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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa Islam sebagai 

agama samawi bersifat universal dan berlaku kekal abadi sepanjang masa. 

Keuniversalan ini diartikan bahwa syariat Islam telah ditunjukkan kepada 

bangsa dan setiap tingkatan di dunia ini, sedangkan abadi berarti bahwa 

syari’at Islam telah berlaku dari zaman ke zaman dan dari periode ke periode 

yang lain hingga datang hari kiamat kelak (Hasbi As Shiddieqy, 1966 : 6). 

Selain merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dengan bentuk 

yang terbaik, manusia juga merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang 

berkodrat hidup dalam masyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. 

Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan mungkin bisa memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan berjalan sendirian, ia membutuhkan pertolongan 

sesamanya, meskipun dalam ukuran yang sangat kecil sekalipun. Pergaulan 

hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan 

orang lain itu bisa disebut dengan muamalat (Ahmad Azhar Basyir, 2000 : 

11). 

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW selain 

mengatur umat manusia untuk berhubungan dengan khaliqnya, juga mengatur 

hubungan umat manusia dengan sesamanya. Mengenai hubungan dengan 

khaliqnya yang disebut muamalat, Allah telah menetapkan aturan-aturan atau 
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patokan-patokan yang bersifat dan berlaku umum (Muhammad Amin, 1991 : 

98).  

Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi 

muamalat yang terus berkembang dan mengalami perubahan sebagaimana 

sifat ajaran Islam yang elastis dan universal.  

Muamalat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang 

melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, yang 

menimbulkan hubungan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar 

dalam hidup manusia, sehingga hukum Islam memberikan aturan-aturan 

dalam bidang ini sangat longgar, guna memberi kesempatan perkembangan 

hidup manusia di kemudian hari, manusia di beri kebebasan untuk mengatur 

segala kebutuhan hidup yang serba dinamis, asalkan aturan-aturan yang 

dibuatnya tidak bertentangan dengan nas ataupun maksud syara’. 

Namun demikian, masalah muamalat yang selalu berkembang tersebut 

tetap perlu mendapat perhatian agar perkembangan itu jangan sampai 

menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada satu pihak yang disebabkan 

adanya paksaan-paksaan dari pihak lain. Sedangkan bahan baku bentuk 

perwujudan dari muamalat yang disyariatkan oleh Allah tersebut adalah 

berupa jual beli. Hal ini sebagaimana firman-Nya : 

Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) : 275 

 .........¨≅ ymr& uρ ª!$# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ §ymuρ (# 4θt/ Ìh9 $#  ........  

Artinya : “........padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba........” (Al-Qur’an dan Terjemahnya,  
Departemen Agama Republik Indonesia, 1982 : 69).  
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Dalam masalah jual beli, Islam telah memberikan aturan-aturan seperti 

yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqih, baik mengenai rukun dan 

syarat, juga mengenai bentuk jual beli yang diperbolehkan syara’. Semua itu 

dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu dalam prakteknya 

harus dikerjakan secara konsekwen dan ada manfaat bagi pihak yang 

bersangkutan. Namun demikian, bisa jadi dalam praktek jual beli tersebut 

adakalanya terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ada, apalagi dalam 

perkembangan perekonomian yang pesat pada dewasa ini.  

Perkembangan perekonomian yang pesat akhir-akhir ini telah 

menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang yang 

dapat dikonsumsi, sehingga menjadikan penyediaan barang kebutuhan 

masyarakat semakin meningkat. Kondisi seperti ini, membuat para konsumen 

dihadapkan pada berbagai jenis barang yang ditawarkan secara variatif, 

sehingga membuat mereka bebas memilih aneka jenis dan kualitas barang 

sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Hal ini telah menimbulkan 

persaingan di tingkat penjual atau produsen semakin ketat. Pada akhirnya, 

dalam upaya memikat hati konsumen, para penjual atau produsen berusaha 

meningkatkan pelayanan dan fasilitas untuk kepuasan dan kesejahteraan para 

konsumen, sehingga mereka mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai 

tukar yang dikeluarkannya. 

Dalam memberikan kesejahteraan pada kosumen, salah satu upaya 

penjual atau produsen adalah berupa layanan purna jual yang biasa disebut 
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istilah garansi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam KUHPer dan Buku III 

tentang perikatan pasal 1491 yang menyebutkan bahwa: 

Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli 
adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang 
dijual secara aman dan tentram; kedua terhadap adanya cacat-cacat 
barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga 
menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.  
 

Pasal 1494 yang berbunyi : 

Meskipun telah di perjanjikan bahwa si penjual tidak akan 
menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang 
yang berupa akibat dari sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya: 
segala perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah gagal (R. 
Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1995 : 371) 
 

Pasal 1504 yang berbunyi : 
 
Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada 
barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk 
pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi 
pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia 
sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang 
(Ibid, 374).  
 
Dalam pasal 7 (e) UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen, disebutkan juga bahwa, pelaku usaha berkewajiban memberikan 

jaminan atau garansi atas barang yang di perdagangkan.  

Garansi adalah suatu kesepatakan dua pihak yang berupa tanggungan 

atau jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas 

dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya oleh penjual dan lazimnya 

garansi atau jaminan ini punya jangka waktu tertentu (lazimnya 1 tahun, 2 

tahun atau 3 tahun) (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1996 : 43-

44).  
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Pada umumnya si penjual akan memperbaiki terhadap kerusakan 

tersebut segala biaya perbaikan sepenuhnya ditanggung oleh penjual, atau 

sipenjual akan mengganti barang tersebut dengan yang sama nilainya. Hal 

tersebut sebagai ganti rugi terhadap kerusakan yang diderita oleh pembeli.  

Pengertian mengenai garansi ini juga bisa dilihat dari gambaran 

sebagai berikut : Seorang membeli sebuah monitor disebuah toko, si pembeli 

disamping menerima sepucuk surat garansi dari toko tersebut. Dalam surat 

garansi itu juga disebutkan ketentuan-ketentuan dan masa berlakunya garansi, 

misalnya untuk itu juga disebutkan ketentuan-ketentuan dan masa berlakunya 

garansi, misalnya untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 

transaksi jual beli monitor tersebut, ini artinya apabila selama berlakunya 

garansi, jika terjadi kerusakan pada monitor tersebut yang bukan karena 

kelalaian  atau kesalahan si pembeli atau orang lain, melainkan karena akibat 

yang ditimbulkan oleh monitor itu sendiri, maka si pembeli dapat meminta 

kepada toko tersebut untuk melakukan atau mengusahakan perbaikannya 

tanpa si pembeli membayar biaya perbaikan.  

Dari pengertian di atas, tampak bahwa dalam pelaksanaan transaksi 

garansi tersebut, si pembeli diberi surat, kartu garansi yang di dalamnya telah 

tercantum beberapa ketentuan yang di buat secara sepihak dan oleh penjual, 

sehingga si pembeli harus menerima ketentuan tersebut apabila hendak 

bertransaksi. Dari sini akan timbul suatu masalah, apakah dalam ketentuan-

ketentuan transaksi garansi tersebut mengandung unsur penipuan, paksaan dan 

menghilangkan rasa keadilan yang merupakan asas muamalat ? 
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Disamping itu dalam sebuah perjanjian, setelah kedua pihak 

menyatakan kata sepakat, maka mereka terikat dalam suatu hukum. Hal ini 

akan menimbulkan suatu masalah, jika dalam transaksi garansi tersebut si 

penjual tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan 

bagaimana pola penyelesaiannya ? 

Dari masalah-masalah yang timbul dari adanya pelaksanaan garansi 

tersebut, penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitan di Elfi 

Komputer Pabelan dan penulis terpanggil untuk mengangkat sebuah judul 

membahasnya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) ini dengan 

judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi pada Jual Beli Hardware 

Komputer Studi Kasus di Toko Elfi Komputer Pabelan.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Bertolak dari uraian latar belakang diatas, maka masalah yang muncul 

dan dicari pemecahannya adalah : 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan-ketentuan dalam 

garansi jual beli hardware komputer di Toko Elfi Komputer Pabelan? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam apabila terjadi wanprestasi pada 

penjual?  
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C. Penegasan Istilah 

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan memberikan penjelasan 

dalam pembahasan yang berkaitan dengan masalah garansi jual beli hardware 

Komputer. 

1. Pengertian Garansi  

Garansi adalah suatu kesepakatan dua pihak yang berupa tanggungan atau 

jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas 

dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya (dalam hal ini terkecuali 

kerusakan atau cacat yang telah diketahui atau diberi tahu sebelumnya 

oleh penjual) dan lazimnya garansi atau jaminan ini punya jangka waktu 

tertentu (lazimnya 1 tahun, 2 tahun, atau tiga tahun) (Chairuman Pasaribu 

dan Suhrawardi K. Lubis, 1996 : 43-44).  

2. Pengertian Jual Beli 

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk 

membayar yang telah dijanjikan (R. Rubekti, 1985 : 1). 

3. Pengertian Hardware 

Hardware adalah perangkat keras, merupakan salah satu element dari 

sistem komputer, suatu alat yang bisa dilihat dan diraba oleh manusia 

secara langsung, yang mendukung proses komputerisasi 

(www.google.com).  

Hardware (perangkat keras) merupakan salah satu element dari sistem 

komputer, suatu alat yang bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara 

http://www.total.or.id/info.php?kk=sistem%20komputer
http://www.total.or.id/info.php?kk=human
http://www.total.or.id/info.php?kk=direct
http://www.total.or.id/info.php?kk=process
http://www.total.or.id/info.php?kk=komputerisasi
http://www.google.com/
http://www.total.or.id/info.php?kk=sistem%20komputer
http://www.total.or.id/info.php?kk=sistem%20komputer
http://www.total.or.id/info.php?kk=human
http://www.total.or.id/info.php?kk=direct
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langsung, yang mendukung proses komputerisasi. Dalam bahasa Indonesia 

disebut dengan perangkat keras. Merupakan perangkat yang dapat kita 

lihat dan sentuh secara fisik, seperti perangkat perangkat masukan (input), 

perangkat pemroses, maupun perangkat keluaran (output). Peralatan ini 

umumnya cukup canggih. Dia dapat bekerja berdasarkan perintah yang 

ada padanya, yang disebut juga dengan instruction set. Dengan adanya 

perintah yang dimengerti oleh mesin tersebut, maka perintah tersebut 

melakukan berbagai aktifitas kepada mesin yang dimengerti oleh mesin 

tersebut sehingga mesin bisa bekerja berdasarkan susunan perintah yang 

didapatkan olehnya. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian : 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam 

garansi jual beli hardware komputer di Toko Elfi Komputer Pabelan yang 

ditinjau dari hukum Islam. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis cara penyelesaian masalah 

apabila penjual wanprestasi dalam perspektif hukum Islam 

Manfaat Penelitian : 

1. Memberikan wacana komprehensif tentang garansi jual beli hardware 

komputer dalam bidang Ekonomi Islam dan Hukum Islam pada umumnya. 

http://www.total.or.id/info.php?kk=direct
http://www.total.or.id/info.php?kk=process
http://www.total.or.id/info.php?kk=komputerisasi
http://www.total.or.id/info.php?kk=input%20device
http://www.total.or.id/info.php?kk=processor
http://www.total.or.id/info.php?kk=output%20device
http://www.total.or.id/info.php?kk=instruction%20set
http://www.total.or.id/info.php?kk=mesin
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2. Memberikan wawasan dan khasanah keilmuan serta referensi yang 

berguna bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan garansi dalam 

jual beli. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalat yang mempunyai 

ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan longgar, sehingga selalu 

berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, 

dalam perkembangannya, pembahasan mengenai jual beli banyak dijumpai 

pada berbagai kitab dan buku, seperti kitab Kifayah Al Akhyar menguraikan 

masalah-masalah jual beli yang di perbolehkan dan dilarang oleh syari’at 

Islam. Sedang istilah garansi dalam kitab ini sama sekali tidak disinggung. 

Pada perkembangan lebih lanjut, dalam jual beli dikenal istilah 

garansi. Hal ini di sebabkan adanya persaingan di kalangan para pengusaha 

atau penjual yang semakin ketat sehingga menghendaki adanya peningkatan 

pelayanan pada pembeli sebagai daya tarik tersendiri di samping sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak konsumen. 

Hukum perlindungan konsumen Indonesia menjelaskan hal-hal yang 

berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam hukum positif yang berlaku 

di Indonesia serta beberapa isu tentang perlindungan konsumen tersebut 

(Shidarta, 2000 : 76). Mengenai masalah garansi ia memaparkan secara garis 

besar dalam pembahasan layanan purna jual yang di kaitkan dengan 

perlindungan konsumen. Shidarta sama sekali tidak menyinggung pembahasan 
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garansi dalam perpektif hukum Islam. Buku yang hampir sama dengan karya 

Shidarta adalah buku hukum tentang perlindungan konsumen (Gunawan 

Widjaja, dan Ahmad Yani, 2004). Dalam buku ini banyak di ulas Undang-

undang mengenai perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia. Selain 

itu juga membahas masalah perjanjian buku dan wanprestasi serta 

penyelesaiannya. Namun, mengenai masalah garansi tidak dibahas secara 

tersendiri, melainkan hanya berupa interpretasi dalam Undang-undang tentang 

perlindungan konsumen.  

Dalam buku Terjemahan Fiqh As Sunnah, As Sayyid Sabiq secara 

panjang lebar menjelaskan tentang hukum Islam. Dalam pembahasan tentang 

jual beli, ia sedikit menyinggung masalah garansi dengan istilah jual beli 

dengan syarat bebas cacat. Namun dalam pembahasannya, ia tidak 

menguraikan secara tuntas dan hanya menjelaskan status hukum akad jual beli 

tersebut dengan disertai alasannya, sehingga ketentuan-ketentuan garansi 

dalam jual beli tidak singgung.  

Dalam buku hukum ekonomi Islam karya Suhrawardi K Lubis, 

sebenarnya pembahasan lebih terfokus pada masalah muamalat dan hukum 

Islam, namun dalam bukunya ini, Suhrawardi sedikit memberikan pengertian 

tentang garansi tanpa menjelaskan ketentuan-ketentuan garansi tersebut secara 

panjang lebar. Disamping itu, ia juga tidak menyinggung sama sekali masalah 

wanprestasi. Dalam karya yang lain, bersama dengan Chairuman Pasaribu 

yaitu hukum perjanjian dalam Islam, Suhrawardi juga membahas tentang 

istilah garansi ini sama persis dengan yang terdapat dalam bukunya hukum 
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ekonomi Islam. Ia menggambarkan praktek garansi jual beli secara singkat 

(Suhrawardi K Lubis, 1996). 

Dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi 

Bank karya M. Amin Fakroni juga ditemukan pembahasan mengenai istilah 

garansi atau jaminan, namun yang di maksud adalah garansi bank, sehingga 

obyek pembahasan tersebut berbeda dengan penelitian ini.  

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penyusun mengamati 

dan menelusurinya, sejauh mana penyusun ketahui, kejadian secara spesifik 

dan komprehensif terhadap pembahasan mengenai ketentuan-ketentuan 

garansi jual beli hardware komputer dalam perspektif hukum Islam belum ada 

yang mengkajinya. Oleh karena itu, penyusun tertarik mengkaji permasalahan 

tersebut dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Garansi dalam Jual Beli Hardware Komputer di Toko Elfi 

Komputer Pabelan.  

Islam sebagai suatu agama yang universal di dalamnya mengatur hal-

hal yang sangat dimensial baik itu menyangkut urusan yang bersifat duniawi 

maupun yang bersifat ukhrawi sebagai wujud konkrit bahwa Islam mengatur 

urusan duniawi adalah terdapatnya norma-norma yang secara sosiologis di 

atur di dalam Islam yang dalam bahasa fiqh di kenal dengan muamalat.  

Dalam bidang muamalat walaupun bertujuan untuk mengatur 

kehidupan duniawi, tetapi nilai-nilai ibadah tidak bisa dipecahkan. Oleh 

karena itu, manusia yang mengadakan transaksi atau akad sesama manusia 
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harus mempunyai tanggung jawab untuk memenuhinya. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah dalam surat Al-Maidah (5) : 1 yang berbunyi:  

$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θèù÷ρ r& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ 4 ôM ¯=Ïmé& Ν ä3 s9 èπ yϑŠ Íκ u5 ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# ωÎ) $tΒ 

4‘ n=÷Fãƒ öΝ ä3 ø‹ n=tæ uö xî ’Ìj?Ït èΧ Ï‰øŠ¢Á9 $# öΝ çFΡr& uρ îΠ ããm 3 ¨βÎ) ©!$# ãΝ ä3 øt s† $tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ∩⊇∪   

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 
yang dikehendaki-Nya” (Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama 
Republik Indonesia, 1982 : 156).  
 

Dari ayat di atas dapatlah dipahami bahwa orang yang mengadakan 

transaksi atau akad hendaknya saling memenuhi akad atau transaksi yang telah 

dibuat oleh kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak tersebut sangatlah 

di harapkan untuk merealisasikan akad yang telah disepakati. 

Islam juga mengajarkan bahwa hubungan sesama dalam masyarakat 

harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan kemaslahatan 

(manfaat dan menghilangkan madharat). Hal ini sesuai dengan tujuan dan misi 

syari’at Islam yang terkandung dalam firman Allah dalam surat Al-Anbiyaa’ 

(21) : 107 dan Yunus (10) : 57 yang berbunyi: 

!$tΒuρ š≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪   

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam” (Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama 
Republik Indonesia, 1982 : 508).   

  

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ô‰s% Ν ä3 ø?u™!$y_ ×π sà Ïã öθ̈Β ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ Ö™!$x Ï© uρ $yϑÏj9 ’ Îû Í‘ρß‰Á9 $# 

“Y‰èδ uρ ×π uΗ ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 ∩∈∠∪   
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Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran 
dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam 
dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (Al-Qur’an 
dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, 1982 : 315).  
 

Dengan demikian, setiap praktek muamalat harus dijalankan dengan 

memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan. 

Demikian pula, dalam masalah muamalat ini Allah telah menetapkan undang-

undang yang bersifat umum dan dasar-dasar yang bersifat elastis dan fleksibel 

sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Dalam muamalat 

terutama pada akad jual beli, keharusan adanya unsur saling rela antara kedua 

belah pihak adalah merupakan syarat utama. Sebagaimana firman Allah dalam 

surat An-Nisa’ (4) : 29 yang berbunyi:  

$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθè=à2ù's? Ν ä3 s9≡ uθøΒr& Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ HωÎ) βr& 

šχθä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# ts? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 4 Ÿωuρ (#þθè=çFø) s? öΝ ä3 |¡àΡr& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 Î/ 

$VϑŠ Ïmu‘ ∩⊄®∪   

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 
(Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, 1982 : 
122). 
 

Berkaitan dengan beberapa paradigma, Ahmad Azhar Basyir, dosen 

UGM Yogyakarta mengungkapkan prinsip-prinsip hukum muamalat sebagai 

berikut: 

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang di 

tentukan lain oleh Al-Qur’an dan Al-Hadits. 
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2. Muamalat dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur 

paksaan. 

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghindarkan kemadharatan. 

4. Muamalat dilakukan dan dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan 

dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan unsur kesempatan 

dalam kesempitan. (Ahmad Azhar Basyir, 2000 : 10). 

Berdasarkan prinsip di atas, Islam memberikan kebebasan terhadap 

bentuk dari macam-macam akad, dengan cara manapun baik itu dengan gerak 

maupun dengan syarat, asal sudah menunjukkan adanya ijab dan qabul, maka 

sudah disebut sebagai akad. 

Dengan demikian, dari deskripsi di atas dapat dipahami bahwa Islam 

benar-benar membukakan pintu bagi pemeluknya untuk terlibat dalam 

berbagai perikatan atau transaksi baru sesuai dengan tuntutan zaman, asal saja 

terpenuhi prinsip-prinsip dalam muamalat yang sesuai dengan ajaran Islam.  

 

F. Metode Penelitian 

Dalam menelusuri, menjelaskan serta menyimpulkan objek 

pembahasan dalam skripsi ini secara integral dan terarah, penyusun 

menempuh metode sebagai berikut : 

1. Jenis dan Tipe Penelitian 

Bila dilihat dari tempatnya, maka penelitian ini termasuk jenis 

penelitian lapangan (Field Research) yang menggunakan studi deskripsi 
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evaluatif yaitu membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang 

diteliti.  

Penelitian ini juga cenderung memilih informan yang dianggap 

tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data serta mengetahui data 

masalah secara mendalam.  

2. Objek Penelitian  

Penulis mengambil lokasi penelitian di Toko Elfi Komputer 

Pabelan. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam skripsi ini menggunakan dua macam jenis 

sumber data, yaitu: 

a. Data Primer, diperoleh dari  

1) Penjual (Toko Elfi Komputer) 

2) Pembeli 

b. Data Sekunder, diperoleh dari buku-buku (majalah, surat kabar, 

modul) 

1) Azar Basyir, Ahmad. 2000. Asas-asas Hukum Muamalat. 
Yogyakarta : UII Press. 

 
2) Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2004. Hukum Tentang 

Perlindungan Kosumen. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.  
 
3) Muhammad dan Alimin. 2004. Etika dan Perlindungan 

Konsumen dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta : BPFE Fakultas 
Ekonomi UGM. 

 
4) Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. Hukum 

Perjanjian dalam Islam. Jakarta : Sinar Grafika.  
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5) Sidarta. 2000. Hukum Pandangan Konsumen Indonesia. Jakarta : 

PT Grasindo.  
 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang faktual maka penulis 

menggunakan metode: 

1) Metode Dokumentasi 

Cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan 

klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah 

penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, 

majalah, dan lain-lain (Hadari Nawawi, 1993 : 95).  

2) Metode Interview atau Wawancara 

Interview atau wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan 

informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk 

dijawab dengan lisan pula (Hadari Nawawi, 1993 : 141).  

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung dari 

subjek penelitian, yaitu penjual yang bersangkutan secara langsung 

dan pembeli yang berhubungan langsung.  

3) Metode Observasi 

Cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan 

pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang 

pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa,  

keadaan atau situasi sedang terjadi (Hadari Nawawi, 1993 : 94). 
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Metode ini digunakan untuk menghindari kesalahan data yang 

mungkin terjadi yang kemudian diambil kesimpulan dari tempat, 

situasi, dan aktivitas di Elfi Komputer Pabelan.  

5. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisa data adalah 

dengan metode kualitatif dengan memakai pola pikir sebagai berikut : 

1) Deduktif, yaitu pola pikir yang bermula dari prinsip-prinsip umum 

kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus, setelah 

terlebih dahulu di lakukan kategorisasi. 

2) Induktif, yaitu kerangka berfikir yang diawali dari fakta-fakta secara 

khusus atau peristiwa-peristiwa konkrit, lalu ditarik pada hal-hal yang 

general (umum) (Sutrisno Hadi, 1976 : 42).  

 

G. Sistematika Penulisan 

Pembahasan skripsi yang akan ditulis ini, dibahas dalam lima bab yang 

masing-masing bab terdiri dari sub-bab tersendiri. Pembahasan pada tiap-tiap 

bab akan diuraikan sebagai berikut. 

BAB I  PENDAHULUAN yang dikemukakan untuk memberikan 

gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pengantar 

untuk memasuki dan mengikuti uraian pokok dalam penulisan. 

Memuat pembahasan mengenai : Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan dan Manfaat 
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Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika 

Penulisan. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG UNSUR-UNSUR 

PERJANJIAN (NAZHARIYYAT AL-‘AQD) DALAM JUAL BELI 

MENURUT HUKUM ISLAM yang meliputi Pengertian Akad, 

Rukun Akad, Tujuan dan Sebab Akad, Syarat-Syarat Akad, Asas 

Kebebasan Berkontrak (Kekuatan Kebebasan Kehendak dalam 

Berakad), Hal-Hal yang Merusak Keadaan Suka Sama Suka 

dalam Akad, Kebolehan Pembatalan Akad, Hak Khiyar. 

 

BAB III  GAMBARAN UMUM PRAKTIK GARANSI JUAL BELI 

HARDWARE KOMPUTER DI TOKO ELFI KOMPUTER 

PABELAN yang meliputi Gambaran Umum Toko Elfi Komputer, 

Pengertian Garansi Jual Beli, Tujuan dan Fungsi Garansi, 

Ketentuan Operasional Pelaksanaan Garansi Jual Beli, Hubungan 

Hukum Para Pihak Akibat Perjanjian Garansi Jual Beli, dan 

Akibat Hukum terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh 

Penjual, Dengan Tujuan Untuk Mengetahui Secara Jelas Dan 

Konkrit Gambaran Garansi dalam Jual Beli Hardware Komputer 

di Elfi Komputer Serta Permasalahannya Sehingga 

Memungkinkan Sebagai Obyek.  
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BAB IV  ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI DALAM 

JUAL BELI HARDWARE KOMPUTER DI TOKO ELFI 

KOMPUTER PABELAN yang berisi Analisis Ketentuan 

Perjanjian Garansi Jual Beli dan Wanprestasi yang dilakukan oleh 

Pihak Penjual.  

 

BAB V PENUTUP yang berisi Kesimpulan dan Saran.  
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