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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah praktek jual beli Istishna’ pada 

usaha pembuatan teralis di Kecamatan Kampar Utara, maka dari uraian tersebut di 

atas, ada beberapa hal yang dapat di simpulkan, yaitu: 

1. Implementasi Akad Istishna’ Pada Usaha Teralis Di Kecamatan Kampar Utara 

 Praktek jual beli Istishna’ pada usaha pembuatan teralis di Kecamatan 

Kampar Utara pada realitanya yang berjalan selama ini belum semuanya sesuai 

dengan konsep Istishna’, karena adanya ketidaksesuaian spesifikasi barang, 

terdapatnya barang yang cacat, serta keterlambatan penyelesaian barang pesanan 

yang telah disepakati antara konsumen dengan produsen, dalam syarat jual beli 

istihna’ ini tidak di benarkan karena barang pesanan harus sesuai dengan kriteria yang 

diminta oleh konsumen tersebut. Dalam transaski jual beli tidak boleh menjual barang 

yang cacat atau tidak sesuai dengan kriteria yang pembeli minta. 

2. Perlakuan Akuntansi Pada Usaha Teralis Di Kecamatan Kampar Utara 

  Perlakuan akuntansi pada usaha teralis di Kecamatan Kampar Utara dapat di 

simpulkan bahwa penerapan perlakuan akuntansi istishna’ pada usaha pembuatan 

teralis di Kecamatan Kampar Utara sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 104 yaitu pada aspek 
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biaya pra akad yang ditangguhkan pihak pembuat teralis meminta uang muka sebesar 

20% dari harga jual dan pada aspek margin keuntungan juga diakui pada saat akhir 

penyerahan barang teralis yaitu Nilai Akad di kurang dengan Total Biaya.  

6.2 Saran 

Kepada pengusaha pembuatan teralis di Kecamatan Kampar Utara, hendaknya 

melakukan transaksi akad istishna’ dalam pemesanan teralis supaya memenuhi rukun 

dan syarat sahnya akad istishna’ itu sendiri. Seperti barang pesanan pembeli atau 

pemesan harus sesuai dengan pesanan dan kriteria yang di sepakati, jangka waktu 

penyelesaian, serta perjanjian dan kesepakatan sebaiknya ditulis dalam sebuah 

perjanjian yang jelas, hal ini juga untuk kebaikan dari usaha yang dijalani supaya 

dapat mempertahankan kepercayaan pembeli dan memperbanyak pemesan. Kepada 

pengusaha pembuatan teralis hendaknya juga melakukan pencatan yang lebih 

terperinci, hal ini di karenakan untuk memudahkan dalam menghitung keuntungan 

pendapatan. 

 

 

 

 

 

 


