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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi saat ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya taraf 

hidup masyarakat. Bagi kalangan yang sangat optimis terhadap globalisasi, 

seperti Thomas L. Friedman dan beberapa tokoh lainnya, globalisasi adalah 

satu-satunya jalan yang dapat digunakan manusia untuk mendapatkan standar 

hidup yang lebih baik (http://requestartikel.com) Banyak dari mereka 

kemudian menaikkan gengsi untuk dapat dikatakan sebagai orang yang tidak 

ketinggalan zaman. Arus globalisasi yang semakin deras mampu menjadikan 

arus ekspor dan impor sebagai tolak ukur pengaruh global. Tidak sedikit pula 

barang-barang buatan Negara tetangga yang di-impor ke Indonesia laris 

manis dibeli oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.  

Dengan semakin ramainya arus global, maka diperluakan mobilisasi 

yang cepat pula untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang sangat 

kompleks. Ditambah lagi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin 

meningkat, maka mobil menjadi salah satu alat transportasi yang representatif 

untuk digunakan.  

Kondisi ekonomi masyarakat yang tidak merata menjadikan penyebab 

munculnya kesenjangan sosial di kalangan masyarakat, sedangkan kebutuhan 
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akan transportasi yang aman dan nyaman merupakan kebutuhan seluruh 

lapisan masyarakat pada umumnya.  

Rental mobil menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada. 

Harga sewa yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, nyaman dan 

representatif untuk digunakan, sehingga bisnis rental mobil kini menjadi 

bisnis yang menjanjikan. Bisnis rental mobil kini menjadi tren di kalangan 

masyarakat, sejalan  meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan 

untuk keperluan bisnis, keperluan wisata, hingga keperluan pemenuhan 

gengsi semata. Hal ini menjadikan peluang bisnis rental mobil masih 

berpotensi sukses.  

Keuntungan bagi konsumen juga banyak, selain mobil merupakan alat 

transportasi yang pas untuk keperluan berkendara, nyaman, persyaratan sewa 

yang mudah dipenuhi, dan dengan harga sewa yang terjangkau menjadi 

alasan tersendiri bagi para konsumen untuk lebih memilih menyewa mobil 

dari pada harus membeli sendiri. Konsumen dari rental mobil ini pun sangat 

beragam, mulai dari dosen, karyawan perusahaan, Pegawai Negri Sipil, 

pengusaha (Entrepreneurship), masyarakat luas dan tidak terkecuali 

mahasiswa dengan alasan beragam. 

Pelanggan atau konsumen dapat memilih sendiri type mobil yang ingin 

disewa. Dengan berbagai macam merek dan berbagai macam harga yang 

ditawarkan. Pelangganpun dapat menentuka waktu yang dibutuhkan untuk 
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menggunakan kendaraan tersebut, namun tidak terlepas dari paket waktu 

yang ditawarkan pula.  

Rental mobil atau biasa disebut dengan sewa menyewa, dalam Bahasa 

Arab adalah Ijarah, yang secara bahasa artinya pemindahan hak guna atau 

manfaat atas barang atau jasa dalam batas tertentu dengan pemindahan upah, 

tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Dalam hal persewaan mobil ini 

manfaat yang diambil adalah manfaat atas barang. (Harun, 2003: 19) 

Manusia adalah mahluk sosial, yaitu mahluk yang berkodrat hidup 

dalam masyarakat. Sebagai mahluk sosial, dalam hidupnya manusia 

memerlukan adanya manusia-manusia lain yang sama-sama hidup dalam 

masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu 

sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan 

hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam 

hubungannya dengan orang-orang lain disebut mu’amalat. (Ahmad, 1983: 7) 

Kegiatan sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh 

masyarakat dan merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering 

dilakukan. Sewa menyewa selain sebagai lahan bisnis juga merupakan bentuk 

kepedulian sosial antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan, 

bahwa kegiatan muamalah ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial 

apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan. 

Praktek rental mobil, pada umumnya ingin memberikan layanan cepat 

kepada konsumen, sehingga hal-hal yang seharusnya dipersiapkan terlebih 



4 
 

dahulu dalam persewaan menjadi hal nomor dua. Seperti halnya perjanjian 

sewa, klausul-klausul yang seharusnya disepakati bersama dan hal lain terkait 

dengan perjanjian sewa. Antara konsumen dan pengelola rental hanya 

menggunakan azas kepercayaan saja dalam melakukan persewaan mobil 

karena dirasa kesepakatan dalam perjanjian itu hanya bersifat umum.  

Perlu diperhatikan bahwa dalam persewaan pasti akan terdapat resiko-

resiko yang mungkin timbul dan dialami oleh penyewa. Hal ini dapat memicu 

terjadinya wanprestasi dari kesepakatan sewa di awal seperti terjadi 

kerusakan-kerusakan mobil di jalan, kecelakaan, terjebak macet yang panjang 

atau karena kondisi jalan yang rusak sehingga pengembaliannya terlambat. 

Melihat pula bahwa mobil adalah alat transportasi yang memiliki resiko-

resiko besar dalam penggunaannya, maka seharusnya penyewa maupun 

pengelola juga turut memperhatikan resiko yang mungkin timbul. 

Harga paket perjam yang ditawarkan dalam rental adalah harga yang 

berdasarkan kondisi normal persewaan, bukan termasuk dalam analisis 

kendala-kendala yang mungkin akan dialami oleh penyewa selama masa 

persewaan. Apabila terjadi wanprestasi, tentu saja penyewa akan melakukan 

suatu bentuk pertangguung jawaban, karena segala sesuatu yang terjadi 

selama masa sewa menjadi kuasa penyewa.  

Alasan wanprestasi yang terjadi, kadang kala tidak sesuai dengan realita 

yang dialami oleh penyewa, maka dalam hal wanprestasi sesuatu yang belum 

diatur dalam persewaan mobil ini menjadi hal yang harus di perhatikan oleh 
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penyewa maupun pengelola persewaan mobil. Atas dasar itulah, maka 

kemudian akan muncul konflik-konflik antara penyewa dengan pengelola 

karena wanprestasi yang terjadi. Klausul-klausul yang sejatinya dibicarakan 

diawal menjadi hal yang sangat penting dalam penyelesaian wanprestasi. 

Satu hal yang perlu dicatat, meskipun bidang muamalah langsung 

menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai agama 

tidak dapat dipisahkan, yang berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan 

mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang 

muamalah itu dicerminkan dalam adanya hukum halal dan haram yang harus 

selalu diperhatikan. (Ahmad, 1983: 8) 

Islam merupakan konsep agama yang meliputi keyakianan dan hukum. 

Sebagai sebuah keyakinan (Aqidah), Islam mengatur hubungan-hubungan 

spiritual dengan Khaliq-Nya, dan sebagai hukum (Syari’at) Islam mengatur 

kehidupan manusia dengan manusia lainnya dan lingkungannya. Dalam 

pengertian ini, maka semua tingkah laku manusia dan ma’bud termasuk juga 

usahanya memenuhi kebutuhan hidup, yaitu ekonomi selalu dibimbing oleh 

satu kesatuan peraturan dan keyakinan yang menghasilkan tatanan utuh. 

Suatu sistem yang sempurna, karena syariah yang diwahyukan Allah 

mencakup keseluruhan aktifitas manusia sepanjang zaman dan segala tempat. 

(Ahmad M. Saefuddin, 1984: 3) 

Melihat semakin banyaknya bisnis rental ini, maka sebagai seorang 

muslim kita wajib memperhatikan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai sumber 
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yurisprudensi umat Islam, yang telah memberi rambu-rambu untuk segala 

kegiatan terutama dalam hal mu’amalah. Al-Quran dan Al-Hadits telah 

menjadi rujukan aktifitas kehidupan umat Islam secara menyeluruh. 

Menurut Mustaq Ahmad (2001) Al Quran telah meletakkan pondasi 

nilai-nilai normatif yang sangat kompeherensif yang memberikan petunjuk 

bagi seorang muslim dalam pelaku bisnis. Islam sebagai pedoman tingkah 

laku manusia, dan karena tingkah laku ekonomi itu merupakan bagian dari 

ulah manusia juga, maka ilmu dan aktifitas ekonomi haruslah berada di dalam 

Islam. (Ahmad, 1984: 9) 

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Ahmad, 1983: 10) : (1) Pada dasarnya segala 

bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al Quran 

dan Sunnah Rasul. (2) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa 

mengandung unsur-unsur paksaan. (3) Muamalah dilakukan atas dasar 

pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam 

hidup masyarakat. (4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai 

keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan 

kesempatan dalam kesempitan.  

Dari perspektif agama, aktifitas ekonomi yang dilakukan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama akan bernilai ibadah. 

Artinya, dengan aktifitas itu, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan 



7 
 

materiil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, pelakunya sekaligus dapat 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Jusmaliani dkk, 2008: vii) 

Ketentuan-ketentuan hukum bagi umat manusia ini, pada dasarnya 

disyariatkan tuhan untuk mengatur tata kehidupan mereka di dunia ini, baik 

dalam masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan 

mengikuti ketentuan-ketentuan hukum ini, mereka akan memperoleh 

ketentraman dan kenyamanan, serta kebahagiaan dalam hidupnya. (Dede, 

1993: 13)  

Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Muhammadiyah Surakarta 

merupakan salah satu lembaga yang mempunyai usaha dibidang persewaan 

mobil atau rental mobil. Meskipun banyak persewaan-persewaan mobil di 

sekitar peneliti, namun dengan pertimbangan ketersediaan data dan telah 

cukup lama persewaan ini berdiri dan belum ada peneliti yang secara khusus 

meneliti rental mobil yang dikelola oleh KOPMA UMS terkait dengan 

penyelesaian wanprestasi, maka dari  uraian dan alasan-alasan di atas, penulis 

sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktek Rental Mobil (Studi Kasus Rental Mobil 

KOPMA UMS) 
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B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pengertian judul penelitian 

ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari kata-kata yang 

digunakan dalam judul penelitian ini. 

1. Tinjauan 

Tinjauan berarti hasil meninjau; pandangan; pendapat sesudah 

menyelidiki, mempelajari,dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1991: 1061) 

2. Hukum Islam 

Hukum berarti peraturan adat yang secara resmi dianggap 

mengikat, yang dilakukan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. 

Atau undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur 

pergaulan hidup masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991: 

360) 

Hukum adalah kitab Allah atau sabda Nabi Muhammad yang 

berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf, baik titah itu 

mengandung tuntutan, suruhan, larangan atau membolehkan sesuatu 

atau menjadikan suatu sebab, syarat atau penghalang bagi sesuatu 

hukum. (Moh. Saifullah, 2005: 37)  

Sedangkan Islam berarti agama yang diajarkan oleh Nabi 

Muhammad SAW. Berpedoman pada kitab suci Al Quran, yang 

diturunkan kedunia melalui wahyu Allah SWT. (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1991:388) 
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Maka, hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang 

mengikat kepada para mukallaf/orang yang beragama Islam. 

3. Praktek 

Praktek artinya pelaksanaan secara nyata apa yang disebut 

dalam teori (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991: 785) 

4. Rental Mobil 

Rental berarti persewaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991: 

835) 

Sedangkan mobil berarti kendaraan darat yang digerakkan oleh 

tenaga mesin yang ada padanya, beroda empat atau lebih (selalu 

genap) yang biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin) 

untuk menghidupkan mesinnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1991: 661) 

Jadi rental mobil merupakan sewa menyewa mobil. Terkait 

dengan judul diatas, maka yang dimaksud dengan rental mobil adalah 

suatu usaha yang dilakukan dengan cara menyewakan manfaat atas 

mobil. 

C. Rumusan Masalah 

Pembahasan mengenai rental mobil yang ditinjau dari hukum Islam, 

belum banyak. Sehingga sedikit sekali buku-buku dan juga tulisan yang bisa 

ditemukan di berbagai publikasi. Berdasarkan realitas ini lah, maka peneliti 

tertarik untuk menelitinya.  
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Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian rental mobil? 

2. Hal-hal apakah yang dapat memicu terjadinya wanprestasi dalam 

rental tersebut?  

3. Apakah cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada rental mobil 

yang di kekola oleh KOPMA UMS sudah sesuai dengan prinsip-

prinsip mu’amalah? 

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai, tujuan penelitian adalah 

sesuatu yang ingin dicapai dari suatu penelitian yang dilakukan. Agar dapat 

diketahui dengan jelas dari suatu penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perjanjian rental 

mobil. 

2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya 

wanprestasi dalam rental mobil KOPMA UMS. 

3. Untuk mengetahui kesesuaian prinsip-prinsip mu’amalah dalam 

penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada rental mobil yang dikelola 

oleh KOPMA UMS. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan 

tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian rental 

mobil 

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan hal-hal yang 

memicu munculnya wanprestasi dalam rental mobil secara umum serta 

penyelesaiannya. 

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola 

rental mobil KOPMA UMS dalam menerapkan prinsip-prinsip 

mu’amalah yang sesuai dengan hukum Islam 

4. Hasil dari penelitian ini semoga dapat menambah pengetahuan pembaca 

dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya. 

 
F. Kajian Pustaka 

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang sewa menyewa, 

baik mengenai sewa menyewa kost, sewa menyewa jasa dan perbandingan 

antara sewa menurut hukum Islam dan  menurut hukum positif. Berikut ini 

adalah beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan, antara lain: 

1. Ratri Widiastuti (UIN, 2011) dalam penelitian skripsi dengan judul 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost 

Di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta menyimpulkan bahwa Temuan 

penelitian ini menunjukan bahwa kesepakatan yang terjadi antara 

penyewa dan pemilik kamar sewaan dilakukan secara lisan dan 
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tertulis. Hal ini dilakukan sesuai dengan hukum Islam dengan 

memenuhi rukun dan syarat. Untuk penentuan harga dan jangka waktu 

sewa telah ditentukan berdasarkan berbagai fasilitas yang disediakan 

seperti fasilitas fisik dan non fisiknya. Sedangkan wanprestasi yang 

terdapat pada praktek sewa menyewa ini diselesaikan dengan suatu 

ganti-rugi yang sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak. 

2. Andi Wibowo (UIN, 2010) dalam penelitian skripsi berjudul Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Di Terasz Laundry 

Yogyakarta menyimpulkan bahwa akad sewa menyewa dalam 

penggunaan jasa di Terasz Laundry Yogyakarta hanya yang 

mengalami keterlambatan dalam pencucian pakaian yang belum sesuai 

dengan Hukum Islam. Karena tidak semua pengguna jasa mengalami 

keterlambatan penyelesaian pakaian, hanya dalam prakteknya ada 

beberapa pengguna jasa laundry tidak terpenuhi hak-haknya dengan 

tidak memberikan pakaian pada waktu yang telah ditentukan antara 

kedua belah pihak. Dengan adanya keterlambatan pencucian pakaian 

akibat menerima pakaian pengguna jasa pada saat over load. 

3. Maryati (UMS, 2001) dalam penelitian skripsi berjudul Sistem 

Persewaan Tempat Kost Mahasiswa dalam Perspektif Hukum Islam 

dan KUH Perdata (BW) (Studi Kasus di Perumahan Nilasari Gonilan) 

menyimpulkan bahwa sistem persewaan tempat kost mahasiswa di 

perumahan Nilasari, Gonilan tidak bertentangan dengan Hukun Islam 
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dan Hukum Perdata baik dilihat dari akad (perjanjian), hak dan 

kewajiban, serta sanksi para pihak. 

 
G. Metodologi Penelitian 

Metode bisa diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan 

dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang 

ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan 

prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan 

kebenaran. (Mardalis, 2006: 24) 

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan 

untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati 

dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Uraian mengenai metode 

penelitian meliputi: jenis penelitian, obyek penelitian, metode 

pengumpulan data, metode analisis data, yang akan dipaparkan sebagai 

berikut.  

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 

karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan 

dari lapangan. Yang bersifat deskripsi atau mendeskripsikan apa-apa 

yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, 

mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang 

sekarang terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif 

bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan 

saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. 
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Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan 

hipotesa, melainkan hanya mendiskripsikan informasi apa adanya 

sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.  

2. Obyek penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah rental mobil yang dikelola oleh 

Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (KOPMA 

UMS) 

3. Metode pengumpulan data  

a) Metode interview (wawancara) 

Interview atau yang biasa disebut wawancara ini adalah 

sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan pewawancara 

untuk memperoleh informasi (Suharsimi, 1998: 145). Atau 

tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-

cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat 

memberikan keterangan (Mardalis, 2006: 24). Wawancara atau 

interview adalah satu bentuk komunikasi verbal untuk 

memperoleh informasi dari responden. (Nasution, 1991: 168) 

Metode wawancara dapat dipandang sebagai metode 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang 

dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan kepada tujuan 

penyelidikan (Hadi Sutrisno, 1984: 193). Wawancara yang 
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dilakukan bersifat lentur, terbuka dan pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan lebih terfokus dan mendalam. 

b) Metode observasi 

Observasi adalah dasar ilmu dan dasar untuk mengetahui 

kebenaran ilmu. Observasi harus dilakukan secara sistematis 

agar sedapat mungkin valid dan reliable. (Nasution, 1991: 152) 

Observasi atau pengamatan yang digunakan dalam rangka 

mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil 

perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk 

menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, 

atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/ 

fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan 

mengamati dan mencatat. 

Yang dilakukan waktu pengamatan adalah mengamati 

gejala-gejala sosial dalam kategori tepat, mengamati berkali-kali 

dan mencatat segera dengan memakai alat bantu seperti alat 

pencatat, formulir dan alat mekanik. Dalam pelaksanaannya 

digunakan alat bantu seperti checklist, skala penilaian atau alat 

mekanik seperti tape recorder dan lainnya. (Mardalis, 2006: 24) 

c) Metode dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya 

barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti 
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buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya. (Suharsimi. 1998:149)  

4. Metode analisis data 

Analisis data adalah penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. (Masri, Singrimbun, 

1989: 263) 

Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan 

data melalui metode interview, observasi, dan dokumentasi di lapangan. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis, diseleksi dan disusun untuk 

menarik kesimpulan dari data-data yang disusun. 

Untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu fenomena 

atau keadaan dari data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diseleksi 

dan disusun untuk menarik kesimpulan data-data yang disusun.  

Adapun metode analisis yang akan digunakan adalah metode 

deskriptif kualitatif, metode kualitatif adalah sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati 

(Moleong, 1991: 42) 

Metode berfikir yang penulis gunakan untuk menganalisis dalam 

penelitian ini adalah metode induktif dan deduktif. Metode induktif 

yaitu menganalisis data yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, 

peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa 
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yang khusus tadi ditarik generalisasi yang bersifat umum (Hadi, 1991: 

42). Metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan 

umum menuju khusus (Hadi, 1989: 36)  

 
H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksud memberikan gambaran 

secara umum dari skripsi ini. Secara keseluruhan skripsi ini berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Rental Mobil (Studi Kasus Rental 

Mobil KOPMA UMS)”. 

Sitematika penulisannya sebagai berikut. 

BAB I. Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II. Landasan Teori, Berisi tentang uraian A. Ijarah yang 

memuat: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hak dan kewajiban, 

macam-macam, resiko, mengulang sewakan, pembatalan dan berakhirnya 

ijarah B. Wanprestasi yang memuat: pengertian, macam-macam, ganti rugi 

karena wanprestasi dan keadaan memaksa C. Hukum Perjanjian Islam yang 

memuat: pengertian, keabsahan perjanjian, azas-azas hukum perjanjian Islam, 

klasifikasi akad/ perjanjian dalam Islam, berakhirnya perjanjian, dan 

implementasi prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam pembuatan perjanjian. 

BAB III. Membahas mengenai pelaksanaan rental mobil KOPMA 

UMS, berisi uraian tentang A. Gambaran umum Koperasi Mahasiswa UMS 
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yang memuat: sejarah berdirinya, kedudukan dan alamat, susunan 

kepengurusan, struktur organisasi, landasan azas serta prinsip, dan bentuk 

usaha B. Pelaksanaan rental mobil KOPMA UMS, memuat tentang: 

gambaran umum rental mobil, ketentuan-ketentuan persewaan mobil, 

Wanprestasi dan penyelesaiannya. 

BAB IV. Berisi tentang analisis data yang memuat tentang: A. 

ketentuan-ketentuan persewaan B. Wanprestasi yang muncul dan 

penyebabnya C. Penyelesaian wanprestasi 

BAB V. Penutup, dalam bab ini mencakup tentang kesimpulan, 

saran dan kata penutup, daftar pustaka dan lampiran.  

 


