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ABSTRAK 

Mulia Rahman. 2022. Praktik Jasa Scan Edit Dokumen (Studi Kasus di 

Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, 

Provinsi Kalimantan Selatan). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, 

M.H. (II) Muhammad Haris, S.H, M.Kn. 

Kata Kunci: Praktik Jasa, Scan, Edit, Dokumen. 

Praktik jasa scan edit dokumen terjadi khususnya karya ilmiah seperti 

makalah, skripsi dan tugas sekolah. Masyarakat di Kelurahan Berangas dengan 

berbagai macam tidak mempunyai perangkat yang berupa komputer dan laptop  

ataupun terbatasnya alat pengerjaaan untuk membuat karya ilmiah sendiri. Oleh 

karena itu menggunakan layanan jasa scan edit seperti ini dengan tarif di hitung 

perlembarnya sesuai kesepakatan antara dua belah pihak. Jasa scan edit seperti ini 

menimbulkan masalah karena bertentangan dengan tujuan manfaat objek akad, 

karena  praktik  jasa scan edit dokumen membuat karya ilmiah seperti itu manfaat 

akad Ijarah ditujukan untuk melanggar ketentuan akademik. 

 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jasa 

scan edit dokumen serta faktor penyebab  terjadinya praktik jasa scan edit 

dokumen di Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah penelitian lapangan 

(field research), dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui 

pendekatan empiris. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik 

wawancara. Kemudian data yang telah didapat tersebut diolah melalui proses 

pengecekan kembali, klasifikasi, verifikasi dan hingga akhirnya data tersebut 

dianalisis. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa akad sudah 

memenuhi rukun Ijarah, akan tetapi ada beberapa syarat sahnya yang digunakan 

dalam hal menyetujui perbuatan curang, yakni pemanfaatan objek akad ditujukan 

untuk melanggar ketentuan akademik berupa penipuan yang merupakan mafsadah. 

Sehingga hukum Islam dalam praktik jasa scan edit dokumen tidak dibenarkan 

untuk keabsahan dalam suatu transaksi, sebagaimana dalam Al-Qur-an yaitu 

janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu 

dengan jalan yang bathil. Adapun faktor penyebab terjadinya praktik jasa scan edit 

dokumen ialah pertama, faktor kepribadian yaitu sikap malas oleh pengguna jasa. 

Kedua, faktor ekonomi yaitu pihak penyedia jasa untuk kebutuhan hidup. Ketiga, 

faktor kurangnya pengetahuan muamalah yaitu karena para pihak beranggapan 

tujuan dalam muamalah itu sekedar suka sama suka dan memandang selama tidak 

merugikan satu sama lain itu boleh. 
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MOTTO 

 

“Waktu itu seperti pedang. Jika engkau 

membunuhnya, maka beruntunglah. Jika tidak, maka 

dia yang akan membunuhmu.” 

(Imam Syafi’i)  
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KATA PERSEMBAHAN 

 

Sujud syukur kusembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan 

serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam 

selalu tercurah limpah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri 

tauladan seluruh umat manusia. 

Dengan kerendahan hati yang tulus skripsi ini dipersembahkan untuk mereka yang 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988, sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 
 
 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba‟ B Be ة

 Ta‟ T Te ث

 Sa‟ S es (dengan titik di atas) د

 Jim J Je ج

 H{a H{ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Ża Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye غ

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L „el ل

 Mim M „em و

ٌ Nun N „en 

ٔ Waw W We 

ِ Ha‟ H Ha 

 Hamzah „ Apostrof ء

ٖ Ya‟ Y Ye 
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B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
 

 Ditulis muta„aqqidin ٌ٘قدعثو

 Ditulis „iddah عدة

 

C. Ta’marbutah 

a) Apabila dimatikan ditulis h. 
 
 

 Ditulis Hibbah ةةِ

 Ditulis Jizyah ة٘جص
 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki 

lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 

 „Ditulis Karamah al auliya كسيت اأنٕنيبء

 
b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah 

ditulis t. 

 
 Ditulis Zakatul-fitri شكبة انفطس

 
D. Vokal Pendek 

 Kasrah Ditulis I ـــِ 

 Fathah Ditulis A ـــَ 

 Dammah Ditulis U ـــُ 

 
E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif - 

 ةْ٘مجب
ditulis a - jahiliyyah 

2 
Fathah + ya‟mati - 
 يععٗ

ditulis a -  yas„a 
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3 
Kasrah + ya‟mati - 
 كسيى

ditulis i - karim 

4 Dammah + wawu mati – 
 فسٔض

ditulis   u   -  furud 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
Fathah + ya‟ mati - 
 بيُكى

ditulis ai – Bainakum 

2 
Fathah + wawu mati - 
 قٕل

ditulis au – Qaulun 

 
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a„antum أأَخى

 Ditulis u„iddat أعدث

 Ditulis la„in syakartum ئٍ شكسحىن

 
H. Kata sandang alif + lam 

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 

 Ditulis al-Qur‟an ٌزأقال

 Ditulis al-Qiyas انقيبض

 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 

 Ditulis as-Sama انعًبء

 Ditulis asy-Syams انشًط

 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 Ditulis ذٔ٘ انفسٔض
Zawi al-furud atau 
Zawil  furud 

 Ditulis ةٌانط لأِ
ahl as-sunnah atau 
ahlussunnah 
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