
ANALISA PENERAPAN AKAD ISTIṢNᾹ’ PADA KPR SYARIAH 

AL MADANI VILLAGE KARANGANYAR 

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi 

Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

Oleh: 

Mohammad Ridho Zahrohy 

NIM: I000140015 

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2018 



 i 



 ii 



 iii 



 1 

ANALISA PENERAPAN AKAD ISTISHNᾹ’ PADA KPR SYARIAH AL 

MADANI VILLAGE KARANGANYAR 

ABSTRAK 

Kredit Pembiayaan Rumah merupakan suatu kegiatan dimana suatu 

lembaga memberikan kemudahan kepada konsumen yang berkeinginan 

memiliki rumah tanpa harus membayar secara cash, tetapi dengan cara 

mengangsur. Seiring dengan berjalannya waktu, munculah program KPR 

dengan sistem syariah seperti yang dilakukan oleh KPR Syariah Al Madani 

Village Karanganyar. Konsumen  memesan rumah dengan melakukan 

pembayaran uang muka sebesar 30% dimana uang tersebut digunakan untuk 

membangun rumah. Setelah pembayaran dilakukan kedua pihak melakukan 

akad Istiṣnā’. Setelah akad dilakukan, pihak pembuat mulai melakukan proses 

pembuatan rumah pesanan dan pihak konsumen mulai membayar angsuran 

rumah. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah konsep penerapan akad Istiṣnā’ pada KPR Syariah Al Madani 

Village serta apakah akad Istiṣnā’ yang diterapkan telah sesuai dengan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional atau belum. Hal ini yang mendorong peneliti untuk 

meneliti secara mendalam tentang “Analisa Penerapan Akad Istiṣnā’ pada KPR 

Syariah Al Madani Village Karanganyar”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep penerapan akad 

Istiṣnā’ pada KPR Syariah ini dan kesesuaian akad Istiṣnā’ dengan Fatwa DSN-

MUI No 06 tahun 2000 tentang akad Istiṣnā’. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara 

(interview) dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode deduktif. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa KPR Syariah Al Madani 

Village telah menerapkan akad Istiṣnā’ yang sesuai dengan fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 yang 

menjelaskan tentang akad Istiṣnā’. 

Kata kunci: Akad Istiṣnā’, KPR Syariah , dan DSN-MUI 

ABSTRAC 

Home Financing Loans is an activity where an instution provides 

convience to consumers who wish to have a home without having to pay in cash, 

but by installments. Over time, emerged a contract program with the sharia 

system as cunducted by KPR Syariah Al Madani Village Karanganyar. 

Consumers order a house by making a down payment of 30% where the money 

is used to build a house. After payment is made both parties commit  Istiṣnā’ 

contract. After the contract is done, the makers begin to make the process of 
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making the house order and the consumer began to pay home installments. The 

formulation of the problem in this research is how the concept of Istiṣnā’ 

implementation of the contract on KPR Syariah Al Madani Village and wheter 

Istiṣnā’ contract applied is in accordance with the National Sharia Board Fatwa 

or not. This encourages researchers to examine in depth the “Istiṣnā’ contract 

Appraisal Analysis” on KPR Syariah Al Madani Village Karanganyar”. 

The purpose of this study is to know the concept of Istiṣnā’ application of 

contracts on this Syariah KPR and Istiṣnā’ contract confermance with the Fatwa 

DSN-MUI No. 06 of 2000 on Istiṣnā’ contract. The type of research used is field 

research with the qualitative descriptive approach. The method used in data 

collection is an interview and documentation. The analysis used is a deductive 

method. The result of this research can be conclude that KPR Syariah Al Madani 

Village has implemented Istiṣnā’ contract which is in accordance with the Fatwa 

of National Sharia Council of Indonesian Council of Ulama No. 06/ DSN-

MUI/IV/2000 which explains Istiṣnā’ contract. 

Keywords: Istiṣnā’ Contract, KPR Syariah. And DSN-MUI 

1. PENDAHULUAN

KPR merupakan salah satu program yang diluncurkan lembaga keuangan 

di Indonesia untuk memudahkan para nasabah memiliki rumah dengan sistem 

kredit sehingga nasabah bisa mendapatkan rumah yang sesuai dengan 

keinginannya dalam jangka pendek. Seiring dengan berjalannya waktu 

munculah perusahaan-perusahaan yang menyediakan pelayanan KPR syariah 

tanpa melalui lembaga keuangan atau perbankan, karena tidak semua dari 

kalangan masyarakat yang ingin memiliki rumah tanpa ada ikatan dengan bank. 

Kemudian munculah program KPR syariah dengan beberapa fasilitas yang ada 

yang membuat para konsumen merasa lebih nyaman karena terhindar dari 

ketentuan-ketentuan bank. Salah satunya adalah KPR Syariah Al Madani Village 

Karanganyar yang beralamatkan di Sroyo, Jaten Karanganyar. Dalam 

menjalankan program ini KPR syariah Al Madani Village menggunakan satu 

akad saja yaitu akad jual beli Istiṣnā’. Hal ini juga didasari oleh fatwa Dewan 

Syariah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 yang berkaitan tentang akad 

Istiṣnā’. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan 

fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli Istiṣnā’, yaitu jual beli dalam 

bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kreteria, persyaratan dan 
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harga tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, musthani’) dan penjual 

(pembuat, shani’).1 Oleh karena itu Dewan Syariah Nasional memandang bahwa 

perlunya penggunaan akad Istiṣnā’ dalam jual beli baik didalam perbankan 

maupun non perbankan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti terinspirasi untuk melakukan 

sebuah penelitian dengan fokus penelitian yaitu akad Istiṣnā’ yang dilakukan 

oleh pihak KPR Syariah Almadani Village. Fokus penelitian yang dilakukan 

ialah tentang bagaimana konsep penerapan akad Istiṣnā’ pada KPR Syariah ini 

dan Apakah Akad Istiṣnā’ yang diterapkan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 

Nomor 06 Tahun 2000 tentang akad Istiṣnā’. Sehingga peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Analisa Penerapan Akad Istiṣnā’ pada KPR Syariah Al 

Madani Village. 

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah 

penerapan konsep akad Istiṣnā’ pada KPR Syariah Al Madani Village 

Karanganyar dan apakah penerapan konsep akad Istiṣnā’ telah sesuai 

berdasarkan fatwa DSN-MUI? 

 Adapun tujuan pada analisa penelitian kali ini adalah: untuk mengetahui 

bagaimana penerapan konsep akad Istiṣnā’ pada KPR syariah Al Madani Village 

Karanganyar dan untuk mengetahui kesesuaian konsep akad Istiṣnā’ pada KPR 

Syariah Al Madani Village dan kesesuaian akad Istiṣnā’ berdasarkan Fatwa 

DSN-MUI. 

2. METODE PENELITIAN

Ditinjau dari tema pembahasan, peneliti ingin melakukan penelitian 

menggunakan metode lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu metode 

pengumpulan data dalam peneliatian deskriptif kualitatif tanpa mengharuskan 

penulis untuk memiliki pengetahuan mendalam terhadap literatur yang 

digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak penulis. Penelitian lapangan biasa 

1 Ichwan Sam (Penyunting), Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah 

Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 73. 
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dilakukan untuk menentukan tujuan penelitian berdasarkan konteks. Objek 

penelitian ini adalah KPR Syariah Al Madani Village Karanganyar.2 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai 

bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap 

peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis. 

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan 

melakukan wawancara pada tanggal 20 Juli 2018 bersama Bapak Kisno selaku 

Pemilik dari KPR Al Madani Village Karanganyar. Dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data yang didapatkan dari sumber terpercaya yang bertujuan untuk 

memperkuat data wawancara yang dilakukan. 

Dari data-data yang terkumpul, peneliti melakukan analisa dengan 

menggunakan metode kualitatif tanpa menggunakan data statistik dan dalam 

penulisan peneliti juga menggunakan metode deduktif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini konsep Istiṣnā’ yang dimaksud dalam KPR Syariah ini 

adalah akad Istiṣnā’ jual beli bukan akad Istiṣnā’ Ijarah. Pada akad ini terdapat 

hukum-hukum dan ketetapan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Agar 

akad Istiṣnā’ menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat, rukun 

Istiṣnā’ ada tiga: 

1. Dua orang yang melakukan akad

2. Ijab dan qabul

3. Obyek akad

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penulisan Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali 

Press, 2001), hlm. 12 
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Sedangkan syarat khusus Istiṣnā’ terkait penjual dan pembeli adalah: 

1. Harus jelas spesifikasinya

2. Barang pesanan berada dalam tanggungan penjual yang

kemudian diserahkan kepada pembeli berdasarkan waktu yang

telah ditetapkan pada akad

3. Barang tersebut ialah barang yang dibuat atau melalui proses

pembuatan, perakitan, pembentukan, dan pembangunan

4. Barang tersebut berasal dari penjual. Sebab jika barang berasal

dari pembeli maka akad tersebut menjadi akad ijarah karena

obyek akadnya adalah akad kerja saja

Setelah memenuhi semua syarat maka akad Istiṣnā’ menjadi sah dan 

kemudian dapat dilangsungkan akad nya. Dalam hal ini pihak pembuat dan 

pembeli memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati. Dan apabila akad sudah 

terjadi dan sudah melakukan perjanjian, maka kedua pihak tidak bisa 

membatalkan akad sepihak. Karena Istiṣnā’ sifat hukumnya mengikat, sesuai 

dengan DSN bahwa segala ketentuan yang berlaku pada akad salam berlaku juga 

pada akad Istiṣnā’. Karena dalam akad tersebut apabila salah satu pihak 

membatalkan akad maka akan menimbulkan dampak kerugian terhadap pihak 

lainnya. Maka dari itu semua ketetapan-ketetapan yang sudah tertulis ditanda 

tangani kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan sukarela.  

Selanjutnya semua hal-hal yang berkaitan tentang akad Istiṣnā’ yang 

ditetapkan berdasarkan fatwa DSN-MUI telah diterapkan pada KPR Syariah Al 

Madani Village. 

Sesuai dengan ketentuan pertama, pihak KPR Syariah ini telah 

menerapkan poin pertama yang berkaitan tentang pembayaran. Pihak KPR 

Syariah ini telah menerapkan ketentuan tentang pembayaran. Pihak KPR telah 

menentukan alat bayar yang digunakan dan tempo waktu yang ditetapkan. Pihak 

KPR menentukan pembayaran uang muka sebesar 30% atau pembayaran cash 

diawal sebagai pengikat perjanjian. Yang selanjutnya angsuran yang telah 

ditetapkan waktu pembayarannya. 
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KPR Syariah Al Madani Village telah menerapkan ketentuan kedua yang 

berkaitan tentang barang. Pihak KPR Syariah Al Madani telah menentukan 

barang yang menjadi obyek akad. Dalam hal perjanjian akad, pihak KPR telah 

menentukan ciri-ciri barang yang yang dijadikan obyek hutang. Pihak KPR juga 

telah menjelaskan spesifikasi dari barang tersebut sesuai dengan pesanan 

pembeli.  

Pihak KPR juga telah menentukan penyerahan barang pesanan sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan diawal perjanjian. Pihak KPR juga telah 

menetapkan status barang bahwa barang yang sudah dipesan tidak boleh untuk 

dijual kepada pihak lain selama akad masih berlangsung.  

Pihak KPR telah menetapkan bahwa saat akad berlangsung pihak pembeli 

tidak bisa merubah barang pesanan atau spesifikasi barang yang sudah 

ditentukan terkecuali sudah ada kesepakatan  antara pihak penjual dan pembeli. 

Pihak KPR juga telah menetapkan hal berkaitan tentang hak khiyar. Dalam 

hal barang apabila barang pesanan tidak sesuai spesifikasi yang ada maka pihak 

pemesan berhak membarikan tempo waktu kepada pihak KPR untuk merubah 

spesifikasi pesanan sesuai dengan spesifikasi yang tertera di perjanjian. Dan 

pada masa tempo itu pihak pemesan tidak dapat menerima barang dan meminta 

kompensasi finansial kepada pihak KPR, sebab jika itu terjadi maka artinya telah 

terjadi dua jual beli dalam satu jual beli. Kemudian apabila pihak pemesan 

menolak barang tersebut dan meminta uang kembali maka akad Istiṣnā’ menjadi 

batal. 

Pihak KPR telah menerapkan ketentuan ketiga mengenai hal-hal lain yang 

berkaitan dengan akad Istiṣnā’. Pada hal ini, pihak KPR Syariah telah 

menetapkan bahwa akad Istiṣnā’ yang dilakukan oleh pemesan dan pembuat 

merupakan akad yang mengikat. Hal ini dilakukan berdasarkan fatwa DSN-MUI 

bahwa syarat yang terdapat pada akad salam diaplikasikan dalam akad Istiṣnā’. 

Dan agar tidak ada pihak yang dirugikan karena batalnya akad yang berlangsung. 
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Pihak KPR juga telah menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan ganti 

rugi dan penyelesaian masalah perselisihan. Apabila terjadi perselisihan antara 

pihak pembuat dan pemesan maka kedua belah pihak menyepakati untuk 

menyelesaikan masalah secara kekeluargaan melaluai musyawarah dan mufakat 

yang tetap mengacu kepada ketentuan hukum syara’. Apabila tidak terjadi 

mufakat maka kedua pihak bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga untuk 

menjadi hakim. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian di KPR Syariah Al Madani Village yang 

berlokasi di Sroyo, Jaten Karanganyar, kemudian menganalisis penerapan akad 

Istiṣnā’ pada KPR Syariah tersebut, maka peneliti mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

4.1.1 Dalam hal penerapan akad Istiṣnā’, terdapat beberapa poin-poin 

penting yaitu: 

a. Bapak Kisno selaku pihak pembuat (ṣāni’) dan Ibu Putri Wulan

selaku pemesan (mustaṣni’) yang melakukan akad.

b. Rumah yang dipesan oleh Ibu Putri Wulan yang beralamatkan di

Beluk Kidul, Sroyo, Jaten, Karanganyar yang merupakan objek

akad Istiṣnā.

c. Berlangsungnya akad Istiṣnā yaitu Ibu Putri memesan sebuah

rumah dengan type 30/60 kepada Bapak Kisno dengan

melakukan pembayaran uang muka sebesar 30% dari harga

rumah keseluruhan dan kemudian dilanjutkan dengan angsuran

rumah tersebut.

d. Penyerahan rumah kepada Ibu Putri pada bulan Desember 2018.

4.2.1 kesesuaian akad Istiṣnā yang telah diterapkan oleh pihak KPR 

Syariah Al Madani Village berdasarkan ketentuan yang telah 

ditetepkan oleh Dewan Syariah Nasional yang berkaitan tentang akad 

Istiṣnā adalah sebagai berikut: 
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a. ketentuan alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan

transaksi pembayaran rumah.

b. penjelasan secara jelas spesifikasi rumah yang akan dibuat

berikut dengan fasilitas-fasilitas yang didapatkan.

c. penyerahan rumah yang telah ditentukan waktu penyerahannya.

d. peyelesaian masalah hak Khiyar apabila terjadi perselisihan

antara pihak KPR Syariah Al Madani Village dengan pihak

pemesan.

4.2 Saran 

Dari kesimpulan yang telah peneliti uraikan diatas, perlu kiranya peneliti 

memberikan saran-saran sebagai masukan kepada para pihak diantaranya: 

4.2.1. Bagi pihak KPR Syariah Al Madani village hendaknya benar-

benar menerapkan konsep syariah dan memahami betul hukum 

syariat yang berkaitan dengan jual beli khususnya akad yang 

digunakan dalam pembuatan rumah. 

4.2.2. Saran bagi para masyarakat yang ingin menggunakan program 

KPR, peneliti menyarankan agar menggunakan KPR dengan 

metode syariah agar terhindar dari segala macam unsur riba. Dan 

peneliti menyarankan agar kita semua hendaknya mengetahui 

segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum syara’ 

dikarenakan segala hal yang ada dalam kehidupan ini tidak lepas 

dari hukum syariat. 
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