Ponorogo ini khususnya di dalam bidang keagamaan yaitu setiap sore ada

kegiatan Madrasah Diniyah, kegiatan lainnya yaitu yasinan yang dilakukan oleh

bapak-bapak dan ibu-ibu, serta setiap habis subuh terkadang ada pengajian.

Untuk menunjang pendidikan keagamaan di Kelurahan Keniten ini juga ada

Pondok Nurul Hikam dan Pondok Jarakan yang santrinya banyak yang dari luar

daerah.4

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Kelurahan Keniten sekarang ini di tingkat

menengah, namun sudah bisa dibilang sejahtera, walaupun masih ada sebagian

masyarakat yang masih hidup dalam kategori pra sejahtera. Hal ini terbukti dari

pendapatan setiap harinya yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup

primer.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian besar masyarakat adalah

bekerja serabutan dan pedagang, sedangkan yang lainnya adalah pengusaha.

Salah satunya adalah usaha pembuatan es balok dan es kristal yang sudah bisa

di kategorikan salah satu usaha yang cukup maju yang ada di Kelurahan

Keniten Ponorogo.5

4 Ibid.,
5 Ibid.,
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B. Praktik Jual Beli Es Balok dan Es Kristal dengan Sistem Pesanan di Keniten

Ponorogo

1. Akad Jual Beli Jual Beli Es Balok dan Es Kristal dengan Sistem Pesanan

di Keniten Ponorogo

Penulis sudah sejak lama mengetahui jika di keniten ada tempat

pembuatan es yang cukup maju, akan tetapi penulis belum mengetahui dengan

jelas mengenai proses transaksi jual beli yang dilakukan. Oleh karena itu

penulis melakukan observasi dan wawancara kepada penjual dan pembeli es

balok dan es kristal tersebut. Dari hasil wawancara tersebut penulis

memperoleh hasil yang terkait dengan akad dalam jual beli ini.

Sebelum membahas akad jual beli di tempat pembuatan es yang ada di

Keniten Ponorogo, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses

pembuatan es balok dan es kristal, sebagaimana menurut Bapak Arya sebagai

pihak penjual, adalah sebagai berikut:

“Pertama, air untuk pembuatan es disaring terlebih dahulu menggunakan
mesin yang sudah ada, kemudian air yang sudah disaring (air bersih) di
salurkan melalui pipa untuk dimasukkkan ke dalam wadah cetakan,
kemudian air dalam cetakan dimasukkan ke dalam mesin pendingin kurang
lebih 5 sampai 8 jam, kemudian dibantu dengan mesin kompresor untuk
proses pembekuan selama kurang lebih 24 jam, apabila sudah beku, es
tersebut akan dikeluarkan dari cetakan yang telah dimasukkan ke dalam
mesin pendingin.”6

Jadi, untuk pembuatan es di tempat tersebut proses dari awal hingga akhir

sudah menggunakan mesin tidak dengan manual lagi.

6 Arya, Hasil Wawancara, 30 Januari 2019.
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Selanjutnya, mengenai akad yang digunakan dalam jual beli es balok dan

es kristal ini bermacam-macam, seperti kemitraan dan jual beli secara langsung.

Kalau untuk jual beli yang sistem kemitraan, menurut Bapak Arya sebagai

pihak penjual adalah:

“Sistem kemitraan yaitu pihak penjual akan mengirimkan es balok ataupun
es kristal sesuai dengan permintaan pihak pembeli atau mitra. Dan untuk
pembayarannya satu minggu atau dua minggu setelah pengiriman, sesuai
dengan kesepakatan para pihak yang melakukan transaksi. Dalam sistem
perjanjian ini hanya sekedar lisan, tidak ada hitam di atas putih. Biasanya
untuk jumlah yang dipesan di area ponorogo rata-rata sebanyak 20 sampai
25 es balok maupun es kristal.”7

Jadi, untuk sistem kemitraan ini perjanjian sudah dilakukan diawal yaitu

pihak pembeli melakukan pemesanan sejumlah es dengan menyebutkan jenis es

yang dipesan serta jumlah yang dipesan dan untuk pembayarannya dilakukan

setelah satu minggu atau dua minggu atau satu bulan setelah pengiriman sesuai

dengan perjanjian. Sedangkan untuk yang jual beli secara langsung menurut

Bapak Vitra sebagai pihak penjual adalah:

“Jual beli dengan sistem yang kedua ini yaitu pihak pembeli dalam
melakukan pembelian akan melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada
pihak kami dengan menyebutkan jenis es yang dipesan dan jumlah yang
dipesan, kemudian nanti akan dibuatkan es sesuai dengan pesanan dan
dikirim sesuai dengan permintaan dari pembeli. Mengenai waktu
pengiriman, nantinya akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Biasanya
untuk jumlah pesanannya rata-rata untuk yang area ponorogo 3 sampai 50 es
balok dan es kristal. Dan untuk pembayaran dilakukan setelah barang
sampai.8

7 Fitra, Hasil wawancara, Ponorogo. 2 Februari 2019.
8 Ibid.,
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Dalam jual beli yang kedua ini hampir sama dengan yang kemitraan,

yaitu pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada pihak penjual

dengan menyebutkan jumlah dan jenis es yang dipesan, kemudian penjual akan

membuat es sesuai dengan permintaan dan melakukan pengiriman sesuai

dengan permintaan pembeli atau pemesan dan setelah sampai di tempat,

pembeli akan langsung membayarnya.

Untuk proses pemesanannya sendiri pembeli bisa langsung datang ke

tempat pembuatan es atau bisa melalui telepon. Kemudian setelah proses

transaksi pemesanan selesai, selanjutnya adalah kesepakatan harga dan waktu

pengiriman es balok  ataupun es kristal. Menurut Bapak Vitra sebagai pihak

penjual, adalah sebagai berikut:

“Untuk yang melakukan pemesanan, biasanya pihak pembeli ada yang
datang langsung ke tempat pembuatan es dengan menemui saya secara
langsung, dan ada juga yang melakukan pemesanan dengan melalui telepon
atau media sosial, tetapi untuk yang pesan lewat telepon atau media sosial ini
harus tetap datang ke lokasi penjual atau tempat pembuatan es untuk yang
bukan mitra. Setelah proses pemesanan selesai selanjutnya akan menentukan
harga dan waktu pengiriman.9

Setelah proses transaksi atau akad antara pihak penjual dan pembeli

selesai maka pihak penjual akan melakukan pengiriman sesuai dengan waktu

yang telah disepakati. Akan tetapi ketika pembeli memesan sejumlah es

terkadang jumlah yang dipesan di awal dengan yang dikirim tidak sesuai

dengan pesanan, baik dari segi jumlah ataupun segi kualitas. Menurut Bapak

Vitra sebagai pihak penjual, adalah sebagai berikut:

9 Ibid.,
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Untuk pengirimannya sendiri dari pihak kami dilakukan pada malam hari,
misalkan pesanan yang masuk pada pagi atau siang hari, maka pengiriman
akan dilakukan pada malam hari. Kalau untuk pagi sampai sore kami tidak
bisa melakukan pengiriman. dan terkadang ketika proses pengiriman ada es
yang rusak karena perjalanan seperti es balok yang patah. Dan untuk es
kristal biasanya mencair sebelum sampai di lokasi, hal ini karena menutup
tempat es nya kurang rapat sehingga yang semula es kristal satu kantong
kresek penuh menjadi berkurang setengah kantong kresek atau bahkan bisa
lebih dari itu. Apalagi untuk pengiriman ke tempat yang cukup jauh resiko-
resiko seperti itu sulit dihindari. Untuk segi jumlahnya, terkadang juga salah
dalam melakukan penghitungan misalnya jumlah pesanan seratus terkadang
kelebihan atau bahkan bisa kurang dari seratus. Hal tersebut dikarenakan
terlalu banyaknya jumlah pesanan yang masuk sehingga terkadang pihak
penjual salah dalam melakukan penghitungan”10

Jadi, dari segi kualitas biasanya es balok tidak utuh atau pecah karena

proses pengiriman dan kalau untuk es kristal mudah mencair karena dalam

menutup tempat es tersebut kurang rapat. Resiko-resiko seperti itu memang

sangat sulit untuk dihindari apalagi untuk pengiriman di tempat-tempat yang

jauh seperti Surabaya, Nganjuk dan Kediri. Dan kalau dari segi jumlah ketika

es balok dan es kristal sampai di tempat pengiriman terkadang jumlahnya bisa

lebih banyak dan juga bisa lebih sedikit dari pesanan di awal.

Sehingga ketika kondisi es balok maupun es kristal sampai di tempat

dengan kondisi rusak ataupun mencair, pihak pembeli terkadang tidak mau

membelinya, dan biasanya ketika terjadi hal seperti itu pihak penjual akan

melakukan negosiasi dengan pembeli agar es tetap terjual. Dan mau tidak mau

pihak pembeli harus tetap membayarnya. Sebagaimana menurut Bapak Khusnu

salah satu pembeli es balok dan es kristal, yaitu:

10 Ibid.,
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“terkadang es yang dikirim itu tidak sesuai dengan pesanan, misalnya tidak
utuh atau rusak dan bahkan mencair yang menyebabkan  berat es berkurang,
sehingga ketika terjadi hal seperti itu saya melakukan komplain terhadap
pihak penjual.”11

Dari pihak pembeli melakukan komplain ini bukan tanpa sebab, karena menurut

pembeli es yang dikirim sebagian tidak  sesuai dengan yang dipesan, seperti es

yang tidak utuh dan beratnya yang berkurang karena mencair. Jika terjadi

komplain dari pembeli maka diselesaikan secara baik-baik, sebagaimana

menurut Bapak Vitra sebagai pihak penjual, yaitu:

“Jika terjadi komplain semacam itu maka saya akan mejelaskan mengenai
penyebab barang yang tidak sesuai pesanan dan melakukan negosiasi dengan
pihak pembeli secara baik-baik. Misalnya seperti satu kantong es kristal
berkurang menjadi tinggal setengah kantong karena mencair maka saya akan
mengurangi harganya.”12

Jadi, jika pihak pembeli melakukan komplain terhadap pihak penjual maka
pihak penjual akan menjelaskan secara baik-baik mengenai barang yang tidak
sesuai pesanan dan melakukan negosiasi dengan baik-baik.

2. Sistem Pembayaran Dalam Jual Beli Es Balok dan Es Kristal dengan

Sistem Pesanan di Keniten Ponorogo

Pada dasarnya untuk sistem pembayaran yang digunakan dalam proses

transaksi jual beli es balok dan es kristral yang ada di ponorogo itu bermacam-

macam, menurut Bapak Arya sebagai penjual adalah:

“Untuk sistem pembayarannya itu, jika sudah sering melakukan transaksi
dengan kami maka pembayarannya dilkukan satu minggu atau dua minggu
setelah pengiriman. biasanya untuk sistem pembayaran yang ini dilakukan
oleh mitra-mitra yang sudah lama melakukan transaksi dengan pihak kami.

11 Khusnu, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Februari 2019.
12 Fitra, Hasil wawancara, Ponorogo, 2 Februari 2019.
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Sedangkan yang jenis pembayaran kedua ini bisa dilakukan setelah es
sampai di lokasi pengiriman. Untuk yang sistem pembayaran seperti ini
biasanya dilakukan oleh pembeli yang dengan jumlah tidak banyak atau
bukan mitra.”13

Jadi untuk sistem pembayarannya itu ada dua, yaitu jika oleh mitra maka

pembayaran dilakukan satu sampai dua minggu sekali setelah pengiriman es

balok maupun es kristal. Sedangkan jika dilakukan oleh pembeli yang bukan

mitra maka pembayarannya dilakukan setelah barang sampai ditempat

pengiriman. Akan tetapi untuk sistem pembayaran yang digunakan dalam

kemitraan ini terkadang tidak sesuai dengan perjanjian di awal, sebagaimana

yang dikatakan oleh Bapak Arya sebagai pihak penjual, yaitu:

“Untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak-pihak mitra ini
biasanya yang sering terjadi ketidaksesuaian dengan perjanjian yang
dilakukan di awal, misalkan kesepakatan di awal antara pihak agen dengan
penjual bahwa pihak agen akan melakukan pembayaran setelah dua minggu,
tetapi setelah dua minggu ternyata pihak agen tidak dapat melakukan
pembayaran dengan lunas. Jika terjadi hal semacam ini maka saya akan
memberikan perpanjangan waktu selama tiga hari atau lebih sesuai dengan
kesepakatan untuk melakukan pelunasan. Namun terkadang dari pihak mitra
ini tetap tidak dapat melakukan pelunasan dan akhirnya menjadi hutang
dalam waktu yang begitu lama.”14

Jadi, sistem kemitraan ini paling sering terjadi ketidaksesuaian dalam hal

pembayaran. Ketika kesepakatan di awal antara pihak penjual dan pembeli

(mitra) dalam melakukan pembayaran adalah dua minggu ternyata setelah 2

minggu pihak pembeli (mitra) ini tidak dapat melakukan pembayaran secara

lunas. Kemudian ketika terjadi hal semacam itu, pihak penjual akan

13 Arya, Hasil wawancara, Ponorogo. 30 Januari 2019.
14 Ibid.,
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memberikan perpanjangan waktu selama 3 hari atau lebih sesuai kesepakatan,

akan tetapi pihak pembeli (mitra) tetap tidak dapat melakukan pelunasan. Dan

akhirnya menjadi hutang dalam waktu yang tidak jelas kapan pelunasannya.

Dalam setiap kegiatan ekonomi tidak lepas dari berbagai macam masalah,

baik pada saat akad maupun setelah akad. Adapun yang menyebabkan

keterlambatan dalam melakukan pembayaran, menurut Bapak Very pihak

pembeli adalah:

“Jika terjadi keterlambatan semacam itu, penyebabnya adalah karena lagi
musim hujan sehingga es kurang begitu laku dan akhirnya es masih sisa atau
tidak habis terjual.”15

Jika terjadi keterlambatan, dari pihak pembeli beralasan karena lagi musim

hujan sehingga es kurang laku di pasaran dan akhirnya tidak mampu melunasi

pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati, meskipun sudah diberi

perpanjangan waktu.

15 Very, Hasil wawancara, Ponorogo. 23 Februari 2019.
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BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ES BALOK

DAN ES KRISTAL DENGAN SISTEM PESANAN DI KENITEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Es Balok dan Es Kristal

dengan Sistem Pesanan di Keniten Ponorogo

Dalam kegiatan muamalah jual beli istis}na>’, akad menduduki posisi yang

amat penting. Karena akad yang membatasi hubungan antara pihak yang terlibat

dalam melakukan transaksi.

Akad merupakan suatu perikatan antara i<ja>b dan qabu>l dengan cara yang

dibenarkan shara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

i<ja>b adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan

sedangkan qabu>l adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Jual beli

belum dikatakan sah  sebelum i<ja>b dan qabu>l dilakukan. Sebab i<ja>b qabu>l

menunjukkan kerelaan (keridhaan). Sedangkan kerelaan tidak dapat dilihat, karena

kerelaan berhubungan dengan hati. Namun kerelaan dapat diketahu melalui tanda

lahiriahnya, yaitu i<ja>b qabu>l.1

Dalam praktik jual beli es balok dan es kristal dengan sistem pesanan yang

ada di Keniten Ponorogo ini untuk proses pemesanan atau akad bisa di lakukan

dengan datang langsung ke tempat pembuatan es dan bisa lewat via telepon. Untuk

1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII
Press, 2000), 15.
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megetahui sah atau tidaknya secara hukum islam mengenai jual beli istisna>’ es

balok dan es kristal yang ada di Kelurahan Keniten Ponorogo, maka harus di

komparasikan dengan rukun dan syarat dalam jual beli istisna>’ yang harus

dipenuhi. Ada beberapa hal yang harus dianalisa, yaitu:

1. Pihak yang berakad (s}ani’ dan mustas}ni>’)

Secara umum orang yang melakukan akad (s}ani’ dan mustas}ni>’) dalam

melakukan jual beli istisna>’ di syariatkan harus memenuhi beberapa

pesrsyartan, yaitu :

a. Berakal sehat.

b. Baligh (sudah dewasa) agar tidak mudah ditipu orang.

Tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang bodoh

sebab mereka bukan ahli dalam menggunakan harta. Oleh sebab itu harta

benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.2

c. ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi

pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.3

d. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Maksudnya yaitu salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan

atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan akad disebabkan

kemauannya sendiri.4

2 Ibnu Mas’ud, Fiqih Madzab Syafi’i, cet. ke 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 28.
3 Abdullah Al-Mushlih dkk, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004), 90.
4 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, cet. Ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.
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Dalam praktik jual beli istis}na>’ es balok dan es kristal di Kelurahan

Keniten Kabupaten Ponorogo para pihak yang melakukan transasksi secara

umum sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan jual beli istis}na>’. Pihak

sani’ dan mustas}ni’ berakal sehat sehingga mampu membedakan antara baik

dan buruk, baligh (sudah dewasa), memiliki kemampuan untuk melakukan

transaksi, dan melakukan akad atas kehendaknya sendiri atau tidak dalam

keadaan dipaksa.

2. Sighat (i<ja>b dan qabu>l)

Sighat atau akad adalah cara bagaimana i<ja>b dan qabu>l yang merupakan

rukun-rukun akad itu dinyatakan. Jual beli istis}na>’ belum dapat dikatakan sah

sebelum i<ja>b qabu>l dilakukan. Hal ini karena i<ja>b qabu>l menunjukkan kerelaan

kedua belah pihak. Dalam i<ja>b qabu>l itu harus dilakukan dengan lisan,akan

tetapi jika tidak mampu maka bisa melalui tulisan, jika tidak mampu maka

boleh dengan bahasa isyarat, dan jika tidak mampu lagi maka boleh dengan

perbuatan. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati,

oleh karena itu, wajiblah di hubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan

kerelaan itu, yaitu sighat (i<ja>b qabu>l).5 adapun syarat sighat (i<ja>b qabu>l) dalam

jual beli istis}na’, adalah diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual

beli yang telah lazim diketahui oleh masyarkat. I<ja>b dan qabu>l dilakukan dalam

satu majlis serta terdapat kesepakatan mengenai barang baik jenis, macamnya,

5 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 401.
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sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau

tidaknya.6

Dalam praktik jual beli istis}na>’ es balok dan es kristal di Kelurahan

Keniten Kabupaten Ponorogo mengenai sighat (i<ja>b qabu>l)  di lakukan oleh

kedua belah pihak dalam satu majlis secara lisan dengan menentukan jenis es

yang dipesan, dan harganya. Meskipun ketika akad di awal dengan hasil

pengiriman barang yang berbeda, tapi untuk masalah tersebut diselesaikan

secara baik-baik antara kedua belah pihak. Akan tetapi terkadang antara akad

awal ketika pemesanan sejumlah es balok dengan yang dikirim itu tidak sesuai

sehingga dari pihak pemesan atau pembeli sebagian melakukan komplain. Jika

terjadi hal semacam ini maka dari pihak penjual akan menjelaskan kenapa es

bisa rusak atau mencair dan melakukan penyelesaian dengan pihak pembeli,

dan seperti apapun kondisi es, pihak pembeli  harus tetap membelinya karena

sudah memesannya.7

Dari uraian diatas, penulis menyampaikan bahwa i<ja>b qabu>l dalam jual

beli harus tetap ada, hanya saja bentuknya tergantung dari kebiasaan masing-

masing, yang paling penting maksud dan tujuan sama serta kerelaan kedua

belah pihak tetap ada. Diharuskan adanya i<ja>b qabu>l ini adalah untuk

menunjukkan adanya sukarela antara kedua belah pihak terhadap transaksi yang

6 Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, 22.
7 Vitra, Hasil wawancara.
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dilakukan. Prinsip saling merelakan inilah yang dianjurkan oleh al-Qur’an dan

as-Sunnah.

Dengan demikian, i<ja>b qabu>l yang dilakukan dalam praktik jual beli es

balok dan es kristal yang ada di Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo

sebagaimana yang sudah penulis jelaskan sudah sesuai dengan hukum Islam

karena ketika  terjadi sedikit perselisihan antara s}ani’ dan mustas}ni’ akibat

pesanan yang tidak sesuai untuk penyelesaiannya dilakukan secara baik-baik.

3. Objek Transaksi Jual Beli Istis}na>’ (mas}nu’)

Adapun syarat mengenai barang yang di akadkan adalah:

1) Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang, karena ia

merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.

2) Merupakan barang yang biasanya ditransaksikan/berlaku dalam hubungan

antar manusia. Dalam arti barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak

dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang properti, barang industri,

dan lainnya.

3) Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan

barang ditetapakan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad salam,

menurut pandangan abu hanifah.8 Namun Abu Yusuf dan Muhammad dari

kalangan Hanafi berpendapat bahwa tidak ada syarat seperti ini karena

tradisi yang biasa berlaku memberlakukan adanya tenggang waktu dalam

istis}na>’. Pendapat ini lebih utama karena melegalkan kebiasaan (urf) suatu

8 Ibid., 138-139.
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hukum dan dapat mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak yang

melakukan transaksi.9

Dalam praktik jual beli istis}na>’ es balok dan es kristal yang ada di

Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo barang yang dipesan adalah es

balok dan es kristal baik itu digunakan untuk konsumsi atau penyegar daging

maupun ikan. Kemudian untuk setiap pelanggan yang ingin melakukan

pemesanan sejumlah es maka akan menyebutkan jenis es yang dipesan,

jumlah es, dan waktu untuk proses pengiriman sesuai dengan kesepakatan

kedua belah pihak.

Setelah mengkaji rukun dan syarat jual beli istis}na>’ dalam hukum Islam,

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi jual beli es balok dan es kristal

yang ada di Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo dari segi pihak yang

melakukan akad (s}ani’ dan mustas}ni’), objek jual beli istis}na>’ (mas}nu’), dan

sighat (i<ja>b qabu>l) sudah sesuai dengan hukum Islam, meskipun terkadang terjadi

perselisihan antara pihak s}ani’ dan mustas}ni’ karena ada kekeliruan dari pihak

s}ani’, maka s}ani’ memaklumi hal tersebut dan untuk penyelesaiannya dilakukan

secara kekeluargaan. Sehingga jual beli istis}na>’ es balok dan es kristal yang ada di

Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam.

9 Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab (Yogyakarta:
Maktabah al-Hanif, 2014), 149.
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B. Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Dalam Jual Beli Es

Balok dan Es Kristal dengan Sistem Pesanan di Keniten Ponorogo

Wanprestasi terjadi masih dalam batas kemampuan manusia, berupa tidak

berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi tidak sempurna, berprestasi tetapi tidak

tepat waktu, atau melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Penghormatan terhadap perjanjian menurut hukum islam adalah wajib,

melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang begitu besar dalam

kehidupan sehari-hari. Allah swt memerintahkan kepada manusia untuk memenuhi

akad perjanjian dan masing-masing pihak harus menghormati terhadap yang

mereka perjanjikan.

Dalam jual beli istis}na>’ ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu

pertama, kepemilikan barang objek akad adalah pada pemesan, hanya saja barang

tersebut masih dalam tanggungan penerima pesanan. Sementara penerima pesanan

atau penjual mendapatkan kompensasi materi sesuai dengan kesepakatan, bisa

uang atau barang. Kedua, sebelum barang yang dipesan jadi, maka akad istis}na>’

bukanlah akad yang mengikat. Setelah barang tersebut selesai dikerjakan, maka

kedua belah pihak mempunyai hak pilih (khiyar) untuk melanjutkan akad atau

membatalkannya. Dalam hal ini apabila penerima pesanan menjual barang yang

dipesan  kepada pihak lain, diperbolehkan karena akad tersebut bukan akad yang

mengikat. Ketiga, apabila pihak yang menerima pesanan datang dengan membawa

sebuah barang kepada pemesan, maka penerima pesanan tersebut tidak
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mempunyai hak khiyar karena secara otomatis ia merelakan barang tersebut bagi

pemesan.10

Apabila seorang pedagang melakukan jual beli tidak secara tunai, sebaiknya

menuliskan terjadinya akad, banyaknya utang piutang dan waktu pembayaran. Hal

tersebut berguna untuk menghindari adanya kelalaian dan perselisihan dikemudian

hari.11

Dalam hukum Islam penundaan pembayaran sangatlah dilarang, karena hal

tersebut dapat dianggap merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian.

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al- maidah ayat 1 :

12بِاْلُعقُودِ أَْوفُواْ آَمنُواْ الَِّذینَ أَیُّھَایَا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”(QS. Al-
maidah: 1)13

Pembayaran dalam jual beli istis{na>’ dapat dilakukan dengan pembayaran

dimuka, dengan cara angsuran, atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa

yang akan datang. Mekanisme pembayaran akad istis{na>’ dapat dilakukan dengan

tiga cara, yaitu:

1) Pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat

akad sebelum  barang diserahkan oleh produsen kepada pemesan.

10 Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah, 76-77.
11 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 26
12 Al-Qur’an, 5: 1.
13 Islam International Publications Limited, Al Quran dengan Teremahan dan Tafsir Singkat

(Jakarta: Yayasan Wisma Damai, 2007), 416.
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2) Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran

dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir.

3) Pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah barang pesanan

diserahkan oleh produsen ke pembeli.14

Dalam jual beli es balok dan es kristal yang ada di Kelurahan Keniten

Kabupaten Ponorogo untuk proses pembayarannya di lakukan dengan dua cara

yaitu:

1. jika pembelinya bukan mitra pembayaran dilakukan secara langsung ketika

barang sudah jadi dan sampai di tempat pembeli. Untuk sistem pembayaran

yang pertama ini dari pembeli tidak ada yang melakukan penundaan. Mereka

membayar sesuai dengan kesepakatan di awal.15

2. jika pembelinya mitra maka untuk proses pembayarannya dilakukan satu

sampai dua minggu sekali atau sebulan setelah pengiriman es balok dan es

kristal. Akan tetapi untuk sistem pembayaran yang kedua ini sebagian dari

pembeli melakukan pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan. Misalkan

perjanjian di awal akan melakukan pembayaran setelah dua minggu, ternyata

setelah dua minggu tidak mampu melakukan pembayaran. Terkait dengan

penundaan pembayaran yang cukup lama tersebut, bapak Vitra selaku pihak

penjual (s}ani’) berusaha mencari penyebab mengapa pembeli tersebut

melakukan hal demikian dengan bertanya kepada pihak pembeli (mustas}ni).

14 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2011), 146-147.
15 Arya, Hasil Wawancara.
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Alasan dari beberapa pembeli adalah karena musim hujan sehingga es kurang

begitu laku terjual dan belum memiliki uang untuk melakukan pembayaran.

Jika terjadi hal seperti itu maka dari pihak penjual memberikan perpanjangan

waktu. Untuk lamanya perpanjangan waktu tersebut atas kesepakatan kedua

belah pihak. Dengan proses penentuan jangka waktu yang seperti itu, maka

antara penjual (s}ani’) dan pembeli (mustas}ni) telah menemui jalan keluar yang

mana dari masing-masing pihak tidak ada yang terdzalimi dan  tidak ada yang

dirugikan. Namun dari pihak pembeli (mustas}ni’) setelah diberi perpanjangan

waktu tetap tidak dapat melakukan pembayaran, maka pihak pembeli

(mustas}ni’) tidak dapat melakukan pembelian di tempat tersebut sampai bisa

melunasi hutangnya. Dan bahkan hutangnya ini bisa sampai dengan waktu yang

cukup lama bisa sampai berbulan-bulan.16

Dengan pemaparan mekanisme pembayaran dalam jual beli es balok dan

es kristal yang ada di Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo ini untuk

mekanisme pembayaran yang pertama sudah sesuai dengan hukum Islam

karena pembeli (mustas}ni’) melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan

yang telah di buat di awal. Sedangkan untuk mekanisme pembayaran yang

kedua ini belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam melakukan proses

pembayaran pihak pembeli (mustas}ni’) melakukan wanprestasi yaitu tidak

dapat melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal.

16 Ibid.,
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Akad jual beli istis}na>’ es balok dan es kristal yang ada di Keniten Ponorogo

diperbolehkan dan sah menurut hukum Islam, karena telah terpenuhi rukun dan

syarat dalam jual beli istis}na>’ . Para pihak yang melakukan transaksi adalah

orang dewasa (mumayiz), berakal, dan dalam melakukan jual beli istis}na>’ atas

kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Shighat (i<ja>b

qabu>l) dilakukan secara lisan baik bertemu secara langsung maupun lewat via

telepon. Terkait dengan objek jual beli istis}na>’ (mas}nu’) ini barang yang

dipesan adalah es balok dan es kristal baik itu digunakan untuk konsumsi atau

penyegar daging maupun ikan. Kemudian untuk setiap pelanggan yang ingin

melakukan pemesanan sejumlah es maka akan menyebutkan jenis es yang

dipesan, jumlah es, dan waktu untuk proses pengiriman sesuai dengan

kesepakatan kedua belah pihak.

2. Sistem pembayaran dalam jual beli istis}na>’ es balok dan es kristal yang ada di

Keniten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam, karena antara akad

pembayaran dengan pelaksanaan pembayaran tidak sesuai. Pihak pembeli tidak

dapat melakukan pembayaran tepat waktu, meskipun sudah di beri

65
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perpanjangan waktu tetap tidak dapat melakukan pembayaran dengan berbagai

alasan.

B. SARAN

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-

saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khusunya dan

bagi peneliti selanjutnya. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah

sebagai berikut:

1. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih banyak

sumber maupun referensi yang terkait dengan jual beli es di tempat pembuatan

es yang ada di Keniten Ponorogo agar hasil penelitiannya bisa lebih baik dan

lebih lengkapa lagi.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses

pengambilan dan pengumpulan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat

dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula

dengan wawancara serta menggunakan sumber yang kompeten dalam kajian

tentang jual beli es balok dan es kristal di tempat pembuatan es yang ada di

Keniten Ponorogo.
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