


 
ABSTRAK 

 
 Akad jual beli adalah mengikat dan dapat dipaksakan kepada para pihak untuk 
memenuhinya. Akad jual beli yang telahdisepakati menimbulkan pengaruh bagi kedua belah 
pihak. Namun untuk akad pertama (akad untuk mengadakan jual beli) terdapat perbedaan 
pendapat  diantara ahli Hukum Islam (fuqaha) mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari 
akad untuk mengadakan jual beli tersebut. Karena ahli-ahli Hukum Islam berbeda pendapat 
maka bank-bank Islam pun, khususnya Bank Islam Qatar dan Bank Islam faisal Sudan 
berbeda pendapat mengenai pengaruh yang ditimbulkan darinya, yaitu apakah akad untuk 
mengadakan jual beli itu mengikat dan dapat dipaksakan kepada para pihak atau tidak. 
 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan tipe penelitiannya 
bersifat deskriptif-analitik, dengan menggunakan pendekatan normative. Dalam 
pengumpulan data menggunakan metode literer yang bersumber dari data primer dan 
sekunder. Dalam menganalisis data digunakan analisis kualitatif dengan menggunakan 
bentuk berfikir induktif dan deduktif. 
 
 Akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli sebagai sebuah kesepakatan di 
antara dua belah pihak. Pertama, bagi ulama yang menganggap sahnyaperjanjian jual beli 
diperlukan syarat-syarat, diantaranya keberadaan barang saat akad dan barang tersebut 
dimiliki penjual (bank), maka perjanjian tersebut dihukumi fasid, karena pada waktu akad 
tersebut bank belum memiliki barang. Pandangan ini diwakili oleh asy-Syafi’i. Kedua, ulama 
yang menganggap bahwa akad untuk jual beli adalah sebuah akad baru dan belum ada 
namanya serta ketentuan hukumnya di dalam al-Qur’an dan Hadis serta berpendirian bahwa 
akad tersebut merupakan contoh dari adanya asas kebebasan berkontrak di dalam Islam, 
maka mereka menjadikan akad tersebut wajib untuk dipenuhi atas dasar dalil-dalil yang telah 
disebutkan sebelumnya.  
 
Key word:  akad, jual beli, murabahah, Bank Islam  

 
                                                                 
 
  

  
                                                                                                                                
  
 
 
 
    
   

        
 
  

 
 
 
 
 
 



  






































































































	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING I
	HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING II
	HALAMAN PENGESAHAN
	PEDOMAN TRANSLITERASI
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Pokok Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teretik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-saran

	DAFTAR PUSTAKA
	CURRICULUM VITAE



