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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai jalan hidup yang utuh dan terpadu (acomprehensive way of

life) Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua

aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Islam di

jamin kesempurnaannya seperti termaktub dalam firman Allah SWT :
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Maksudnya adalah bahwa nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip

ajaran Islam sebagai way of life yang dibutuhkan oleh umat manusia telah

tersedia dalam sumbernya yang paling otoritatif yaitu pada al-Quran dan

as-Sunnah.2

Islam sebagai aturan hidup (nizham al-hayat) yang mengatur

seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai macam cara

dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan

Allah SWT. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya

secara benar, sebagaimana yang telah diatur oleh Allah SWT, bahwa usaha

untuk hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang menjadi

tinggi, ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari

1 Depertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Tangerang: Panca Cemerlang,
2010), hlm. 107.

2 Nurcholis Madjid, Islam dan ke Indonesia, (Bandung: Mizan, 1992), hlm.172.
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indikator-indikator lain, melainkan sejauh mana seseorang manusia

berpegang teguh kepada kebenaran.3

Merupakan sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat,

tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial

manusia menerima dan memberikan andil kepada orang lain dengan cara

bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam

hidupnya.4 Seiring dengan perkembangan zaman, semakin bertambah pula

hajat hidup manusia, untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Mulai dari

kebutuhan konsumsi, jasa, perawatan dan lain sebagainya. Semua

kebutuhan tersebut diharapkan dapat ditemukan dan dilayani secara tepat

dan praktis.

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang

kaku, sempit dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis,

yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern,

selama tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan as-Sunnah.5

Misalnya, dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerjasama dagang,

perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa dan lain

sebagainya.6

3 Muhammad, Visit Al-Quran Tentang Etika Bisnis, (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002),
hlm. 299.

4 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Cet-3 (Bandung: Diponegoro,
1999), hlm. 23.

5 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Cet-2 (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 5.

6Ibid, hlm. 7.
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Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh

manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan

kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, di jumpai

dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam,

yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya

memenuhi kebutuhan masing-masing. Allah sendiri berfirman:




Artinya : Katakanlah Tiap tiap orang berbuat menurut keadaannya masing

masing.(QS. al-Isra: 84).7

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi

tujuan penting agama islam dalam upaya memperbaiki kehidupan

manusia. Atas dasar itu, syari’at muamalah diturunkan Allah hanya dalam

bentuk yang global dan umumnya saja, dengan mengemukakan berbagai

persepektif dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam

bermuamalah antara manusia.8

Masalah mu’amalah senantiasa berkembang, tetapi perlu

diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan

kesulitan- kesulitan hidup pada suatu pihak disebabkan intervensi-

intervensi dari pihak lain.

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyari’atkan

oleh Allah SWT adalah jual beli. Dalam hal itu jual beli dalam islam

7 Depertemen Agama RI, Op.Cit., hlm. 290.

8Nasrun Haroen, Op.Cit., hlm. 8.
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menentukan aturan- aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para

ulama fiqih baik mengenai syarat, rukun, maupun bentuk- bentuk jual beli

yang tidak diperbolehkan. Semua itu dalam prakteknya harus dikerjakan

secara konsekuen dan ada manfaatnya bagi yang bersangkutan. Namun

demikian, dalam kaitannya dengan praktek jual beli terdapat

penyimpangan dari aturan yang ada. Karena setiap manusia semenjak lahir

dan sepanjang hidupnya, perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup

berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin

bertambah.9Jual beli adalah salah satu cara mudah untuk saling tukar

menukar kebutuhan.10Karena jual beli merupakan kebutuhan dalam

kehidupan manusia, maka Islam menetapkan kebolehannya sebagaimana

dinyatakan dalam al-Quran.

Firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 275:




Artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".11

Allah SWT mensyari’atkan jual beli sebagai salah satu kebebasan

dan kekuasaan hamba-Nya. Hal ini disebabkan bahwa manusia sebagai

individu mempunyai sandang, pangan dan papan. Kebutuhan tersebut

tidak akan pernah berhenti selama individu itu masih hidup. Tidak seorang

9 Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),
1994, hlm. 57.

10 Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: CV. Diponegoro,
1992), hlm. 31-32.

11Depertemen Agama RI, Op.Cit., hlm. 47.
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pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya secara sendirian melainkan

dengan saling tolong menolong .

Dalam fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Namun

demikian, penulis hanya akan membahas tentang jual beli secara pesanan,

yakni jual beli Istishna’. Istishna’ merupakan salah satu bentuk akad

ghairu musamma yang mirip dengan salam. Hal ini dikarenakan keduanya

sama-sama jual beli pesanan dimana penyerahan barangnya ditangguhkan

dan diserahkan kemudian. Dalam kamus bahasa Arab Istishna’ berarti

minta membuat (sesuatu). Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam

Istishna’ adalah akad yang mengandung tuntunan agar Shani’

membuatkan sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga

tertentu.12Istishna’ ialah kontrak/transaksi yang ditanda tangani bersama

antara pemesan dengan produsen untuk membuatan suatu jenis barang

tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjual-

belikan belum ada.13

Istishna’ merupakan salah satu pengembangan jual beli as-salam,

waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara

pembayarannya dapat dilakukan melalu cicilan atau ditangguhkan. Karena

jual beli Istishna’ merupakan khusus dari jual beli as-salam maka landasan

hukum syariah jual beli Istishna’ mengikuti ketentuan jual beli as-salam.

Dalil yang mempebolehkan Istishna’ adalah sebagai berikut:

12 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1996), hlm. 778.

13 Moh. Rifai,Konsep Perbankan Syariah, (Semarang: Wicaksan, 2002), hlm. 73.
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Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:






Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah

tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu

menulisnya”.14

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan

ayat tersebut dengan transaksi istishna’. Hal ini tampak jelas dari

ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa istishna’ yang dijamin untuk

jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan

diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut diatas.15

Kemudian dalam al-Quran juga dijelaskan bahwa dalam jual beli

harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hakm jual beli tidak

sah berdasarkan firman Allah Swt surat an-Nisa ayat 29:









Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

14Depertemen Agama RI, Op.Cit., hlm. 48.

15 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, Cet-1 (Jakarta:
Gema Insani, 2001), hlm. 108.
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perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah

adalah maha penyayang kepadamu.(Q.S. an-Nisa: 29).16

Hadits Nabi Muhammad SAW

ثَنَا ثَنَا نَْصُر ْبُن َحدَّ اُر َحدَّ ثَنَا بِْشُر ْبُن ثَابٍِت اْلبَزَّ ُل َحدَّ اْلَحَسُن ْبُن َعلِيٍّ اْلَخالَّ

 ِ ْحَمِن ْبِن َداُوَد َعْن َصالِِح ْبِن ُصَھْیٍب َعْن أَبِیِھ قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ اْلقَاِسِم َعْن َعْبِد الرَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ثََال  ٌث فِیِھنَّ اْلبََرَكةُ اْلبَْیُع إِلَى أََجٍل َواْلُمقَاَرَضةُ َوأَْخَالطُ اْلبُرِّ َصلَّى هللاَّ

ِعیِر لِْلبَْیِت َال لِْلبَْیعِ  بِالشَّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal
berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al
Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al
Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib
dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat
barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan
campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang
rumah bukan untuk dijual. ( H.R. Ibnu Majah).17

Lebih lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa kata

“dain” dalam surat al-Baqarah ayat 282 di atas mengandung pengertian

utang, yang terdiri atas utang uang (harga suatu barang) dan utang barang

(penundaan penyerahan barang yang diperjual belikan).18

Menurut hukum Islam, untuk sahnya suatu perjanjian, disamping

didasarkan atas kesepakatan antara dua belah pihak, juga objek pejanjian

16Depertemen Agama RI, Op.Cit., hlm. 83.

17 Hafiz Ibnu Abdillah, Sunan Ibnu Majjah, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), hlm.
217.

18 A. Syafii Jafri, Fiqh Muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm 149.
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itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada 4 syarat sahnya perjanjian,

yaitu:

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan

penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.

2. Dapat dimiliki.

3. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.

4. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.19

Sebagaimana yang kita ketahui, syarat wajib sahnya suatu akad

adalah adanya barang yang diperjual belikan. Sedangkan dalam memenuhi

kebutuhannya, manusia terkadang tidak bisa menemukannya langsung

tersedia. Maka saat itu seseorang akan memesan kepada orang lain untuk

membuatkannya dalam bentuk pemesanan. Dia akan mengemukakan

kerakteristik barang yang akan diinginkan.

Istishna’ bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima

pembayaran dimuka. Istishna’ juga bermanfaat bagi pembelikarena pada

umumnya harga dengan akad salam lebih murahdari pada harga akad

tunai.

Perahu adalah salah satu bagian yang terpenting dalam menunjang

kehidupan masyarakat desa Bencah Kelubi kecamatan Tapungkhususnya

masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Karena kita tahu desa Bencah

Kelubi adalah desa yang terletak di salah satu aliran sungai yang kita kenal

dengan sungai Tapung.

19Ibid.
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Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di desa Bencah Kelubi

kecamatan Tapung sangat membutuhkan perahu sebagai salah satu sarana

untuk melancarkan usaha mereka dalam menangkap ikan. Oleh sebab itu

para nelayan harus memiliki perahu tersebut dengan cara membeli ataupun

memesan agar di buatkan oleh para pengusaha perahu yang berada di desa

Bencah Kelubi. Inilah yang kita kenal dengan jual beli Istishna’. Para

pemesan tidak hanya yang berdomisili di desa Bencah Kelubi bahkan

banyak pesanan dari berbagai desa-desa tetangga.

Dilihat dari praktek lapangan yang terjadi di desa Bencah Kelubi

kecamatan Tapung, pelaksanaan jual beli perahu dengan cara dipesan

biasanya menunggu waktu beberapa minggu sampai perahu yang dipesan

benar-benar selesai dan dapat digunakan oleh pihak pemesan (nelayan).

Kesalahan-kesalahan yang terjadi diantaranya dari jenis perahu yang

dipesan, ukurannya, bentuk dan lain sebagainya.

Adapun contoh kasus yang terjadi dilapangan adalah, pak Burhan

(usia 49 tahun), pada tanggal 17 oktober 2013 beliau memesan perahu

kepada pengusaha perahu dengan perjanjian hanya dua minggu. Akan

tetapi setelah waktu tiba perahu yang dipesan belum selesai. Maka pak

Burhan merasa di rugikan.20

Bapak Amir (usia 52 tahun), pada tanggal 30 desember 2014 beliau

memesan perahu dengan ukuran untuk kapasitas4 (empat) orang, akan

tetapi setelah perahu selesai ternyata hanya untuk kapasitas 3 (tiga) orang,

20 Burhan, pemesan perahu, wawancara. Tanggal 03 Desember 2014, di desa Bencah
Kelubi.
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dan ini tentunya sangat merugikan karena tidak sesuai dengan apa yang

dipesan pada awalnya.21 Ini menimbulkan pertanyaan apakah kondisi

tersebut dibolehkan dalam Islam dengan beragam alasan yang

dikemukakan, mengingat Islam sangat mengiginkan kesesuaian dalam

perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, usaha pembuatan perahu yang berada

di desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung menarik untuk di teliti dalam

sebuah tulisan skripsi untuk melihat lebih jelas praktek bisnisnya dan

unsur normatif transaksinya dengan kacamata jual beli Istishna’, untuk

itulah judul yang dipilih adalah : “PRAKTEK JUAL BELI ISTISHNA’

PADA USAHA PEMBUATANPERAHU DESA BENCAH KELUBI

KECAMATAN TAPUNG DITINJAU PERSPEKTIF FIQIH

MUAMALAH”

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah tentang inti

permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada“Praktek

Jual Beli Istishna’ Pada Usaha PembuatanPerahu Desa Bencah

Kelubi Kecamatan Tapung Ditinjau Perspektif Fiqih Muamalah”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis

merumuskan permasalahan sebagai berikut :

21 Amir, pemesan perahu, wawancara. Tanggal 03 Desember 2014, di desa Bencah
Kelubi.
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1. Bagaimana praktek jual beli Istishna’ pada usaha pembuatan

perahu desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli

Istishna’ pada usaha pembuatan perahu desa Bencah Kelubi

kecamatan Tapung?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini diantaranya :

a. Untuk mengetahui sistem dan praktek jual beli Istishna’ pada usaha

pembuatan perahu desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung.

b. Untuk mengetahui konsep hukum Islam tentang jual beli Istishna’ pada

usaha pembuatan perahu desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung.

1. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai sumbangsih penulis dalam mengembangkan disiplin ilmu guna

pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual tentang

pemikiran ekonomi Islam dan kaitannya dalam kehidupan masyarakat.

c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S.Sy) pada

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.
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E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Desa

Bencah Kelubi Kecamatan Tapung. Adapun alasan penulis dalam

pemilihan lokasi ini yaitu dikarenakan lokasi ini strategis dijadikan

sebagai tempat penelitian karena usaha pembuatan perahu banyak terdapat

di desa Bencah Kelubi ini yang mempunyai arti penting bagi

pembangunan ekonomi masyarakat setempat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah para pengusaha

pembuatan perahu dan pemesan di desa Bencah Kelubi kecamatan

Tapung.

b. Sebagai objek dari penelitian ini adalahjual beli Istishna’ pada

usaha pembuatan perahu desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha pembuatan

perahu di desa Bencah Kelubi kecamatan Tapung sebanyak 20 orang dan

40 orang pemesan (konsumen). Karena jumlah populasi relatif sedikit,

maka penulis tidak menggunakan sampel, populasi dijadikan sampel

dengan teknik Total Sampling.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang

diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses
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pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memerhatikan siapa sumber

utama yang akan dijadikan objek penelitian.22

a. Data primer, yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan

responden. Sumber dari data primer adalah pengusaha pembuatan

perahu dan pemesan (konsumen) di desa Bencah Kelubi kecamatan

Tapung.

b. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan

responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang

dilakukan yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku dan

dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara

melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis

terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

b. Metode Wawancara

Yaitu dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada

responden yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

22 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta:
Rajawali Pres, 2008), hlm. 103.
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Yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang

berhubungan dengan pembahasan penelitian.

d. Angket

Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar

dijawab oleh responden yaitu pengusaha dan pemesan perahu

sehingga diperoleh data yang akurat.

6. Metode Analisa Data

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah : Analisa data

secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan,

maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat

tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan

akhirnya.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data

tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan

dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil

kesimpulan secara khusus.

b. Induktif,  yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus

kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum

c. Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang

diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya.
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F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini dapat

dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode

penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tinjauan umum lokasi penelitian :

Keadaan geografis dan demografis, pendidikan dan kehidupan

beragama, sosial ekonomi masyarakat, adat istiadat,  kebudayaan,

sistim perkawinan dan seni kebudayaan.

BAB III : JUAL BELI ISTISHNA’

Pengertian jual beli Istishna’, dasar hukum jual beli Istishna’,

rukun dan syarat jual beli Istishna’, penetapan waktu penyerahan

barangIstishna’dan hikmah jual beli Istishna’.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana proses jual

beli perahu dengan akad Istishna’ di desa Bencah Kelubi

kecamatan Tapung,dan bagaimana pandangan hukum Islam

terhadappraktek jual beli perahu dengan akad Istishna’ di desa

Bencah Kelubi kecamatan Tapung.
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA


