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ABSTRAK 

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Mitra 
Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya yang menjadi unit usaha dari PT. 
Mitra Mandiri, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik 
Pemesanan Produk paket Aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan 
Surabaya”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan 
dalan dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik pemesanan produk paket 
aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya? 2) Bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan produk paket Aqiqah di Mitra 
Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya? Serta memiliki tujuan untuk 
mengetahui 1) Mengetahui praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra 
Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya. 2) Mengetahui tinjauan hukum 
Islam terhadap praktik  pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah Mandiri 
Katering Jambangan Surabaya. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi atau situasi yang tertuang 
dalam data yang diperoleh tentang praktik pemesanan produk paket aqiqah di 
Mitra Aqiqah Mandiri Katering Jambangan Surabaya. Kemudian dianalisis 
dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan menjelaskan terlebih 
dahulu berbagai hal mengenai teori akad salam, khiya@r dan aqiqah. Setelah 
menjelaskan teori-teori dan konsep-konsep akan dihubungkan dengan kenyataan-
kenyataan yang terjadi di lapangan. 

Hasil penelitian di perusahaan Mitra Aqiqah Mandiri Katering ini bahwa 
praktik pemesanan produk paket aqiqah ini menggunakan akad salam. Sistem 
pemesanannya dapat dilakukan langsung di kantor Mitra Aqiqah Mandiri atau 
bisa melalui online di website resmi milik Mitra Aqiqah Mandiri. Syarat-syarat 
rukun bai’ salam  dalam praktik pemesanan produk paket aqiqah di Mitra Aqiqah 
Mandiri sebagian besar telah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam. Terkait 
terbatasnya spesifikasi objek akad, bagi pihak pemesan diberikan hak khiya@r. 

Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, maka kepada perusahaan Mitra 
Aqiqah Mandiri katering agar lebih mendalami tentang Fiqh Muamalah 
khusunya pada akad salam karena perusahaan ini adalah perusahaan jasa 
pemesanan. Penulis memberikan masukan agar pihak Mitra Aqiqah Mandiri 
untuk memberitahukan kepada pembeli atau pemesan mengenai spesifikasi 
kambing serta merincikan tiap harga modal pengelolaan barang yakni harga 
kambing dan harga upah layanan jasanya ketika melaksanakan akad di awal 
transaksi. 

 




