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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

  Syah, dalam penelitiannya membuktikan, bahwa praktek akad jual 

beli Istishna' di perumahan Syariah Griya Safa Karanganyar telah sesuai 

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual 

Beli Istishna'. Penyelesaian permasalahan konsumen yang melakukan 

penunggakan pembayaran dalam akad perjanjian jual beli istishna’ Griya Safa 

sudah sesuai dengan fatwa DSN, karena penyelesaian masalah dilakukan 

dengan kekeluargaan atau musyawarah. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dari wawancara 

secara langsung dengan pemilik KPR Syariah Griya Safa Karanganyar, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari data buku-buku yang terkait dengan 

istishna' dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Metode yang digunakan 

merupakan wawancara  dan dokumentasi, sedangkan analisis data yang di 

gunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
5
 

Marduwira, menyatakan hasil dari penelitiannnya adalah Prosedur 

atau mekanisme pembiayaan akad istishna' di bank syariah mandiri bagi 

calon nasabah adalah mengacu pada peraturan atau persyaratan baku yang 

                                                           
5
Jordy Rachmad Syah. 2019.Jual Beli Istishna' dalam Bisnis Kredit Pemilikan Rumah 

Syariah Griya Safa  Perspektif  Fatwa Dewan Syariah Nasional [ Skripsi]. Surakarta [ID]: 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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berlaku mengenai pembiayaan istishna' di bank syariah mandiri. 

Pembiayaan bermasalah disebabkan karakter nasabah dalam situasi yang 

berubah-ubah. Dalam mengelola dan menganalisa data, Marduwira 

menggunakan metode yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara 

menggambarkan kondisi yang ada melalui data-data yang didapat dari 

lapangan kemudian diterjemahkan dalam keadaan sebenarnya.
6
 

Hidayah, menyatakan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad 

yang digunakan adalah akad istihna' dengan terbebas dari riba/bunga, Juga, 

menganut konsep tidak menerapkan suku bunga atau riba, tidak ada denda, 

tidak menjamin barang yang bukan milik pembeli, dan harga kredit yang 

ditentukan berlaku tetap hingga lunas, jaminan yang diterapkan berupa jaminan 

barang (rahn). Jenis penelitian ini adalah peneltian kualitatif deskriptif.
7
 

Sundari dan Zuana, juga menyatakan  hasil penelitiannya, bahwa 

akad yang digunakan adalah akad istihna dengan terbebas dari riba/bunga, Juga, 

menganut konsep tidak menerapkan suku bunga atau riba, tidak ada denda, 

tidak menjamin barang yang bukan milik pembeli, dan harga kredit yang 

ditentukan berlaku tetap hingga lunas, jaminan yang diterapkan berupa jaminan 

barang (rahn). Jenis penelitian ini adalah peneltian kualitatif deskriptif dengan 

pemaparan yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang ada.
8
 

                                                           
6
Erdin Marduwira. 2010. Akad Istishna' dalam pembiayaan rumah pada Bank Syariah 

Mandiri[ Skripsi]. Jakarta[ID]: Universitas Islam Negeri Syarif Hidyatullah Jakarta. 
7
Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, Suyud Arif, “Analisis Implementasi Akad 

Istishna' Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)”.Jurnal Ekonomi 

Islam. Vol. 9 No. 1,  Juni 2018. 
8
Sundari dan M. Mujtaba Mitra Zuana, “Analisis Implementasi Akad Istishna' Pembiayaan 

Rumah”.Jurnal Interdisipliner Indonesia untuk Ekonomi Syariah (IIJSE) . Vol 1 No. 1, Juli 2018. 
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Sedangkan hasil atau kelebihan yang dimiliki oleh developer 

Sharinata City Samarinda dari penelitian yang dilakukan oleh penulis 

dalam skripsi ini, selain telah memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah No. 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang 

akad istishna', developer properti syariah Sharinata City Samarinda 

mempunyai solusi yang tuntas terkait penyelesaian permasalahan gagal 

bayar (kredit macet). Pertama, Setiap individu diberikan pembekalan 

terkait etika utang-piutang dalam Islam oleh ustad Abi Salaam selaku 

komisaris utama PT Abi Borneo Mandiri (PT ABM). Kedua, adanya solusi 

kreatif berupa sodaqoh, dimana setiap custemer mengangsur (tidak wajib, 

tidak ada akad bersyarat dan tidak terikat) sebanyak dua puluh lima ribu 

rupiah (Rp25.000) sesuai dengan kesepakatan bersama dan dikelola oleh 

pemilik developer beserta para pemilik rumah di Sharinata City 

Samarinda. Sadaqah dapat difungsikan ketika terdapat custemer yang tidak 

mampu membayar angsuran atas cicilan unit rumah yang dikarenakan 

udzur syar'i seperti PHK dan kebakaran, maka custemer boleh meminjam 

uang sodaqoh untuk cicilan tiga kali berturut-turut  dan jika masih belum 

bisa mmembayar maka diberikan pinjaman lagi selama tiga kali angsuran 

(maksimal 6 kali angsuran) sembari dicarikan solusi lain dengan beberapa 

opsi usaha yang sudah disediakan oleh Abiexpress yang berada dibawah 

naungan Abi Group, seperti halnya jualan online dan majapahit coffee 

(maco), yang mana dari hasil penjualan tersebut 60% untuk membayar 

cicilan dan 40% bisa digunakan untuk kepentingan lain custemer. 
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2.2. Konsep Teori 

1). Jual Beli  

1). Pengertian 

 Menurut pengertian lughawiyah (makna bahasa) jual beli 

adalah saling menukar (pertukaran). Namun secara umum jual beli 

adalah sebuah transaksi antara penjual dan pembeli yang 

melakukan kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang 

yang lain atau dengan metode pembayaran yang berlaku sesuai 

dengan rukun dan syarat tertentu. Akan tetapi saat ini penukaran 

menggunakan barang telah ditinggalkan dan masyarakat lebih 

menggunakan alat pembayaran berupa uang.  

2). Hukum (Landasan) Jual Beli 

 Jual beli telah dibenarkan (dibolehkan) dalam Qur'an, As 

Sunnah dan juga Ijma' 'Ummat sebagai berikut,
9
 

Landasan Qur'an: 

با  َحَزَوَانزََ َأَحَمََّللَاََاَنَبٍََعًََ ًَََ   َ ََ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ ََ   َ َ  َ  َ  َ  َ  
 Artinya:“Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan   

    mengharamkan riba.” (Qs. Al Baqarah: 275) 

 

As Sunnah: 

َرَ)رًاهَاحًد( َكَمََبٍََعََيَبَزًَ َمَانَزَجَمََبٍََدَهًََ ََأَفَضَمَاَنَكَسَبََعًَ َ َ َ ََ َََ َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ   ََ َ  َ  َ  َ ََ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ 

Artinya:"Perolehan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan   

seseorang dan jual beli yang mabrur" (HR. Ahmad) 

 

                                                           
9
SayyidSabiq. 1993. Fikih Sunnah. Bandung: Alma'arif. hlm 48 
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3). Hikmah Jual Beli 

 Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan 

dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua 

manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, 

pangan, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah 

terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak 

seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia 

dituntut untuk berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini 

tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran; dimana 

seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia 

memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain.
10

 Dari sini dapat 

kita simpulkan bahwa hikmah dari jual beli adalah agar kita dapat 

memenuhi kebutuhan kita dari primer hingga kebutuhan sekunder, 

agar kita tidak dzolim terhadap diri kita dan orang-orang yang 

berada pada tanggung jawab kita, yang kelak akan 

dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya. 

4). Konsekuensi  

 Saat kita memutuskan untuk melakukan sesuatu pasti akan 

ada sebuah konsekuensi yang didapat dari aktivitas tersebut, sama 

halnya dengan jual beli. Dalam jual beli terdapat konsekuensi yang 

mana, jika telah berlangsungnya akad, rukun dan syaratnya telah 

terpenuhi, maka barang dari penjual dipindahkan kepada pembeli 

                                                           
10

Sayyid Sabiq. 1993. Fikih Sunnah. Bandung: Alma'arif. hlm 48-49 
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sesuai dengan harga yang disepakati (menggunakan alat tukar) 

sehingga masing-masih dari keduanya berhak (halal) menggunakan 

barang yang kepemilikannya dipindahkan sesuai dengan syariat. 

5). Rukun 

 Adapun rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut: 

a) Adanya penjual 

b) Adanya pembeli 

c) Adanya alat tukar 

d) Adanya barang (objek) yang diperjual belikan 

e) Adanya ijab dan khabul  

Dalam ijab kabul tidak ada ketentuan untuk menggunakan 

kata-kata yang khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad 

dengan tujuan dan ma'na, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata 

itu sendiri.
11

 Yang terpenting justru saling rela (ridha) antara 

penjual dan pembeli tersebut dalam aktivitas jual beli 

Dengan kata lain Fiqh Muamalah bersifat dapat 

menyesuaikan zaman (fleksibel), sebagai contoh jual beli pada 

minimarket, dahulu dizaman nabi dalam transaksi jual beli, akad 

diucapkan dengan "baiklah saya terima barang ini dengan harga 

sekian", namun saat ini jika kita lihat di beberapa minimarket, kita 

hanya cukup mengambil barang dan langsung membayarnya di 

kasir tanpa mengucapkan sebuah akad seperti tadi. Namun apakah 

hal tersebut diperbolehkan?  

                                                           
11

Ibid. hlm 49 
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Tentu saja boleh, karena ketika kita melihat harga barang yang 

tertera di label toko dan kita mengambil barang tersebut untuk 

membelinya lalu membayarnya, sama saja kita telah menyetujui harga 

tersebut yang dalam artian telah memenuhi kesepakatan dalam akad, 

hal ini sesuai dengan kaidah fiqh muamalah sebagai berikut: 

ََ َاأَلَصَمََفىََاأَلَشٍَاَءََاإَلََباََحةََحَتىٌَََدََلََانَدَنٍََمََعَهىَانَتَحَزٌَىََ  َ  َ  َ  َََ ََ   ََ َ  َ  َ  َ  َ  َََ  َ  ََ  َََ  َ  َ ََ  َ َ  َََ  َ  ََ  َ  ََ  َ  َ  ََ َ  ََ  َ  َ  َ  َ 

Artinya:“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah 

sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya 

atau  mengharamkannya)". 

 

  Dalam Islam, jual beli (muamalah) merupakan salah satu 

ikhtiar dalam  mencari rizki dengan baik, karena Allah SWT dalam Al-

Qur’an telah menyuruh manusia untuk mencari rizki yang halal dan 

baik. Namun realita saat ini, banyak pelaku bisnis yang  jauh dari 

koridor Islam.  Dari Pelayanan yang tidak memadai, produk yang 

dihasilkan terkadang tidak sesuai dengan syariah, bahkan saling 

menjatuhkan ataupun senggol- menyenggol antar para competitor. Hal 

ini tentu menjadi sebuah problem bermuamalah dalam Islam.  

6). Syarat 

 Dalam jual beli selain terdapat rukun juga terdapat syarat 

sah nya jual beli, yaitu sebagai berikut,
12

 

a) Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan 

berakal. Minimal sudah mumayyiz (dapat membedakan 

antara yang baik dan yang buruk). Kira-kira usianya 7 

                                                           
12

Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Perspektif  Islam : Salam Dan Istishna’, Jurnal  Riset  

Akutansi  DanBisnis,  Vol 13 No . 2. (2013), 205-206 
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(tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah mumayyiz boleh 

melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, 

pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang 

harganya mahal,anak-anak tidak sah jual belinya kecuali 

atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli 

rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain. 

b) Atas kehendak sendiri, bukan karena paksanaan orang lain. 

Jika dipaksa oleh orang lain , jual belinya tidak sah. Jika 

seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang 

dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, 

tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadis 

Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus 

dilaksanakan atas dasar suka sama suka 

c) Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan 

tidak sah jual beli sendirian. 

d) Barang yang dijual haruslah milik sempurna ( milik 

sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, 

bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada 

pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya. 

e) Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat 

diserahkan. Jika seseorang menjual kepada orang lain ikan 

yang dalam kolamnya atau ikan yang ada dalam 

sungai,hukumnya tidak sah. 
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f) Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara’.Tidak 

sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Misalnya, jual beli 

babi, bangkai, minuman keras, ganja dan lain-lain. Jika 

sesuatu itu bermanfaat, boleh diprjualbelikan.Misalnya, jual 

beli kotoran binatang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan 

(hewan yang mati tidak disembelih) untuk praktek 

kedokteran dan lain-lain. 

g) Barang yang diperjualbelikan haus diperoleh dengan cara yang 

halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, 

korupsi dan lain-lain. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis 

Nabi yang menyatakan bahwa sesuatu yang tumbuh atau 

dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah tempatnya 

yang paling cocok. Hadis riwayat Ahmad.  

2). Akad Istishna’ 

1. Pengertian 

 Kata istishna' berasal dari kata shana'a yang artinya membuat. 

kemudian ditambah dengan huruf alief, sin dan ta' menjadi istishna'a 

yang berarti meminta sesuatu. Akad istishna' adalah kontrak atau 

perjanjian jual beli antara mustashni (pembeli) dan shani (pembuat 

barang) atau shani menerima pesanan dari mustashni untuk membuat 

manshu' (barang) sesuai spesifikasi yang telah disepakati dan 

menjualnya kepada mustashni. Sedangkan dalam bahasa Arab akad 

(bai')  istishna’ adalah buatan.  
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 Para ulama berpendapat bai’ Istishna’ (jual beli dengan pesanan) 

adalah suatu jenis khusus dari akad bai’ as-salam (jual beli salam). 

Dimana jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Secara 

umum, bai’ Istishna’ adalah akad menjual barang pesanan antara dua 

pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu, dan barang yang 

dipesan tidak tersedia atau belum diproduksi di pasaran. Pembayaran 

dapat dapat dilakukan dengan  kontan ataupun dengan cicilan, 

tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. 

2. Dasar Hukum 

 Jual beli (akad) Istishna' telah dibenarkan (dibolehkan) dalam 

Qur'an, As Sunnah dan juga Ijma' 'Ummat sebagai berikut, 

Landasan Qur'an 

با   َحَزَوَانزََ َأَحَمََّللَاََاَنَبٍََعًََ ًَََ   َ ََ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ ََ   َ َ  َ  َ  َ  َ  

 Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan   

  mengharamkan riba.” (Qs. Al Baqarah: 275) 

 

As Sunnah 

ًََ ََإاَلََصَهَحاََحَزَوََحاَلاَلََأ ٍَ ٍ َسَهًَ ًَ َاَن ٍَ ََ َانَصَهَحََجاَئَزََبٍَ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  ََ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ ََعَهىََََ  ٌَ ًٌَ َسَه ًَ اَن َََأَحَمََحَزاَياًََ   ََ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ

َ ََشَزًَطَيَىََإالََ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  

ََأَحَمََحَزاَياَ)رًاهَانتزيذيَعٍَعًزًَبٍَعٌف(َ ََشَزَطاََحَزَوََحاَلاَلَأًََ َ َ َ ََ َََ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َََ ََََ َ َ ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  ََ  َ  َ  
Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin 

kecuali perdamaian yangmengharamkan yang halal atau 

melarangalkan  yang haram; dan kaum muslimin 

berkewajiban  ntuk  mengharamkan yang halal atau 

melarang yang haram” (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin' Auf). 
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  Serta Hadis Nabi SAW: 

اَلَضَزاَرَ)رًاهَابٍَياجوًَاندارقطنًًَغٍزىًاَعٍَأبًَسعٍدَانخدري( َاَلَضَزَرًََ َ َ َ َ ََ ََ ََ َ ََ َََ َ َ َََ َ َ ََ َ ََ ََ ََ ََ ََ َ ََ َ ََ ََ َََ َََ َ َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  

Artinya:"Tidak bisa membahayakan diri sendiri juga orang lain." 

(HR,  Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu 

Sa'id al-Khudri) 

Kaidah Fiqh 

ََ َاأَلَصَمََفىََاأَلَشٍَاَءََاإَلََباََحةََحَتىٌَََدََلََانَدَنٍََمََعَهىَانَتَحَزٌَىََ  َ  َ  َ  َََ ََ   ََ َ  َ  َ  َ  َ  َََ  َ  ََ  َََ  َ  َ ََ  َ َ  َََ  َ  ََ  َ  ََ  َ  َ  ََ َ  ََ  َ  َ  َ  َ 

Artinya:“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah 

sampai ada  dalil yang melarangnya (memakruhkannya 

atau mengharamkannya)" 

 

Ijma' Ulama' 

 Menurut mazhab Hanafi, istishna’ hukumnya boleh (jawaz) karena 

hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa 

ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.
13

 

3. Ketentuan Pembayaran
14

 

a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa 

uang, barang, atau manfaat.  

b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 

c)  Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 

4. Ketentuan Barang
15

 

a)  Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.  

b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 

c) Penyerahannya dilakukan kemudian. 

                                                           
13

Fatwa Dewan Syari'ah  Nasional  No : 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual  Beli  Istishna'. 

hlm 1 
14

Ibid.  hlm 2 
15

Ibid. hlm 2  
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d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan. 

e)  Pembeli (mustashni’) tidak boleh menjual barang sebelum 

menerimanya. 

f)  Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis 

sesuai kesepakatan.  

g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 

kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) 

untuk melanjutkan atau membatalkan akad. 

5. Ketentuan Lain
16

 

a) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan 

kesepakatan, hukumnya mengikat. 

b)  Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan 

di atas berlaku pula pada jual beli istishna’. 

c)  Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 

jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

6. Konsekuensi 

 Pendapat yang kuat dalam akad ini adalah pendapat Abu Yususf 

murid Abu Hanifah, yang mana beliau menganggap bahwa akad 

istishna' sebagai salah satu akad yang mengikat. Dengan demikian, 

                                                           
16

Ibid. hlm 2 
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bila telah jatuh tempo dalam penyerahan barang, dan produsen 

berhasil membuatkan barang sesuai dengan pesanan, maka tidak ada 

hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesanannya, 

sebagaimana produsen tidak berhak untuk menjual hasil produksinya 

kepada orang lain.
17

 

7. Rukun 

 Dalam jual beli (akad) istishna' terdapat rukun yang harus 

dipenuhi, yaitu sebagai berikut, 

a) Shaani' (Penjual): pembuat barang dan  menyediakan bahan baku 

b) Mustashni' (pembeli): Pemesan barang  

c) mashnu' (Proyek / jasa yang dipesan / usaha barang ) 

d) saman (Harga) 

e) Ijab dan Qabul  

8. Syarat 

 Selain rukun juga terdapat syarat yang menjadi sahnya jual-

beli, yaitu sebagai berikut, 

a) kedua pihak harus berakal, mempunyai kekuasaan untuk 

melakukan jual beli dan cakap hukum  

b) Adanya Ridha (keralaan dari dua pihak dan tidak ingkar janji) 

c) Apabila isi akad disyaratkan hanya pembuat barang (Shani') 

sebagai pekerja saja, maka akad ini tidak lagi istishna', 

melainkan menjadi akad ijarah  

                                                           
17

Fathhul Qadir oleh Ibnul Humam, 7/116-117  dan Al Bahru Ar- Raa’iq oleh Ibnu Nujaim 

6/186 
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d) Pihak pembuat barang menyatakan kesanggupannya untuk  

membuat atau mengadakan barang  

e) obyek pesanan atau barang (Mashnu') memiliki kriteria yang 

jelas (jenis, ukuran/ tipe, mutu dan jumlahnya) 

f)  Barang diperbolehkan, dimana barang tersebut tidak termasuk 

dalam kategori yang dilarang oleh syara' (najis, haram, samar/ 

tidak jelas) tidak  menimbulkan kemudratan.  

3). Kepemilikan Pembiayaan Rumah Syariah (KPRS)  

 Artikel Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bawha 

biasanya Kepemilikan Pembiayaan Rumah (KPR) yang dapat berupa 

pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang guna membiayai 

pembelian rumah tinggal, baik baru ataupun bekas dengan prinsip/ akad 

(murabahah) atau dengan akad lainnya.
18

 Dan biasanya KPR di lakukan 

pada lembaga keuangan seperti bank. 

Namun beberapa tahun terakhir muncul tren bisnis pembiayaan 

Kepemilikan Rumahan Syariah (KPRS) tanpa bank. Hal ini sejalan dengan 

kebutuhan masyarakat, di sisi lain juga adanya demand dari masyarakat sendiri 

untuk mengajukan KPR syariah ke lembaga nonbank seperti koperasi syariah. 

Bisnis KPRS nonbank di Indonesia, saat ini sedang menjadi tren dan  

berkembang. Bisnis properti perumahan syariah nonbank menjadi salah 

satu usaha sekaligus investasi yang paling banyak diminati oleh 

masyarakat. Sebagian besar pengusaha menganggap bahwa bisnis di 

                                                           
18

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KPR Syariah, dari 

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/425. Diakses pada 16 Juli 2019. 

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/425
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bidang ini memiliki pangsa pasar yang luas, minim resiko dan cenderung 

meningkat nilai pertahunnya. 

Alasan umumnya pembelian rumah syariah atau KPRS nonbank 

dikarenakan konsumen di Indonesia ingin membeli rumah maupun apartemen 

tanpa riba, yang mana jelas riba dilarang oleh Allah SWT, dan juga 

menyulitkan pembeli, sehingga mereka beralih dari KPRS bank kepada 

KPRS nonbank. KPRS nonbank sendiri berarti skema KPR tanpa melibatkan 

jasa pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan (LK) lainnya. Transaksi 

dilakukan oleh dua pihak yakni antara developer dengan pembeli secara 

langsung dan tentu tidak menggunakan riba serta tidak menyulitkan pembeli. 

Sebaliknya, jika menggunakan konsep konvensional gambar skemanya 

kurang lebih seperti ini: Pembeli memesan ke Developer dengan membayar 

sejumlah uang muka atau DP, lalu sisa utang atau biasa disebut plafon 

diteruskan oleh Bank dengan Pembeli, namun hal ini tentu dilarang dalam 

islam dikarenakan terdapa dua akad dalam satu transaksi. 

a) Kelebihan 

 Terdapat beberapa poin kelebihan dari penggunaan KPRS 

nonbanak, yaitu sebagai berikut, 

1). Cicilan bersifat tetap (flat), tidak bergantung pada suku 

bunga Bank Indonesia (interest). 

2). Ketika ingin melunasi lebih awal dalam pembayaran, 

developer syariah tidak akan mengenakan penalti atau 

denda seperti pada KPR konvensional. 
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3). Jika terjadi Keterlambatan dalam pembayaran, maka tidak 

dikenakan denda dan harga tetap sesuai pada akad awal dan 

tidak ada penyitaan. 

4). Keluarga dapat melakukan perencanaan keuangan dengan 

baik, karena sifat cicilan yang tetap (flat). 

5). Saat ini, uang muka lebih ringan dibanding KPR 

konvensional, yakni bisa hingga 10%, sedangkan pada KPR 

konvensional minimal 20% (15% per Agustus 2016). 

6). Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai 

dengan prinsip syariah. 

b) Keuntungan 

1). Kepastian dalam angsuran (kredit) jelas. Pembeli tidak perlu 

dipusingkan dengan kenaikan cicilan. Hal ini dikarenakan 

produk KPR syariah tidak terpengaruh fluktuasi suku bunga. 

2). Tidak ada dua akad dalam satu transaksi (tidak sesuai 

syariat). 

3). Tidak ada istilah value of money, sehingga saat pembeli  

terlambat atau menunggak pembayaran, tidak akan dikenakan 

denda. Berlaku  pula jika konsumen ingin melunasi cicilan 

sebelum waktunya, harga (margin) yang disepakati di awal 

akad harus tetap dilunasi. 

4). Tidak menerapkan compound interest atau bunga berganda 

dalam penghitungan margin atau angsurannya.  
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4). Fatwa Dewan Syariah 

 Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari 

Selasa, 29 Dzulhijjah 1420 hijriah atau 4 April tahun 2000, Dewan Syariah 

Nasional memutuskan dan menetapkan Fatwa terkait jual beli ishtishna' 

dengan ketentuan sebagai berikut:
19

 

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran: 

1. Alat bayar harus memiliki jumlah dan bentuknya, baik berupa 

uang, barang, atau manfaat. 

2.  Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 

3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 

Kedua : Ketentuan tentang Barang: 

1.  Harus jelas ciri-ciri dan dapat disetujui sebagai hutang. 

2.  Harus dapat dijelaskan secara spesifik. 

3.  Penyerahannya dilakukan kemudian. 

4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan 

berdasarkan kesepakatan. 

5. Pembeli ( mustashni ' ) tidak boleh menjual barang sebelum 

menerimanya. 

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sesuai 

sesuai kesepakatan. 

7. Dalam hal ini adalah milik atau tidak sesuai dengan 

kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) 

untuk memperoleh atau membatalkan akad. 

                                                           
19

 Fatwa Dewan Syari'ah  Nasional  No : 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual  Beli  Istishna' 
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5). Ketiga : Ketentuan lain: 

1.  Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan 

kesepakatan, hukumnya mengikat. 

2.  Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disetujui di 

atas berlaku pula pada jual beli istishna ' . 

3.  Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan di antara pihak kedua, maka 

diselesaikannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah 

setelah tidak disetujui melalui musyawarah. 

5. Developer 

 Developer berasal dari bahasa asing yang menurut kamus bahasa 

inggris artinya adalah pembangun perumahan
20

. Namun secara umum, 

developer adalah orang atau badan hukum yang mengembangkan 

(membangun dan memasarkan) bisnis di bidang properti berupa 

perumahan yang berskala kecil maupun besar.  

 sedangkan menurut Pasal 5  ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 5 Tahun 1974, disebutkan pengertian developer adalah 

"suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan 

dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu kesatuan 

lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana 

lingkungan dan fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat 

penghuninya.” 

                                                           
20

John M Echlos dan Hassan Sadily,1990,  Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia 
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 Dalam  perkembangananya secara hukum,  developer properti 

terbagi menjadi dua macam, yaitu developer properti syariah dan 

developer properti konventional.  Dari keduanya jelas terdapat banyak 

perbeda, namun yang paling menonjol terletak pada Akad dan skema 

bisnisnya. Dalam segi akad, developer syariah tidak menggunakan pihak 

ke tiga yang merupakan bank, jadi bisnisnya murni jual beli antara pihak 

developer dengan nasabah secara tunai maupun kredit. Hal ini tentu 

berbeda dengan developer konvensional yang mana menggunakan pihak 

ke tiga berupa bank. 

 Dengan seiring berjalannya waktu konsep syariah sendiri beberapa 

tahun terakhir menjadi naik daun dan terdapat banyak respon dari 

kalangan masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan penduduk indonesia 

mayoritas adalah Muslim, oleh karenannya konsep syariah terutama dalam 

dunia bisnis berkembang dengan pesat. hal ini juga terjadi pada developer 

properti syariah. Selain karena mentaati perintah Allah SWT untuk 

menjauhi riba (tambahan yang batil) sesuai dengan surat Ali- Imron (3) 

ayat 130, yang berbunyi, (cari ayatnya) 

ٌََ اَتَقٌاََّللَاَََنَعَهَكَىَتََفَهَحٌ َباََأَضَعاَفاََيَضاَعَفَةًََََ َآَيَنٌاَالََتَأَكَهٌاَانزََ ٍَ ََ ٌَاََأٌََياَاَنَذٌ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ   ََ  ََ   َ َََ   َََ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ َ  ََ  ََ  َ  ََ  ََ   َ ََ َََ   ََ   َََ  َ َََ  َ  َ ََ  َ َ  َ  ََ ََ  َ   َ ََ  ََ 

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan riba dengan berlipat ganda dan 

bertakwalah kamu kepada Allah  supaya kamu 

mendapat  keberuntungan. Peliharalah dirimu dari 

api  neraka, yang  disediakan untuk orang-orang 

yang kafir." 
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 Dengan konsep konventional yang sejak sebelumnya telah 

bergejolak, tentu masyarakat juga mulai sadar betapa sulit dan 

menderitanya berhubungan dengan riba, walaupun terkesan cepat dan 

praktis. Sedangkan setiap orang membutuhkan tempat untuk berteduh, 

namun harga rumah sangatlah mahal, maka banyak orang mengambil jalan 

pintas untuk datang ke bank membeli rumah dengan cara Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) dan langsung bisa di tempati. Namun kesadaran masyarakat 

muslim yang ingin tetap istiqomah untuk memiliki rumah dengan 

ketentuan syariah mulai berhijrah meninggalkan konsep riba yang terdapat 

pada bank. Bahkan saat ini mulai bermunculan developer properti yang 

berbasis syariah seperti Sharinata City Samarinda. Skema yang digunakan 

secara fiqih dikenal dengan istilah salam dan Istishna'. Namun yang akan 

diteliti oleh peneliti adalah akad istishna'. 

Tabel 2.1 Perbedaan Akad Salam dan Istishna' 

Perbedaan Salam Istishna’ 

Obyek Akad barang semata, tanpa ada 

proses pengolahan 

barang dan jasa pengolahan 

barang secara bersamaan 

Waktu 

Pembayaran 

pembayaran dilakukan 

seutuhnya di muka alias 

tunai 

pembayaran dapat 

dilakukan di muka dan juga 

boleh dilakukan dengan 

pembayaran terhutang 

 Dari tabel di atas jelaslah bahwa kedua akad tersebut memiliki 

perbedaan yang terletak pada obyek akad dan waktu pembayaran. 

Terdapat pula beberapa poin yang membedakan antara KPR Bank 

konvensional, Bank Syariah dan Developer Syariah, 
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Tabel 2.2 Perbedaan KPR Bank konvensional, Bank Syariah dan Developer Syariah 

Perbedaan Bank 

Konvensional 

Bank Syari’ah Developer 

Syari’ah 

Akad Tidak Syar’i Murabahah Istishna’ 

Jaminan Ada Ada Tidak ada 

Bunga Ada Tidak ada Tidak ada 

Denda Ada Ada (shodaqah) Tidak ada 

Sita Ada Ada Tidak ada 

BI Checking Ada Ada Tidak ada 

 

Kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh developer Sharinata 

City Samarinda sehingga menjadikan konsep jual beli unit rumah di 

Sharinata City Samarinda berbeda dengan yang lainnya adalah Pertama, 

Setiap individu diberikan pembekalan terkait etika utang-piutang dalam 

Islam oleh ustad Abi Salaam selaku komisaris utama PT Abi Borneo 

Mandiri (PT ABM). Kedua, adanya solusi kreatif berupa sodaqoh, dimana 

setiap custemer mengangsur (tidak wajib, tidak ada akad bersyarat dan 

tidak terikat) sebanyak dua puluh lima ribu rupiah (Rp25.000) sesuai 

dengan kesepakatan bersama dan dikelola oleh pemilik developer beserta 

para pemilik rumah di Sharinata City Samarinda. Sadaqah dapat 

difungsikan ketika terdapat custemer yang tidak mampu membayak 

angsuran atas cicilan unit rumah yang dikarenakan udzur syar'i seperti 

PHK dan kebakaran, maka custemer boleh meminjam uang sodaqoh untuk 

cicilan tiga kali berturut-turut dan jika masih belum bisa membayar maka 

diberikan pinjaman lagi selama tiga kali angsuran (maksimal 6 kali 

angsuran) sembari dicarikan solusi lain dengan beberapa opsi usaha 

pemberdayaan umat yang sudah disediakan oleh Abiexpress yang berada 

dibawah naungan Abi Group, seperti halnya jualan online dan majapahit 
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coffee (maco), yang mana dari hasil penjualan tersebut 60% untuk 

membayar cicilan dan 40% bisa digunakan untuk kepentingan lain 

custemer. 

 

 


