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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Jual Beli  

 Pada umumnya, orang yang memerlukan benda yang ada pada orang lain 

(pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak 

mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan untuk 

mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa, 

artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata 

al-ba‟i (jual) dan al-syira‟ (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama (Sohari 

Sahrani dan Ru’fah Abdullah,2011; 65). Perdagangan atau jual beli menurut bahasa 

bearti al-bai‟, al-tijarah dan al-mubadalah, sebagaimana Allah SWT berfirman: 

ُٓىۡ ِعّشِإ َُٰ ًَب َسَصلۡ ََٔأََفُمْٕا ِي ََٔأَلبُيْٕا ٱنَّصَهَٰٕح   ِّ ٌَ ِكَزَٰت ٱنَه ٍَ َٚزُۡهٕ ََٔػَهبََِٛخٌَٗ ٱَنِزٚ  ٗا 

ٌَ ِرَجَٰشح   ٩َٕنٍ َرُجَٕس  َٗٚشُۡجٕ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 

mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami 

anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka 

itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (QS. Fathir:29). 

 Jual beli (al-bay‟) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap 

benda dengan akad saling mengganti, dikatakan ”Ba‟a asy-syaia jika dia 

mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba‟ahu jika dia membelinya dan  
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memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama 

yang memilik lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti 

perkataan al-qur‟ yang berarti haid dan suci (Abdul Aziz Muhammad Azzam,2010; 

25). 

 Wahbah az-Zuhaili (2011; 25) mendefinisikan jual beli secara etimologi 

adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata bay‟ yang artinya jual beli 

termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata syiraa‟ yang 

termaktub dalam ayat, 

ُِ ٍِۢ َثخۡظ ََٔشَشٔۡ ًَ َِْى َيؼُۡذَٔدح ِٗثَث ٍَ  َٗدَسٰ ِّ ِي ٍَََٔكبَُْٕا ِفٛ ِِْذٚ   ٕٓ ٱنَضٰ

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa 

dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.” (QS. 

Yusuf: 20). 

ٍَُيب َرزُۡهْٕا  َٔٱَرَجُؼْٕا ٍَ  ٱنَّشَِٰٛطٛ ََٔنِٰك  ٍُ ًَٰ ََٔيب َكَفَش ُعَهٛۡ  ٍَۖ ًَٰ ٍََػَهٰٗ ُيهِۡك ُعَهٛۡ َكَفُشْٔا  ٱنَّشَِٰٛطٛ

 ٌَ ًُٕ ٍََِٔيٓب ُأَِضَل َػَهٗ  ٱنِغذَۡش ٱنَُبَطَُٚؼِه ًََهَكٛۡ ٌِ ِيٍۡ  ٱنۡ ًَب ََٔيب َُٚؼِه ََٔيُٰشَٔدۚ  َُْٰشَٔد  ِثَجبِثَم 

َُخَدَزٰٗ َُٚم ٍذَأَد ٍُ ِفزۡ ًَب ََذۡ ََ ِّ َٕٗنٓب ِإ ٌَ ِث ًَب َيب َُٚفِشُلٕ ُٓ ٌَ ِيُۡ ًُٕ ََٛزَؼَه ٍَ  ۦَفَهب َركُۡفشۡۖ َف ًَشِۡءَثٛۡ  ٱنۡ

ِّ ِّ ۦََۚٔصِٔۡج ٍَ ِث ُْى ِثَضٓبِسٚ ٌِ  ۦََٔيب  ِِّۚيٍۡ َأَدٍذ ِإَنب ِثِإرۡ ُٓ ٱنَه ََٔنب ََُٚفُؼ ُْىۡ  ٌَ َيب َُٚضُش ًُٕ ََٚزَؼَه  ىَۡۚٔ

ٍِ ََٔنَمذۡ َػ ًَ ًُْٕا َن ُِّه ُّ ٱشَۡزَشٰٖ ِِّٗيٍۡ َخَهٰك ٱنٓۡأِخَشِحِفٙ  ۥَيب َن ََٔنِجئَۡظ َيب َشَشْٔۡا ِث ُٓىۡۚ َنٕۡ  ۦٓۚ  َأَُفَغ

 ٌَ ًُٕ   َٕٓٔكبَُْٕا َٚؼَۡه

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa 

kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 

mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), 
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hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka 

mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua 

orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak 

mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: 

"Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu 

kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan 

sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. 

Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada 

seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu 

yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, 

sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya 

(kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan 

amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka 

mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:102) 

 Baik penjual maupun pembeli dinamakan baa‟i‟un dan bayyi‟un, musytarin 

dan syaarin. Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba‟i yang berarti 

menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai‟ 

dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-

syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba‟i mengandung arti menjual 

sekaligus membeli atau jual beli (Mardani,2012: 101). 

Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri (2007; 878) jual beli yaitu 

tukar menukar suatu barang dengan barang lain dengan tujuan untuk memiliki. 

 Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-

menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat ketika uang belum 

digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dalam sistem barter.  

 Dalam buku Wahbah az-Zuhaili (2011; 26) Jual beli hukumnya boleh 

berdasarkan dalil-dalil Al Quran dan sunnah, serta ijma’. Adapun dalil Al Qur’annya, 

firman Allah,  
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ٍَ ٌَ َٚ ٱَنِزٚ ًَب َُٚمُٕو  ٱنِشَثْٰٕاأُۡكُهٕ ٌَ ِإَنب َك ُّ  ٱَنِزَ٘نب َُٚمُٕيٕ ٍََُٚزَخَجُط ٍَ  ٱنَّشَٛۡطٰ ًَِظِۚي ُٓىۡ  ٱنۡ َرِٰنَك ِثَأََ

ًَب  ََ ْٕٓا ِإ ََُّٔأَدَم  ٱنِشَثْٰٕاِۗيثُۡم  ٱنَۡجُٛۡغَلبُن ُِ ٱنِشَثْٰٕاََۚٔدَشَو  ٱنَۡجَٛۡغ ٱنَه ًٍَ َجٓبَء ِيٍ  َٗيِٕۡػَظخ ۥَف

ِّ ََٰٓٗف ۦَسِث ُّ ٲََز ُِ ۥَفَه ََٔأيُۡش ِِّۖإَنٗ  ۥَٓيب َعَهَف  َْٔنِٰٓئَك َأصَۡذُٰت  ٱنَه َٓب  ٱنَُبِسََۖٔيٍۡ َػبَد َفُأ ُْىۡ ِفٛ

 ٌَ   ٧٢َٕخِٰهُذٔ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah: 275) 

َٓب ُٚ ٍَ ََٰٚٓأ َُُكى ِث ٱَنِزٚ ََٰٕنُكى َثٛۡ ْٕٓا َأيۡ ٌَ ِرَجَٰشًح َػٍ َرَشاض ٲنَۡجِٰطِمَءاَيُُْٕا َنب َرأُۡكُه ِيُُكىۡۚ  ِٗإَنٓب َأٌ َرُكٕ

ْٕٓا َأَُفَغُكىۡۚ ٌَ  ََٔنب َرمُۡزُه َِّإ ٌَ ِثُكىۡ َسِدٛى ٱنَه   ٩ٕا َٗكب

“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.” 

(QS. An-Nisa: 29). 

Adapun dalil dari sunnah, di antaranya sebagai berikut: 

 “Nabi pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik itu? Beliau 

menjawab, usaha seseorang denga hasil jerih payahnya sendiri dan 

berdagang yang baik.” 

 Maksudnya, berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan 

kebohongan. 
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 “Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan.” 

 Rasulullah SAW sendiri diutus ketika semua orang bisa melakukan 

perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya, bukan menetapkannya dengan bersabda. 

 “Pedagang yang jujur dan amanat yang bersama para nabi, ash-shiddiqiin 

(orang-orang jujur), dan para syuhada.” (HR Tirmidzi, hadist ini adalah 

hadist hasan). 

 Terakhir, dalil dari ijma’ bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu 

hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung 

pada barang yang ada pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut 

tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan 

diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap 

orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk 

sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan orang lain.  

2.2 Pengertian Istishna’ 

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’. Akad 

istishna’ pada dasarnya merupakan suatu jenis khusus dari jual beli dengan akad 

salam. Dengan demikian, ketentuan syari’ah yang berlaku untuk akad salam berlaku 

juga untuk akad istishna’. 
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Akad salam sering kali digunakan untuk produk pertanian, perkebunan, 

peternakan, perikanan, kehutanan, dan perairan, sedangkan akad istishna’ digunakan 

untuk manufaktur seperti kontruksi / pembangunan rumah, gedung, mesin pengelola 

biodiesel, pembuatan teralis, proyek-proyek dan lain sebagainya. Dalam akad salam, 

keseluruhan pembayaran harus dilakukan diawal akad, sedangkan dalam akad 

istishna’ pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran (Sri nurhayati-

Wasilah,2013; 216). 

Lafal Istishna‟ berasal dari dasar kata shana‟a ( صُغ ) di tambah alif, sin, dan 

ta‟ menjadi Istishna‟ (اعزّصُخ) yang sinonimnya, artinya :“memintakan untuk 

membuat sesuatu” (Ahmad Warson Munawwir;852). 

Secara harfiah, kata istishna‟ berasal dari kata kerja bahasa arab “istasna‟a” 

yang berarti meminta seseorang manufaktur suatu asset. Secara teknis, bay‟ al-

istishna‟ (selanjutnya disebut istishna‟) didefinisikan sebagai perjanjian kontraktual 

dengan pemanufaktur, untuk memproduksi barang disertai deskripsi terperinci, 

dengan suatu harga yang sudah ditentukan, dan dimanufaktur dari materialnya 

sendiri, dengan usahanya sendiri (Asyraf Wajdi Dasuki,2015; 248). 

Wahbah az-Zuhaili (2011; 268) istishna’ didefinisikan sebagai akad meminta 

seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau 

diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang 

tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli 

sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. 



22 
 

 
 

Transaksi bai‟ al-istishna‟ merupakan akad jual beli pesanan antara pihak 

produsen / pengrajin / penerima pesanan (shani‟) dengan pemesan (mustashni‟) untuk 

membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu‟) dimana bahan 

bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan 

sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir (Muhammad Syafi’i 

Antonio,2009; 109). 

Muhamad (2014; 50) istishna’ merupakan transaksi jual beli barang barang 

dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tetentu 

yang disepakati dengan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan.  

Veithzal Rivai (2010;688) istishna’ perjanjian jual beli dalam bentuk 

pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang 

disepakati antara pemesan dan penjual. 

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan produsen/ 

penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama 

jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum 

yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan 

harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan produsen / 

penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka produsen /   

penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Perpindahan kepemilikan barang 

pesanan dari produsen / penjual kepembeli dilakukan pada saat penyerahan sebesar 

jumlah yang disepakati (Veithzal Rivai, 2010;688). 
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Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 104 tentang akuntansi 

istishna’, mendefinisikan Istishna’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan 

pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati 

antara pemesan (pembeli, mustashni‟) dan penjual (pembuat, shani‟). 

 Sedangkan dalam fatwa DSN MUI No:06/Dsn-Mui/Iv/2000 dijelaskan bahwa 

jual beli istishna’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang 

tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan 

penjual. (Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/Dsn-Mui/Iv/2000). 

 Sri Nurhayati – Wasilah (2013; 217) istishna’ terbagi menjadi dua bagian 

yaitu istishna’ tunggal dan istishna’ paralel. Istishna’ tunggal adalah akad jual beli 

dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan 

tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/ mustashni) dan penjual (pembuat, 

shani‟). Sedangkan istishna’ paralel yaitu suatu bentuk akad istishna’ antara penjual 

dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual 

melakukan akad istishna’ dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi 

asset yang dipesan pemesan. Syaratnya akad istishna’ pertama (antara penjual dan 

pemesan) tidak bergantung pada istishna’ kedua (antara penjual dan pemasok). Selain 

itu, akad antara pemesan dengan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus 

terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama kontruksi. 

 Dari definisi-definisi yang dikemukan sebelumnya dapat dipahami bahwa 

akad istishna’ adalah akad kerja sama antara dua orang yaitu pembeli dengan penjual 
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(pembuat barang) dengan melakukan pemesanan dari pihak pembeli dengan kriteria 

dan ciri-ciri yang sesuai dengan keinginan pembeli (pemesan). Pihak pertama yaitu 

pembeli disebut mustashni’, sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut shani‟, dan 

sesuatu yang menjadi objek akad disebut mashnu’ atau barang yang dipesan. 

Berdasarkan defenisi akad istishna‟ tersebut, pembeli menugaskan penjual untuk 

menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan 

kepada pembeli, dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Spesifikasi dan 

harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. 

2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Jual Beli 

Istishna’ 

Dewan syariah nasional, setelah 

Menimbang :  

a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan 

pihak lain untuk membuatkannya, dalam hal seperti itu dapat dilakukan melalui 

jual beli istishna’ (االعزّصُب ع), yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan 

pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang 

dispeakati antara pemesan (pembeli, mustashni‟) dan penjual (pembuat, shani‟). 

b. Bahwa transaksi istishna‟ pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan 

syari’ah. 

c. Bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu 

menetapkan fatwa tentang istishna’ untuk menjadi pedoman. 
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Mengingat :   

a.  Hadist nabi riwayat tirmizi 

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian 

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum 

muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 

mengharamkannya yang halal atau menghalalkannya yang haram” ( 

HR.Tirmizi dari „Amr bin „Auf). 

b. Hadist nabi 

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

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

c. Kaidah fiqh 

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengaharamkannya” 

d. Menurut mazhab Hanafi 

Istishna‟ hukumnya boleh (jawaz) karena hal itu telah dilakukan oleh 

masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang 

mengingkarinya. 

Memperhatikan : 

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari selasa, tanggal 29 

dzulhijjah 1420 h./4 april 2000. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI ISTISHNA’ 

Pertama  : ketentuan tentang pembayaran : 

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, 

barang, atau manfaat. 

2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 
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3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 

Kedua  : ketentuan tentang barang : 

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

2. Harus dapat diakui spesifikasinya 

3. Penyerahannya dilakukan kemudian 

4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan 

5. Pembeli (pembeli, mustashni‟) tidak boleh menjual barang sebelum 

menerimanya 

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai 

kesepakatan 

7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 

kesepakatan, pemesanan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk 

melanjutkan atau membatalkan akad 

Ketiga  : ketentuan lain : 

1. Dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, 

hukumnya mengingat 

2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas 

berlaku pula pada jual beli istishna 

3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan  kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka 
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penyelesaiannya, dilakukan melalalui badan arbitrasi syariah setelah 

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah 

2.4 Sumber Hukum Akad Istishna’ 

  Dalam buku Osmad Muthaher (2012; 103) Menurut mazhab Hanafi, istishna’ 

hukumnya boleh karena hal itu telah di lakukan oleh masyarakat muslim sejak masa 

awal tanpa ada ulama yang mengingkari. Ketentuan syar’i transaksi istishna’ diatur 

dalam fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna. Dalil yang 

membolehkan istishna’adalah surat al-baqarah ayat 282 yang berbunyi : 

ُٚ ٍَ َٓبََٰٚٓأ ٍٍ ِإَنٰٗٓ َأَجم ٱَنِزٚ ْٕٓا ِإَرا َرَذاَُُٚزى ِثَذٚۡ َُُكىۡ َكبِرُتۢ  ٲكُۡزُجُِٕٖۚ َفُٗيَغّى َٗءاَيُُ َٛكُۡزت َثٛۡ َٔنۡ

ُّ  ََٔنب َٚأَۡة َكبِرٌت َأٌ ٲنَۡؼذِۡلِۚث ًَ ًَب َػَه َُّۚٚكُۡزَت َك ًُِٛۡهِم  ٱنَه َٔنۡ َٛكُۡزتۡ  ِّ  ٱَنِزَ٘فهۡ ََٛزِك  ٱنَۡذُكَػَهٛۡ َٔنۡ

َّ ُّ ٱنَه ُّ َشٛۡ ۥَسَث ٌَ ٗٔ ََٔنب َٚجَۡخظۡ ِيُۡ ِّ  ٱَنِز٘اۚ َفِإٌ َكب ًٓب َأٔۡ َضِؼًٛفب َأٔۡ َنب  ٱنَۡذُكَػَهٛۡ َعِفٛ

ُّ ُٛ َِٔن َٕ َفهًُِۡٛۡهمۡ  ُْ ًَِم  ُِٓذْٔأَ ٲنَۡؼذِۡلِۚث ۥَٚغَۡزِطُٛغ َأٌ ُٚ ٍِ ِيٍ ِسَجبِنُكىۡۖ َفِإٌ َن ٱعَۡزّشۡ َِٓٛذٚۡ َُٚكََٕب  ىَۡش

ٍِ َفَشُجم ٌَِٔ َٗسُجَهٛۡ ٍَ  ٱيَۡشَأَرب ٌَ ِي ًٍَ َرشَۡضٕۡ ََٓذٓاِءِي ًَب َفُزَزِكَش  ٱنُّش ُٓ َأٌ َرِضَم ِإدَۡذٰٖ

ًَب  ُٓ ََٓذٓاُءََٔنب َٚأَۡة  ٱنُۡأخَۡشِٰٖۚإدَۡذٰٖ ََٔنب َرغۡ ٱنُّش ْٕٓا َأٌ َركُۡزُجُِٕ َصِغًٛشا َأٔۡ َكِجًٛشا  ِإَرا َيب ُدُػْٕاۚ  ًُ َٔ

ِّ َنِٰٗٓإ َِّرِٰنُكىۡ َألَۡغُط ِػَُذ  ۦَۚأَجِه ٌَ ِرَجَٰشًح  ٱنَه ْٕٓا ِإَنٓب َأٌ َرُكٕ ََٰٗٓ َأَنب َرشَۡربُث ََٔأدۡ ََٰٓذِح  َُٕو ِنهَّش ََٔألۡ

ْٔٓا ِإَرا َرَجبَٚؼُۡز َٗدبِضَشح ُِٓذ ََٔأشۡ َْبۗ  َُُكىۡ َفَهَٛۡظ َػَهُٛۡكىۡ ُجَُبٌح َأَنب َركُۡزُجٕ َٓب َثٛۡ ََٔنب  ىُۡۚرِذُٚشََٔ
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ِٓٛذ َُٗٚضٓبَس َكبِرت ََُّٗٔنب َش َِٔإٌ َرفَۡؼُهْٕا َفِإََ َٔ ۥۚ  َّۖ ٱَرُمْٕاُفُغُٕقۢ ِثُكىۡۗ  ًُُكُى  ٱنَه ََُُّۗٔٚؼِه َُّٔ ٱنَه  ٱنَه

  ٨ٕٕ ِٗثُكِم َشٍٙۡء َػِهٛى

“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 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." (Qs. Al-Baqarah : 282) 

 Dalam hal ini Allah SWT juga berfirman dalam surat Almaidah ayat 1 yang 

berbunyi: 

َٓب ُٚ ٍَ ََٰٚٓأ ْٕٓا َأُٔۡفْٕا ِث ٱَنِزٚ ًَُخ  ٲنُۡؼُمِٕدَۚءاَيُُ ِٛٓ ِإَنب َيب ُٚزَۡهٰٗ َػَهُٛۡكىۡ َغَٛۡش ُيِذِهٙ  ٱنَۡأََۡؼِٰىُأِدَهذۡ َنُكى َث

ٌَ  ٱنَّصِٛۡذ َََّٔأَُزىۡ ُدُشٌوۗ ِإ   َٔٚذُۡكُى َيب ُِٚشُٚذ  ٱنَه
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 

yang dikehendaki-Nya.” ”.(Qs. Al-maidah : 1) 

Yang dimaksud dengan akad  ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. 

Jual beli belum dikatatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan, sebab ijab Kabul 

menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab Kabul diakukan dengan lisan, 

tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, bole hijab Kabul dengan 

surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul. Adanya keridhaan tidak dapat 

dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. (Sohari Sahrani dan Ru’fah 

Abdullah,2011; 68). 

Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah (2011; 76) Khiyar majlis berlaku dalam 

segala bentuk jual beli, antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan 

jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat 

(Majlis). Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: 

“Penjual dan pembeli boleh khiyar sebelum terpisah.” (Riwayat Bukhari dan 

Muslim). 

 Ulama yang membolehkan transaksi istishna‟ berpendapat, bahwa istishna‟ di 

syariatkan berdasarkan sunnah nabi Muhammad SAW, bahwa beliau pernah minta 

dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari,sebagai berikut:  

“Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW minta dibuatkan cincin dari 

emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam 

telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di 

atas mimbar, melepas cincinnya, dan bersabda, “sesungguhnya aku tadinya 
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memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini di atas telapak 

tangan.” Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda, “Demi Allah, 

aku tidak akan memakainya selamanya.” Kemudian orang-orang membuang 

cincin mereka.” (HR. Bukhari).  

 Ibnu al-Atsir menyatakan bahwa maksudnya beliau meminta dibuatkan cincin 

untuknya. Al-Kaisani dalam kitab Bada‟iu ash-shana‟i menyatakan bahwa istishna’ 

telah menjadi ijma‟ sejak zaman Rasulullah SAW tanpa ada yang menyangkal. Kaum 

muslimin telah mempraktekkan transaksi seperti ini, karena memang ia sangat 

dibutuhkan (Mardani,2012; 126). 

2.5 Syarat dan Rukun Istishna’ 

Syarat istishna’ dalam buku Mardani (2012; 125) menurut Pasal 104 s/d Pasal 

108 Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut: 

1. Ba‟i istishna‟ mengikat setelah masing-masing pihak telah sepakat atas barang 

yang dipesan. 

2.  Ba‟i istishna‟ dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan. 

3. Dalam Ba‟i istishna‟, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai 

permintaan pemesanan. 

4. Pembayaran dalam Ba‟i istishna‟ dilakukan pada waktu dan tempat yang 

disepakati. 

5. Setelah akad jual beli pesanan  mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar 

kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. 
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6. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan 

dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan 

pemesanan. 

Adapun rukun istishna’ sebagai berikut: 

1. Al-„Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) harus mempunyai hak 

membelanjakan harta. 

2. Shighat, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari 

kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. 

3. Objek yang ditransaksikan, yaitu barang yang diproduksi. 

2.6 Perbedaan Istishna’ dan Salam 

Perbedaan istishna’ dan salam sebagai berikut (E-book Wiroso,2011: 249) 

Tabel 2.1 

Subjek Salam Istishna’ Aturan dan keterangan 

1. Pokok 

kontrak 

Al-Muslami 

Fihi 

Barang istishna di 

pesan 

Barang ditangguhkan di 

ketahui spesifikasinya 

2. Harga  Dibayar 

pada waktu 

mengadakan 

kontrak 

Diperbolehkan 

untuk:  

a.membayar pada 

waktu mengadakan 

kontrak 

Cara penyelesaian ini (di 

muka, ditangguhkan atau 

cicilan) merupakan 

perbedaan utama antara 

salam dan istishna’ 
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b.menangguhkannya 

c.membayarnya 

secara cicilan 

 

3. Sifat 

kontrak 

Mengikat  Mengikat  Salam pada dasarnya 

memang mengikat pihak, 

namun demikian, istishna’ 

dianggap mengingat di 

dasarkan kepada pandangan 

dari beberapa fuqaha demi 

kemaslahatan dan tidak 

bertentangan dengan aturan 

syari’ah 

4. Kontrak 

parallel 

Salam 

paralel 

Istishna’ paralel Baik salam paralel maupun 

istishna’ paraleh sah asalkan: 

kedua kontrak secara hukum 

adalah terpisah. Hubungan 

hukum antara pihak-pihak 

terhadap masing-masing 

kontrak adalah terpisah, dan 

hak-hak dan kewajiban 
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masing-masing kontrak 

adalah terpisah 

 

 

2.7 Sifat Akad Istishna’ 

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam hal menentukan sifat akad 

istishna’, apakah mengikat bagi kedua belah pihak atau atau tidak. Di kalangan ulama 

mazhab Hanafi terdapat dua pendapat, pertama, akad istishna’ itu tidak bersifat 

mengikat bagi kedua belah pihak. Artinya, pihak produsen atau konsumen bisa saja 

membatalkan akad ini secara sepihak, sebelum objek akad istishna’ itu dilihat oleh 

pemesan. Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Ibn Abidin (1784-1836) keduanya ahli 

fiqh mazhab Hanaf, berpendirian bahwa akad istishna’ bersifat mengikat, dan tidak 

ada hak khiyar. Konsumen atau produsen tidak boleh membatalkan secara sepihak 

akad tersebut kecuali atas persetujuan yang lain. Oleh sebab itu, jika pemesanan itu 

sesuai dengan syarat yang diminta, maka pihak pemesan / konsumen tidak bisa 

membatalkan transaksi itu. Di sisi lain pihak produsen berkewajiban menyelesaikan 

pesanan tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diminta konsumen (Fathurrahman 

Djamil,2012; 145). 

Menurut Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah (2011; 76) Khiyar berarti boleh 

memilih antara dua, apakah akan meneruskan jual beli atau mau mengurungkannya 



34 
 

 
 

(membatalkannya). Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri (2007; 886). 

Membagi khiyar menjadi 8 macam yaitu: 

1. Khiyar majlis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan 

melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam 

satu tempat (majlis). 

2. Khiyar syarat yakni kedua pihak penjual dan pembeli, atau salah satunya 

mensyaratkan khiyar dalam waktu tertentu. Dibolehkan dilakukan dalam jangka 

waktu yang lama. Khiyar ini berlaku sejak akad berlangsung sehingga selesai 

waktu yang disyaratkan. 

3. Khiyar karena adanya perselisihan kedua pihak 

Seperti jika penjual dan pembeli berselisih tentang harga, jenis barang atau 

sifatnya tanpa ada bukti. Sehingga pendapat penjual yang dikuatkan dengan 

sumpahnyalah yang diterima. Adapun pembeli diberi pilihan meneruskan akad 

atau membatalkannya. 

4. Khiyar aib 

Yakni aib yang dapat mengurangi nilai barang, jika pembeli membeli barang 

kemudian terdapat cacat pada barang tersebut, maka dia mempunyai hak memilih 

antara mengembalikan barang dan meminta uang kembali, atau tetap melanjutkan 

akad dengan meminta ganti rugi atas cacat tersebut. Dengan cara membandingkan 

harga barang bagus dengan barang cacat, kemudian selisih harga keduanya 

diberikan kepada pembeli. Tapi bila keduanya berselisih tentang pelaku 
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pengrusakan barang dagangan, seperti pincang atau rusaknya makanan, maka 

ucapan penjual yang dikuatkan dengan sumpahnyalah yang diterima, atau 

keduanya saling mengembalikan. 

5. Khiyar ghabn (penipuan) 

Yakni penjual atau pembeli melakukan tindakan penipuan atas barang dagangan 

dengan penipuan yang tidak sewajarnya. Perbuatan tersebut hukumnya haram. 

Bagi pihak yang ditipu mempunyai hak khiyar  antara melanjutkan dan 

membatalkan transaksi. Seperti orang yang tertipu oleh pencegat para pedagang 

di tengah jalan, atau akibat ulah provokasi orang yang membeli harga yang lebih 

tinggi padahal tidak ingin membelinya, atau tidak tahu harga dan tidak pandai 

menawar. Maka dia mempunyai hak memilih (khiyar) antara meneruskan dan 

membatalkan jual-beli. 

6. Khiyar tadlis 

Yaitu penjual memamerkan barang dagangannya dengan sangat menggiurkan 

pembeli, padahal kondisi barang yang sebenarnya tidak seperti itu. Seperti 

mebiarkan susu tidak diperas saat hewan dijual agar pembeli beranggapan agar 

hewan tersebut banyak susunya dan sebagainya. Perbuatan semacam ini 

hukumnya haram. Jika terjadi, maka pembeli boleh memilih antara melanjutkan 

dan membatalkan akad.  

7.  Khiyar saat adanya kabar harga yang berbeda dengan fakta yang ada atau lebih 

murah. 
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Pembeli boleh memilih antara antara tetap melanjutkan dan membatalkan 

transaksi dengan mengambil selisih harga yang dikabarkan. 

8. Jika ternyata diketahui pembeli orang yang punya harta atau menunda-nunda 

pembayaran, maka penjual boleh membatalkan jual beli demi menjaga hartanya. 

2.8  Hikmah-hikmah Jual Beli Pesanan (Istishna’) 

Setiap apapun yang disyaratkan Allah dan rasulnya, pasti mempunyai hikmah-

hikmah yang dikandungnya. Akan tetapi, kerena kesibukan manusia itu sendiri, 

terkadang manusia tidak pernah merasakan hikmah yang terkandung di dalamnya. 

Manusia tidak bisa menyingkap rahasia dari apa yang telah Tuhan isyaratkan. Tidak 

jarang, manusia menganggap bahwa jika ada apa yang terjadi pada dirinya tidak 

sesuai dengan harapan, maka meraka kadang menganggap Tuhan tidak adil atau hal-

hal lainya yang kesemuanya itu bisa menutup pintu di bukanya rahmat. Begitu pun 

hikmah yang terkandung dalam, sistem pesanan adalah: 

1. Untuk mempermudah manusia dalam bermu’amalah. 

2. Untuk mensejahterakan ekonomi manusia. 

3. Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia di 

pasar. 

4. Orang yang mempunyai usaha sering kali butuh uang untuk memenuhi 

kebutuhan usahanya, bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan 

usahanya. 



37 
 

 
 

5. Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang Lainnya 

(Dalam http://www.Mahir-Al-Hujjah.Blogspot.com/2009/10/jual- beli 

kaitandengannya.Httl (Rabu, 1 Februari 2017 jam 20.00 WIB). 

 

2.9 Perlakuan Akuntansi Istishna’ (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

No. 104) 

2.9.1 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 

terpisah. 

1. Biaya perolehan istishna’ terdiri atas : 

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

barang pemesanan, atau tagihan produsen/ kontraktor pada entitas untuk 

istishna’ paralel.  

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. 

http://www.mahir-al-hujjah.blogspot.com/2009/10/jual-%20beli%20kaitandengannya.Httl
http://www.mahir-al-hujjah.blogspot.com/2009/10/jual-%20beli%20kaitandengannya.Httl
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 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 

Jika akad tidak disepakati, maka dicatat : 
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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 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 dengan 

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 yang dilakukan 
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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’ 
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 (sebesar biaya yang telah dikeluarkan)   xxx 

 Kr. Pendapatan istishna’       xxx 

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. 

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

termin penjual kepada pembeli akhir. 

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. 
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 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. 

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’  

      (sebesar selisih nilai tunai dan nilai akad)    xxx 

 Kr. Pendapatan istishna’ tangguh    xxx 

Pada saat pembayaran dan pengakuan pendapatan selisih nilai tunai dan nilai 

akad: 
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 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. 

2.9.2 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. 
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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 

4. Jika barang pemesanan barang 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. 
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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 

spesifikasinya 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. 

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: 

b. Utang istishna’ sebesar dari tagihan dari produsen kontraktor yang belum 

dilunasi. 

c. Asset istishna’ dalam penyelesaian sebesar: 

1. Persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, 

jika istishna’ paralel, atau 
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2. Kapitalisasi biaya perolehan 

8. Pengungkapan, pembeli mengungkapkan transaksi istishna’ dalam laporan    

keuangan, tetapi tidak terbatas, pada: 

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

b. Pengungkapan yang dperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. 

2.10 Penelitian Terdahulu 

  Pengembangan penelitian empiris terkait dengan implementasi akad istishna’. 

Berikut ini diuraikan tentang penelitian terdahulu mengenai implementasi akad 

istishna’ 
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Table 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No Nama  

Penelitian 

Judul Penelitian Hasil 

1.  Erni Suryani, 

(2015) 

 

Implementasi istishna’ 

pada usaha Yuni catering 

di desa Kijang Jaya di 

Kecamatan Tapung Hilir 

Kabupaten Kampar 

Ada beberapa hal yang 

belum sesuai dengan 

akad seperti 

keterlambatan 

pembayaran pesanan 

yang di lakukan oleh 

pembeli, dan 

ketidaksesuaian pesanan 

yang diterima oleh pihak 

pembeli, namun dalam 

hal ini terdapat hak 

khiyar yaitu memilih 

untuk melanjutkan atau 

membatalkan akad. 
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2.  Nora Liza,(2012) 

 

Istishna‟ dalam perspektif 

ekonomi Islam dan 

relevansinya dengan 

praktek dizaman modern 

(Studi kasus pada usaha 

pandai besi di desa Teratak 

Kecamatan Rumbio Jaya) 

Implementasi akad 

istishna’ pada usaha 

padai besi di desa 

Teratak Kecematan 

Kampar Rumbio Jaya 

yaitu keterlambatan 

dalam penyelesaian 

barang pesanan dan 

ditemukannya barang 

yang cacat dan tidak 

sesuainya barang yang 

dipesan denga barang 

yang diterima 

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 sudah 

sesuai dengan konsep 

istishna’, dari segi 

pemesan dan 

pembayarannya dimana 

dalam konsep istishna’ 

jual beli dilakukan 
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dengan pemesanan dan 

dibayar di akhir atau 

ditangguhkan. Yang 

menjadi permasalahan 

yaitu terjadinya 

ketidaksesuian 

spesifikasi barang yang 

telah disepakati antara 

pemesan dan pengusaha, 

serta keterlambatan 

dalam penyelesaian 

pesanan, tidak adanya 

pencatatan dalam 

transaksi perjanjian, dan 

penundaan pembayaran 

oleh pemesan. 

4.  Frecles,(2015) 

 

Penerapan jual beli 

istishna’ pada produk 

usaha pembuatan pot 

bunga di desa Muara 

Uwai ditinjau menurut 

Hasilnya yaitu dalam 

penerapan jual beli 

istishna’ pada usaha 

pembuatan pot di desa 

Muara Uai, terdapat 
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ekonomi Islam beberapa perbedaan 

antara konsep serta 

penerapam yang terjadi 

di lapangan sehingga 

menimbulkan 

permasalahan yang tidak 

sesuai antara akad yang 

telah disepakati pada 

awal perjanjian. Diantara 

permasalahan yang 

terjadi adalah adanya 

keterlambatan dalam 

pembuatan pot bunga 

yang dilakukan oleh 

pemilik usaha serta 

adanya ketidaksesuaian 

bentuk dan kualitas pot 

bunga yang diinginkan 

oleh pemesan pot bunga. 

5.  Siti 

Munadhiroh,(2014) 

 

Tinjauan hukum Islam 

terhadap praktek 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa jual 
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pemesanan barang di 

percetakan Mediaffa Jl. 

Sarwo Edi Wibowo 

Plamongan Sari Rt. 03/ 

Rw.03 Kec. Pedurungan 

Kota Semarang 

beli secara pesanan 

barang yang belum ada 

merupakan jual beli yang 

diperbolehkan. Isi dari 

perjanjian jual beli 

tersebut sudah jelas dan 

disepakati oleh masing-

masing pihak, akan tetapi 

salah satu pihak 

percetakam Mediaffa 

tidak memenuhi 

kewajibannya (tidak 

mencetakkan kembali 

atas kesalahan cetak 

barang). Menurut hukum 

Islam percetakan 

mediaffa harus 

dikenakan ganti rugi 

karena telah ingkar janji 

dan tidak melakukan 

pembuatan barang 
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sebagaimana yang telah 

dijanjikan. Dalam Islam 

janji adalah sesuatu yang 

sakral dan harus ditepati. 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

 Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teralis 

Akad Istishna 

Tidak sesuai kriteria, bentuk dan ukuran pemesanan barang, 

dan juga tidak tepat jangka waktu pemesanan yang telah 

disepakati antara kedua belah pihak  

Bagaimana implementasi Akad Istishna’ 

pada usaha pembuat tralis  

 

Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap 

implementasi Istishna‟ pada usaha 

pembuat tralis  

Analisis Implementasi Akad Istishna’ dan Perlakuan Akuntansi 

Pada Usaha Teralis (Study Kasus Pada Usaha Pembuat Teralis 

Di Kecamatan Kampar Utara) 


