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Nama : Lina Siti Nurkhotimah (1151060035) 

Judul :Pre Order dalam Jual Beli Online Perspektif Hadis (Analisis Tematik 

Tentang Hadis Bai’ Salam/salaf) 

Banyaknya bisnis secara online merupakan dampak positif dari kemajuan 

teknologi. Para pelaku bisnis online memasarkan barang jualannya memakai 

berbagai cara, salah satunya ialah cara pre order. Namun, pada praktiknya 

mekanisme cara pre order ini berbeda-beda dari masing-masing online shop. Oleh 

sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pre order ini pada 

masa Nabi Saw melalui hadis-hadisnya, karena kegiatan jual beli merupakan hal 

yang sering dilakukan manusia, sehingga perlu adanya kejelasan dalam segala 

prosesnya. Penulis merumuskan dengan pertanyaan; Bagaimana kualitas dan 

pemahaman pre order dalam hadis bai’ salam/salaf ? dan bagaimana 

implementasi hadis-hadis bai’ salam/salaf terhadap pre order dalam jual beli 

online?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas dan 

pemahaman hadis bai’ salam/salaf dan untuk mengetahui implementasi hadis-

hadis bai’ salam/salaf terhadap pre order dalam jual beli online. 

Skripsi ini merupakan hasil dari studi pustaka (library research), sedangkan 

jenis penelitian ini adalah  penelitian kualitatif. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode deskriptif analaisis dan metode dalam kajian 

hadisnya adalah metode maudhu’i atau lebih dikenal dengan sebutan kajian 

tematik. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan syarh hadis. Berkaitan 

dengan hal ini, penulis menjadikan (kuttub al-sittah) kitab induk hadis Nabi Saw 

yang enam, yaitu Shahih Bukhori, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan 

Tirmidzi, sunan Nasa’i dan Ibnu Majah sebagai sumber primer dalam 

mengumpulkan hadis-hadis bai’ salam/salaf. Adapun sumber sekundernya ialah 

kitab atau buku-buku mengenai jual beli, pre order, dan lain sebagainya yang 

masih berkaitan dengan pokok permasalahan dalam rencana penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan sebanyak 46 hadis 

dari kutub al-sittah. Mayoritas kualitas hadis tersebut shahih, hanya satu riwayat 

hadis yang memiliki kualitas dhoif, yaitu HR. Ibnu Majah no 3228. Hadis-hadis 

yang telah berhasil ditemukan kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan oleh 

penulis menjadi beberapa bagian, yaitu bagian definisi, syarat, objeknya dan 

jenisnyabahwa kualitas dari hadis-hadis bai’ salam/salaf. Makna yang terkandung 

dalam hadis-hadis tersebut yaitu bolehnya menggunakan sistem pre order dalam 

kegiatan jual beli online dengan beberapa ketentuan, yaitu harus diketahui terlebih 

dahulu takaran, timbangan dan waktunya. Pre order yang mengunakan tiga 

ketentuan di atas merupakan implementasi dari hadis-hadis bai’ salam/salaf. 


