
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna, yang mencakup segala aspek

kehidupan, untuk menyusun dan mengatur amal, usaha, ibadah, muamalah,

politik, ekonomi dan sosial1. Dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam adalah

selamanya untuk mencapai kemaslahatan umat, menjaga hak-hak setiap individu,

keuntungan bukan tujuan satu-satu nya dalam sebuah usaha, tapi lebih berdasarkan

asas kemaslahatan umat2.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, perkembangan kegiatan

ekonomi dalam beragam bentuk dan macam nya juga turut mewarnai perkembangan

dunia usaha, bentuk- bentuk  transaksi bisnis dan kegiatan ekonomi berkembang pesat

seiring dengan perkembangan zaman3.

Muamalat mencakup semua aspek kehidupan manusia dalam

interaksinya dengan manusia lain, mulai dari masalah pernikahan, perdagangan

/ekonommi, sampai sosial politik.  Pada umumnya syariat Islam dalam bidang

muamalat hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang

sifatnya mendasar. Hal-hal rinci, detail dan teknis tidak diatur, tetapi

diserahkan pada manusia melaui proses ijtihad. Dengan demikian, bidang

1 Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1957),
Cet.ke -2, h.15.

2 Abdi Warman karim, Bank Islam dari Teori ke Praktek, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004), h.26

3 Umar Chapra. Masa depan ilmu ekonomi , (jakarta: Gema Insani Press,2001), h 42.



muamalat ini akan selalu berkembang sesuai dengan perubahan waktu dan

tempat.4

Salah satu bidang muamalat yang paling sering kita lakukan adalah jual

beli. Jual beli dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ba’a, yabi’u, bai’an.

Artinya, tukar menukar suatu barang dengan barang lain, uang dengan barang

atau sebaliknya, dengan syarat-syarat tertentu5.

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukum nya boleh berdasarkan firman

Allah SWT dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 275:




Artinya :
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba”( Q.S. Al Baqarah: 2: 275 )6.

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum transaksi muamalah adalah

diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya.  Sesuai

dengan firman Allah Q.S Yunus Ayat 59 :










Artinya :
“Katakanlah Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan
Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan
(sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan

4 Abdi Warman  Karim, Analisis Fiqh dan keuangan, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada,2010), cet.ke 7, h. 126

5 Khabib Bashori , Muamalat, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), h. 2
6 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahanya, (Surabaya: CV. Pustaka Agung

Harapan, 2006),  h. 58



izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja
terhadap Allah ?" (QS.Yunus: 59).7

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan

kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syari’ah juga mampu

mengakomodir transaksi modern yang berkembang8.

Sesungguhnya terdapat lapangan yang luas sekali dalam bidang

muamalah. Yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang

dilarang (haram), kemudian menghindarinya. Selain yang haram-haram

tersebut kita boleh menambahkan, mengembangkan, menciptakan, dan lain-

lain dangan kata lain adanya kreativitas dalam bidang muamalah. Namun

demikian, kreativitas ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh siapa

saja. Diperlukan perangkat ilmu-ilmu tertentu untuk dapat melakukan ijtihad,

karena itu, tugas ijtihad ini dipegang oleh para ulama9.

Dalam ekonomi Islam, jual beli pesanan dinamakan dengan konsep ba’i

al-al Istishna, dimana dalam kontrak jual beli ini, pembeli (mustasni’)

memesan barang  (mashnu’) kepada penjual (shani’) dengan kriteria yang jelas

dan pembayaran dapat diserahkan secara bertahap ataupun diakhir sesuai

dengan kesepakatan10.

Pada dasarnya Istihna’ merupakan transaksi jual beli cicilan pula

seperti transaksi Murabahah . Namun, berbeda dengan jual beli Murabahah

dimana barang diserahkan dimuka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam

7 Ibid h.289
8 Dimayauddin Djuwaini, pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2010), h xix
9 Abdi Warman Karim, op cit , h.9
10 Nurul Huda , lembaga Keuangan Islam,  (Jakarta: kencana 2010), h.52.



jual beli Istishna’ barang diserahkan dibelakang, walaupun uang nya dibayar

secara cicilan.  Dengan demikin metode Istihna’ dan murabahah sama saja

yang membedakan hanya waktu penyerahan barangnya. Dalam Istishna’

barang diserahkan dibelakang, yakni pada akhir periode pembiayaan. Hal ini

terjadi karena produk yang dipesan belum dibuat/ belum berwujud11.

Pada saat ini usaha dibidang pembuatan software ini cukup menjanjikan

dalam memperoleh penghasilan. Karena semakin banyaknya orang-orang

maupun lembaga pendidikan yang ingin kinerjanya lebih mudah  dan tidak

memakan waktu yang lama untuk melakukan suatu pekerjaan karena sudah

digantikan oleh program yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.

Cara pemesanan situs website yang dilakukan pada CV. Riau Citrasoft

di Pekanbaru yakni dengan cara pemesan atau klien melakukan penjelaskan

terlebih dahulu untuk produk dengan kriteria yang di inginkanya lalu pihak

perusahaan menyetujuinya akan tetapi dalam kontrak disebutkan bahwa klien

atau pemesan diminta untuk membayar uang muka terlebih dahulu sebesar

25% sampai 30% dari total harga yang telah ditawarkan, jumlah tersebut

dibayarkan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak. Lalu dilanjutkan

dengan cicilan hingga barang tersebut selesai dikerjakan dan diserahkan

kepada pemesan sesuai dengan waktu yang di sepakati12.

Pada CV. Riau Citrasoft ini menggunakan dua jenis sistem transaksi

dalam melakukan jual beli pesanan terhadap klien, yaitu :

11 Abdi Warman Karim, Op Cit, h. 126
12 Weli Andrian, Pimpinan CV. Riau Citrasoft, wawancara, Pekanbaru,  12 April 2014



1. Sistem jual beli putus, maksud dari sistem jual beli pesanan dengan cara ini

adalah pihak pemesan produk dari CV. ini seperti jual beli pesanan pada

umumnya, yakni apabila produk yang telah selesai dikerjakan  lalu

diserahkan kepada pemesan.

2. Sistem kontrak, maksud dari sistem kontrak ini adalah pemesan/klien

mendapatkan pelayanan dari  segi perawatan (maintenance) oleh pihak CV.

atas produk yang telah dibuatnya, apabila terjadi kerusakan sistem pada saat

menggunakan produk tersebut13.

Dalam proses pembuatan pesanan klien penulis memfokuskan

bagaimana pelaksanaan jual beli dengan sistem kontrak pada poin yang kedua,

terdapat kasus salah satu pihak melakukan pembatalan kontrak baik itu dari

pihak pemesan maupun dari pihak pembuat pesanan tersebut hal ini terjadi

karena dalam proses pembuatan pesanan tersebut tentu membutuhkan data-data

dari pihak pemesan hal ini sangat penting karena berkaitan dengan model dari

situs tersebut. Dan apabila terjadinya pembatalan kontrak maka uang muka

yang telah dibayarkan diawal akad tidak akan dipulangan kepada klien hal ini

karena sudah ketentuan dari perusahan.

Terdapat pemesan pada CV. ini telah menjanjikan melakukan

pembayaran atas produk yang telah dipesannya sesuai dengan waktu jatuh

tempo yang telah ditentukan  namun pada saat jatuh tempo pembeli tersebut

tidak membayar kewajibannya tersebut, sementara kesepakatan diawal akad

telah disepakati oleh kedua belah pihak  waktu pembayaran angsuran atas

13 Weli Andrian, pimpinan CV. Riau Citrasoft, Wawancara, Pekanbaru, 12 April 2014



produk yang telah dipesan, dengan berbagai macam alasan yang diberikan oleh

pemesan ke pada pembuat pesanan ini terhadap keterlambatan ataupun

penundaan pembayaran kewajibanya 14.

Sedangkan dilain pihak si pembeli terkadang mendapatkan masalah

terhadap produk yang telah diterimanya, seperti ada beberapa sistem yang error

pada saat dioperasikan. Kejadian tersebut tentu saja dapat menimbulkan

pertanyaan bagaimana pandangan Islam terhadap kondisi tersebut, sementara

dalam perjanjian dalam Islam sangat menekankan kesesuaian dalam melakukan

perjanjian.

Setelah mengamati kejadian antara pembeli/pemesan dan pembuat

pesanan diatas tersebut  maka penulis tertarik untuk melaukan penelitian

terhadap kasus tersebut yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul

’’IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA’ DALAM PEMESANAN

PEMBUATAN SITUS WEBSITE PADA CV. RIAU CITRASOFT

PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM”.

B. Batasan Masalah

Dari persoalan diatas serta waktu dan kemampuan  yang terbatas maka

dalam penelitian ini hanya memfokuskan bagaimana implementasi akad

Istishna’ dalam pemesanan pembuatan  situs website pada CV. Riau Citrasoft

di Pekanbaru menurut ekonomi Islam.

14 Weli Andrian, Pimpinan CV. Riau Citrasoft, wawancara, Pekanbaru, 13 April 2013



C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad Istishna’ dalam pengerjaan situs website

antara pemesan dan pemilik usaha pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru ?

2. Bagaimana  kendala  dalam pelaksanaan akad istishna’ dalam pengerjaan

pesanan klien pada CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru ?

3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan bai’ al

istishna’ terhadap pemesanan pembuatan situs website pada CV. Riau

Citrasoft di Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitan

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad istishna’ antara klien

dan pihak perusahaan pada CV. Riau citrasoft Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui apa saja kendala  dalam pelaksanaan akad istishna’

antara klien dan pihak perusahaan pada CV. Riau citrasoft Pekanbaru .

c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap

pelaksanaan akad istishna’ antara klien dan pihak perusahaan pada CV.

Riau Citrasoft di Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana

Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

b. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan keIslaman

khususnya dalam hal jual beli pesanan dan  kerjasama dalam Islam.



c. Sebagai sumbangan informasi maupun pertimbangan dan perbandingan

bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

3. Metode Penelitian

a. Lokasi

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di jl.

Cempedak No.61 A, Lt 2, Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan

Damai, Pekanbaru. Penulis meneliti di lokasi ini karena pada CV ini telah

terjadi kasus yang perlu untuk  diteliti  sejauh mana model pemesanan.

Dan penulis ingin menggali lebih dalam sejauh mana model transaksi

antara pemilik usaha (yang membuatkan pesanan) dan klien yang

membutuhkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

b. Subjek dan Objek

a) Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan CV. Riau

Citrasoft beserta karyawan yang bekerja pada CV tersebut.

b) Objek  penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah

bagaiman pelaksanaan akad Istishna’ dalam pembuatan pemesanan

situs website menurut ekonomi Islam antara pihak CV. dan pihak

pemesan/klien.

c. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari

1 orang Pimpinan perusahaan dan 9 orang anggota bawahan dari direktur



tersebut. Dan dari jumlah keseluruhan tersebut yanhg dijadikan sebagai

sampel dalam penelitian ini, metode dalam penentuan jumlah populasi

dan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive

sampling, yaitu sampel yang diambil berdasarkan adanya pihak yang

berkaitan

d. Sumber Data

a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pimpinan CV.

Riau Citrasoft melalui wawancara dan arsip-arsip yang berkaitan

dengan penelitian ini.

b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-

dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan

pembahasan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data

sebagai berikut:

a) Interview atau wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara menggali dan menemukan

informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada

informan.

b) Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang melakukan dengan mempelajari

dokumen-dokumen atau arsip yang berasal dari CV. Riau Citrasoft

Pekanbaru yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.



c) Literatur Perpustakaan

Yaitu dengan cara melakukan telaah pustaka, hal ini memudahkan

penulis untuk melengkapi data yang terkumpul.

F. Metode Analisa Data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya penulis

mengalisa data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Yaitu

menganlisa data atas dasar-dasar persamaan jenis data, kemudian data tersebut

dikembangkan dan diuraikan sehingga  diperoleh gambaran yang jelas dan utuh

tentang masalah yang akan diteliti.

Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan

dalam penelitian, kemudian data tersebut  disusun dengan menggunakan

metode :

a. Metode Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan

menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil

kesimpulan secara khusus.

b. Metode Induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus,

kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

c. Metode deskriftif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan

secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.



G. Sistematika Penulisan

BAB I   PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi

penelitian, yang mencakup sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur

organisasi dan produk-produk yang dihasilkan.

BAB III  TINJAUAN PERPUSTAKAAN

Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan dengan pengertian

istishna’ ,syarat-syarat istishna’, rukun istishna’, dasar hukum istishna’,

sifat akad istishna’.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang hasil penelitian dan

pembahasan yang meliputi tentang pelaksanaan akad Istishna’ antara

pemilik usaha (software house ) dengan klien menurut ekonomi Islam,

serta apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak CV dalam pengerjaan

pesanan dari klien.

BAB V  PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil

penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi

masa yang akan datang.


