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ABSTRAK 
 
 
 

Skripsi ini berjudul “Transaksi Jasa Rental Pengetikan Skripsi “Sistem 
Paket” dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rental Biecomp Jemur 
Wonosari Surabaya)” untuk menjawab bagaimana deskripsi akad jasa pengetikan 
skripsi dengan “sistem paket” di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya dan 
menjawab bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap akad jasa pengetikan skripsi 
dengan “sistem paket” di Rental Jemurwonosari Surabaya. 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Rental 
Biecomp Jemurwonosari Surabaya dengan metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumen. 
Selanjutnya data yang berhasil di kumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif 
analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data 
hasil penelitian, yaitu data tentang akad jasa pengetikan skripsi dengan sistem paket 
di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya. Selanjutnya data tersebut akan 
dianalisis dalam perspektif hukum Islam. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah akad jasa pengetikan skripsi dengan 
sistem paket di Rental Biecomp Jemurwonosari Surabaya adalah jenis pekerjaan di 
bidang jasa yang bentuk kerja samanya dengan akad yang disepakati di depan, adanya 
kejelasan gaji dan upah yang disepakati oleh kedua belah pihak dan batas waktu yang 
telah ditentukan telah jelas dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh rental. Dalam 
tinjauan hukum Islam sistem paket yang ada di Rental Biecomp dapat memenuhi 
syarat sah ji’alah, yaitu adanya lafadz akad, adanya orang yang menjanjikan upah, 
adanya pekerjaan yang akan dilakukan, dan adanya upah yang dibayarkan. Akad 
ji’alah dalam aplikasi akad jasa pengetikan skripsi sistem paket, tidak ada hal-hal 
yang dapat membatalkan akad dari transaksi tersebut. Selanjutnya dalam pengetikan 
sistem paket meskipun batas waktu tidak diketahui, tapi dapat diperkirakan kapan 
waktu berakhirnya perjanjian tersebut.karena para pihak yang mengadakan akad 
masih bersepakat untuk menyelesaikan akad. Dari pertimbangan tersebut akad 
pengetikan sistem paket dapat memenuhi syarat sah ji’alah. Ulama’ Hanafiyah tidak 
menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad. Sedangkan Ulama’ Syafi’iyah 
mensyaratkan, sebab kalau tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahuinya 
awal waktu yang wajib dipenuhi. 

Hendaknya Rental Bie Comp dapat melakukan transparansi akad kepada 
konsumen secara transparan dan terbuka  yang mencantumkan kelebihan dan 
kekurangan dari sistem paket skripsi, sehingga produk jasa pengetikan skripsi sistem 
paket akan lebih dapat dipasarkan (marketable). Dalam perkembangannya diharapkan 
dapat menumbuhkan sistem-sistem transaksi lain yang berlandaskan syara’ agar 
prinsip saling menguntungkan ada antara pemberi jasa dan konsumen. 
 


