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 Penelitian ini dilandasi dengan hukum islam tentang jual beli, 

khususnya jual beli suku cadang bekas yang dilakukan oleh mekanik bengkel 

Hasni Sungai Danau. Namun fakta yang terjadi dilapangan ada sebagian mekanik 

bengkel Hasni yang melakukan praktik jual beli suku cadang bekas tanpa 

persetujuan pemilik suku cadang.  

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli suku cadang serta 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli suku cadang bekas 

di bengkel Hasni Sungai Danau. Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif 

kualitatif menggunakan metode wawancara dengan para informan yang berjumlah 

10 orang, 2 orang pemilik suku cadang, 5 orang mekanik bengkel Hasni, dan 3 

orang sebagai pembeli suku cadang bekas. 

  

 Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), yang 

dimana penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan 

data-data yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana jual beli suku cadang 

bekas yang ada di bengkel Hasni Sungai Danau. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, dari 2 pemilik suku cadang sebagai nforman, 5 mekanik 

bengkel Hasni sebagai informan dan 3 informan sebagai pembeli suku cadang 

bekas di bengkel Hasni terdapat 4 mekanik bengkel Hasni yang melakukan 

transaksi jual beli suku cadang bekas. Fakta yang ditemukan penulis dilapangan 2 

orang pemilik suku cadang meninggalkan suku cadangnya tanpa ada akad antara 

mekanik dan pemilik, 4 orang mekanik di bengkel Hasni melakukan transaksi jual 

beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli yang dibuktikan 

dengan melakukan jual beli yang bertentangan dengan fiqh dalam islam, dan 3 

informan pembeli suku cadang bekas dalam praktiknya melakukan jual beli sesuai 

degan rukun dan syarat jual beli. Adapun faktor penyebab terjadinya transaksi jual 

beli suku cadang bekas karena harga yang murah dan tempat penjualan yang 

strategis.  

 

  




