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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman 

bagi kehidupan manusia baik spritual-materialisme, individu-sosial, jasmani- 

rohani,duniawi-ukhrawi muaranya hidupdalam keseimbangan dan kesebandingan. 

Didalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/ aturan-

aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar.  Hal ini 

dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian 

dikemudian hari (sebab syariah Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).
1
 

Ahmad Azhar Basyir, mantan Ketua Umum Pimpinan pusat 

Muhammadiyah, dalam Achmad Ramzy Tadjoeddin. Mengemukakan, Islam 

mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang dipersiapkan untuk 

mampu mengemban amanat-Nya, memakmurkan kehidupan dibumi dan diberi 

kedudukan terhormat sebagia wakil (kilafah)-Nya di bumi. Kegiatan hidup 

manusia mengarah bernilai pengabdian (ibadah) kepada-Nya. Untuk dapat bernilai 

ibadah manusia dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan hidup hendaknya selalu 

menjunjung tinggi pedoman-pedoman (aturan-aturan hukum) yang diberikan 

Allah didalam Al-qur’an dan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya yang diberikan 

oleh Rasulullah saw didalam sunnah-sunnahnya.
2
 

                                                             
1
 Suhrawardi dkk. Hukum Ekonomin Islam. (Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2014) h. 4 

2
 Ibid.h.5 
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Syafii Jafri dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah menjelaskan 

bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan hubungan nya 

dengan manusia lain. Dan setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-

beda , maka timbullah dalam hubungan pergaulan itu hak dan kewajiban, 

hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum agar dari 

bentrokan antara satu dengan lainnya dalam berbagai kepentingan.
3
 

Permasalahan ekonomi yang dihadapi umat manusia sama tuanya dengan 

usia keberadaan manusia dimuka bumi ini. Pendekatan-pendekatan yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia sebagai bagian dari kegiatan 

ekonomi, dari waktu ke waktu mengalami evolusi sesuai dengan cara pandang 

dunia, visi, dan kerangka nilai yang dianutnya. Pendekatan-pendekatan kegiatan 

ekonomi tersebut ada yang menghindarkan dari sikap moral, keberagaman dan 

persepsi budaya, tetapi juga sebaliknya yang menyatukan dengan sikap moral 

keberagamaan dan persepsi budaya.
4
 Sampai saat ini sesungguhnya perbincangan 

tentang masalah-masalah problema ekonomi umat, masih senantiasa hangat di 

perbincangkan dari kalangan mana pun, oleh siapa pun, terutama di kalangan para 

ekonom. oleh karena itu, tidak mengherankan jika setiap manusia dalam hidup ini, 

selalu saja “ memburu” agar bagaimana cara dari berbagai macam tuntunan 

kebutuhan hidupnya dapat diraihnya, yang pada gilirannya menjadikan perolehan 

simbol kesuksesan hidup.
5
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Meskipun demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin 

ekonomi yang melahirkan budaya materialisme (hedoisme). Kegiatan ekonomi 

dalam islam tidak semata-mata bersifat materi saja, tetapi lebh dari itu (bersifat 

materi plus). Rakus terhadap kekayaan dan sikap mementingkan materi belaka 

sangat dicela.
6
 Untuk itu, Al-Qur’an  mengingat kan. 

1. Surah An-Najm: 29 

                           

Artinya:”berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari 

peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi 

saja.”
7
 

 

2. Surah As-Syurah :20 

                       

                

Artinya:” barang siapa yang menghendaki (melalui usahanya)  Keuntungan di 

akhirat akan Kami tambah Keuntungan itu baginya dan barang 

siapa yang menghendaki Keuntungan di dunia Kami berikan 

kepadanya sebagian dari Keuntungan dunia dan tidak ada baginya 

suatu bahagianpun di akhirat”.
8
 

 

Jual beli menurut etimologi adalah  pertukaran barang dengan barang 

(barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut 

dari dua sisi transaksi yang terjadi, yaitu menjual dan membeli.
9
 Jual beli 

                                                             
6
 Suhardi K Lubis. Op. Cit. h. 3 

7
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menurut terminologi menurut Imam Maliki adalah akad mu’awadhah (timbal 

balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
10

 

Dalam jual beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia 

baik jenisnya ataupun jumlahnya, oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan 

bahwa sewaktu-waktu  menjual atau membeli barang yang tidak hadir 

barangnya sewaktu akad terjadi. Jual beli yang seperti ini disebut jual beli 

salam, Yaitu menjual sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) 

dalam tanggungan dengan pembayaran segera. Para fuqaha memberikan 

istilah “Al-Mahawij” (barang-barang yang mendesak), karena salam sejenis 

jual beli yang tidak ada ditempat sementara kedua belah pihak melakukan jual 

beli secara mendesak. Atau dikata lain menjual sesuatu yang barangnya tidak 

diperlihatkan atau masih dalam pesanan, tetapi diberitahukan sifat serta 

kualitasnya oleh penjual dan setelah ada kesepakatan, pembeli langsung 

membayar meskipun barang belum ada saat itu.
11

 

Dimana Salam sinonim dengan salaf.  Dikatakan Aslama ats-tsauba 

lil-khiyath, artinya ia memberikan/ menyerahkan pakaian untuk dijahit. 

Dikatakan salam karena ia menyerahkan uang nya terlebih dahulu sebelum 

menerima barang dagangannya. Salam termasuk kategori jual beli yang sah 

jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.
12

 

Adapun salam secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu 

yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga 

yang diberikan kontan ditempat transaksi.
13
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Salam adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifatnya, yang 

dalam majelis itu pemesanan barang menyerahkan uangnya terlebih dahulu.
14

 

Salam merupakan bentuk jual beli dengan membayar dimuka dan 

menyerahkan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah 

kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati 

sebelumnya dalam perjanjian.
15

 

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menjelaskan, Salam adalah akad atas 

barang  pesanan yang spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya 

pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majelis 

akad. Ulama Malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana 

modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan 

diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.
16

  

Dimana dasar hukum dari salam pada indent adalah : 

3. Surah Al-Baqarah ayat 282
17

 

                             

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara  tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya”.  

 

Q.S Al-Baqarah (2): 282 merujuk pada keabsahan praktek jual beli 

salam. Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur’an. Ayat ini 
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 Heri Sudarsono. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Deskripsi dan Ilustrasi. 
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Dimyauddin Djuwaini. Pengantar Fiqh Muamalah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008) 

h. 128-129 
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 Departemen Agama R.I. Al-Qur’an dan Terjemahan. ( Diponegoro: CV Penerbit 

Diponegoro. 2011) h: 37 
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memberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi 

muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk 

menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari, serta guna menjaga 

akad/ transaksi yang telah dilakukan mujahid Ibnu Abbas berkata, ayat ini 

diturunkan oleh Allah bukan untuk memberikan legalisasi akad salam yang 

dilakukan secara tempo, Allah telah memberikan izin dan menghalalkannya.
18

 

Dealer Belilas Motorindo Mandiri (BMM) dimana termasuk Dealer 

resmi sepeda motor honda (H123) yang didirikan oleh Bapak Djono pada 

tahun 2001. CV. BMM mempunyai 2 dealer yang berlokasi di Jl. Lintas 

Timur Belilas No.23 A-B, Kecamatan Seberida kab. Indragiri Hulu Propinsi 

Riau.
19

 

Dimana ada ketidak selarasan pada syarat jual beli As-salam ini 

seperti yang dikatakan dalam syarat bahwa waktu yang ditentukan tidak 

sesuai dengan yang dijanjikan.
20

 Seperti yang dipaparkan dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 102 yang berbunyi: Bai’ Salam 

harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat 

penyerahan dinyatakan dengan jelas.
21

 

Berdasarkan latar belakang diatas, Dari pengamatan penulis maka 

penulis sangat tertarik lebih dalam lagi untuk mengetahui tentang Tinjauan 

Fiqh Muamalah Tentang penerapan jual beli sepeda motor honda 

dengan sistem indent.  
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 Ibid. h. 130 
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 Rinto. Manajer Dealer BMM. Wawancara. Belilas. 16 Januari 2018. 
20

 Ayu (27 th). Konsumen. Wawancara. Belilas. 5 Maret 2018. 
21

 Fauzan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Jakarta: Kencana. 2009). h.42. 
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B. Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesimpangsiuran dan interpensi yang keliru terhadap 

hasil penelitian, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini maka penulis 

membatasi permasalahan ini tentang Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap 

penerapan jual beli sepeda motor honda dengan sistem indent. Studi pada CV. 

Belilas Motorindo Mandiri Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri hulu Riau 

yang ditujukan hanya pada tahun 2017. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, yang 

menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dari 

pokok permasalahan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan jual beli sepeda motor dengan sistem indent? 

2. Bagaimana analisis Fiqh Mu’amalah terhadap penerapan jual beli sepeda 

motor dengan sistem indent? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian adalah : 

a. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai penerapan jual beli sepeda 

motor dengan sistem indent. 

b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah pada penerapan jual beli 

sepeda motor dengan sistem indent. 

2. Kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan agar bisa mengetahui 

penerapan jual beli sepeda motor honda dengan sistem indent yang benar. 
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b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan Sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) jurusan Muamalah pada Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka metode penelitian yang 

digunakan adalah Penelitian Lapangan (field research). Metode tersebut 

dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dinamakan 

studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan. Karena ini 

data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari 

lapangan penelitian.
22

  yang berlokasi Di Delaer Honda Belilas Motorindo 

Mandiri (BMM) Kecamatan Seberida  Indragiri Hulu Provinsi Riau. Alasan 

penulis meneliti di dealer tersebut karena dealer tersebut memberikan 

kontribusi yang besar bagi masyarakat atau sukses mengelola bisnisnya, 

sehingga pantas diteliti karena potensi pemimpinnya sangat berperan penting 

dalam kesuksesan tersebut. Sebagai karya ilmiah dalam rangka meningkatkan 

wawasan dan pengetahuan yang sistematis dalam bidang pemikiran 

mu’amalah serta metodologinya. Penulis melakukan penelitian agar 

mengetahui bagaimana penerapan jual beli sepeda motor honda dengan sistem 

indent yang benar. 

                                                             
22

Lexy. J. Meoleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 

2011). h. 3 
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2. Subjek dan Objek penelitian 

a. Subjek penelitian adalah pihak dealer / staf yang menangani bagian kasir 

dan konsumen yang melaksanakan jual beli salam pada indent kendaraan 

bermotor. 

b. Objek penelitian adalah Penerapan jual beli sepeda motor dengan sistem 

indent. 

3. Populasi dan Sampel penelitian  

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 25 orang yang terdiri dari 

manajer, staf dealer, dan konsumen yang melakukan jual beli sepeda motor 

honda dengan sistem indent, Namun karena yang bisa di jumpai haya 17 orang 

konsumen, maka penulis mengambil 20 sampel yang terdiri dari 1 manajer 2 

staf dealer yang berada di teller dan 17 konsumen
23

 dengan akad ba’i salam 

pada indent kendaraan bermotor dengan  teknik proposive sampling. 

4. Sumber Data  

a. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama 

(biasanya dapat melalui angket, wawancara, jajakan pendapat dan lain-

lain).
24

 

b.  Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara duduk 

langsung kepada pengumpul data. Sumber sekunder ini dapat diperoleh dari 

beberapa informasi media atau dari dokumen lain.
25

 

  

                                                             
23

 Pahrizal. Pegawai Dealer. Wawancara. Belilas. 11 Februari 2018. 
24

 Sedarmayanti dan Syarifudin. Metode penelitian. (Bandung: cv. Mandar maju. 2002) 

h.73 
25

Cholid Narbuko dan Abu Achmad. Metodologi Penelitian. (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara.2015) h.83 
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5. Metode Pengumpulan Data: 

a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau ketrangan-

keterangan.
26

  

b. Angket, yaitu menulis sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh 

responden sehingga dapat diperoleh data yang akurat. 

c. Studi pustaka, yaitu yang mempelajari data-data, dan teori-teori dan 

pendapat para ahli. 

6. Analisis Data 

Adapun metode analisa data yang dipakai peneliti adalah kualitatif 

yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data tersebut 

kemudian diuraikan antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan 

sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah 

yang diteliti. 

7. Metode penulisan 

a. Induktif, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada hubungannya  

dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat khusus dan kemudian 

diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Deduktif, yaitu penulisan dengan mengumpulkan data yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum lalu 

diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 

                                                             
26

 Masruhan. Metodologi Penelitian Hukum. (Surabaya: Hilal Pustaka. 2013). h.212 
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c. Deskriptif, yaitu penulisan yang mengumpulkan fakta-fakta serta 

menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar terarahnya serta lebih memudahkan dalam pembahasan masalah ini, 

penulis membaginya V bab, dimasing-masing bab dan sub bab merupakan suatu 

kesatuan yang saling berhubungan. Adapun bentuk sistematika penulisannya 

adalah : 

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Membahas tentang gambaran umum tentang sejarah berdiri, serta lokasi 

Dealer Motor di Belilas Motorindo Mandiri (BMM) Kecamatan 

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. 

Bab III Membahas tentang kajian teori yang relevan dengan masalah yang 

diteliti, yang berisikan : Pengertian akad  ba’i salam, dasar hukum, 

rukun dan syaratnya, perbedaan antara  ba’i salam dengan jual beli 

biasa, berakhirnya ba’i salam, Hikmah ba’i salam. 

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan meliputi: Membahas tentang 

penerapan jual beli sepeda motor honda dengan sistem indent dan 

analisis fiqh muamalah terhadap jual beli sepeda motor honda dengan 

sistem indent. 

Bab V Penutup, yakni yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 


