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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dinul Islam adalah suatu sistem hidup komprehensif yang Allah SWT 

turunkan melalui rasul-Nya, Muhammad SAW, yang meliputi aqidah, 

ubudiah, muamalah, muasyarah dan akhlaq yang memandu manusia sehingga 

hidup penuh kemuliaan. Konsep komprehensif bermakna aturan menyeluruh 

yang merangkum berbagai aspek kehidupan, baik berdimensi keyakinan 

(aqidah), ritualitas penghambaan diri (ubudiah), dan aspek sosial yaitu 

muamalah, musyaarah dan akhlak. Akidah dan akhlak diperlukan untuk 

menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliqnya, 

sedangkan muamalah dan akhlak diturunkan untuk menjadi rules of the game 

(aturan main) dalam kehidupan sosial.
1
 

Islam menganjurkan kepada pemeluknya agar menjalankan secara 

utuh dan sempurna, jangan hanya sebagian saja. Sebagai contoh bahwa 

kebanyakan orang-orang itu menjalankan ibadah shalat atau puasa, tetapi 

enggan melakukan ibadah yang menyangkut masalah harta benda seperti: 

zakat, muamalah yang berkaitan jual beli, sewa menyewa atau perbuatan 

yang lain. 

Aktifitas dalam jual beli terdapat transaksi yang dipengaruhi oleh dua 

dimensi yakni, hablu minallah dan hablu minannas. Hablu minallah 

mengatur hubungan dengan Tuhannya, sedangkan hablu minannas mengatur 

interaksi yang terjadi individu.
2
 Kedua dimensi tersebut tidak dapat 

dipisahkan sehingga apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariah. 

Mengingat bahwa seorang individu tidak akan mampu memenuhi kehidupan 

sehari-hari tanpa bantuan orang lain dan diaturlah berbagai macam aturan 

yang melekat dengan kehidupan sosial disebut dengan muamalat. 

                                                           
1
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Al-quran telah mengatur ketentuan-ketentuan mengenai muamalah 

dengan tidak mengabaikan urusan ibadah. Namun berjalannya waktu agar 

manusa dapat berkembang. Masyarakat menjadi tumbuh dan berkembang 

sehingga semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Demikian yang terjadi dalam jual-beli, selalu mengalami kemajuan, 

dari jual beli tukar, jual beli putus, jual beli kredit, jual beli mata uang, jual 

beli murabahah, jual beli salam, jual beli istisna dan macam jual beli lainnya.  

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alqur‟an, sunnah dan 

ijma‟ para ulama. Dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya mubah 

kecuali jual beli yang dilarang oleh syara‟. Adapun dasar hukum dari 

Alqur‟an yaitu firman Allah SWT: 

بَٰوا َو ٱنرِّ ُ ٱۡنبَۡيَع َوَحرَّ  572َوأََحمَّ ٱَّللَّ
 

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. 

Al-Baqarah(2):275)
3
 

 

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad 

jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka yang disangka oleh 

sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini di karenakan huruf alif dan lam 

dalam ayat tersebut menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah di kenal 

karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat ba’i yang dapat dijadikan 

refrensi dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia 

dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang 

lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, 

bangkai dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma‟ 

para ulama akan larangan tersebut.
4
 

Juga disebutkan dalam sebuah hadits yang menyeru kepada kita agar 

mau berusaha dan melakukan praktik jual beli yang bersih. 

                                                           
3
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ٌَّ اننَّبِي َصهَي هللاُ َعهَْيِو َوَسهََّى :  ٍِ َرافِْع َرِضَي هللاُ َعْنوُ أَ ٍْ ِرفَبَعِة ْب َع

ُجُم بِيَِدِه َوُكمُّ  ? ُسئَِم اَىِّ اْنَكَسُب اَطَيِّبُ  ُم انرَّ ًَ ْبُرْورٌ قَبَل : َع  .بَْيٌع يَّ

 .)رواه انبزار وصححو انحبكى(
Artinya: ” dari Rafa‟iah Ibnu Rafi‟ bahwasanya Nabi SAW ditanya, “ 

Mata pencaharian apakah paling baik?”, jawab beliau: “ Bekerja 

seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang 

bersih.”(HR.Bukhori Muslim).
5
 

 

Jual  beli sudah menjadi kegiatan sehari-hari didalam masyarakat baik 

dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi. Namun 

sekarang ini tetap banyak bentuk jual beli yang tetap dikembangkan karena 

tuntutan keadaan dan juga kecenderungan masyarakat untuk melakukan 

transaksi seperti itu, hal ini dapat di cermati pada keinginan masyarakat 

melakukan jual beli pesanan meubel dengan pembayaran uang muka. 

Uang muka di kenal sebagai suatu sistem pembelian barang dengan 

memesan dan membayar sebagian uang di muka dengan harga patokan persen 

tertentu, yang berfungsi sebagai pengikat di antara penjual dan pembeli dan 

untuk jaminan barang serta sebagai bukti bahwa transaksi ini telah menjadi 

sebuah ikatan antara penjual dan pembeli. 

Jual beli pesanan meubel dengan pembayaran uang muka sering 

dilakukan masyarakat, dimana dalam praktiknya pembeli akan memesan 

terlebih dahulu pesanan tersebut kepada penjual, dengan memilih jenis-jenis 

bahan dan model sesuai keinginan dari pembeli, kemudian penjual akan 

mengolah barang tersebut dengan keinginan pembeli. Di kehidupan sehari-

hari seseorang membutuhkan barang yang tidak ada atau belum dihasilkan, 

sehingga seseorang melakukan transaksi jual beli pesanan pembuatan barang 

kepada orang yang ahli dalam bidangnya.
6
 Salah satu perkembangan akad 

jual beli adalah istisna. 

Istisna adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih 

belum ada dan akan diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya 

                                                           
5
 Rahmat Syafi‟i, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006, h. 75. 

6
Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah, Jakarta: Gema insani press, 2001, h. 108. 
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dilakukan secara angsuran. Namun spesifikasi dan harga barang pesanan 

harus telah di sepakati diawal akad.
7
 

Akad merupakan salah satu rukun jual beli yang harus terpenuhi 

dalam menjalankan transaksi jual beli. Akad (perjanjian) jual beli yang 

berlangsung antara penjual dan pembeli tidak selamanya merupakan akad 

perjanjian yang sederhana, bahkan tidak jarang menimbulkan masalah, maka 

diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang berbagai kemungkinan yang 

dapat timbul dalam perjanjian jual beli. Pengaturan jual beli secara cermat 

dalam peraturan perundang undangan merupakan suatu kebutuhan yang 

mendasar, baik dari jenis barang yang di perdagangkan maupun cara 

pembayarannya.
8
 

Akad dapat berakhir karena meninggal dunia, dan tanpa adanya izin 

dalam akad mauquf (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang 

dihilangkan dari awalnya seperti pada khiyar, terkadang dikaitkan pada masa 

yang akan datang.
9
 Sehubungan dengan pemaparan dasar diatas, dalam 

kenyataanya banyak orang yang melakukan kegiatan jual beli dalam rangka 

usaha mereka, salah satu diantaranya adalah kegiatan jual beli pemesanan 

meubel dengan pembayaran uang muka di Zizie Furniture Desa Ngabul Kec. 

Tahunan Kab. Jepara. Namun dalam melakukan jual beli tersebut banyak hal 

yang terjadi tanpa terduga oleh pihak yang melaksanakan akad, sehingga 

berdampak pada kerugian atau keuntungan terhadap transaksi yang 

dilaksanakan. 

Pada umumnya jual beli pemesanan meubel dengan pembayaran uang 

muka banyak dilakukan oleh masyarakat di desa Ngabul Jepara, jual beli ini 

dianggap memudahkan karena pemesan dapat untuk membuat suatu barang 

yang dipesan sesui dengan keinginan pemesan dimana bahan baku dan biaya 

produksi menjadi tanggung jawab pihak pembuat sedangkan biaya sistem 

                                                           
7
 Abu Azam Al Hadi, Fiqih Muamalah Kontemporer, Depok: PT Raja grafindo Persada, 

h. 213. 
8
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2012, h. 133-134. 
9
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pembayaran yang dilakukan adalah melalui uang muka dan secara tunai, cara 

ini dilakukan dengan membayar uang muka dahulu yang telah disepakati, 

uang muka ini berfungsi sebagai pengikat antara penjual dan pembeli, dan 

pembayaran secara tunai yaitu pembayarn yang dilakukan pada saat 

penyerahan barang, cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran 

sesuai progres pembuatan aset istisna. 

Meskipun dalam pembayaranya sudah melakukan uang muka, namun 

sering terjadi jual beli pemesanan meubel mengalami pembatalan secara 

sepihak. Pada dasarnya akad istisna tidak dapat dibatalkan kecuali kedua 

belah pihak setuju membatalkannya. Pembatalan ini bisa bersumber dari 

pembeli dan penjual. Adanya pembatalan akan menimbulkan akibat 

pembatalan tersebut, akibat hukum tersebut adalah apabila pembeli 

membatalkan jual beli pesanan meubel, maka pembeli tidak akan mendapat 

kembali uang muka, namun apabila penjual membatalkan jual beli pesanan 

meubel tersebut, maka pembeli akan mendapatkan kembali uang muka yang 

dibayarkan. 

Pembatalan terhadap akad yang telah disepakati bersama antara 

pemesan barang dan penjualnya kerap terjadi pada saat barang yang sudah di 

pesan sedang diproduksi, ada kalanya juga pembatalan terjadi saat sebelum 

barang itu diproduksi yaitu beberapa waktu setelah barang tersebut disepakati 

bersama antara penjual dan pembeli, dan pembatalan yang terjadi pada saat 

barang tersebut sudah diproduksi. Hal ini terjadi karena berbagai macam 

faktor, baik faktor dari pemesan ataupun dari pihak penjual itu sendiri. 

Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan, maka 

salah satu atau lebih pihak dalam akad tersebut akan menyampaikan suatu 

bentuk persyaratan mengenai apa yang di kehendaki oleh pihak tersebut 

dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan dapat diperkenankan 

oleh hukum untuk di sepakati oleh para pihak. Dalam praktiknya apabila 

pembeli melakukan pembatalan jual beli pesanan meubel dengan pembayaran 

uang muka, maka penjualan akan mengalami kerugian dimana penjual 

dengan terpaksa untuk menyetujui pembatalan tersebut dan penjual akan 
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membutuhkan waktu yang lama agar barang tersebut dapat terjual kembali, 

dalam pembatalan pesanan meubel dengan uang muka seharusnya uang muka 

yang diberikan pembeli pada saat akad berlangsung apabila pembeli 

melakukan pembatalan sepihak maka uang muka tersebut hangus atau jadi 

milik penjual, dengan tujuan tidak merugikan salah satu pihak diantara 

keduanya, penjual dan pembeli sama sama rela terhadap pembatalan. Dengan 

demikian kasus tersebut masih berlangsung sampai sekarang, hal inilah yang 

mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh bagaimana analisis  terhadap 

kasus tersebut dengan judul ”Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan 

Sepihak Dalam Akad Pemesanan Meubel Dengan Pembayaran Uang Muka 

Studi Kasus Di Zizie Furniture Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Penulis mengangkat judul di atas dengan beberapa alasan diantaranya: 

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam tentang 

pembatalan sepihak terhadap jual beli pemesanan meubel dengan 

pembayaran uang muka yang sering terjadi di dalam masyarakat desa 

Ngabul. 

2. Ingin Mengetahui sebab pembatalan sepihak dalam akad jual beli 

pemesanan meubel di Zizie Furniture Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. 

Jepara. 

3. Ingin mengetahui cara penyelesaian terhadap pembatalan sepihak dalam 

akad jual beli pemesanan meubel di Zizie Furniture Desa Ngabul Kec. 

Tahunan Kab Jepara. 

 

C. Telaah Pustaka 

Tinjauan pustaka pada dasarnya digunakan untuk memperoleh suatu 

informasi tentang-teori-teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian dan 

digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Dalam tinjauan pustaka 

ini peneliti menelaah beberapa temuan hasil riset diantaranya: 
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Skripsi Miftachul Jannah yang berjudul”Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau Temanggung”.
10

 Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelaksaan pembatalan jual beli tembakau di 

desa Morobongo di Kecamatan Temanggung ini sudah sering terjadi setiap 

musim tembakau. Pembatalan tersebut dikarenakan oleh kesalahan petani itu 

sendiri. Dalam hal ini petani berusaha mengelabui para tengkulak dengan 

berbagai cara, seperti mencampur tembakau yang kualitasnya kurang bagus 

ke dalam tembakau yang kualitasnya bagus, agar semua tembakau yang 

dimilikinya terjual dengan harga yang tinggi. Sedangkan ditinjau dalam 

hukum Islam pembatalan jual beli tembakau tersebut boleh dilakukan dengan 

alasan tembakau tersebut rusak atau cacat. 

Suparwi mahasiswa universitas wahid hasyim semarang dalam 

skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Bengkoang Dengan Cara Tebasan Di Desa Sumur Kecamatan Brangsong 

Kabupaten Kendal yang mengupas persoalan hukum jual beli bengkoang 

dengan cara tebas.
11

 

Farida Amalia mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang 

dalam skripsinya yang Berjudul  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual 

Beli Rambut Manusia Untuk Hair Extension (Menyambung Rambut) Studi 

Kasus Dianda Salon Mangkang Semarang yang mengupas prsoalan hukum 

jual beli rambut untuk hair extension.
12

 

Dari ketiga skripsi di atas, yang membedakan antara peneliti di atas 

dengan penulis adalah pembahasan yang dikaji. Dalam penelitian ini 

pembahasan yang dikaji adalah pembahasan tentang pembatalan sepihak 

dalam akad jual beli pemesanan meubel dengan pembayaran uang muka di 

Zizie Furniture Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. 

                                                           
10

 Miftachul Jannah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau 

Temanggung, IAIN walisongo, 2011. 
11

 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. 
12

 Farida A, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Rambut Manusia Untuk 

Hair Extension (Menyambung Rambut) Studi Kasus Dianda Salon Mangkang Semarang, Fakultas 

Agama Islam, Universitas Wahid Hasyim Semarang. 2018. 
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D. Fokus Penelitian 

Untuk permasalahan yang  dapat peneliti angkat dalam skripsi ini 

tidak terlepas dari gambaran latarbelakang di atas diantaranya: 

1. Bagaimana pelaksanaan pemesanan meubel di Zizie Furniture Desa 

Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara? 

2. Apa saja yang menjadi sebab pembatalan sepihak dalam akad pemesanan 

meubel di Zizie Furniture dan bagaimana cara penyelesaiannya ? 

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kasus pembatalan sepihak 

dalam akad pemesanan meubel dengan pembayaran uang muka ? 

 

E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam judul di atas, peneliti perlu 

terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul 

tersebut, diantaranya: 

1. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) 

untuk mengetahui apa sebab-sebabnya dan bagaimana duduk 

persoalanya.
13

 

2. Hukum islam adalah seperangakt peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunah Rosul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan 

diyakini untuk mengikat untuk semua yang beragama Islam.
14

 

3. Akad yaitu berasal dari kata al-„aqd yang artinya mengikat, menyambung 

atau menghubungkan (ar-rabt).
15

 

4. Pembatalan adalah tindakan mengakhiri transaksi yang telah disepakati 

sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksaannya.
16

 

5. Pemesanan adalah proses, cara, pembuatan memesan atau memesankan.
17

 

                                                           
13

 Suharso, Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux, Semarang:  

Widya karya, 2011, h. 37. 
14

 Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, Jakarta: Kencana, 2009, h. 6. 
15

 Oni sahroni, M. Hasanudin, Fiqih Muamalah, Jakarta: RajaGrafindo, 2010, h. 4. 
16

 Ibid,. h. 182. 
17

 Dadang Sunendar, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018, h. 1271. 
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6. Meubel adalah perlengakap rumah yang mencangkup semua barang seperti 

kursi, meja, dan lemari.
18

 

7. Pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah 

nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.
19

 

8. Uang muka adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon 

pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannaya 

tersebut.
20

 

 

F. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin peneliti angkat dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui pelaksanaan pemesanan meubel yang terjadi di Zizie 

Furniture Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara. 

2. Mengetahui sebab dan cara penyelesaian terhadap pembatalan sepihak 

dalam akad pemesanan meubel dengan pembayaran uang muka di Zizie 

Furniture Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara. 

3. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap kasus pembatalan sepihak 

dalam akad pemesanan meubel dengan pembayaran uang muka. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat dijadikan perbandingan antara teori dan praktek, mengetahui 

tentang hukum pembatalan pesanan dengan pembayaran uang muka, 

khususnya pembatalan pemesanan meubel dengan pembayaran uang 

muka menurut syariat Islam. 

                                                           
18

 Suharso, Ana Retnoningsih, Op. Cit, h. 314 
19

Ibid,. h. 390 
20

Panji Adam, Fikih Muamalah Adabiyah, Bandung: Refika, 2018 h. 367. 
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b. Sebagai referensi atau tambahan informasi yang diperlukan untuk 

pengembangan pengetahuan lebih lanjut mengenai hukum pembatalan 

pemesanan meubel dengan pembayaran uang muka.
21

 

2. Secara Praktis 

a. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan menentukan 

hukum pembatalan sepihak pemesanan meubel dengan pembayaran 

uang muka di Zizie Furniture, agar dapat berkembang dan tidak 

merugikan antara pemesan dan pembuat. 

b. Penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi yang lebih 

jelas tentang hukum pembatalan sepihak pemesanan meubel dengan 

pembayaran uang muka di Zizie Furniture kepada masyarakat.
22

 

 

H. Metode Penelitian 

Penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) 

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dan objek dalam penelitian ini adalah Zizie Furniture Desa 

Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara pemilik usaha, karyawan, tokoh 

agama, dan imam mazhab yang dijadikan subjek dalam penelitian ini. 

Sedangkan pembatalan sepihak dalam akad jual beli pemesanan meubel 

dengan pembayaran uang muka dijadikan sebagai objek. 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data adalah subyek darimana data dan sumbernya itu 

diperoleh. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah 

                                                           
21

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekata Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

Bandung: Alfabeta,2010, h.397 
22

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

melalui wawancara dengan para pihak yang terkait, yaitu pemilik 

usaha, karyawan dan salah satu tokoh masyarakat Desa Ngabul Kec. 

Tahunan Kab. Jepara. 

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

dokumen-dokumen yang relevan.
23

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian lapangan (field research) yang dikaji ini merupakan 

penelitian yang bersifat kualitatif, sehingga peneliti akan menggunakan 

metode-metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Penelitian mengadakan pengamatan langsung yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan seting, kegiatan yang terjadi, orang yang 

terlibat dalam kegiatan dan waktu kegiatan di berikan oleh para pelaku 

yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.
24

 

Penelitian mengunjungi lokasi penelitian yang bertempat di 

Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara untuk mengamati langsung 

berbagai hal atau kondisi yang ada dilokasi penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, dan sebagaiannya yang dilakukan dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan 

orang yang diwawancarai (interviewee). Wawancara adalah metode 

pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan 

diberbagai penelitian.
25

  Metode ini, wawancara di tujukan pada 

penjual, pembeli, dan tokoh masyarakat setempat. 

 

 

                                                           
23

 Ibid., 
24

Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, h. 58 
25

Bruhan Bungin, Metode Penilitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 155. 
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c. Dokumentasi 

Pengertian dokumentasi adalah mengacu pada material  

(bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diare, rekaman 

kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi 

suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang bersumber data 

utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.
26

 Metode ini 

akan dikumpulkan data-data berupa catatan-catatan. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pencandraan (description) dan 

penyusunan material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti 

dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk 

kemudian menyajikannya untuk orang lain dengan lebih jelas tentang apa 

yang telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan. Analisis data 

dilakukan secara induktif, penelitian kualitatif tidak dimulai dari 

penalaran deduktif, tetapi dimulai dari data empiris. Untuk menganalisa 

data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisis 

deskriptif, yaitu bahwa data yang dikumpulkan kemudian disusun, 

dijelaskan dan selanjutnya dianalisa.
27

 

 

I. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Tentang Pembatalan 

Sepihak Dalam Akad Pemesanan Meubel Dengan Pembayaran Uang Muka 

Di Zizie Furniture Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara  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, halaman 

pedoman transliterasi arab-latin dan halaman daftar isi. 

                                                           
26

Rulam Ahmadi, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, 

h.179. 
27

 Sugiyono, Op. cit. h.401. 
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2. Bagian Isi  

Bagian isi memudahkan dan memberikan arahan yang lebih jelas dan 

sistematik, maka penyusunan penelitian skripsi ini dibagin kedalam lima bab, 

yang sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat penjelasan tentang berbagai hal yang berkaitan 

dengan penulisan skripsi yang terdiri: latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, telaah pustaka, fokus penelitian penegasan istilah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II KONSEP AKAD DAN PEMBATALAN SEPIHAK DALAM 

PEMESANAN (ISTISNA) DENGAN PEMBAYARAN UANG MUKA 

Merupakan landasan teori, dalam bab ini memuat penjelasan tentang 

konsep akad dan pembatalan yang terdiri dari pengertian akad, dasar hukum 

akad, macam-macam akad, rukun dan syarat akad, Asas perjanjian (akad) 

dalam hukum Islam, tujuan akad, hukum membatalkan akad dalam 

Islam,berakhirnya akad. Dan pemesanaan (istisna) dengan pembayaran uang 

muka yang terdiri dari pengertian istiṣna, dasar hukum istiṣna, rukun dan 

syarat istisna, fatwa MUI tentang akad jual beli istisna, hukum akad 

istiṣna,sifat akad istisna, berakhirnya akad istisna, pengetian uang muka, 

tujuan uang muka, dan hukum uang muka menurut para ulama. 

BAB III PELAKSAANAAN PEMESANAN MEUBEL DENGAN 

PEMBAYARAN UANG MUKA DAN PEMBATALAN SEPIHAK DI 

ZIZIE FURNITURE DESA NGABUL KEC. TAHUNAN KAB. JEPARA 

Berisi laporan hasil penelitian tentang gambaran umum Zizie 

Furniture di Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara,  pelaksanaan 

pemesanan Meubel di Zizie Furniture Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. 

Jepara serta sebab terjadinya pembatalan sepihak dan cara penyelesaiannya di 

Zizie Furniture Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara. 
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BAB IV ANALISIS PEMBATALAN SEPIHAK DALAM AKAD 

PEMESANAN MEUBEL DENGAN PEMBAYARAN UANG MUKA DI 

ZIZIE FURNITURE DESA NGABUL KECAMATAN TAHUNAN 

KABUPATEN JEPARA 

Pada bab ini berisi tentang analisis pelaksanaan pemesanan meubel di 

Zizie Furniture Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara, analisis sebab 

pembatalan sepihak dan cara penyelesaiannya dalam akad pemesanan meubel 

di Zizie Furniture Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara, dan analisis hukum 

Islam terhadap pembatalan sepihak dalam akad pemesanan dengan 

pembayaran uang muka di Zizie Furniture Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. 

Jepara. 

BAB V PENUTUP 

Berisi simpulan, saran dan kata penutup. 

3. Bagian Akhir 

 Bagian ini terdiri dari daftar kepustakaan, daftar riwayat hidup dan 

daftar lampiran-lampiran. 


