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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT 

kemuka bumi untuk menjadi  rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam), 

Islam tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah seseorang hamba kepada 

Tuhan-Nya, tetapi juga mampu menjawab berbagai macam bentuk tantangan 

pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan ekonomi, yang dikenal saat ini 

dengan istilah ekonomi Islam. 

Ekonomi Islam diikat oleh seperangkat nilai iman, akhlak dan  moral 

etik bagi setiap aktivitas ekonominya baik posisinya sebagai konsumen, 

produsen, distributor dan lain-lain dalam melakukan usahanya serta 

menciptakan hartanya.1 

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi 

kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-semata hanya untuk kehidupan 

muslim saja, tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi proses 

Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan 

nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi Islam 

menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya 

dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena 

                                                           
1
 Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Sinar Grafika: Yogyakarta, 2007, hal. 1-2 
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masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum 

teori ekonomi Islam, bisa berubah.2 

Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 

perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki 

kegunaan-kegunaan alternatif berdasarkan hukum Islam. Adapun studi ilmu 

ekonomi syariah adalah studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai 

kesejahteraan dan mendistribusikannya berdasarkan hukum Islam. 

Kesejateraan dimaksud adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan 

harga, mencakup harta kekayaan, dan jasa yang diproduksi dan dialihkan, baik 

dalam bentuk menjual dan di beli oleh para pebisnis maupun dalam bentuk 

transaksi lainnya yang sesuai ekonomi syariah.3 

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba’i yang bearti 

menjual, mengganti, dan menukar sesuatu barang dengan sesuatu yang lain. 

Lafal al-ba’i dalam terminilogi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian 

lawannya, yaitu lafal al-syira yan g berarti membeli. Dengan demikian, al-ba’i 

mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah 

pengertian jual beli (al-bay) secara definitif  yaitu tukar-menukar harta benda 

atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara 

tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan 

Hanabilah, bahwa jual beli (al-ba’i) yaitu tukar-menukar harta dengan harta 

pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 

                                                           
2
 id.wikipedia.org/wiki/ekonomi.syariah (diakses, 7 Oktober 2014) 

3
 Zainuddin, Hukum Ekonomi Syari’ah, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hal. 1 
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ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba’i adalah jual beli antara benda 

dangan benda, atau pertukaran antara benda dangan uang.  

Dalam aktivitas perdagangan atau dikenal dalam istilah berbisnis pada 

era modern ini, mencari keuntungan merupakan tujuan utamanya, serta 

praktik-praktik haram, kerap kali dilakukan untuk mendapatkan tujuan 

tersebut, seperti mengurangi timbangan, penjualan dua kali lipat dari harga 

aslinya yang  jatuhnya adalah riba.  

Tujuan dan semua praktik-praktik tersebut dalam ekonomi islam 

adalah suatu hal yang dilarang. Ekonomi islam memandang, mencari 

keuntungan adalah suatu hal yang fitrah, yang dapat menimbulkan semangat 

berinovasi, dan bersaing. Perhatian utama ekonomi Islam adalah upaya 

bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan materialnya yang sekaligus 

akan meningkatkan kesejahteraan spiritualnya, karena aspek spiritual harus 

hadir bersamaan dengan target material, maka diperlukan sarana penopang 

utama, yaitu moralitas pelaku ekonomi. 

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum mengaturnya. Rambu-

rambu hukum dimaksud, baik bersifat pengaturan dari Al-Quran, Alhadis. 

Namun, cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan 

kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofi yang berbeda antara seorang 

manusia dengan manusia lainnya, antara suatu kelompok manusia dengan 

kelompok manusia lainnya, antara suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini 
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terjadi sebagai akibat perbedaan keyakinan agama, ideologi, budaya hukum 

(legal culture), kepetingan politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu 

komunitas masyarakat. 

Selain itu, dalam hal tertentu antara suatu masyarakat dengan 

masyarakat lainnya dalam melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan 

kehidupannya mempunyai unsur kesamaan bila menjadikan Al-Quran dan 

Hadis sebagai rambu-rambu dalam beraktivitas dimaksud, baik dalam bentuk 

hukum perbankan, jual beli, asuransi, gadai, utang-piutang, maupun dalam 

bentuk lainnya dalam hukum ekonomi yang dalam bahasa peraturan 

perundang-undangan disebut ekonomi syariah. 

Perkembangan ekonomi khususnya di bidang perdagangan, telah 

membawa manfaat bagi para konsumen, yaitu semakin banyaknya pilihan 

barang dan jasa yang ditawarkan, dengan aneka jenis dan kualitas. Dan seiring 

dengan kemajuan teknik dan informasi yang semakin canggih serta pola 

distribusi yang modern dan meluas, konsumen dapat bertransaksi sampai ke 

pelosok tanah air. 

Di era globalisasi dan perdangan bebas ini, dengan dukungan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan informasi yang mudah didapat maka semakin luas 

alur keluar dan masuknya barang dan jasa melintasi batas-batas negara. Hal ini 
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mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan produk barang 

dan jasa.4 

Kartu anggota (member card) dalam transaksi jual beli merupakan 

salah satu yang memiliki problematika jika di kaitkan dengan ekonomi Islam. 

Banyak ulama yang mempermasalahkan penggunaan member card ini, baik 

yang mengatakan diperbolehkan maupun yang mengatakan dilarang 

prakteknya. Adapun ulama kotemporer sepakat bahwa boleh hukumnya 

menerbitkan serta menggunakan kartu diskon yang diberikan secara Cuma-

cuma kepada para pelanggan. Seperti kartu diskon yang diberikan oleh 

beberapa maskapai penerbangan, dimana para pemegangnya berhak 

mendapatkan beberapa fasilitas, misalnya, potongan harga tiket. Adapun kartu 

diskon yang pemegangnya disyaratkan membayar iuran keanggotaan atau 

membeli kartu tersebut, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama 

kotemporer. Salah satu nya adalah menurut Khalid al Mushlih, Al Hawafiz at 

Tijariyah bahwa harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena 

telah menjadi perantara kepada penyedia jasa agar mereka memberikan 

discount kepada para anggota member card. Upah seperti ini di perbolehkan 

karena termasuk upah dari sebuah kerja. 5 

Pendapat ini tidak kuat, karena jasa yang diberikan oleh penerbit kartu 

mengandung unsur garar (ketidakjelasan). Bentuknya gararnya adalah 

pemegang kartu saat membayar iuran keanggotaan/ membeli kartu diskon, 

                                                           
4
 Sri Neni Imaniati, Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam, Man Dar maja: 2002, hal. 161 

5 http://fiqhkotemporer99.blogspot.com/2012/07/hukum-member-card.html. (diakses 21 
Desember 2014)  
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tidak tahu berapa potongan harga yang akan dia dapatkan dan dari barang apa 

saja. Di samping itu, pemegang kartu juga tidak tahu apakah uang ia bayarkan 

lebih besar dari pada potongan harga yang ia dapatkan saat berbelanja. Jika 

uang yang ia bayarkan lebih besar dari potongan harga, berarti dia rugi dan 

sebaliknya. Ini jelas termasuk garar (ketidakjelasan) dan qimar (perjudian).6 

Disinilah ada kerancuan mengenai hukum member card yang sebenarnya. 

Karena banyak perbedaan pendapat dari tokoh-tokoh agama mengenai hukum 

menggunakan kartu member dan dikaitkan dengan ekonomi Islam yang 

menjadi tolak ukur problematika kotemporer tersebut. 

Dalam hal ini penulis memilih Rabbani Plaju-Palembang sebagai 

obyek penelitian, dengan alasan bahwa Rabbani Plaju-Palembang adalah salah 

satu sekian banyak bisnis busana Muslim di Palembang, yang dalam praktek 

bisnis nya menggunakan member card. Disini penulis melihat ada suatu 

perbedaan dalam praktek penggunaan member card dengan bisnis lainnya, 

yaitu tujuan utama dari member card Rabbani tidak hanya untuk memberikan 

potongan harga melaikan juga untuk mengikuti “kumpul-kumpul poin”  Setiap 

member yang berbelanja produk Rabbani dengan nilai Rp.100.000,- atau 

dengan mengajak dua orang menjadi member akan mendapatkan satu poin dan 

berlaku kelipatannya. Di akhir tahun, poin-poin tersebut akan di jumlahkan 

dan untuk tahun 2010 yang lalu seratus anggota yang memiliki jumlah poin 

terbanyak akan mendapatkan hadiah berupa umrah.  

                                                           
6
 http://penasembilan.blogspot.com/2012/05/kartu-diskon-judi.html.(diakses, 22 

Desemebr 2014) 
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Melihat fenomena itulah penulis memandang apakah program-program 

yang diberlakukan dengan menggunakan member card sudah sesuai dengan 

ekonomi Islam. Dengan itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul 

“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMBERIAN 

POTONGAN HARGA DENGAN MENGGUNAKAN KARTU 

MEMBER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (STUDI KASUS 

RABBANI PALEMBANG)”  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli pemberian potongan harga 

dengan menggunakan kartu member ? 

2. Bagaimana jual beli pemberian potongan harga dengan mengunakan 

kartu member di Rabbani Palembang di tinjau dari ekonomi Islam ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini , sesuai dengan rumusan 

masalah di atas : 

a. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme transaksi jual beli 

pemberian potongan harga dengan menggunakan kartu member di 

Rabbani Palembang. 

b. Untuk menjelaskan bagaimana jual beli pemberian potongan harga 

dengan menggunakan kartu member di Rabbani Palembang di 

tinjau dari ekonomi Islam. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk: 

a. Bagi Penulis 

Untuk membuka wawasan berfikir peneliti, serta menambah 

pengetahuan dan pemahaman dibidang penelitian, sekaligus 

sebagai penerapan pengetahuan yang telah diterima dan dipelajari 

selama menempuh perkuliahan jurusan Ekonomi Islam IAIN 

Raden Fatah Palembang. 

b. Bagi Ekonomi Islam 

Sebagai sumbangsih bagi keilmuan khususnya Ekonomi Islam 

mengenai tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberian potongan 

harga dengan menggunakan kartu member dalam transaksi jual beli  

c. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan bacaan atau rujukan peneliti yang akan datang 

dan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun 

penelitian yang berkaitan dengan ekonomi Islam. 

D. Tinjauan Pustaka 

Yeni Zailani (2012) dengan penelitian nya yang berjudul Strategi 

Pemasaran ditinjau dari Perspektif  Ekonomi Islam Studi pada CV. Rabbani 

Cabang Palembang. Strategi marketing Rabbani dengan menggunakan 

marketing mix serta empat karakteristik syariah marketing. Strategi pemasaran 

Rabbani produk  yang ditawarkan dengan menggunakan prinsip syariah yaitu 

dengan mengembalikan cara bisnis yang beradab dan bermoral tanpa adanya 
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penipuan, kedzaliman, dan ekploitasi kelemahan orang lian untuk meraih 

keuntungan sebesar-besarnya. 

Iy Fairuzah Aisyah (2011) dengan penelitian Tinjauan Ekonomi Islam 

Terhadap Bisnis Busana Muslim (Studi pada CV.Azka Syahrani Collection). 

Kegiatan usaha bisnsi yang di jalankan oleh CV.Azka Syahrani telah sesuai 

denga nilai-nilai dasar serta nilai instrumental ekonomi Islam, yaitu kemilikan, 

kesederhanaan, pemberian zakat, tidak adanya unsur riba, adanya kerjasama 

yang baik, serta tersedianya jaminan sosial untuk tenaga kerjanya. 

E. Kerangka Teoritik 

Bisnis Islam yang merupakan bagian dari aktifitas ekonomi Islam ialah 

serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak di batasi 

jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun di batasi dalam 

cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan 

haram, serta melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan 

yang batil 

Ada beberapa teori yang berkenaan dengan prinsip kerelaan yang oleh 

ahli hukum dimasukkan dalam prinsip bermu’alah dalam Islam. 

Achmad Azhar Basir misalnya dalam sebuah tulisannya menyebutkan 

bahwa:7 

1. Prinsip kerelaan dan menghindari unsur-unsur pemaksaan 

2. Prinsip nilai guna (sesuatau yang dilakukan apakah ada manfaatnya) 

3. Prisnsip memelihara dan menghindari penganiayaan 

                                                           
7 Achmad Azhar Basir, Azas-Azas Hukum Muamalat,UII Press:Yogyakarta.hal 10 
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Al-Qur’an, menurut pandangan Ahmad, bukan hanya memperbolehkan 

dan mendorong segala bentuk kerja produktif, namun ia menyatakan bahwa 

bagi seorang muslim hal itu adalah sebuah kewajiban. Selanjutnya Al-Qur’an 

juga menegaskan bahwa bisnis itu adalah tindakan yang halal dan dibolehkan. 

Jual beli dapat di katakana sah apabila telah memenuhi syarat dan 

rukunnya, begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara kedua 

belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Jual beli yang dilarang dari segi 

kerugian, seperti disebabkan oleh kesamaran, kesamaran terdapat pada perkara 

yang di jual dari segi ketidaktahuan terhadap ketentuan obyek perikatan atau 

terhadap penentuan perikatan itu sendiri terhadap keadaan dan barang yang 

dijual, terhadap masa pembayaran harga, tentang wujudnya harga atau tidak 

menguasainya. 

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, suatu akad sudah sempurna 

dengan ada ijab dari penjual dan qabul dari pembeli. Alasan mereka adalah 

suatu akad sudah di anggap sah apabila masing-masing pihak telah 

menunjukkan kerelaannya, dan kerelaan itu di ungkapkan melalui ijab dan 

qabul.8 

Dalam Islam ada jual beli yang disebut dengan Bai’al-murabahah, 

yang dimaksud dengan bai’a- murabahah adalah kegiatan jual beli pada harga 

pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.9 Murabahah secara 

etimologis berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan. Secara sederhana 

murabahah berarti saling menguntungkan. 

                                                           
8
 Nasrun Haroen,fiqh Muamalah,Gaya Media Pratama:Jakarta,2007,hal.131 

9 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Perss:Jakarta,2010,hal.196 
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Jadi salah satu prinsip dasar dalam murabahah adalah penjualan suatu 

barang kepada pembeli dengan harga pembelian dan biaya yang diperlukan 

ditambah keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan, 

Dalam jual beli murabahah penjual terkadang memperoleh potongan 

harga (diskon) dari penjual pertama, dengan adanya diskon timbul 

permasalahan, apakah diskon tersebut menjadi hak penjual atau pembeli, 

apakah boleh diskon tersebut terjadi dalam suatu kegiatan jual beli. 

Member card adalah salah satu kegiatan transaksi jual beli yang dalam 

hukumnya juga terdapat pelarangannya. Member card atau dalam bahasa 

Arabnya Bitaqatu at Takhfizh adalah kartu yang mana pemiliknya akan 

mendapatkan discount dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. 

Dari fatwa Al Lajnah Ad Daimah Kerajaan Saudi Arabia setelah 

melakukan penelitian lebih jauh, mereka menyimpulkan bahwa kartu discount 

atau member card itu terlarang untuk diterbitkan atau dimiliki karena beberapa 

alasan berikut:10 

1. Di dalamnya terdapat unsur garar dan judi (taruhan), karena 

menyerahkan iuran keanggotaan atau uang administrasi tanpa 

mendapatkan timbal balik yaitu kartu ketika habis masa berlakunya 

kadang tidak di gunakan oleh pelanggan, atau pelanggan 

menggunakannya tetapi tidak sesuai dangan bayaran awal yang ia 

                                                           
10

 http://fiqhkotemporer99.blogspot.com/2012/07/hukum-member-card.html. (diakses,1 
Maret 2015) 
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setorkan untuk penerbitan kartu. Seperti ini terdapat unsur garar 

(spekulasi tinggi) dan taruhan (alias:judi). 

2. Di dalamnya mengandung riba jika sumber diskon berasal dari 

pelanggan (si pemilik kartu) dan bisa jadi si penjual gagal memberikan 

diskon. Disini hukumnya riba karena bisa jadi diskon yang diberikan 

melebihi setoran awal dalam pembuatan kartu. 

3. Kartu diskon memiliki dampak buruk yaitu dapat menimbulkan saling 

cemburu antara pelanggan yang memiliki kartu dengan pelanggan 

yang tidak memiliki kartu. Bisa jadi pula pembeli bersikap terlalu 

boros dalam membelanjakan harta sampai membeli barang yang tidak 

dibutuhkan karena hanya ingin memanfaatka diskon saja. 

Keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islami (divisi Fikih OKI), No. 127 

Maskapai penerbangan dan beberapa perusahaan yang memberikan 

fasilitas yang mubah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin 

tertentu hukumnya boleh jika kartu yang diberikan secara Cuma-Cuma.11 

Dalam praktek pemberian diskon dengan kartu member ini sangat 

erat hubungannya dengan kaedah hukum jual beli didalamnya harus 

mengandung unsur ekonomi Islam yang sesuai. 

F. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian Ini adalah peneltian lapangan atau field research. Field 

research adalah penelitian yang dilakukan di lapangan. Penulis melakukan 

                                                           
11 Keputusan Majma’Al-Fiqh Al-Islami (divisi Fikih OKI), No.127 (1/14) 2003 
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penelitian ini untuk memperoleh data yang digunakan sebagai sumber 

primer, kemudian untuk mendukung penelitian ini digunakan pula data 

sekunder yang diambil dari buku-buku dan sumber lain yang berkaitan 

dengan tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberian potongan harga 

dengan menggunakan kartu member dalam transaksi jual beli (studi kasus 

di Rabbani Palembang) 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada aspek Tinjauan Ekonomi 

Islam terhadap pemberian potongan harga dengan menggunakan kartu 

member dalam transaksi jual beli (studi kasus di Rabbani Palembang) 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini lakukan di Rabbani Palembang Jalan Jendral Basuki 

Rahmat 48-I Palembang. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data, yaitu: 

a. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah langsung 

oleh penulis, data primer yang digunakan oleh penulis adalah 

dengan cara mengamati langsung dilapangan, mewawancarai 

langsung dengan pihak yang berwenang yaitu staf karyawan 

Rabbani Palembang.12 

b. Data sekunder merupakan data primer yang telah dikelola lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak penulis atau oleh teman 

                                                           
12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta: Bandung, 2010, hal. 137 
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sejawat. Misalnya dalam bentuk table atau diagram dan data yang 

diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan oleh 

Rabbani Palembang. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Pengamatan (Observasi), pengumpulan data yang mempunyai ciri 

yang spesifik dan berdasarkan proses pengamatan dan ingatan.13 

Pengamatan ini dilakukan di Rabbani Palembang dilakukan untuk 

melihat kegiatan transaksi jual beli khususnya transkaksi jual beli 

pemberian potongan harga dengan menggunakan member card di 

Rabbani-Plaju Palembang. 

b. Interview (Wawancara) adalah penulis melakukan Tanya jawab 

secara langsung kepada karyawan atau staff Rabbani Palembang. 

Dari wawancara tersebut dapat diperoleh data-data yang diperlukan 

oleh penulis, data yang di dapat berbagai macam seperti sejarah 

berdirinya Rabbani, produk-produk Rabbani, dll. 

c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui tinjauan 

pustaka, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lainnya yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. Berupa bahan laporan, 

peraturan udang-undang, arsip-arsip yang terdapat di Rabbani 

Palembang.  

 

 

                                                           
13

 Sugiyono,Metodelogi Penelitian Bisnis, Alfabeta:Bandung,2010,hal.145 
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6. Teknik Analisi Data 

Data yang terkumpul kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif 

yaitu setelah data di dapatkan, maka akan diuraikan dan dijelaskan 

semaksimal mungkin.14 Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu 

menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus sehingga 

menyajikan hasil penelitian yang dapat dengan mudah dipahami 

sehingga menambah ilmu pengetahuan. 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah 

yang dibahas,  penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab 

yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian 

sebagai berikut : 

Bab I adalah pendahuluan. Pada bagian ini dibahas tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II membahas tentang landasan teori, pengertian ekonomi Islam: 

prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam. Pengertian 

potongan harga: macam-macam potongan harga, pengertian kartu member, 

macam-macam kartu member. Pengertian jual beli: dasar hukum jual beli, 

hukum jual beli, rukun dan syarat  jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang 

dilarang. 

                                                           
14

 Narbuko cholid dan Abu Achmad, Metodelogi Penelitian, Bumi Aksara: Jakarta,2003, 
hal.4 



16 

 

Bab III membahas tentang gambaran umum objek penelitian yaitu 

profil Rabbani Palembang. Pada bab ini akan dikemukakan tentang sejarah 

singkat Rabbani, visi dan misi, serta produk dan layanan Rabbani. 

 Bab IV membahas tentang mekanisme transaksi jual beli pemberian 

potongan harga dengan menggunakan kartu member dan  jual beli pemberian 

potongan harga dengan menggunakan kartu member di Rabbani Palembang di 

tinjau dari ekonomi Islam. 

Bab V merupakan bagian penutup dari pembahasan ini. Di dalam 

bagian terakhir ini dikemukakan tentang kesimpulan penelitian ini dan saran-

saran yang dapat di ketengahkan berdasarkan penelitian kepustakaan. 

 

 


