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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang yang ada di saku atau dompet kita bisa akan menjelma menjadi

peluru tentara Zionis jika kita ikut membeli produk-produk yang dikeluarkan dari

berbagai perusahaan yang aktif membantu perekonomian Israel. Sebab itu, dengan

membeli produk tersebut sebenarnya kita telah ikut aktif membunuh saudara-

saudara kita di Palestina.

 



Artinya :“ Dan(bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan
dengan zalim mereka membela diri”.(QS.As-Syuura :39)1

Fatwa Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa “haramnya membeli produk

pendukung Zionis-Israel , jika uang kita (Riyal,Dirham, ataupun Rupiah) dipakai

membeli produk pro-Zionis, maka uang kita tersebut akan bisa berubah menjadi

peluru Zionis-Israel yang digunakan untuk membunuh saudara-saudara kita di

Palestina dan belahan dunia lainnya.2Dalam seruannya Yusuf Qardhawi dengan

tegas mengingatkan bahwa harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya

merupakan titipan Allah SWT, oleh sebab itu umat islam wajib mempergunakan

1 Departemen Agama RI .Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang : PT Karya Toha
Putra, 1998) h. 483

2Yusuf Al-Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer ,( Jakarta : Gema Insani,2002) Cet.III h.
641
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atau membelanjakan harta tersebut dengan- amanah, penuh kehati-hatian, dan

tidak melupakan kemaslahatan dakwah.

Selain Yusuf Qardhawi ada beberapa ulama berfatwa untuk memboikot

produk Israel-Amerika tersebut yaitu: Fatwa Syaikh Muhammad Nashiruddin Al

Albani Rahimahullah, Syaikh Muhammad Nashir As Sa’di Rahimahullah, Fatwa

Syaikh Ibnu Jibrin Rahimahullah, dan fatwa ulama yang lainnya.3

 





Artinya : “dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi
kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. ( QS: Al-Baqarah :190 )4

ثـََنا يَزِيُد ، قَاَل : َأْخبَـَرِني َهاُروُن ْبُن َعْبِد اِهللا ، َوُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعيَل ْبِن ِإبـَْراِهيَم قَاَال  َأْخبَـَرنَا َحمَّاُد ْبُن : َحدَّ
اْلُمْشرِِكيَن بَِأْمَواِلُكْم َجاِهُدوا: َسلََّم قَاَل َسَلَمَة ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنٍس ، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ 

َوأَْيِديُكْم َوأَْلِسَنِتُكمْ 
Artinya : “ Telah memberitakan kepadaku Harun Ibnu Abdillah dan

Muhammad Ibnu Ibrahim berkata, ia berkata Yazid telah menceritakan dari
Jumaidi, dari Anas, dari Nabi Saw bersabda:” Berjihadlah melawan orang-orang
musyrik, dengan harta , jiwa, serta lisan kalian”.(HR.Nasa’i )5

Lantaran mereka terzalimi maka saudara- saudara mereka dari kalangan

kaum muslimin wajib menolong mereka melawan orang-orang yang menzalimi

mereka.

ثَنَا یَْحیَى ْبُن بَُكْیٍر، َحدَّثَنَا اللَّْیُث، َعْن ُعقَْیٍل، َعِن اْبِن ِشھَاٍب أَنَّ َسالًِما أَْخبََرهُ أَنَّ َعبْ  ِ ْبَن َحدَّ َد هللاَّ

ُ َعْنھَُما، أَْخبََرهُ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَالَ : ُعَمَر َرِضَي هللاَّ ْسلُِم أَُخو الُمْسلِِم المُ «: أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

3http://www.islamgold.com dan http://www.ibn-jebreen.com, diakses 29 Januari 2013,
pukul 12.56 Wib.

4Op.cit., h. 29
5Sunan Kubra an-Nasa’I , jilid 4, juz 4, h. 269



3

ْربَةً، 

ُ َعْنھُ ُكْربَةً ِمْن ُكُربَاِت یَْوِم القِیَاَمِة،  َج هللاَّ ُ یَْوَم القِیَاَمةِ َوَمْن َستََر ُمْسلًِما َستََرهُ فَرَّ هللاَّ
Artinya : “ Yahya bin Bukairi telah menceritakan kepada kami, dari ‘Uqoil

dari Ibnu Syihab bahwa Salim telah mengabarkan kepadanya, bahwa
sesungguhnya Abdullah Bin Umar ra, dia telah mengabarkan kepadanya, bahwa
Rasulullah SAW berkata :” Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya,
tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menyerahkannya pada musuh. “
(HR.Bukhari)6

Alur diubahnya Rupiah kita menjadi peluru tentara Zionis-Israel

sebenarnya sangat sederhana, Misalnya, di dekat rumah kita berdiri salah satu

gerai makanan cepat saji yang berasal dari Amerika, sebut saja namanya

“McDonald”. Walau karyawannya orang Indonesia, juga para pemasok bahan-

bahan mentahnya juga orang Indonesia, dan pemilik gerai tersebut juga pengusaha

Indonesia, namun karena gerai makanan cepat saji “McDonald” itu berasal dari

Amerika Serikat, hak patennya7 milik pengusaha Amerika Serikat, dan ada biaya

waralaba yang harus disetor secara rutin dari gerai makan dekat rumah kita itu

kepada markas besarnya di Amerika Serikat, maka sebenarnya gerai McDonald di

dekat rumah kita itu merupakan salah satu franchise atau salah satu cabang dari

ratusan ribu gerai makanan cepat saji McDonald yang markas besarnya ada di

Amerika.

Walaupun telah mendapat label halal dari MUI namun disini kita bisa lihat

dari faktor yang menyebabkan barang atau makanan tersebut menjadi

haram.Sebagian keuntungan dari gerai McDonald di dekat rumah kita itu akan

mengalir ke pusat McDonald di Amerika Serikat. Padahal, menurut sejumlah

bukti yang ada, perusahaan McDonald di Amerika Serikat itu diketahui telah

6Shahih Bukhari, Babtidakbolehmendzalimi sesama muslim, juz 3, h. 128
7Hak paten ialah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan

untuk digunakan sendiri dan melindunginya dari pembajakan
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menyumbangkan sebagian labanya ke Israel. Sumbangan sebagian keuntungan

McDonald ke Israel hanya bisa dilakukan jika McDonald mendapat profit atau

laba. Jika McDonald merugi maka dia tidak akan mampu lagi untuk menyumbang

ke Israel.8

Jika kita masih saja membeli produk-produknya, berupa burger, hotdog,

minuman ringan, atau pun berbagai merchandiser-nya, maka gerai makanan cepat

saji tersebut akan tetap eksis dan meraup untung. McDonald yang ada di

Indonesia akan tetap mampu untuk membayar biaya waralabanya ke pusat

McDonald yang ada di Amerika Serikat. Oleh McDonald Pusat inilah, sebagian

laba mereka akan disumbangkan untuk membiayai eksistensi Zionis-Israel, yang

sangat mungkin sebagiannya dipakai untuk memproduksi aneka senjata dan juga

amunisi tentaranya.

Jual beli disyaratkan oleh Allah SWT sebagai keluasan bagi hambaNya,

karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang pangan dan lainnya.

Kebutuhan tersebut tak pernah henti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu

masih hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

sendiri, tetapi ia mendapatkannya dari orang lain, dan tidak ada cara terbaik selain

dengan pertukaran barang, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk

memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.9

Muamalah adalah ilmu tentang hukum syara’ yang  mengatur hubungan

manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau mal,

hubungan tersebut sangatlah luas karena mencakup hubungan antara sesama

8www.inminds.com/Boycot Israel 2012, diakses 29 Januari 2013, pukul 12.56 Wib.
9 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah , Op.cit h. 264
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manusia baik sesama muslim maupun non muslim. Dibidang perekonomian

sendiri, Indonesia masih ketergantungan dengan produk-produk Israel-Amerika

dan sekutunya, hal ini ditandai dengan perusahaan-perusahaan asing yang

menanamkan investasinya ke Indonesia contohnya perusahaan Coca-cola

Company, Danone, Jhonson-jhonson dan lain-lain.

Jutaan produk mereka telah tersebar, telah dikonsumsi oleh milyaran

penduduk dunia, ironisnya dinegeri-negeri Islam, termasuk Indonesia, produk-

produk mereka laku keras, seperti halnya di Asrama Putri Ma’had Al-Jami’ah

UIN Suska Riau, kebanyakan dari mahasantriwatinya banyak mengkonsumsi dan

membeli produk Israel-Amerika seperti Coca-cola, Danone (Aqua,dan lain-lain),

Nestle, Johnson-johnson dan lain-lain. Dari negara-negara konsumen inilah

berbagai mata uang yaitu Riyal, Poundsterling, Ringgit, Rupiah dan lainnya

mengalir deras masuk ke kas perusahaan mereka yang digunakan sebagai biaya

untuk melakukan propaganda mereka menghancurkan umat Islam.

Daftar produk Amerika yang diboikot oleh para ulama temasuk restoran:

KFC, McDonalds, McBurger, PizzaHut, A&W, dan produk lainnya.

Produsen Makanan & Minuman Amerika :

a. Pepsi dan anak perusahaannya: Mirinda dan 7up

b. Coca-cola dan anak perusahaannya

c. Sprite dan Fanta

d. T-Shirt, Sepatu: semua baju dan sepatu merk Nike, Adidas, Kate dan

Calvin klein ( jam dan tas)

e. Baterei: Everydy, Energizer.



6

Perusahaan-Perusahaan Amerika Serikat yang mendanai Israel, Zionisme

Internasional:

a. A & M FOODS , A & W BRANDS

b. AGRO FOODS

ALL STAR FOODS 10

Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, dua di

antara sembilan jenis buah impor terbesar yang diminati konsumen Indonesia,

berasal dari Israel. Pada Juni, sebanyak 20,6 ton kurma atau senilai US$191.300,

diimpor dari Israel. Sedangkan Jeruk Santang, masuk Indonesia pada April 2012

sebanyak 0,666 ton dengan nilai US$709.11

Diantara produk-produk Israel ialah Coca-cola, tahun 1997, delegasi misi

ekonomi Israel memberikan penghargaan Israel Trade Award pada Coca-cola atas

kesetiaan mereka memberi bantuan kepada negara itu selama 30 tahun. 12 Sejak

tahun 1980 di AS, Coca-cola telah dibuat dengan sirup jagung tinggi fruktosa

(HFCS) sebagai bahan pembuatan. Beberapa ahli kesehatan menyarankan untuk

berhati-hati terhadap konsumsi HFCS karena dapat memperburuk obesitas dan

diabetes yang lebih dari gula tebu . Selain itu, sebuah penelitian pada tahun2009

menemukan bahwa hampir setengah dari sampel yang diuji dari HFCS komersial

mengandung zat berbahaya yaitu Merkuri.13

10Rizki Ridyasmara, Boikot Produk Pro IsraelMelawan Zionis Dari Rumah Kita, (Jakarta
: Pustaka Al-Kautsar, 2009 ) Cet I h.159

11 www.Republika News.com diakses 5 September 2014 pukul 14.12 Wib
12Ibid.
13http:/www.thecoca-colacompany.com/brands/brandlist.html, diakses 29 Januari 2013,

pukul 12.56 Wib
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Di dalam Islam ada hukum yang berlaku secara universal sesuai dengan

perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, ruang dan waktu yang

bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Hal ini

sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut :

أالمفا سد وجلب المصا لحدر

Artinya : Menolak kemafsadatan dan mendapatkan maslahah “14

Diantara prinsip muamalat adalah tidak boleh merugikan diri-sendiri dan

orang lain. Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam Islam tidak

boleh menimbulkan kerugian kepada diri-sendiri dan orang lain. Hal ini

didasarkan kepada Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-

Daruquthni dan lain-lain dari Abi Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Artinya : janganlah merugikan diri sendiri  dan janganlah merugikan orang lain”.

Dari hadits ini kemudian dibuat kaidah kulliyah yang berbunyi :

الضرر یزال
Artinya : “ Kemudharatan Harus dihilangkan
Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan

dari idhrar (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dan

tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) orang lain.15

Danone tahun 1998, Franck Riboud, yang berkebangsaan Israel, atas nama

perusahaan Danone, menerima penghargaan Jubilee Award yang diberikan

Perdana Menteri (PM) Israel, Benyamin Netanyahu. Danone Institute, sudah

14Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi, (Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada, 2002) Cet-1 h.104

15Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa’id
Fiqhiyyah, (Jakarta : Amzah : 2009), Cet I,  h. 17
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didirikan di Israel sejak Juli 1998. Danone dikenal memiliki banyak merk air

kemasan di seluruh dunia.16

Di Asia mereka tampil dengan merk Yilli, di Indonesia Aqua, di China ada

Wahaha. Masih satu grup dengan perusahaan ini adalah Biskuit Oreo, ritz, dan

keju Kraft. Salah satu produk Danone yang terkenal di Indonesia adalah air

mineral Aqua, dalam sebuah penelitian di luar negeri, mengatakan bahwa di

dalam Aqua terdapat Flouride atau pemutih, ini merupakan penyebab karsinogen

atau kanker.17

Namun ketika orang Yahudi hari ini berusaha memerangi umat Islam

dengan beragam cara, mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, media massa,

budaya dan yang paling sering diberitakan adalah tentang direbutnya tanah

Palestina, maka umat Islam punya kewajiban untuk melakukan perlawanan

dengan banyak cara. Diantaranya adalah dengan memboikot produk mereka yang

notabene banyak dikonsumsi oleh umat Islam sendiri, sehingga memboikot

produk yahudi saat ini dalam konteks perang dengan musuh Allah menjadi salah

satu cara melumpuhkan kekuatan mereka.

Seandainya umat Islam di dunia ini sepakat untuk tidak mengkonsumsi

produk Yahudi, Israel dan Amerika, baik secara individu maupun negara atau

pemerintahan, maka Yahudi otomatis akan kehilangan sumber dana

pemasukannya, dan otomatis pengaruh cengkaraman mereka akan semakin

melemah.

16www. Inminds.com/boycot-israel-2012, diakses  29 Januari 2013, pukul 12.56 Wib
17 Daniel Goleman, Mengungkap Rahasia dibalik produk-produk yang kita beli, ( Jakarta

: PT Gramedia 2010 ) h.169
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Tentu harus ada solusi yang jitu dan tepat untuk masalah ini, agar tidak

menjadi mudharat bagi umat Islam sendiri, dan ini adalah realitas di dunia Islam

yang perlu dipikirkan oleh para ulama dan para pemimpin bangsa-bangsa muslim.

Karena pengharaman produk Yahudi tidak sesederhana itu, yakni dengan berhenti

tidak membeli barang milik Yahudi. Tapi sebagai konsumen yang baik

seharusnya kita lebih selektif dalam membeli karena kebanyakan dari produk-

produk tersebut ada yang berbahaya untuk dikonsumsi. Adapun solusi dari tidak

membeli produk-produk tersebut adalah dengan membeli produk selain dari pada

produksi Israel-Amerika, bisa dengan produk dalam negeri ataupun produk-

produk buatan China, Korea ataupun Jepang.

Berdasarkan permasalahan diatas banyak sekali hal-hal yang bisa

dikaitkan dengan fiqh muamalah, maka penulis ingin meneliti permasalahan

tersebut lebih jauh dengan judul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Fatwa Boikot

Produk Israel dan Amerika Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah

(Studi Kasus Mahasantriwati Ma’had Al-Jami’ah UIN Suska Riau)”

B. Batasan Masalah

Adapun masalah yang mengitari penelitian ini banyak sekali, dan untuk

menghilangkan kesimpang-siuran dan interpretasi yang keliru terhadap hasil

penelitian ini, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis

memfokuskan kajian penelitian tentang “ Persepsi Mahasiswa terhadap Fatwa

Boikot produk Israel dan Amerika menurut perspektif Fiqh Muamalah ”.

C. Rumusan Masalah
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Adapun rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian

ini adalah:

a. Bagaimana persepsi mahasantriwati Ma’had Al-Jami’ah terhadap fatwa

boikot produk Israel dan Amerika ?

b. Bagaimana akibat dari persepsi Mahasantriwati terhadap fatwa boikot

produk  Israel dan Amerika ?

c. Bagaimana Analisis Fiqh Muamalah terhadap persepsi Mahasantriwati

Ma’had Al-Jami’ah tentang fawa boikot produk Israel dan Amerika ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini disesuaikan dengan masalah yang telah

dirumuskan yaitu:

a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi Mahasantriwati Ma’had Al-

Jami’ah terhadap fatwa boikot produk Israel dan Amerika.

b. Untuk mengetahui bagaimana akibat dari persepsi Mahasantriwati

Ma’had Al-jamiah tentang fatwa boikot produk Israel dan Amerika.

c. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Fiqh Muamalah terhadap

persepsi Mahasantriwati tentang fatwa boikot produk Israel dan

Amerika.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
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a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan peneliti khususnya

dalam bidang Muamalah, dan diharapkan dapat menjadi bermanfaat

bagi seluruh mahasantriwati Ma’had Al-Jami’ah.

b. Kontribusi pemikiran format modern terhadap fiqh muamalah

c. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Syari’ah pada

Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalah Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (field research), yang dilaksanakan di

Ma’had Al-Jami’ah, UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah Mahasantriwati yang tinggal di

Asrama Putri  Ma’had Al-Jami’ah UIN Suska Riau .

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Analisa Fiqh Muamalah terhadap jual beli

produk Israel dan Amerika, serta persepsi mahasiswi khususnya

mahasantriwati Ma’had Al-Jami’ah terhadap jual beli tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi
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Menurut Suharsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek

penelitian.18 Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh

mahasantriwati yang tinggal di Mahad Al-Jamiah UIN Suska Riau yang

berjumlah 250 orang.

b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi

yang diteliti. Dalam Pengambilan sampel apabila dalam subyeknya kurang

dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan

penelitian populasi. Tetapi jika populasinya lebih dari 100 maka dapat

diambil 10% - 15%, atau 20% - 25% atau lebih.19 Dengan banyaknya

populasi, maka peneliti mengambil sampel hanya 30 orang saja. Sampel di

tentukan dengan menggunakan Random Smpling.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari : pertama, data primer,

yaitu data yang diperoleh langsung malalui mahasantriwati yang tinggal di

Ma’had Al-Jamiah yang bersangkutan. Kedua, data sekunder, yaitu data yang di

peroleh dari literatur-literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, maka penulis

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Aksara,
2002), h. 108

19Op.cit., h. 109
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a. Angket: pengumpulan data melalui angket yang berisikan sejumlah

pertanyaan yang diedarkan kepada mahasantriwatiMahad Al-Jamiah.

Angket tersebut terdiri dari pertanyaan tetutup ( pilihan jawaban angket

dicantumkan dalam angket).

b. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan

tentang aktivitas mahasantriwati Ma’had Al-Jami’ah dalam persepsi

mereka terhadap fatwa boikot produk Israel Amerika (studi kasus

mahasantriwati Ma’had Al-Jami’ah UIN SUSKA Riau)

c. Wawancara dilakukan terhadap beberapa orang pengurus/pembina

(Musyrifah) Ma’had Al-jami’ah tentang fatwa boikot produk Israel dan

Amerika menurut perspektif fiqh muamalah (studi kasus

mahasantriwati Ma’had Al-Jami’ah UIN SUSKA Riau).

6. Analisa Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis kualitatif. Pertama, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan

rangkaian angka. Data itu telah dikumpulkan melalui cara wawancara, observasi

dan dokumentasi lalu diproses, dicatat, dan dianalisis secara kualitatif dengan

tetap menggunakan kata-kata, yang disusun ke dalam teks yang diperluas.20

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai

tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak

diperolehnya lagi data atau informasi baru.

20Matthew B. Milles, and A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber
tentang Metode-Metode Baru. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), h. 16
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Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduc tion), penyajian data

(data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/

verification).21

F. Sistematika Penulisan

Agar tulisan ini mudah di baca dan dipahami, maka penulisannya dibagi

dalam beberapa bab, dan dalam setiap bab akan dibagi ke dalam beberapa sub

bahasan, yaitu sistematika penulisannya  adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, batasan

masalah,permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB  II:  Gambaran Umum Lokasi Penelitian ,Profil Ma’had Al-Jami’ah UIN

SUSKA Riau, yang memuat tentang Ma’had Al-Jamiah, Sejarah

Singkat tentang Mahad Al-Jamiah, Visi dan Misi, Program Kerja,

Struktur Organisasi.

BAB III: Landasan Teori, Sejarah Fatwa Boikot Produk Israel dan Amerika,

gambaran umum tentang jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan

syarat jual beli, jual beli yang bathil, hikmah jual beli.

BAB IV: Hasil Penelitian, Bagaimana persepsi Mahasantriwati Ma’had Al-

Jami’ah terhadap fatwa boikot produk Israel dan Amerika ?

21Ibid
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Bagaimana akibat dari persepsi Mahasantriwati Ma’had Al-Jami’ah

tentang fatwa boikot produk Israel dan Amerika ? Bagaimana Analisis

Fiqh Muamalah terhadap fatwa boikot produk Israel dan Amerika ?

BAB V  : Penutup yang berisikan kesimpulan dan Saran


