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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran Islam tentang jual  beli  terdapat  dalam buku-buku 

fikih. Ide dan pendapat para ulama tentang berbagai hal mereka tuangkan 

dalam  tulisan.  Biasanya  mereka  memiliki  juru  tulis  yang  menuliskan 

dengan  baik  apa  yang  mereka  inginkan.  Begitu  pula  tulisan  yang 

mencerminkan gagasan seorang ulama bisa disadur oleh para muridnya 

dalam sebuah majelis atau pengajian.

Pembahasan fikih biasanya terbagi menjadi dua bagian besar 

yaitu  ibadah  dan  muamalah.  Pembahasan  ibadah  sejak  zaman  Nabi 

hingga sekarang tidaklah pernah berubah dalam prinsip dan pelaksanaan. 

Sedangkan muamalah merupakan bahasan yang sangat luas. Islam hanya 

mengatur  prinsip-prinsip  pokok  yang  harus  ada  dalam  aktifitas 

muamalah.  Teknis  pelaksanaan  dalam  bebarapa  aktifitas  muamalah 

diserahkan sesuai  dengan perkembangan manusia  dalam teknologi  dan 

kebutuhan.

Fikih  muamalah  mengalami  perkembangan  seiring 

perkembangan  zaman  dan  kemajuan  manusia  dalam  berbagai  bidang. 

Fikih muamalah sejak zaman Rasulullah telah berkembang dengan pesat. 

Banyaknya  daerah  taklukan  yang  berada  di  bawah  panji  Islam 

menimbulkan  beberapa  problematika  baru.  Setiap  daerah  memiliki 
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budaya  yang  sudah  turun  temurun   mereka  warisi.  Islam  menghapus 

semua  hal  yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  yang  harus  ada 

dalam  setiap  muslim  seperti  prinsip  tauhid  atau  mengesakan  Allah 

sebenar-benarnya  yang  bertentangan  dengan  semua  hal  yang  berbau 

kesyirikan. Semua kedzaliman yang mungkin terjadi dalam setiap akad 

juga harus dilenyapkan. Hal ini sesuai dengan Al Qur’an :

                        

            … 

"Hai orang-orang yang beriman,  janganlah kamu saling memakan 

harta  sesamamu dengan jalan yang tidak dibenarkan,  kecuali  dengan 

jalan 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)

Jual  beli  merupakan  aktifitas  yang  dihalalkan  Allah.  Setiap 

muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan 

sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. 

Jual  beli  memiliki  bentuk  yang bermacam-macam. Jual  beli 

biasanya  dilihat  dari  cara  pembayaran,  akad,  penyerahan  barang  dan 

barang yang diperjualbelikan.  Islam sangat memperhatikan unsur-unsur 

ini dalam transaksi jual beli. Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual 
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beli.  Beberapa  hal  semacam  kedzaliman,  kecurangan,  ketidakjelasan 

barang  yang  diperjualbelikan  diharamkan  dalam  jual  beli.  Sebaliknya 

keadilan, menyempurnakan takaran dan tidak menutupi cacat yang bisa 

mengurangi  keuntungan  harus  dijaga.  Rasulullah   telah  memberikan 

contoh  yang  sangat  agung  dalam  membimbing  umatnya.  Rasulullah 

pernah memeriksa barang dagangan seseorang dan mendapati  tetetasan 

air  dari  barang  dagangannya  yang  berupa  makanan.  Kemudian  beliau 

memeriksa  dan  menanyakan  mengapa  ia  melakukan  itu.  Kemudian 

Rasulullah  memerintahkan  untuk  meninggalkan  perbuatan  tersebut 

karena menutupi cacat barang dagangannya. Berikut petikan hadisnya :

 ع�ن� أ�ب�ي هر�ي�ر�ة� أ�ن� ر�سول� الل�ه� ص�ل�ى الل�ه ع�ل�ي�ه� و�س�ل�م� م�ر� ع�ل�ى صب�ر�ة� ط�ع�ام

  �ل7 ف�ق�ال� م�ا ه�ذ�ا ي�ا ص�اح�ب� الط�ع�ام� ق�الب8ل8لف�أ�د�خ�ل� ي�د�ه ف�يه�ا ف�ن�ال�ت� أ�ص�اب�عه

 أ�ص�اب�ت�ه الس�م�اء? ي�ا ر�سول� الل�ه� ق�ال� أ�ف�ل ج�ع�ل=ت�ه ف�و�ق� الط�ع�ام� ك�ي� ي�ر�اه الن�اس

م�ن� غ�ش� ف�ل�ي�س� م�نCي
Dari Abu Hurairah Bahwasanya Rasulullah  melewati setumpuk makanan 

(yang dijual) kemudian beliau  memasukkan tangannya dan mendapati di  

dalamnya sesuatu yang basah, kemudian beliau bersabda : " Apa ini  

wahai pemilik makanan ? " penjual itu berkata : " Terkena hujan wahai  

Rasulullah", Rasulullah  bersabda : " Apakah tidak lebih baik engkau 

letakkan di atas supaya pembeli tahu, barang siapa yang menipu bukan 

termasuk golonganku" (H.R. Muslim No : 147)
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Perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya belum 

terbayangkan  semakin  meluas.  Macam-macam  perdagangan  komoditi 

baru  yang  sebelumnya  tidak  diperdagangkan,  cara  dan  sarana 

perdagangan  yang  semakin  mudah  dan  bermacam-macam.  Dengan 

menggunakan  internet  seseorang  bisa  bertransaksi  dengan  orang  yang 

sangat  jauh dihadapannya.  Dalam sehari  barang-barang dengan mudah 

berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sarana transportasi 

yang sangat beragam. Barang-barang sederhana yang hanya bisa dibuat 

dengan tangan sekarang dapat dibuat dengan mesin dalam waktu yang 

sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak. 

Salah satu perkembangan dalam akad perdagangan adalah 

istishna’.  Transaksi  jual  beli  istishna’  merupakan  kontrak  penjualan 

antara  mustashni’ (pemesan)  dan  shani’ (pembuat).  Dalam kontrak ini 

shani’ menerima pesanan dari  mustashni'  untuk membuat barang yang 

diinginkan. Akad ini lahir karena ada kebutuhan yang berbeda antara satu 

orang dengan yang lain (Az Zarqo,1995 : 11 ). Bahkan menurut Az Zarqo 

Rasulullah telah melakukan istishna’ ketika memesan cincin yang beliau 

pakai  sebagai  cap.  Perdagangan  dengan  cara  istishna’  menjadi  sangat 

penting  karena  banyak  transaksi  perdagangan  berjalan  dengan 

pengembangan akad ini. 

Dalam  kurun  waktu  yang  lama  akad  ini  dianggap  menjadi 

bagian dari salam. Hal ini bisa dilihat dari pemahaman yang terjadi pada 

tiga  madzhab  yaitu  Maliki,  Syafi’i  dan  Hambali.  Sedangkan  pada 
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Madzhab  Hanafi  akad  istishna’  adalah  jual  beli  tersendiri  lepas  dari 

salam. Terlepas dari itu semua semua madzhab melihat dua macam jual 

beli ini adalah perkecualian yang diberikan Rasulullah. 

Dalam skripsi ini akan dibahas bagaimana pemikiran Musthofa 

Ahmad Az Zarqo tentang jual  beli  istishna’.  Pandangan beliau  sangat 

penting  karena  penulis  melihat  kapasitas  beliau  sebagai  salah  satu 

ilmuwan  yang  menguasai  ilmu  fikih.  Beliau  dikenal  sebagai  ulama 

kontemporer dan lebih terkenal dengan bukunya Al Fiqhu fi Tsaubihi Al  

Jadid. Beliau merupakan salah satu ulama dari kalangan Madzhab Hanafi 

yang terkemuka.

Tulisan-tulisan beliau dalam ekonomi Islam sangatlah penting 

dikaji. Latar belakang pendidikan beliau dalam syariah maupun hukum 

positif barat telah membuktikan kapababilitas beliau dalam pembahasan 

ekonomi  Islam  yang  komprehensif.  Pemikiran  beliau  memberikan 

kontribusi yang sangat positif bagi perkembangan ekonomi Islam dewasa 

ini. 

Dalam  pembahasan  istishna’  ,  beliau  tidak  hanya  melihat 

buku-buku  lama  dan  pendapat  ulama  dulu  saja  bahkan  memberikan 

tambahan.  Seperti  mengkritisi  pengertian  yang  disampaikan  Imam  Al  

Kasani maupun  Majallatul  Ahkam Al  Adliyah  dalam definisi  istishna' 

yang paling  tepat.  Demikian  pula  beliau  memberikan  penjelasan  tidak 

adanya penjelasan khusus tentang tanggung jawab pembuat barang atas 

cacat yang mungkin ada dalam komoditi yang diperdagangkan.
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Jual beli Istishna’ menurut qiyas adalah jual beli barang yang 

belum ada (Al Bai’ Al Ma’dum).  Rasulullah melarang jual beli ma’dum. 

Salah satu yang menjadi alasan mengapa jual beli ini dibolehkan adalah 

dengan  istihsan (Az  Zuhaily.1985:357).  Bagaimana  proses  istihsan 

menjadi dasar dibenarkannya istishna’ juga menjadi salah satu bahasan 

penelitian.

Mengingat sangat pentingnya pengetahuan yang cukup bagi 

pelaku ekonomi syariah saat ini,  maka sumbangan pemikiran Mushofa 

Ahmad Az Zarqo dalam pembahasaan jual beli istihna’ sangat diperlukan. 

Pembahasaan  yang cukup komprehensif  diharapkan mampu menjawab 

beberapa  permasalahan  yang  mungkin  timbul  dalam  transaksi 

perdagangan ini.

B. Penegasan Istilah

Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  beberapa  kata 

kunci  sebagai  bentuk  rumusan  judul  skripsi  ini.  Agar  tidak  terjadi 

kerancuan dalam memaknainya ,  maka penulis memberikan penegasan 

batasan terhadap istilah yang digunakan dalam kajian  sebagai berikut :

1. Pemikiran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:768) disebutkan bahwa 

pemikiran adalah  cara,perbuatan atau proses berpikir, dapat berarti 

suatu buah yang mahal sekali 
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2. Musthofa Ahmad Az Zarqo

Musthofa Ahmad Az Zarqo adalah salah seorang ulama fiqih yang 

sangat  memiliki  pengaruh  di   zaman  ini,  dilahirkan  di  kota  Halb 

Syiria pada tahun  1322 H (1904 M). Ayahnya adalah seorang ahli 

fikih  Syaikh  Ahmad  Az  Zarqo  penulis  Kitab  Syarh  Al  Qowaid  Al  

Fiqhiyah (Syarah Kaidah Fiqih) . Kakeknya  Syaikh Muhammad Az 

Zarqo. Keduanya merupakan ahli fiqh dari kalangan mazhab Hanafi 

(www.ar.wikepedia.org) 

3. Jual Beli

Jual  beli  dalam bahasa  istilah  fikih  disebut  dengan  al  bai’  dalam 

bahasa Arab terkadang digunkan untuk pengertian lawannya, yakni 

kata asy syira (beli).  Dengan demikian kata al bai’  berarti jual beli. 

Secara  terminologi  terdapat  beberapa  definisi  jual  beli  yang 

dikemukakan  oleh  ulama  fikih  .  Sekalipun  substansi  dan  tujuan 

masing-masing  definisi  adalah  sama,  yaitu  tukar  menukar  sesuatu 

dengan  cara  tertentu  atau  tukar  menukar  sesuatu   dengan  yang 

sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli (al buyu’)  adalah 

pertukaran  harta  atas  dasar  saling  rela  atau  memindahkan  milik 

dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah) 

4. Istishna’

Berasal  dari  kata ص8ن8ع    (shana'a) yang  artinya  membuat  kemudian 

ditambah huruf  alif, sin dan  ta’ menjadi  ن8عIت8صIسMا   (istashna'a)  yang 

berarti  meminta  dibuatkan  sesuatu.  Transaksi  jual  beli  istishna’ 
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merupakan  kontrak  penjualan  antara   mustashni’ (pembeli  )  dan 

shani’ (pembuat barang/penjual). Dalam kontrak ini shani’ menerima 

pesanan dari mustashni’. Shani’ lalu berusaha sendiri ataupun melalui 

orang  lain  untuk  membuat  mashnu’ (pokok  kontrak)  menurut 

spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya  kepada mustashni’. 

Kedua belah  pihak  bersepakat  atas  harga  serta  sistem pembayaran 

(Antonio,1999:145)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan  penegasan  istilah 

yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian  adalah  bagaimana  pemikiran  Musthofa  Ahmad  Az  Zarqo 

dalam  jual beli istishna’ ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan  penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  pemikiran  Musthofa 

Ahmad Az Zarqo yang berkaitan dengan hukum jual beli istishna’

2. Manfaat

a. Secara  teoritis  :  Dapat  memperkaya  khazanah  pemikiran 

keislaman  pada  umumnya  civitas  akademika  Fakultas  Agama 

Islam  Jurusan  Syari'ah  pada  khususnya.  Selain  itu  diharapkan 

menjadi  stimulus  bagi  penelitian  selanjutnya  sehingga  proses 
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pengkajian  akan  terus  berlangsung dan  akan memperoleh  hasil 

yang maksimal.

b. Secara  praktis  :  dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat  umum, 

sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah, selain itu juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam 

dalam acuan pelaksanaan jual beli istishna’ yang sesuai dengan 

syariat.

E. Kajian Pustaka

Pemikiran  ulama  tentang  jual  beli  sangatlah  beragam. 

Masing-masing memiliki  hujjah dan  argumen yang mendukung semua 

pendapat mereka. Secara garis besar ulama fikih terbagi menjadi empat 

aliran/madzhab besar dalam fikih. Madzhab yang dimasud adalah Hanafi, 

Maliki,  Syafi’i  dan  Hambali.  Setiap  madzhab  memiliki  buku  rujukan 

dalam rangkaian pemikiran fikih. Selain itu ada beberapa Madzhab lain 

seperti Sufyan Ats Tsauri, Dzahiri dan Al Auza’i. 

Dalam  buku-buku  Fikih  selain  Madzhab  Hanafi,  jual  beli 

istishna’  tidaklah  dikenal  atau  tidak  disebutkan  sebagai  jual  beli  yang 

terpisah dari jual beli yang lain. Bahkan mereka hanya memasukan jual 

beli istishna’ dalam jual beli salam. Misal buku Mulakhos Fiqh karya Dr 

Sholih  Fauzan dalam  pembahasan  jual  beli  tidak  menyebutkan 

pembahsan  istishna’.  Hal  ini  tidaklah  tanpa  alasan  yang jelas,  bahkan 

mereka  memastikan  istishna'  adalah  bentuk  khusus  dari  salam.  Maka 
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tidak salah kiranya penulis memperhatikan dalam skripsi ini pembahasan 

tentang salam.

Dalam  Fatwa  yang  dikeluarkan  Dewan  Syariah  Nasional 

(DSN)  Nomor  06/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Jual  Beli  Istishna’ 

disebutkan beberapa ketentuan tentang barang, pembayaran dan ketentuan 

yang tidak jauh berbeda dengan jual  beli  salam.   Hal  ini  memberikan 

asumsi bahwa istishna’ hampir sama dengan salam.

Selama  mengadakan  penelitian,  penulis  menjumpai 

pembahasan yang khusus tentang jual beli ini. Salah satu yang ada adalah 

Bahs ‘Aqd Al Istishna’ tulisan Abu Zaid yang di  download dari internet 

dan  makalah  yang  ditulis  Musthofa  Ahmad  Az  Zarqo  sendiri  dalam 

pembahasan istishna’.  Dalam buku-buku ekonomi Islam, istishna’ juga 

disebutkan tapi dalam bagian kecil pembahasan seperti buku Bank Islam 

Analisis Fikih dan Keuangan (Adiwarman Karim) , Sistem dan Prosedur 

Operasional Bank Islam (Muhammad) dan  Bank Syariah dari Teori ke  

Praktek (M Syafi’i Antonio)

F. Kerangka Teoritis

Jual  beli  adalah  aktifitas  yang  dihalalkan  selama  menjaga 

ketentuan-ketentuan  syariah  yang  berlaku  dalam hukum Islam.  Segala 

produk hukum yang ada  bertujuan menjaga hak-hak yang seharusnya 

didapatkan seorang muslim. Tidak ada  kedzaliman ataupun kecurangan 

adalah  salah  satu  prinsip  yang  ditekankan  dalam  setiap  transaksi. 
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Berapapun  besarnya  keuntungan  yang ingin  dicapai  seorang pedagang 

dari  pembelinya  harus  tetap  menjaga  nilai-nilai  ukhuwah dan 

persaudaraan. 

Adanya  transaksi  perdagangan  yang  berlangsung  di 

masyarakat  telah  mendapat  perhatian  Islam  sejak  kedatangannya. 

Perdagangan mulamasah atau sejenisnya yang dilarang tidak semata-mata 

merugikan tetapi ada unsur ketaatan yang harus dimiliki setiap muslim 

terhadap perintah dan keinginan kuat   untuk menjauhi larangan. 

Menurut  Wahbah Zuhaily para  Ulama  Hanafiyah  melihat 

bahwa qiyas dan kaidah umum dalam jual beli justru tidak membolehkan 

jual  beli  istishna'.  Karena  istishna  bisa  masuk  dalam  bai’  al  Ma’dum 

seperti salam, sedangkan jual beli dengan model semacam ini dilarang 

oleh  Rasulullah.  Tetapi  para  ulama  Hanafiyah  melihat  pembolehan 

istishna’ lebih kepada istihsan. Hal itu disebabkan akad ini telah berjalan 

lama dan seakan telah menjadi ijma' . 

Para  ulama  Madzhab  Hanafi  mensyaratkan  adanya  barang 

ketika akad dilaksanakan, tetapi mereka mengecualikan jual beli salam 

dan  istishna'(Az  Zuhaily,  1985  :357).  Hadis  Rasulullah  secara  tegas 

mengharamkan  jual  beli  barang  yang  belum  ada  dalam  hadis  yang 

diriwayatkan Bukhari tentang larangan menjual buah yang belum nampak 

bisa dijual. Contoh jual beli barang yang belum nampak yang dilarang 

menurut Wahbah Az Zuhaily seperti dalam hadis Rasulullah adalah: jual 

beli  susu  yang  masih  dalam  tetek  binatang,  buah  yang  belum  bisa 
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diprediksi  keberadaannya,  atau  jual  permata  ternyata  hanya  kaca  dan 

sebagainya (Az Zuhaily, 1985 :357)

Sebagian  ulama  Hanafi  menganggap  istishna'  dibenarkan 

berdasarkan ijma'.  Ijma' yang dimaksud adalah ijma' ulama Hanafi yang 

tidak berselisih dalam hukum pembolehan istishna'. Mereka berkeyakinan 

ketika  suatu  masalah  telah  ditetapkan dengan  ijma' maka  hal  tersebut 

dapat dibenarkan menurut hukum. Rasulullah   telah bersada :

 ع�ن� أ�ب�ي ب�ص�ر�ة� ال=غ�ف�ار�يC ص�اح�ب� ر�سول� الل�ه� ص�ل�ى الل�ه ع�ل�ي�ه� و�س�ل�م� أ�ن

 ر�سول� الل�ه� ص�ل�ى الل�ه ع�ل�ي�ه� و�س�ل�م� ق�ال� س�أ�ل=ت ر�بCي ع�ز� و�ج�ل� أ�ر�ب�عKا

 ف�أ�ع�ط�ان�ي ث�ل�اث7ا و�م�ن�ع�ن�ي و�اح�د�ة7 س�أ�ل=ت الل�ه� ع�ز� و�ج�ل� أ�ن= ل�ا ي�ج�م�ع� أMم�ت�ي

 ع�ل�ى ض�ل�ال�ةU ف�أ�ع�ط�ان�يه�ا و�س�أ�ل=ت الل�ه� ع�ز� و�ج�ل� أ�ن= ل� يه�ل�ك�هم� ب�السCن�ي

 ك�م�ا أ�ه�ل�ك� ال=أMم�م� ق�ب�ل�هم� ف�أ�ع�ط�ان�يه�ا و�س�أ�ل=ت الل�ه� ع�ز� و�ج�ل� أ�ن= ل� ي�ل=ب�س�هم

ش�ي�عKا و�يذ�يق� ب�ع�ض�هم� ب�أ=س� ب�ع�ضU ف�م�ن�ع�ن�يه�ا
”Dari  Abu  Bashroh  al  Ghifary  sahabat  Rasulullah  bahwasanya  

Rasulullah berkata : "Aku telah meminta kepada Tuhanku empat hal dan  

mengabulkannya tiga, dan menolaknya satu permintaan, aku minta agar 

umatku tidak bersepakat dalam kesesatan maka Ia kabulkan, aku minta 

agar  Allah  tidak  menghancurkan  umatku  dengan  kelaparan  yang 

berkepanjangan  sebagaimana  telah  mengahancurkan  umat  sebelum 

mereka  maka  Ia  kabulkan,  dan  aku  minta  Allah  mereka  agar  tidak 
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berpecah belah dan saling menyakiti  satu dengan yang lain,  maka Ia  

tidak kabulkan” (H.R. Ahmad No 25966)

Dan telah berkata  Ibnu Mas’ud  :  ” Apa yang dilihat  kaum 

Muslimin itu baik maka di sisi Allah juga baik” (Hadis Mauquf Riwayat 

Ahmad)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam peneltian  bibliogarafis, 

karena  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mencari  ,  menganalisa, 

membuat  interprestasi ,  serta  generalisasi dari  fakta-fakta,  hasil 

pemikiran dan ide-ide yang telah ditulis oleh para pemikir dan ahli (M 

Nasir,  1998:62)  yang  dalam  hal  ini  adalah  pemikiran  Musthofa 

Ahmad  Az  Zarqo  tentang  jual  beli  istishna’.  Dan  dilihat  dari 

tempatnya , penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research)  karena  yang  menjadi  sumber  data  ialah  buku-buku  atau 

dokumen  yang  berkaitan  dengan  pokok  masalah  yang  dibahas 

(Subagi, 1991:109)

2. Pendekatan

Pendekatan  yang  digunakan  dalam  peneltian  ini  adalah 

historis filosofis. Yang dimaksud dengan  pendekatan historis adalah 

sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, dan 

memahami kenyataan sejarah bahkan untuk dapat memahami situasi 
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sekarang  dan  meramalkan  perkembangan  yang  akan  datang  (  A 

Charis Z; A Bakler, 1990:67). Sedangkan pendekatan filosofis adalah 

menganalisa  sejauh  mungkin  pemikiran  yang  diungkapkan  sampai 

kepada landasan yang mendasari pemikiran tersebut.

3. Obyek dan Tempat Penelitian

Obyek  penelitian  adalah  pemikiran  tokoh  dalm  hal  ini 

Musthofa Ahmad Az Zarqo. Tempat yang menjadi lokasi penelitian 

terbatas pada perpustakaan, toko buku, internet dan tempat lain yang 

mendukung seperti pondok pesantren dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dgunakan dalam penelitian 

ini  adalah  metode  dokumentasi  yang  juga   disebut  metode 

documenter.  Yaitu  mengumpulkan  data-data  tertulis  yang  berupa 

sumber primer dan sekunder  (Arikunto, 1998:149). 

5. Sumber Data

Adapun  sumber  primer  yang  digunakan  adalah  buku 

karangan  Musthofa  Ahmad  Az  Zarqo  :  ‘Aqdul  istishna’  (belum 

diterjemahkan). Sedangkan data sekunder adalah semua sumber yang 

menunjang dan mendukung dalam pembahasan proposal ini  seperti 

karya  Dr.  Wahbah  Az  Zuhaili  dalam  bukunya  Fiqhul  Islam  wa 

Adillatuh  (Fikih  Islam dan  Dalil-Dalilnya)  .  Selain  itu  juga  buku-

buku, majalah , jurnal , buletin ataupun data-data lainnya.
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6. Analisis

Setelah  data-data  yang  disebutkan  terkumpul  selanjutnya 

dilakukan analisis data. Proses analisis data  dilakukan dengan cara 

memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang pengertian-

penegertian lain nya untuk memperoleh kejelasan mengenai suatu hal.

Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 

metode  deduktif-induktif;  metode  deduktif  yaitu  metode  untuk 

menarik  sebuah  kesimpulan  dari  pernyataan  yang  khusus  ke 

pernyataan  yang  umum.  Sedangkan  metode  induktif  yaitu  metode 

untuk menarik sebuah kesimpulan dari pernyataan umum ke khusus.

H. Sistematika Laporan Penelitian

Rangkaian penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan 

uraian  sistematis  untuk  mempermudah  proses  pengkajian  dan 

pemahaman  terhadap  bahasan  penulisan.  Sistematika  skripsi  yang 

akan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I :     Pendahuluan terdiri atas : Latar Belakang, Penegasan Istilah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian 

Pustaka,  Kerangka  Teori,  Metode  Penelitian  serta 

Sistematika Laporan Penelitian

Bab  II:      Jual  Beli  Istishna’  Menurut  Hukum  Islam,  bahasan 

meliputi:
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 Pengertian Jual Beli dan Macam-macam Jual Beli, Hukum 

Jual Beli Istishna’, Pengertian , Syarat dan Rukun, Akibat 

Hukum , Hikmah, Kedudukan dan Peranan Istishna dalam 

Perkembangan Perekonomian

Bab III   Biografi  Musthofa Ahmad Az Zarqo terdiri  atas beberapa 

pembahasan  Antara  lain  :  Riwayat  Hidup,  Riwayat 

Pendidikan,  Peranan  Musthofa  Ahmad  Az  Zarqo  dalam 

Fikih  Modern,  Karya-karya  Musthofa  Ahmad  Az  Zarqo, 

Corak Pemikiran Musthofa Ahmad Az Zarqo 

Bab IV :   Analisis  Pemikiran Musthofa Ahmad Az Zarqo Tentang 

Jual Beli Istishna’ terdiri atas beberapa bahasan, antara lain: 

Istishna' Menurut Musthofa Ahmad Az Zarqo, Pengertian, 

Hukum, Syarat dan Rukun, Cara Pembayaran, Waktu Serah 

Terima Barang Kelebihan  Asumsi  Akad Istishna  Sebagai 

Akad Khusus yang Terpisah dari Jual Beli Salam, Hukum 

Akad Istishna  dan  Konsekuensi  dari  Akad  Tersebut  bagi 

Pihak-Pihak  Yang Bertransaksi,  Tanggung Jawab Penjual 

Terhadap  Barang  Pesanan,  Pandangan  Madzhab  Fikih 

Tentang Penentuan Syarat Tanggung Jawab Penjual, Bank 

Islam dan Istishna

Bab V  :   Penutup terdiri atas Kesimpulan dan Saran
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