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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Transaksi jual beli merupakan kegiatan jual beli yang hidup dalam 

lingkungan masyarakat an bagian ari kehidupan sehari-hari. Transaksi jual 

beli ini termasuk dalam kategori muamalah alam istilah islam. Muamalah 

dalam islam tiak hanya mencakup transaksi jual beli, akan tetapi muamalah 

bersifat luas seperti mencakup sewa menyewa, pinjam meminjam dan 

transaksi lainnya yang tidak bertentangan dengan hokum islam. 

Didalam kehidupan bermua’malah, islam memberikan suatu garis 

kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang 

sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh islam. Perbedaan pendapat dalam 

penetapan pengertian praktek-praktek transaksi ekonomi telah berlangsung 

selama masih terus muncul bentuk-bentuk transaksi ekonomi. Islam 

memberikan pedoman pada semua hal namun hanya untuk hal-hal konsep 

dasarnya saja. Untuk yang sifatnya rincian diserahkan pada pola pikir pada 

umatnya yang juga sudah harus mengikuti filosofi Islam yang terbentuk dari 

keyakinan dan keimanan. (Dasni, 2015:1) 

Berbicara masalah mu’amalah berarti membicarakan hubungan 

manusia dengan manusia dalam kehidupan agar kehidupan aman dan tentram, 

Islam membuat berbagai macam peraturan. Dengan peraturan ini akan tercipta 

kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Dengan demikian manusia 

tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena manusia adalah 
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makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, 

yang mana dalam kehidupannya mengharuskan agar setiap orang bekerja dan 

berusaha dalam rangka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. 

Salah satu contoh muamalah atau hubungan antar manusia yaitu jual 

beli, yang mana antara penjual dan pembeli selalu bergantungan  satu sama 

lain karena tanpa adanya pembeli penjual tidak akan bisa menjual barangnya 

apa lagi untuk mendapat keuntungan justru sebaliknya akan mendapatkan 

kerugian bahkan kebangkrutan. Begitu juga dengan pembeli, tanpa adanya 

penjual maka pembeli tidak akan bisa mendapatkan barang yang diinginkan 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

Manusia sering membutuhkan sesuatu yang belum tentu tersedia di 

pasar sehingga untuk memperolehnya harus dilakukan indent atau pemesanan 

terdahulu, jual beli seperti ini kita kenal dengan istishna’. Akad istishna’ pada 

dasarnya suatu jenis khusus dari jual beli dengan akad salam (Wasilah, 

2013:216). Akad Istishna’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan 

barang tertentu dengan kriteria dan persyartan tertentu yang disepakati antara 

pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). Istishna’ dapat dilakukam langsung 

antara dua belah pihak antara pemesan atau penjual seperti, atau melalui 

perantara. Jika dilakukan melalui perantara maka akad disebut dengan akad 

istishna’ pararel (Wasilah, 2013: 216). 

Akad Istishna’ bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima 

pembayaran dimuka dan bisa cicilan. Akad Istishna’ juga bermanfaat bagi 

pembeli karena pada umumnya saat melihat barang yang akan dijual belikan 
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pembeli memiliki pilihan untuk mengambilnya dengan harga penuh atau 

membatalkan akad dengan penglihatan, baik dia mendapatkan barang tersebut 

dalam kondisi sebagaimana yang telah dideskripsikan sebelumnya maupun 

tidak. Usaha Toko kaca merupakan salah satu diantara mata pencaharian 

masyarakat tampan. Untuk menghadapi iklim persaingan jual beli, mereka 

memilih model transaksi jual beli Istishna’ dengan cara pesanan. 

Akuntansi Istishna’ diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) nomor 104 tentang istishna’. Terkait dengan pengakuan 

dan pengukuran transaksi, standar ini mengatur tentang penyatuan dan 

segmentasi akad, pendapatan istishna’, penyelesaian awal, pengakuan taksiran 

rugi, perubahan pesanan, dan tagihan tambahan (Yaya Rizal, dkk, 2012:258). 

Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. 

Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat An-

Nisa’ Ayat 29 yang berbunyi: 

َٰٓأَيُّهَاٱلَِّذينََ لَُكمَبَۡينَُكمَبََِيَ  ْاَأَۡمَو  ِطلََِءاَمنُوْاَََلَتَۡأُكلُوَٰٓ َرة ََٱۡلبَ  ََٰٓأَنَتَُكوَنَتَِج   إَِلَّ

ََ نُكۡمۚۡ ٩٢َََعنَتََراٖضَمِّ

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta 

diantara kamu dengan cara yang batil melainkan dengan cara jual beli, 

suka sama suka diantara kamu”(Qs. An-Nisa : 29). 

Dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli 

secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Jual beli merupakan 
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transaksi yang tida bisa dihindari saat ini untuk mendukung terpenuhinya 

kebutuhn hidup, baik pribadi maupun masyarakat umum. 

Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota provinsi Riau dapat 

dijadikan peluang untuk para wirausahawan dalam memulai maupun 

mengembangkan bisnis yang ingin dijalankannya. Perkembangan Kota 

Pekanbaru menuju Kota Metropolitan memperbanyak investor yang 

berkeinginan menanamkan modal atau berinvestasi dikota Pekanbaru dalam 

mendirikan usaha. Setiap tahun pertumbuhan penduduk kota Pekanbaru selalu 

bertambah. Mengingat pertumbuhan penduduk dikota Pekanbaru yang sangat 

pesat, ini berarti pasti akan diikuti oleh pertumbuhan jumlah perumahan dan 

pemukiman. (Chairani :2015) 

Seperti yang kita ketahui pembangunan perumahan dan ruko atau 

pertokoan sedang berkembang pesat dikota Pekanbaru khususnya di 

Kecamatan Tampan pada saat ini. Dengan meningkatnya pembangunan 

perumahan dan pertokoan tentunya banyak membutuhkan produk berbahan 

kaca, baik untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dunia usaha maupun 

kebutuhan umum lainnya. Kaca semakin banyak dibutuhkan melihat 

banyaknya barang-barang yang dapat dibuat dari kaca. Mengingat bahan dari 

kayu sudah sulit didapat. Selain itu barang dari kaca mempunyai bentuk yang 

beragam dengan model yang cantik dan unik. 

Apabila pengrajin telah menghasilkan produk, maka pengrajin tersebut 

harus berusaha memasarkannya. Untuk tujuan ini produk harus bisa 

memenuhi standar pasar. Oleh karena itu usaha toko kaca harus dilakukan 
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dengan baik dan professional sejak proses pembuatan sampai pemasarannya, 

sehingga tidak menimbulkan kerugian. Pengusaha harus membuat produk 

sesuai yang di inginkan konsumen, sehingga dengan meningkatnya usaha 

masyarakat usaha toko kaca turut berkembang. Dengan demikian usaha ini 

merupakan suatu tantangan ekonomi yang harus dihadapi dengan manajemen  

yang baik. 

Proses jual beli pesanan barang ini terkadang terjadi komplain dari 

pembeli atau pemesan setelah barang telah jadi. Dikarenakan didalam 

pesanannya sering terjadi kesalahan dan ketidakpuasan bagi pelanggan/ 

pembeli. Hal ini disebabkan karena barang yang dipesan oleh pelanggan tidak 

sesuai dengan bentuk dan kriteria yang diinginkan, seperti barang yang cacat 

atau modelnya yang tidak sesuai, kurang rapi dan masalah waktu yaitu 

terlambatnya penyelesaian barang pesanan yang di pesan oleh pelanggan. 

Karena pihak pemilik usaha toko kaca sering terlambat dalam 

menyelesaikan barang pesanan. Sedangkan sewaktu barang dipesan pihak 

usaha toko kaca menjanjikan pesanan tersebut akan selesai dalam waktu yang 

singkat, namun kenyataannya tidak, dengan alasan bahwa pesanan terlalu 

banyak, sedangkan sebelumnya, pihak pemilik usaha toko kaca sudah 

menjanjikan kalau pesanan akan selesai pada hari yang telah di  tentukan dan 

ada juga barang yang diterima tidak sesuai pesanan. Dalam hal ini otomatis 

pihak pemesan akan dirugikan karena sudah menunggu lama, dan konsumen 

yang memesan barang tersebut akan kecewa karena produsen dianggap tidak 

tepat janji. 
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Sejumlah penelitian yang meneliti tentang implementasi jual beli akad 

istishna berhasil dikumpulkan, penelitian yang dilakukan oleh Liza (2012), 

yang menganalisis istishna’ dalam perspektif ekonomi islam dan relevansinya 

dengan praktek di zaman modern (studi kasus pada usaha pandai besi di desa 

Teratak Kecamatan Rumbio Jaya) hasilnya menunjukkan bahwa keterlambatan 

dalam penyelesaian barang pesanan dan ditemukannya barang yang cacat dan 

tidak sesuainya barang yang dipesan dengan barang yang diterima. 

Penelitian yang dilakukan oleh Munadhiroh (2014), melakukan 

penelitian dengan judul tinjauan hukum islam terhadap praktek pemesanan 

barang di Percetakan Mediaffa Jl. Sarwo Edi Wibowo Plamongan Sari RT. 03/ 

RW.03 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang menunjukkan hasil yang sama 

bahwa jual beli secara pesanan barang yang belum ada merupakan jual beli 

yang diperbolehkan. Isi dari perjanjian jual beli tersebut sudah jelas dan telah 

disepakati oleh masing-masing pihak, akan tetapi salah satu pihak percetakan 

Mediaffa tidak memenuhi kewajibannya (tidak mencetakkan kembali atas 

kesalahan cetak barang pesanan). Menurut hukum islam percetakan mediaffa 

harus dikenakan ganti rugi karena telah ingkar janji dan tidak melakukan 

pembuatan barang sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam islam janji 

adalah sesuatu yang sacral dan harus ditepati. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Frecles (2015) dengan judul 

penerapan jual beli istishna’ pada produk usaha pembuatan pot bunga di desa 

Muara Uwai ditinjau menurut ekonomi Islam hasilnya yaitu dalam penerapan 

jual beli Istishna’ pada usaha pembuatan pot bunga di desa Muara Uwai, 
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terdapat beberapa perbedaan antara konsep serta penerapan yang terjadi di 

lapangan, sehingga menimbulkan permasalahan yang tidak sesuai antara akad 

yang telah disepakati pada awal perjanjian. Di antara permasalahan yang 

terjadi adalah adanya keterlambatan dalam pembuatan pot bunga yang 

dilakukan oleh pemilik usaha serta adanya ketidak sesuain bentuk dan kualitas 

pot bunga yang telah di inginkan oleh pemesan pot bunga.  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik 

untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi akad istishna dan 

perlakuan akuntansinya, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk 

mengadakan penelitian yang mengangkat judul “ANALISIS 

IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA DAN PERLAKUAN AKUNTANSI 

PADA USAHA ETALASE (STUDY KASUS PADA USAHA TOKO 

KACA DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU)”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana implementasi Akad Istishna pada usaha toko kaca di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? 

2.  Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap Akad Istishna’ pada usaha toko 

kaca di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka dari tujuan penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Akad Istishna’ pada usaha 

toko kaca di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

2.  Untuk mengetahui bagaimana Perlakuan Akuntansi terhadap Akad 

Istishna’ pada usaha toko kaca di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian 

diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberi manfaat 

positif bagi: 

1.  Akademisi/ penulis sendiri, penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

dibidang jual beli khususnya dengan akad Istishna’, untuk memenuhi 

sebagian dari syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi, dan untuk 

menyiarkan nilai-nilai ajaran Islam pada masyarakat. 

2.  Praktisi/ tempat penilitian, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat 

memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam bidang 

perdagangan. 

3.  Riset selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat dijadikan acuan atau replikasi 

bagi peneliti dimasa yang akan mendatang yang tertarik untuk membahas 

permasalahan yang sama dengan penilitian ini. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini, penulis susun kedalam enam bab 

dan masing-masing bab terdiri beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai 

berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang 

mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi 

ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis  

masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literature-

literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber 

lain. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum objek 

penelitian. 
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BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil observasi pada 

objek yang dipilih sebagai tempat mendapatkan informasi 

serta data yang dibutuhkan. Disini juga akan dibahas 

mengenai implementasi akad istishna dan perlakuan 

akuntansinya. 

BAB VI  PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang 

berkaitan dengan pembahasan studi dan kebijaksanaan 

selanjutnya. 

 


