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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1.  Penerapan jual beli sepeda motor dengan sistem indent ini adalah 

Konsumen yang akan bermaksud membeli sepeda motor honda, maka 

yang bersangkutan dapat mendatangi CV. Belilas Motorindo Mandiri atau 

pada sub dealer honda dengan membawa identitas diri (seperti KTP, SIM) 

dengan mengisi blanko isian yang sudah ditentukan dengan menyebutkan 

identitas diri dan spesifikasi sepeda motor yang dipesan serta membayar 

secara penuh maupun membayar uang muka atau tanda jadi.  

Konsumen yang telah membayar uang untuk mengindent sepeda 

motor honda yang diinginkan akan dicatat pada buku daftar tunggu yang 

disimpan oleh perusahaan. Daftar tunggu tersebut memuat : nama pemesan 

(indentor), tanggal pemesanan, alamat dan nomor telepon atau handphone 

yang dapat dihubungi oleh perusahaan apabila sepeda motor yang dipesan 

telah datang. 

2.  Dalam tinjauan fiqh muamalah bahwa indent kedaraan bermotor didealer 

tersebut adanya keterlambatan kedatangan motor yang telah dijanjikan, 

misalnya dijanjikan datang motor selama 1 bulan dan ternyata motor 

sampai ke dealer selama 2 bulan. Bagi masyarakat yang mengindent 

didealer tersebut ada yang menerimanya dengan mengambil motor tersebut 

dan ada yang tidak menerimanya dengan meminta uangnya dikembalikan. 

Hal ini tidak sesuai dengan syarat ba’i salam yang mana sebagai berikut:  
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a. Jenis objek jual beli salam harus jelas. 

b. Sifat objek jual beli salam harus jelas. 

c. Kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas. 

d. Jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas. 

e. Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak. 

Seperti yang kita ketahui pada point ke empat bahwa Ba’i al-salam 

harus memeuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat 

penyerahan diyatakan dengan jelas.  

 

B. Saran 

1. Bagi perusahaan penjual sepeda motor sebaiknya Surat Pesanan Kendaraan 

atau SPK dirumuskan dengan lebih baik lagi, misalnya penambahan 

klausul-klausul dalam SPK mengenai kepastian jangka waktu penyerahan 

dan tanggung jawab penjual sepeda motor yang diserahkannya kepada 

indentor agar dapat melindungi dan mengakomodir hak dan kewajiban 

para pihak khususnya indentor, terlebih lagi dalam jual beli dengan cara 

indent ini sepeda motor yang menjadi objek perjanjian belum dapat dilihat 

oleh pihak indentor sehingga dimungkinkan terjadinya masalah 

dikemudian hari.  

2. Dalam menuntut hak konsumen agar dipenuhi oleh perusahaan yang 

menyangkut pengadaan sepeda motor sesuai spesifikasi yang diinginkan 

konsumen, sebaiknya dilakukan konsumen secara kekeluargaan terlebih 

dahulu agar tuntutan konsumen lebih cepat dapat direalisasikan oleh 

perusahaan tanpa mempengaruhi kredibilitas perusahaan.  


