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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Jual Beli  

Jual beli atau perdagangan atau secara terminology fikih islam berarti 

tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela), atau memindahkan 

kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan (Ascarya, 2007:76). 

Dalam jual beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia baik 

jenisnya ataupun jumlahnya. Manusia sering membutuhkan sesuatu yang bisa 

jadi belum tersedia di pasar sehingga untuk memperolehnya harus dilakukan 

indent atau memesan terlebih dahulu. Jual beli seperti ini kita kenal dengan 

istishna’.  

Adapun makna jual beli menurut istilah adalah akad saling mengganti 

dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau 

manfaat utuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada 

Allah (Azzam, 2010:24).  

 

2.2 Akad Istishna’ 

akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan 

kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya. 

Istishna’ berarti minta dibuatkan atau dipesankan. Akad yang mengandung 

tuntutan  agar tukang atau ahli (shani) membuatkan suatu pesanan dengan 

cirri- cirri khusus (Djamil, 2012:142). 
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Istishna’ merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan 

yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli forward kedua 

yang dibolehkan oleh syariah. Dengan demikian, ketentuan syariah yang 

berlaku untuk akad salam berlaku juga untuk akad istishna’. Agar akad 

istishna’ menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan 

barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. 

Dalam istishna’ pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil sampai selesai, 

atau di belakang, serta istishna’ biasanya diaplikasikan untuk industry dan 

barang manufaktur (Ascarya, 2007:96). 

Dari definisi-definisi yang dikemukakan  diatas dapat dipahami bahwa 

akad istishna’ adalah akad antara kedua belah pihak dimana pihak pertama 

(orang yang memesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang 

membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti etalase, lemari 

piring, lemari baju (usaha toko kaca), yang bahanya dari pihak kedua (orang 

yang membuat/produsen). Pihak pertama disebutkan mustahsni, sedangkan 

pihak kedua, yaitu penjual disebut shani, dan sesuatu yang menjadi objek akad 

disebut mushnu atau barang yang dipesan (dibuat). Apabila bahan yang dibuat 

berasal dari mustashni bukan dari shani maka akadnya bukan Istishna 

melainkan akad Ijarah (Frecles, 2015:19). 

Menurut Ascarya (2007 :97), kontrak istishna’ menciptakan kewajiban 

moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum 

perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak 

dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun 
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demikian, apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak istishna’ 

tidak dapat diputuskan secara sepihak.  

Istishna’ berevolusi ke ilmu hukum islam secara historis karena 

kebutuhan tertentu dalam area pekerjaan manual, produk kulit, sepatu, 

pekerjaan tukang kayu, dan sebagainya. Namun ia telah berkembang dalam 

era modern sebagai salah satu kontrak (akad) yang memungkinkan pemenuhan 

proyek infrastruktur dan industry utama seperti pembangunan kapal, pesawat 

terbang dan permesinan besar lainnya. Oleh sebab itu, keunggulan kontrak 

(akad) untuk manufaktur telah meningkat dengan cakupan proyek yang telah 

dibiayai (Yaya Rizal, dkk, 2012:254). Istishna’ bisa diimplementasikan dalam 

berbagai transaksi seperti jual beli barang dagangan, pembiayaan perumahan, 

pembiayaan proyek bangunan dan lain-lain. 

 

2.3 Fatwa DSN Tentang Jual Beli Istishna’ 

Menurut Fatwa DSN NO.06/DSN/MUI/IV/2000 tentang jual beli 

istishna’  

Pertama   : Ketentuan tentang Pembayaran 

a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik 

berupa uang, barang, atau manfaat. 

b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 

c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan  

hutang. 
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Kedua   : Ketentuan tentang Barang 

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

b.  Harus dapat diakui spesifikasinya 

c.  Penyerahannya dilakukan kemudian 

d.  Waktu dan tempat penyerahan barang harus 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

e. Pembeli (pembeli, mustashni) tidak boleh menjual  

barang sebelum menerimanya 

f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang 

sejenis sesuai kesepakatan 

g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai 

dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak khiyar 

(hak memilih) untuk melanjutkan atau membatlkan 

akad 

Ketiga                  : Ketentuan lain 

a. Dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan 

kesepakatan, hukumnya mengingat 

b.Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak 

disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli istishna 

c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan  kewajibannya   

atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah 

pihak, maka penyelesaiannya, dilakukan melalalui 
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badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah (Ali, 2008:249). 

 

2.4 Sumber Hukum Akad Istishna 

Jual beli yang menggunakan prinsip Istishna’ harus saling percaya, 

ridho dan kebebasan diantara kedua belah pihak, tidak boleh hanya 

mementingkan diri sendiri tanpa mengerti akan perasaan orang lain. Karena 

kita sebagai manusia hidup bermasyarakat, maka suatu saat akan 

membutuhkan antara satu dengan yang lain. 

2.4.1 AL-Qur’an  (Q.S. An-Nisa:29) 

                                  

                           

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu” 
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Ayat ini memerintahkan untuk tidak memakan harta sesama dengan 

cara yang batil, sedangkan hubungan dengan istishna” adalah dalam 

pengaplikasiannya kita dilarang untuk bertransaksi dengan cara merugikan 

orang lain atau tidak saling meridhoi antara kedua belah pihak, akan tetapi kita 

harus ‘an taroodin (saling meridhoi) dalam istishna” 

2.4.2  As- Sunnah 

 Hadits Nabi: 

 “ Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR. Ibnu 

Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri). 

Dalam istishna’ menurut hadits ini kita dilarang memadharatkan 

diri sendiri maupun orang lain, kaitannya dengan istishna’ adalah bahwa 

dalam istishna’ pun unsur ini dihindari agar tidak ada pihak yang 

dimudharatkan. Oleh karena itu, istishna’ ini tidak bertentangan dengan 

hadits ini, maka hukum istishna’ ini boleh. (Hidayat, 2016:22) 

Masyarakat telah mempraktekkan istishna secara luas dan terus 

menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan 

istishna sebagai kasus ijmak atas consensus umum. Istishna sah sesuai 

dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak 

bertentangan dengan aturan syariah. Segala sesuatu yang memiliki 

kemaslahatan atau kemanfaattan bagi umum serta serta tidak dilarang 

syariah, boleh dilakukan. Tidak ada persoalan apakah hal tersebut telah 

dipraktekkan secara umum atau tidak (Wasilah, 2013 : 219). 
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2.5 Rukun dan Ketentuan Akad Istishna 

Adapun rukun istishna’ ada tiga yaitu : 

a. Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli/mustashni’) dan penjual (pebuat, 

shani’) 

b. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna’ yang 

berbentuk harga. 

c. Ijab Kabul/ serah terima 

Ketentuan syariah: 

a. Pelaku, harus cakap hukum dan balig 

b. Objek akad : 

1. Ketentuan tentang pembayaran 

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

uang, barang, atau manfaat, demikian juga dengan cara 

pembayarannya. 

b. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. 

Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli 

mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya 

akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. 

c. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. 

d. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan hutang. 

2. Ketentuang tetang barang 
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a. Barang pemesanan harus jelas spesifikasinya (jenis, ukuran, 

mutu) sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisihan dapat 

dihindari. 

b. Barang pemesanan diserahkan kemudian. 

c. Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan. 

d. Barang pemesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. 

e. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis 

sesuai dengan kesepakatan. 

f. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 

kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) 

untuk melanjutkan atau membatalkan akad. 

g. Dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan 

kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan 

sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan 

kewajibannya sesuai kesepakatan. 

3. Ijab Kabul 

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/ rela diantara 

pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, 

melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi 

modern (Wasilah, 2013 : 219). 
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2.6 Perbedaan Istishna’Dan Salam 

Istishna’ mirip dengan salam. Namun, ada beberapa perbedaan 

diantara keduanya, antara lain : 

a. Objek istishna’ selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek 

salam bisa untuk barang apa saja baik harus diproduksi terlebih dahulu 

maupun tidak diproduksi lebih dulu. 

b. Harga dalam akad salam harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga 

dalam akad istishna’ tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat 

juga dicicil atau di bayar dibelakang. 

c. Akad salam efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara 

dalam istishna’ akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai 

memproduksi. 

d. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad salam, 

namun dalam akad istishna’ tidak merupakan keharusan. 

Meskipun waktu penyerahannya tidak  harus ditentukan dalam akad 

istishna’, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum yang berarti 

bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terikat untuk 

menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian Harga dalam 

istishna’ dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan.  

Dalam spesifikasi bank syari’ah melakukan istishna’ paralel, yaitu 

bank sebagai penerima pesanan menerima pesanan barang dari nasabah 

kemudian bank memesankan pesanan nasabah tersebut kepada produsen/ 

orang yang memproduksi dan menjual barang tersebut dengan pembayaran 
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dimuka, cicilan atau dibelakang, dengan jangka waktu penyerahan yang 

disepakati bersama (Ascarya, 2007 : 99).   

 

2.7 Berakhirnya Akad Istishna’ 

Menurut Wasilah (2013 :220), kontrak istishna biasa berakhir 

berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut : 

1.  Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. 

2.  Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. 

3. Pembatalan hokum kontrak, jika muncul sebab yang masuk akal untuk. 

mencegah dilaksanakan kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing 

pihak bisa menuntut pembatalannya.  

 

2.8 Perlakuan Akuntansi Istishna’ (PSAK 104) 

2.8.1 Akuntansi Untuk Penjual 

Pengakuan untuk setiap asset tergantung dari akadnya. Jika proposal, 

negosiasi dan biaya serta pendapatan asset dapat diidentifikasi terpisah, maka 

akan dianggap akad terpisah. Jika tidak, maka akan dianggap satu akad. Jika 

ada pesanan tambahan dan nilainya signifikan atau dinegosiasikan terpisah, 

maka dianggap akan teripisah. 

1. Biaya perolehan istishna’ terdiri atas : 

a. Biaya langsung yaitu: bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk 

membuat barang pesanan, atau tagihan produsen/ kontraktor pada 

entitas untuk istishna’ paralel.  
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b. Biaya tidak langsung adalah biaya overhead  termasuk biaya akad dan 

pra akad.  

c. Khusus untuk istishna’ paralel: seluruh biaya akibat produsen/ 

kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. 

Biaya perolehan / pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang 

diterima dari produsen / kontraktor akan diakui sebagai asset istishna’ dalam 

penyelesaian, sehingga jurnal yang dilakukan bila entitas melakukan 

pengeluaran untuk akad istishna’ adalah : 

 Dr. Aset istishna’ dalam penyelesaian   xxx 

 Kr. Persediaan, kas, utang, dll     xxx 

Untuk akun yang dikredit akan tergantung apa yang digunakan oleh 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban akad tersebut . 

Beban pra akad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan 

sebagai biaya istishna’ jika akad disepakati.Jika akad tidak disepakati maka 

biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. 

Saat dikeluarkan biaya pra akad, dicatat : 

 Dr. Biaya pra akad ditangguhkan xxx 

  Kr. Kas        xxx 

Jika akad disepakati, maka dicatat : 

Dr. Beban istishna’      xxx 

Kr. Biaya pra akad ditangguhkan     xxx 
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    Jika akad tidak disepakati, maka dicatat : 

 Dr. Beban       xxx 

 Kr. Biaya pra akad ditangguhkan     xxx 

2. Jika pembeli melakukan pemabayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan 

penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang 

pendapatan istishna’. 

3. Pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode: 

a. Metode persentase penyelesaian adalah sistem pengakuan pendapatan 

yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad 

istishna’. 

b. Metode akad selesai adalah sistem pengakuan pendapatan yang 

dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan. 

Dari kedua metode ini Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK)  No. 104 menyarankan pengguanaan metode persentase penyelesaian, 

kecuali jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya penyelesaiannya  

tidak dapat ditentukan secara rasional maka digunakan metode akad selesai.  

4. Untuk metode persentase penyelesaian, pengakuan pendapatan dilakukan 

sejumlah bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah 

diselesaikan tersebut diakui sebagai pendapatan istishna’ pada periode 

yang bersangkutan. 

a. Pendapatan diakui berdasarkan persentase akad yang diselesaikan 

biasanya estimasi menggunakan dasar persentase pengeluaran biaya 
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yang dilakukan dibandingkan dengan total biaya, kemudian persentase 

tersebut dikalikan dengan nilai akad.  

b. Margin keuntungan juga diakui berdasarkan cara yang sama dengan 

pendapatan.  

Persentase penyelesaian = Biaya yang telah dikeluarkan / Total biaya   

untuk penyelesaian 

Pengakuan pendapatan  = Persentase penyelesaian x Nilai akad 

Pengakuan margin = Persentase penyelesaian x Nilai margin 

Dimana nilai margin tersebut adalah: Nilai Akad – Total Biaya 

Untuk pengakuan pendapatan ditahun-tahun berikutnya jika proses 

pembangunannya lebih dari satu tahun:  

Pendapatan Tahun Berjalan  = Pendapatan diakui sampai dengan saat ini 

– Pendapatan yang telah diakui 

5. Untuk metode persentase penyelesaian, bagian margin keuntungan 

istishna’ yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada asset 

istishna’ dalam penyelesaian. 

Jurnal untuk pengakuan pendapatan dan margin keuntungan  

Dr. Aset istishna’ dalam penyelesaian   xxx 

 (sebesar margin keuntungan)   

Dr. Beban istishna’      xxx 

 (sebesar biaya yang telah dikeluarkan)   

 Kr. Pendapatan istishna’       xxx 



24 

 

6. Untuk metode persentase penyelesaian, pada akhir periode harga pokok 

istishna’ diakui sebesar biaya istishna’ yang telah dikeluarkan sampai 

periode tersebut. 

7. Untuk metode akad selesai tidak ada pengakuan pedapatan, harga pokok 

dan keuntungan sampai dengan pekerjaan telah dilakukan. Sehingga 

pendapatan diakui pada periode dimana pekerjaan telah selesai dilakukan. 

8. Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istishna’ akan 

melebihi pendapatan istishna’ maka taksiran kerugian harus diakui.s 

9. Pada saat penagihan baik metode persentase penyelesaian atau akad 

selesai, maka jurnal : 

Dr. Piutang istishna’ (sebesar nilai tunai)   xxx 

Kr. Termin istishna’      xxx 

 Termin istishna’ tersebut akan disajikan sebagai akun pengurang 

dari akun asset istishna dalam penyelesaian. 

10. Pada saat penerimaan tagihan, maka jurnal: 

Dr. Kas (sebesar uang yang diterima)   xxx 

 Kr. Piutang usaha       xxx 

11. Penyajian, penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Piutang istishna’ yang berasal dari transaksi istihna’ sebesar jumlah 

yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. 

b. Termin istishna’ yang berasal dari transaksi istihna’ sebesar jumlah 

tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. 
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12. Pengungkapan, penjual mengungkapkan transaksi istisnha’ dalam laporan 

keuangan, tetapi tidak terbatas, pada: 

a. Metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan 

kontrak istishna’. 

b. Metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian 

kontrak yang sedang berjalan. 

c. Rincian piutang istishna’ berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan 

kualitas piutang. 

d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. 

Jika akad istishna’ dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka 

pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian : 

1. Margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila 

istishna’ dilakukan tunai, akan diakui sesuai persentase penyelesaian. 

2. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui 

selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah 

pembayaran. 

Walaupun terdapat dua bagian tersebut, hanya ada satu harga yang 

ditetapkan dalam akad. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perbedaan jurnal istishna’ tangguhan 

dengan istishna’ yang dibayar tunai terletak pada dua jurnal yang terdiri atas : 

jurnal untuk pengakuan pendapatan dan jurnal untuk pengakuan margin 

keuntungan. 
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1. Jurnal pengakuan margin keuntungan pembuatan barang adalah: 

Dr. Asset istishna’ (dalam penyelesaian   xxx 

 sebesar margin keuntungan)   

Dr. Beban istishna’      xxx 

(sebesar biaya yang dikeluarkan)    

    Kr. Pendapatan istishna’      xxx 

 (sebesar pendapatan yang harus diakui diperiode berjalan)   

2. Jurnal pengakuan pendapatan selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada 

saat pendapatan akad : 

Dr. Piutang istishna’     xxx 

(sebesar selisih nilai tunai dan nilai akad)    

 Kr. Pendapatan istishna’ tangguh    xxx 

Pada saat pembayaran dan pengakuan pendapatan selisih nilai tunai dan nilai 

akad: 

 Dr. Pendapatan istishna’ tangguh    xxx 

 (secara proporsional periode)   

 Kr. Pendapatan akad istishna’     xxx 

Untuk membedakan apakah suatu akad istishna’ yang pembangunan 

asset istishna’nya dilakukan lebih dari satu tahun itu dikelompokkan sebgai 

akad tunai atau akad tangguh, maka yang harus menjadi dasar adalah sesuai 

waktu serah terimanya. 
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2.8.2 Akuntansi Untuk Pembeli 

1. Pembeli mengakui asset istishna’ dalam penyelesaian sebesar jumlah 

termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istishna’ 

kepada penjual. Jurnal: 

Dr. Aset istishna’ dalam penyelesaian   xxx 

Kr. Utang kepada penjual      xxx 

2. Asset istisnha’ yang diperoleh melalui transaksi istishna’ dengan 

pembayaran tangguh lebih dari satu tahun diakui sebesar: biaya perolehan 

tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna’ 

tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istishna’ tangguh. 

Dr. Aset istishna’ dalam penyelesaian    xxx 

 (sebesar nilai tunai)    

Dr. Beban istishna’ tangguh    xxx 

(selisih nilai tunai dengan harga beli)  

 Kr. Utang kepada penjual      xxx 

3. Beban istishna’ tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan 

porsi pelunasan utang istishna’. Jurnal: 

Dr. Beban istishna’      xxx 

 Kr. Beban istishna’ tangguh     xxx 

Pembayaran utang, jurnal: 

Dr. Utang kepada penjual     xxx 

 Kr. Kas        xxx 
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4. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan 

penjual, dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut 

dikurangkan dari dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan 

penjual. 

Jika kerugian itu lebih besar dari garansi, maka selisihnya diakui 

sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk 

penyisihan kerugian piutang.Jurnal : 

Dr. Piutang jatuh tempo kepada penjual   xxx 

 Kr. Kerugian asset istishna’     xxx 

 Setelah sebelumnya pembeli mengakui adanya kerugian 

5. Jika pembeli menolak menerima barang pemesanan karena tidak sesuai 

dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang 

yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh 

kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika 

diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. 

Dr. Piutang jatuh tempo kepada penjual   xxx 

 Kr. Aset istishna’ dalam pennyelesaian    xxx 

6. Jika pembeli menerima barang pemesanan yang tidak sesuai dengan 

spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih 

rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui 

sebagai kerugian pada periode berjalan. 
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Dr. Aset istishna’ dalam penyelesaian (nilai wajar)  xxx 

Dr. Kerugian       xxx 

 Kr. Aset istishna’ dalam penyelesaian 

   (biaya perolehan)      xxx  

7. Penyajian, pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Utang istishna’ sebesar dari tagihan dari produsen kontraktor yang 

belum dilunasi. 

b. Asset istishna’ dalam penyelesaian sebesar: 

1. Persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada 

pembeli akhir, jika istishna’ paralel, atau 

2.  Kapitalisasi biaya perolehan 

8.  Pengungkapan, pembeli mengungkapkan transaksi istishna’ dalam laporan 

keuangan, tetapi tidak terbatas, pada: 

a. Rincian utang istishna’ berdasarkan jumlah dan jangka waktu. 

b. Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 101 tentang penyajian laporan keuangan 

syariah.  
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2.9 Pandangan Islam Tentang Jual Beli Istishna’ 

Ketentuan syar’i transaksi istishna’ diatur dalam fatwa DSN 

No.06/DSN/MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna’. Dalil yang 

membolehkan istishna’ adalah Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: 

                                   

                         

                            

                        

                          

                           

                         

                       

                             

                         

      

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

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 
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ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 

dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, 

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih 

dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; 

dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu 

lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” 

 



32 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian seseorang yang digunakan oleh 

peneliti untuk dijadikan sebagai acuan/pedoman dalam membuat sebuah 

penelitian. Tentang implementasi akad istishna dan perlakuan akuntansinya. 

Tabel II.1 

 Penelitian Terdahulu  

No Nama Judul Hasil 

1.  Nurhafizah 

(2017) 

Analisis Implementasi 

Akad Istishna Dan 

Perlakuan Akuntansi 

Pada Usaha Teralis 

(Study Kasus Pada Usaha 

Pembuat Teralis Di 

Kecamatan Kampar 

Utara) 

Implementasi akad istishna’ 

pada usaha teralis di 

Kecamatan Kampar Utara 

yaitu Keterlambatan dalam 

penyelesaian barang pesanan 

dan ditemukannya barang 

yang cacat dan tidak 

sesuainya barang yang 

dipesan dengan barang yang 

diterima. Dan perlakuan 

akuntansinya sudah sesuai 

dengan PSAK 104 yaitu 

dengan biaya pra akad 

2.  Siti Munadhiroh 

(2014) 

Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktek 

Pemesanan Barang 

Dipercetakan Mediaffa 

Jl. Sarwo Edi Wibowo 

Plamongan Sari Rt. 03/ 

Rw.03 Kec. 

Pedurungan Kota 

Semarang 

Hasil penilitian ini 

menunjukkan 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 
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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. 

3.  Abdul Hamid 

(2015) 

Praktek jual beli 

istishna’ pada usaha 

pembuatan perahu desa 

Bencah Kelubi 

Kecamatan Tapung 

ditinjau perspektif fiqih 

muamalah 

Pada realitanya yang 

berjalan selama ini sebagian 

telah sesuai dengan konsep 

istishna’ an segi pemesanan 

an pembayarannya dimana 

dalam konsep istishna’ jual 

beli dilakukan dengan 

pemesanan dan dibayar 

diakhir atau ditangguhkan. 

Yang menjadi permasalahan 

yaitu terjadinya 

ketidaksesuaian spesifikasi 

barang yang telah disepakati 

antara pemesan dengan 

pengusaha, serta 

keterlambatan penyelesaian 

pesanan, tidak adanya 

pencatatan dalam transaksi 

perjanjian. 

4.  Frecles (2015) Penerapan jual beli 

istishna’ pada produk 

usaha pot bunga di 

desa Muara Uwai 

ditinjau menurut 

ekonomi Islam 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa perbedaan 

antara konsep serta 

penerapan yang terjadi 

dilapangan sehingga 

menimbulkan permasalahan 

yang tidak sesuai antara 

akad yang telah disepakati 
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pada awal perjanjian. 

Permasalahan yang terjadi 

adalah adanya keterlambatan 

dalam pembuatan pot bunga 

yang dilakukan oleh pemilik 

usaha serta adanya 

ketidaksesuaian bentuk dan 

kualitas pot bunga. 

5.  Arleni Safitri 

(2015) 

Pelaksanaan jual beli 

pesanan pada usaha 

perabot lemari kaca Di 

Desa Kampung 

Panjang Kecamatan 

Kampar Utara menurut 

panangan ekonomi 

islam 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa adanya 

keterlambatan dalam 

pembuatan barang serta 

ketidaksesuaian pesanan 

yang diterima pembeli. 

Sumber :Jurnal dan Skripsi 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini mengevaluasi tentang perlakuan akuntansi untuk 

transaksi istishna berdasarkan PSAK 104 pada usaha toko kaca di kecamatan 

Tampan Pekanbaru. Kerangka pemikiran tentang perlakuan akuntansi untuk 

transaksi istishna digambarkan sebagai berikut: 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2017 

 

 

 

Bagaimana implementasi Akad 

Istishna’ pada usaha Toko Kaca  

 

Bagaimana perlakuan akuntansi 

terhadap Akad Istishna’ pada usaha 

Toko Kaca  

Toko Kaca 

Akad Istishna 

Analisis Implementasi Akad Istishna’ dan Perlakuan Akuntansi Pada Usaha 

Etalase (Study Kasus Pada Usaha Toko Kaca Di Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru) 


