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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam memberikan pedoman pada semua hal namun hanya untuk hal-

hal konsep dasarnya saja. Untuk yang sifatnya rincian diserahkan pada pola 

pikir pada umatnya yang juga sudah harus mengikuti filosofi Islam yang 

terbentuk dari keyakinan dan keimanan. Ekonomi dalam Islam mempunyai 

basic feature yang menjadi landasan setiap kebijakan ekonomi.  

Kebijakan yang akan mengatur bagaimana nikmat Allah SWT, yang 

menurut teori kapitalisme terbatas, ini di distribusikan kepada manusia yang 

kebutuhannya tidak terbatas.
1
 Kebutuhan manusia yang semakin menjadi-jadi 

dan tidak dapat dipenuhi sendiri menyebabkan mereka melakukan kegiatan 

tukar menukar dalam berbagai bentuk. Alam yang tadinya menyediakan 

banyak komoditas tidak bisa lagi diandalkan. Akhirnya munculah aneka 

transaksi, mulai dari barter hingga yang paling modern, seperti yang dirasakan 

sekarang ini.
2
 

 Ekonomi Islam dibangun di atas dasar agama Islam, karenanya ia 

merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai 

derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam 

berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (way of life), di mana 

Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi 

kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini 

bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara yang lainnya bersifat 

kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah 

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur’an dan as-Sunnah.
3
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Bentuk ekonomi Islam itu adalah jual beli. Jual beli dalam konsep ekonomi 

Islam terbagi menjadi beberapa akad diantaranya bai’ al-murabahah, bai’ as-

salam, dan bai’ al-istishna. 

Bai’ al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Bai’ al-murabahah, penjual harus 

memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai tambahannya.
4
 

Bai’ as-salam adalah pembayaran di muka dan penyerahan barang di 

kemudian hari, yang di definisikan oleh para fuqaha sebagai “akad jual beli 

atas sesuatu yang disebutkan kriterianya dalam akad, dan yang dijanjikan akan 

diserahkan pada waktunya yang ditentukan nanti kepada pembeli, dengan 

pembayaran yang diserahkan pada saat tertentu itu”.
5
  

Bai’ al- istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan 

pembuat barang menerima pesanan dari pembeli dan pembuat barang. Kedua 

belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah 

pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai 

suatu waktu pada masa yang akan datang.
6
 

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling 

membutuhkan satu sama lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar 

keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik 

dengan jual beli, sewa menyewa, dalam urusan diri sendiri maupun untuk 

kemaslahatan umum. Keterangan tersebut menjadi indikator bahwa manusia 

untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan bantuan orang lain. Salah satu 

kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli. 

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang 

hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan 

hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah Swt telah menjelaskan 

dalam al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadis-hadisnya telah memberikan 

                                                 
4
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batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang 

berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. 

Allah SWT telah memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis 

besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang 

memakan harta riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah 

bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya, akan tetapi pada 

zaman sekarang, kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami 

kemajuan dan banyak perubahan, begitupun dalam hal muamalah, perubahan 

ini mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru yang umumnya dituangkan 

dalam bentuk undang-undang seperti undang-undang tentang Lembaga 

Keuangan Syaraiah (LKS) atau dituangkan dalam fatwa-fatwa ulama seperti 

fatwa DSN-MUI tentang jual beli. 

Setiap manusia senantiasa memerlukan bantuan orang lain dalam 

hidupnya dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang makin bertambah. Jual beli merupakan salah satu cara untuk 

saling tukar menukar kebutuhan.
7
 Karena jual beli menjadi kebutuhan dalam 

kehidupan manusia, maka Islam menetapkan aturan-aturan tentang jual beli 

sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an dan hadits Nabi SAW.
8
  Sebagai 

berikut: 

Sedangkan dalam hadits Nabi SAW tentang jual beli, yaitu
9
: 

 

َاىِّ  لَ : ُسئِ  مَ لَّ سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَ النَِّبى صَ َأنَّ  وُ نْ عَ  اللُ  ىَ ضِ َعْن رِفَاَعِة ْبِن رَاِفْع رَ 
ُرْورٌ  قَاَل : َعَمُل الرَُّجُل بَِيِدِه وَُكل  ؟  اْلَكَسُب َاطَيِّبُ   ()رواه البزار وصححو الحاكم .بَ ْيٌع مَّب ْ

 
Artinya: “dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwasanya Nabi SAW ditanya, “Mata 

pencaharian apakah yang paling baik?”, Jawab beliau: “bekerja 

seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang 

bersih.”(HR. Bukhari Muslim). 
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Secara umum, ajaran Islam telah menghalalkan jual-beli dan 

mengharamkan riba. Pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan tekhnis yang 

harus dipelihara untuk menjamin muamalah yang baik. Jual beli tidak akan 

sempurna sesuai dengan ketentuan syara’, melainkan harus terpenuhi adanya 

ijab dan qabul, adanya dua akid yang sama-sama mampu bertindak atau dua 

orang yang diwakilkan, adanya barang atau ma’qud ‘alaih yang diketahui 

oleh kedua belah pihak, juga adanya barang yang memberi manfaat dan tidak 

diharamkan syara’. Unsur kerelaan antara penjual dan pembeli merupakan 

pemegang peranan yang utama.
10

 

Agama Islam memberi aturan-aturan untuk seluruh aspek kehidupan 

termasuk di dalamnya aturan pada sistem berperilaku dalam ekonomi. Salah 

satu contohnya yaitu adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga yang 

selaras dengan penawaran dan permintaan.
11

 Dapat kita lihat bahwa disekitar  

Kaliwungu banyak orang memilih untuk berjualan pakaian. 

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-

syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma’ 

(Ulama’ Mujtahidin) dan tidak ada perdebatan pendapat. Al-Qur’an 

menerangkan bahwa menjual itu halal, sedangkan riba diharamkan. Sejalan 

dengan itu dalam jual beli ada persayaratan yang harus dipenuhi, diantaranya 

menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang 

diadakan harus jelas. 

Perspektif hukum Islam salah satu syarat kesempurnaan jual beli 

adalah bahwa barang yang diperjual belikan disamping memberikan manfaat 

dan tidak diharamkan oleh syara’.
12

 Juga jelas artinya barang yang dijual 

belikan wajib adanya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, 

bahwa apapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa perbuatan kepada 

maksiat adalah dilarang oleh Islam. Terdapat manfaat bagi umat manusia 
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tetapi hal tersebut adalah kemaksiatan, maka membeli ataupun 

memperdagangkannya hukumnya haram, misalnya babi, arak, makanan dan 

minuman yang diharamkan secara umum, patung, salib, lukisan dan 

sebagainya.
13

 

Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: 

 

ُهَما أَنَُّو َسِمُع َرُسْوَل الِل َصَلى الُل َعَلْيِو َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبُد الِل َرِضَى الُل عَ  ن ْ
َع اْلَخْمِر َواْلَمْيَتِت ُم بَ يْ َوَسلََّم يَ ُقْوُل َعاَم الَفْتِح َوُىَو ِبَمكََّة: ِاّن الَل َوَرُسْوَلُو َحرَّ 

 )رواه البزار وصححو الحاكم( .َواْلِخْنزِْيِر َواْْلَْصَنامِ 
 

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah: pada tahun penaklukan  

Mekkah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Allah dan 

Rasul-Nya mengharamkan perniagaan minum-minuman keras, 

bangkai, babi, dan patung”. (HR. Bukhari Muslim). 

 

Serta dalam hadits Nabi SAW yaitu:  

 )رواه البيهقى(.َوِانََّمااْلبَ ْيُع َعْن تَ َراٍض 
 

Artinya: “Jual beli harus dipastikan saling meridhoi”. (HR. Al-Baihaqi) 

 

Pernyataan hadits tersebut, tampaknya transaksi jual beli dengan cara 

pembayaran uang muka (praktek salam) di zushin konveksi Desa Sumberejo 

Kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal adalah bertentangan dengan prinsip 

umum ajaran Islam. Peneliti merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian 

yang membahas tentang “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual 

beli dengan pembayaran uang muka (praktek salam) studi kasus di 

zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal”. 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih 

judul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan pembayaran 

uang muka (praktek salam) studi kasus di zushin konveksi Desa Sumberejo  

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”, adalah sebagai berikut: 

1. Semakin meningkatnya praktek jual beli dengan cara pembayaran uang 

muka di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

2. Masih adanya perbedaan pendapat di kalangan  masyarakat akan hukum jual 

beli dengan pembayaran uang muka. 

 

C. Telaah Pustaka 

Rafiq Issa Beekun dalam bukunya Etika Bisnis Islami menjelaskan 

secara rinci tentang mata pencaharian yang haram meliputi pembuatan dan 

penjualan barang-barang haram seperti patung, pornografi, ganja, dan obat-

obatan terlarang. Pelaranan pada perdagangan ini dikarenakan adanya 

kecenderungan yang akan mendorong dan menyebarkan segala yang haram 

dan menyebabkan perilaku haram.
14

 

Imam Al-ghazali dalam bukunya Benang Tipis Antara Halal dan 

Haram menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan dalam jual beli yaitu 

penjualan sesuatu yang haram seperti khamr, bangkai dan patung.
15

 Yusuf 

Qardhawi dalam kitabnya  Halal wa Haram fill Islam juga menerangkan 

pelarangan menjual sesuatu yang haram dengan tujuan memperlambat 

perbuatan maksiat serta menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.
16

 

Pembahasan pada buku-buku tersebut diatas ditujukan pada barang-

barang yang diharamkan secara umum, sedang dalan pembahasan secara 

khusus diantaranya: 

A. Rokim mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang dalam 

skripsinya yang berjudul  Studi analisis hukum Islam terhadap jual beli 

                                                 
14

 Rafiq Issa Beekun, Etika Bisnis Islami, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 53-56 
15

 Imam Al-Ghazali, Benang Tipis Antara Halal dan Haram, Surabaya: Pustaka Pelajar, 

cet-1, 2002, h. 214 
16
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kotoran untuk pupuk pertanian (studi kasus di Desa Karang Sari Kecamatan 

Brati Kabupaten Grobogan) tahun 2010 yang membahas hukum jual beli 

barang vasiq.
17

 

Suparwi mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang dalam 

skripsinya yang berjudul  Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bengkong 

dengan cara tebasan di Desa Sumur Kecamatan Branngsong Kabupaten 

Kendal  yang mengupas persoalan hukum jual beli bengkoang dengan cara 

tebas.
18

 

Penulis menyusun skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Pembayaran Uang Muka (Praktek Salam) 

di Zushin Konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal akan mengupas tentang praktek pembayaran uang muka (praktek 

salam) dalam jual beli di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal, sehingga akan terjadi kejelasan tentang 

tinjauan hukum Islamnya. 

 

D. Fokus Penelitian 

Latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka fokus penelitian 

yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana konsep praktek jual beli dengan pembayaran uang muka 

(praktek salam) di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

2. Bagaimana praktek jual beli dengan pembayaran uang muka (praktek 

salam) di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kendal? 

                                                 
17

 A.rokhim, Tinjuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jangkrik Di Cepiring Kabupaten 

Kendal, (Skripsi),  Semarang, Fakultas Syari’ah IAIN, 2010  
18

 Suparwi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bengkoang Dengan Cara 

Tebasan. Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal,: Fakultas Agama Islam, 

Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016 
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3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan 

pembayaran uang muka (praktek salam) di zushin konveksi Desa 

Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal? 

 

E. Penegasan Istilah 

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk 

memahami), pandangan, pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari, dan 

sebagainya).
19

 

2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang perbuatan manusia 

yang ditetapkan oleh pemangkunya berdasarkan wahyu Allah SWT yang 

mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan.
20

 

3. Praktek adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.
21

 

4. Jual beli adalah pertukaran sesuatu barang dengan sesuatu yang lain baik 

berupa barang lainnya.
22

 

5. Pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah 

nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.
23

 

6. Uang muka adalah sebagian pembayaran yang dilakukan pada awal 

pembelian, sementara sisanya akan dibayar kemudian. Berapa lama waktu 

pembayaran ditentukan sesuai perjanjian diantara penjual dan pembeli.
24

 

7. Praktek salam adalah salah satu bentuk jual beli pesanan yakni pembeli 

membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang 

terlebih dahulu, sementara itu, barang diserahkan kemudian pada waktu 

yang ditentukan.
25

 

                                                 
19

 Departemen Pendidikan Nasional.2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 

(Edisi Keepat), PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, h. 1470 
20

 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 5, Cet. V, 1996, h. 38 
21

 Departemen Pendidikan Nasional, 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat 

Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, h. 785 
22

 Alaudin Al-Kasani, Badan ‘Ash-Shanai Fitartib Asy-Syarai, juz  V, h. 133 
23

 Humphrey et al, Sistem Pembayaran, 1996 
24

 Pengertian down payment menurut ahli ”http://www.googlescholer.com/, diunduh pada 

23 Feb. 2016, pukul 08.00 WIB 
25

 Rozalina, M. Ag., Dr., Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada 

Sektor Keuangan Syariah, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Rajawali, 2016, h. 94 
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8. Studi kasus adalah suatu studi atau analisa yang komprehensif dengan 

menggunakan berbagai teknik, bahan dan alat mengenai gejala atau ciri-

ciri karakteristik berbagai jenis masalah atau tingkah laku menyimpang 

baik individu maupun kelompok.
26

 

9. Zushin konveksi di Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal adalah tempat proses produksi pakaian yang letaknya di Desa 

Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Zushin konveksi 

membuka jasa pembuatan baju, kaos, celemek, kemeja, wearpack dan 

sablon dalam jumlah satuan, group, maupun komunitas dan juga bisa 

membuat seragam, celana, jaket, dan lainnya yang berhubungan dengan 

jahit menjahit. 

 

F. Tujuan dan manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

a. Untuk mengetahui konsep praktek jual beli dengan pembayaran uang 

muka (praktek salam) di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

b. Untuk mengetahui praktek jual beli dengan pembayaran uang muka 

(praktek salam) di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli 

dengan pembayaran uang muka (praktek salam) di zushin konveksi 

Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini untuk kepentingan akademis pada 

khusunya dan pada umumnya untuk kepentingan umat Islam dalam rangka 

mengetahui hukum jual beli dengan pembayaran uang muka (praktek 

salam), baik secara teoritis maupun praktis. 

 

 

                                                 
26

 Depdikbud, (1997 : 2) 
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a. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang hukum pembayaran uang muka, khususnya pembayaran uang 

muka dalam jual beli (praktek salam). 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

lebih jelas tentang praktek jual beli dengan pembayaran uang muka 

(praktek salam) di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal kepada masyarakat, serta tinjauan 

hukum Islam terhadap pembayaran uang muka (praktek salam) dalam 

jual beli pakaian tersebut. 

 

G. Metode Penelitian 

Penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

jenis penelitiannya studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara 

intensif latar belakang, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu 

satuan sosial seperti individu, kelompok, atau komunitas. Studi kasus 

merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa, 

sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan 

lengkap mengenai unit sosial tersebut.
27

 

2. Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

                                                 
27

 Departemen Agama RI, Loc. Cit. 
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bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
28

 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian 

ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai praktek jual beli 

dengan pembayaran uang muka (praktek salam) di zushin konveksi Desa 

Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari responden 

melalui wawancara dengan para pihak yang terkait, yaitu penjual, 

pembeli dan dengan ulama atau tokoh masyarakat Desa Sumberejo 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang di dapat dari buku-buku dan 

dokumen-dokumen yang relevan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan pembahasan dan 

analisis, dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut:  

a. Observasi 

Penelitian mengadakan pengamatan langsung yang bertujuan 

untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang 

terlibat di dalam kegiatan dan waktu kegiatan yang diberikan oleh para 

pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.
29

 

Peneliti mengunjungi lokasi penelitian yang bertempat di Desa 

Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal untuk 

mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilokasi 

penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi 

antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data 

                                                 
28

 Moleong, 2007, h. 6 
29

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, h. 58 
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(responden), wawancara dilakukan secara langsung dengan responden 

untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban 

responden dicatat oleh pewawancara.
30

 Metode ini, wawancara 

ditujukan kepada penjual, pembeli, para ulama dan tokoh masyarakat 

setempat. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumetasi adalah teknik mencari data yang berkenaan 

dengan hal-hal yang berupa catatan-catatan atau transkip, surat kabar, 

majalah dan lain-lain.
31

 Metode ini, akan dikumpulkan data-data 

berupa catatan-catatan. 

5. Metode Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil 

wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informasi 

penelitian sebagai pembanding untuk mengecek informasi yang di 

dapatkan. Peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan 

melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan 

pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang 

berbeda yakni observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga derajat 

kepercayaan data dapat valid. 

6. Metode Analisis Data 

Menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif 

deskriptif yaitu metode yang dipakai membantu dalam menggambarkan 

keadaan-keadaan yang memungkinkan terdapat dalam situasi tertentu serta 

                                                 
30

 Rianato Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi I, Jakarta: Granit, 2004, 

h. 72 
31

 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002, h. 135 
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mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.
32

 Data yang 

diperoleh akan di analisis dan digambarkan secara menyeluruh dari 

fenomen yang terjadi pada praktek pembayaran uang muka dalam jual beli 

pakaian di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kendal. 

 

H. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Penelitian yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual 

beli dengan pembayaran uang muka (praktek salam) di zushin konveksi Desa 

Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dilakukan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

1. Bagian  Awal 

Bagian awal terdiri atas halaman sampul, halaman judul, halaman nota 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, 

halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan 

halaman daftar isi. 

2. Bagian Isi 

Bagian isi memudahkan dan memberikan arahan yang lebih jelas dan 

sistematik, maka penyusunan penelitian skripsi ini dibagi kedalam lima 

bab, yang sistematikanya sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini memuat tentang 

latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, penegasan 

istilah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab kedua merupakan landasan teori tentang pengertian jual beli 

as-salam, dasar hukum jual beli as-salam, rukun dan syarat jual beli as-

salam, implikasi akad as-salam, serta perbedaan jual beli as-salam dan 

akad jual beli. 
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Bab ketiga adalah laporan hasil penelitian tentang gambaran 

umum zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kendal, praktek jual beli dengan pembayaran uang muka 

(praktek salam) di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaiwungu 

Kabupaten Kendal, konsep praktek jual beli dengan pembayaran uang 

muka (praktek salam) di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal, praktek jual beli dengan pembayaran uang 

muka (praktek salam) di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek 

jual beli dengan pembayaran uang muka (praktek salam) di zushin 

konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

Bab keempat adalah Analisis Data. Pada bab ini berisi tentang 

analisis konsep praktek jual beli dengan pembayaran uang muka (praktek 

salam) di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kendal, analisis praktek jual beli dengan pembayaran uang 

muka (praktek salam) di zushin konveksi Desa Sumberejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal, dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap 

jual beli dengan pembayaran uang muka (praktek salam) di zushin 

konveksi Desa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

Bab kelima Penutup. Berisi kesimpulan, saran dan kata penutup. 

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar kepustakaan, dan daftar 

lampiran-lampiran. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir ini meliputi daftar kepustakaan, lampiran-lampiran 

serta daftar riwayat pendidikan penulis. 

 

 

 

 

 


