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ABSTRAK 

Pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok 
yang sangat penting bagi setiap manusia. Namun demikian, tidak semua manusia 
mampu memenuhinya dengan memiliki rumah sendiri karena keterbatasan kondisi 
ekonomi akan biaya. Maka sewa menyewa rumah kost merupakan alternatif bagi 
setiap manusia yang belum memiliki akan tempat tinggal sendiri. Masyarakat di 
Desa Randusari pada umumnya mayoritas beragama Islam dan bekerja atau 
berprofesi sebagai petani, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat 
Desa Randusari menyewakan kamar kost sebagai tambahan pemasukan. Bisnis ini 
adalah bisnis yang saratnya dengan resiko, sehingga memerlukan penyelesaian 
yang benar sesuai dengan prinsip ijarah dalam Islam apabila terjadi wanprestasi 
ataupun penyimpangan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum 
Islam terhadap akad perjanjian sewa rumah di Desa Randusari Teras Boyolali. 
Apa saja masalah yang timbul dan apakah penyelesaiannya sudah sesuai dengan 
prinsip ijarah dalam Islam. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan wawasan keilmuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad 
perjanjian sewa menyewa rumah serta penyelesaian wanprestasi maupun masalah 
lainnya yang sesuai dengan prinsip ijarah dalam Islam.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara 
deskriptif kualitatif. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 
dokumentasi yang penulis lakukan di Desa Randusari secara langsung. Untuk 
menarik kesimpulan dari data tersebut penulis menggunakan pendekatan normatif, 
yaitu kesesuaian antara data lapangan dengan hukum Islam.  

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa akad perjanjian sewa rumah di 
Desa Randusari Teras Boyolali telah sesuai dengan hukum Islam, hanya saja 
sebagian belum menerapkan salah satu azas hukum kontrak dalam Islam yaitu Al-
Kitabah (Tertulis). Tentang perintah untuk pembuatan perjanjian secara tertulis, 
jika suatu saat terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka para pihak 
memiliki alat bukti. Sedangkan dalam hal wanprestasi yaitu masalah 
keterlambatan membayar sewa biasa terjadi dikarenakan lalai dan kondisi keadaan 
si penyewa sendiri. Sehingga dalam keadaan memaksa tidak terkena hukum  
berdasarkan dalam fiqh Islam. 

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa adalah dengan 
musyawarah kepada pemilik kamar kost dan membayar denda sesuai kesepakatan 
oleh kedua belah pihak. Hal ini menurut fiqh muamalah adalah boleh, karena 
segala resiko yang timbul dari suatu perjanjian ditanggung oleh pihak yang telah 
lalai. 
 
Kata kunci: azas-azas hukum islam, akad sewa rumah, penyelesaian wanprestasi 
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PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Sewa menyewa dalam bahasa Arab di istilahkan dengan “Al-Ijarah” 

dalam Hukum Islam sewa menyewa, menurut Sayiyd Sabiq ialah diartikan 

sebagai “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 

penggantian” (Suhendi, 2007: 115). 

Istilah ijarah berasal dari kata al-ajru yang secara bahasa berarti 

imbalan (al-iwadh). Dengan kata lain, Ijarah merupakan jual beli manfaat

( a?a?AA?uoa??Ka?c? ) untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan secara terminologi akad 

ijarah sama artinya dengan perjanjian sewa menyewa (Burhanuddin S, 2009: 

94). 

Menurut pengertian di atas bahwa yang di maksud dengan sewa 

menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini 

bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan 

terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari 

benda yang di sewakan tersebut (Chairuman dan Suhrawardi, 1996: 52). 

Secara garis besar sewa menyewa adalah orang yang menyewa 

memiliki hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang yang di sewa 

dengan memberikan imbalan atau upah sesuai yang disepakati, karena 

memanfaatkan barang tersebut dan dalam jangka waktu yang disepakati, 

barang tersebut akan kembali kepada pemiliknya. Berkenaan dengan transaksi 

muamalah khususnya mengenai sewa menyewa pasti berkaitan dengan 
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perjanjian dan dalam perjanjian tentunya harus adil bagi kedua belah pihak 

yang membuat perjanjian, yang mana isinya memiliki konsekuensi hukum. 

Maka setiap perjanjian harus ditaati dan dilaksanakan dengan itikad baik bagi 

semua pihak. 

Dalam hubungan ini Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah: 

282, Q.S. al-Maidah: 8 yang berbunyi:  

C???a?o�?a?�??c|o??ooa?A?a?coa?a?�oa?at�o??a?A?a?a???co�Ð???C?�Ç??a? ?o�?a?A?A?É???g�? c?a?A??a? A?Éj a?É?a?a?c???? �a??j a?A? ct?
???a?a?É?�????? �a? É?a???a??o�c? ctÉ?o�A?a?o?aa?a??? �a? A?Éj c?Ëo??É??g�A?a?Éja? A??� c|o?o�??c?a?A?É?a???aao�c?a?COa? É?

A?c?a?�È? o�?Oa?a?É?a?.., 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya,..” (Q.S. al-Baqarah: 282). 

 
Jadi maksud dari  ayat tersebut di atas adalah hendaknya menulis pada 

setiap transaksi muamalah yang dilakukan tidak secara tunai, jika suatu saat 

terjadi perselisihan maka masing-masing pihak punya alat bukti tertulis. 

Penelitian skripsi yang menarik disini dari yang sebelumnya adalah mungkin 

bisa terjadinya penyalahgunaan tempat sewa rumah dari sebuah perjanjian 

yang telah disepakati. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang 

lebih lanjut tentang sewa menyewa rumah.  

Maka penulis berminat melakukan penelitian dengan memilih lokasi di 

Desa Randusari Teras Boyolali sebagai tempat penelitian dengan mengambil 

judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa Rumah Di 

Desa Randusari Teras Boyolali”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sewa menyewa yang 

terjadi di Desa Randusari Teras Boyolali sudah sesuai dengan hukum Islam. 

C. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). 

Merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan berada 

langsung pada objeknya, peneliti turun atau berada di lapangan (Nawawi, 

2005: 24). Dengan metode ini peneliti dapat mengumpulkan data-data dan 

berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas sewa menyewa rumah 

yang terjadi di Desa Randusari Teras Boyolali. 

2. Sumber data 

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber 

yang berbeda, yaitu : 

a. Data Primer 

b. Data Sekunder 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini agar diperoleh data yang lengkap, tepat dan valid 

peneliti menggunakan metode adalah sebagai berikut : 

a. Dokumentasi 

b. Wawancara (Interview) 

c. Observasi (Pengamatan)  
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4. Metode Analisa Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

kualitatif melalui pendekatan induktif dan deduktif (Hadi, 1997: 36). 

Analisis data pada penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data 

melalui metode dokumentasi, wawancara, dan observasi di lapangan. Data 

yang diperoleh kemudian dianalisis, diseleksi dan disusun untuk menarik 

kesimpulan dari data yang disusun tersebut. 

Dalam menganalisis penelitian ini penulis memakai 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 yang khusus tadi ditarik generalisasi yang bersifat 

umum (Hadi, 1990: 42). Metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan 

dari pernyataan umum menuju khusus (Hadi, 1990: 36). 

D. Tinjauan Pustaka 

Maryati (UMS, 2001) dalam penelitian skripsi berjudul Sistem 

Persewaan Tempat Kost Mahasiswa dalam Perspektif Hukum Islam dan 

KUHPerdata (BW) (Studi kasus di Perumahan Nilasari Gonilan) 

menyimpulkan bahwa Sistem Persewaan Tempat Kost Mahasiswa di 

Perumahan Nilasari Gonilan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan 

Hukum Perdata baik dilihat dari akad (perjanjian), hak dan kewajiban sanksi 

para pihak. 

Susi Susanti (UMS, 2012) dalam penelitian skripsi dengan judul 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Rental Mobil (Studi kasus Rental 
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Mobil KOPMA UMS) menyimpulkan bahwa pelaksanaan rental mobil 

KOPMA UMS sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena dari segi prinsip 

Ijarah maupun prinsip perjanjian Islam, yaitu al-Kitabah (Tertulis), 

perjanjian hanya dilakukan secara lisan dengan azas kepercayaan yang telah 

menjadi kebiasaan. Sedangkan penyelesaian Wanprestasi yang terdapat pada 

praktek sewa menyewa ini dilakukan dengan musyawarah untuk 

menyamakan persepsi dan penyewa membayar denda yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak sebelum memulai sewa sesuai dengan perjanjian yang 

dibuat sebelumnya.   
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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERJANJIAN SEWA 

RUMAH DI DESA RANDUSARI 

 

Berikut adalah hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan: 

A. Akad Sewa Menyewa Rumah 

Menurut Chairuman dan Suhrawardi (1996) rukun dan syaratnya yaitu 

terdapat Mu’ajjir, Musta’jir, Ma’jur, Aqad, dan Ujrah. Mengenai hak dan 

kewajiban dalam pelaksanaan sewa rumah di Desa Randusari juga sudah 

sesuai dengan prinsip ijarah seperti yang dikemukakan oleh Burhanuddin 

(2009), yang tercantum pada bab II. Dimana Mu’ajjir dan Musta’jir telah 

memenuhi syarat sebagai subjek hukum, baik ditinjau dari segi kecakapan 

bertindak hukum maupun kewenangannya. 

Adapun dari segi hukum perjanjian Islam, unsur yang terpenting untuk 

diperhatikan menurut Chairuman dan Suhrawardi (1996), yaitu kedua belah 

pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat 

membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi’i dan Hambali 

menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh), perjanjian sewa 

menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka 

tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana 

yang baik dan mana yang buruk (berakal). Dalam persewaan ini telah sesuai 

dengan hukum Islam jika melihat dari segi umur sudah tamyiz, masing-

masing para pihak sudah menyatakan ijab dan qabul, disertakan pembayaran 

uang sewa kost secara langsung, kemudian bentuk dari persetujuan sewa 
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menyewa tersebut diucapkan secara lisan dan sebagian dibuat tertulis. dan 

dilaksanakan dalam satu majlis. 

Untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut (Chairuman dan Suhrawardi, 1996: 53-54): 

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa. 

2. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan.  

3. Objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. 

4. Objek sewa menyewa dapat diserahkan.  

5. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam 

agama. 

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak 

Hak dan kewajiban timbul karena adanya perjanjian dari masing-masing 

pihak, yaitu antara penyewa dan yang menyewakan.  Hak dan kewajiban dari 

sewa menyewa rumah di Desa Randusari ini secara umum sudah memuat 

pokok dari hak dan kewajiban yang ada dalam prinsip ijarah. Hak dan 

kewajiban ini meliputi penyerah terimaan objek sewa, pemeliharaan objek 

sewa supaya dapat diambil manfaatnya sesuai kegunaannya, serah terima 

ujrah (uang sewa) dan penyerah terimaan kembali objek sewa setelah masa 

sewa berakhir. 

Untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan, 

dalam fiqh dijumpai adanya hak khiyar. Maksud hak khiyar adalah hak yang 

memberikan opsi para pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad 

karena adanya sebab yang dapat merusak keridhaan. Hak khiyar berlaku pada 
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akad yang bersifat belum pasti. Sedangkan apabila pelanggaran terjadi setelah 

perikatan yang bersifat pasti (luzum), maka yang berlaku bukan lagi hak 

khiyar, melainkan pemberian hak berupa tuntutan mendapatkan ganti rugi 

kepada para pihak yang merasa dirugikan. Jadi dalam pelaksanaan hak dan 

kewajiban dalam sewa menyewa rumah kost ini kalau ada pelanggaran yang 

dapat merusak keridhaan, maka ada hak khiyar untuk masing-masing pihak. 

C. Sanksi Apabila Terjadi Wanprestasi 

Dalam pelaksanaan sewa menyewa rumah kost, hal yang biasanya terjadi 

adalah keterlambatan pembayaran harga sewa rumah, merupakan bentuk dari 

wanprestasi yang mengakibatkan adanya sanksi bagi pelaku yang melanggar 

perjanjian. Pemilik rumah kost biasanya menjatuhkan sanksi berupa teguran 

untuk pertama kalinya. Apabila dalam hal ini penyewa masih juga belum 

segera melaksanakan pembayaran, maka dilanjutkan berupa teguran keras 

yaitu menyuruh penyewa pergi meninggalkan tempat kost. 

Sanksi yang demikian merupakan sudah sesuai hukum Islam, karena 

sesungguhnya siapa yang ingkar itu ada sanksinya dan Allah SWT 

memerintahkan agar memenuhi janjinya baik terhadap Allah maupun sesama 

manusia, dalam firman Allah Q.S Al-Maidah: 1  yang terjemahannya “Wahai 

orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”. Jadi apabila salah satu 

pihak melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, 

maka pihak yang lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. 

Segala kerugian yang terjadi baik sebelum maupun sesudah akad maka 

resikonya ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian.  Akan tetapi 
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dalam keadaan memaksa fiqh Islam tidak menghukumi orang yang berbuat 

tanpa disengaja dan tidak menghendaki perbuatan lalai tersebut, asalkan orang 

tersebut berusaha maksimal untuk memenuhi prestasinya, dan Islam 

mengapresiasi orang yang memberi kelapangan dalam pembayaran hutang.  

Jadi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka boleh 

dibatalkan perjanjian tersebut, dengan catatan resiko (ganti rugi) harus dibayar 

oleh pihak yang melakukan wanprestasi.  

Demikian analisa akad perjanjian sewa rumah di Desa Randusari ditinjau 

dari Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam jika melihat dari 

segi prinsip ijarah, mengenai rukun dan syaratnya  serta hak dan kewajiban. 

Namun belum sepenuhnya perjanjian dibuat secara tertulis, terutama dalam 

hal hak dan kewajiban penggunaan kamar kost. 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap 

akad perjanjian sewa rumah di Desa Randusari Teras Boyolali, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa pada umumnya, akad perjanjian sewa menyewa rumah di Desa 

Randusari sudah sesuai dengan  hukum Islam, jika melihat dari segi 

prinsip ijarah yaitu mengenai akad perjanjiannya, rukun dan syaratnya, 

maupun hak dan kewajiban tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

2. Sewa menyewa rumah kost di sini dari segi hukum perjanjian Islam, 

sudah sesuai dengan hukum Islam jika melihat dari segi umur sudah 

tamyiz, masing-masing para pihak sudah menyatakan ijab dan qabul, 

disertakan pembayaran uang sewa kost secara langsung, kemudian bentuk 

dari persetujuan sewa menyewa tersebut diucapkan secara lisan dan 

sebagian dibuat tertulis dan dilaksanakan dalam satu majlis. 

Namun demikian kebanyakan perjanjian sewa menyewa rumah kost 

masih bersifat lisan, meskipun sebagian kecil ada yang dibuat secara tertulis, 

yaitu sewa menyewa yang bersifat tahunan yang hanya dalam pembuatannya 

mengenai pembayaran harga sewa saja, sedangkan yang bersifat bulanan 

hanya secara lisan saja. Sehingga dalam hal lainnya belum memenuhi cara 

pembuatan perjanjian, mengenai perjanjian hak dan kewajiban dalam 

pengunaannya dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 282. Tentang 
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perintah untuk pembuatan perjanjian secara tertulis, jika suatu saat terjadi 

perselisihan baik bagi penyewa/penghuni kamar kost maupun pemilik kost 

hendaknya mempunyai alat bukti adanya perjanjian tersebut. 

Demikian pula dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban bagi para 

pihak belum sepenuhnya memperha tikan mengenai hal tersebut terutama 

mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penggunaan kamar kost, 

bisa saja terjadi kemaksiatan karena pemilik kost tidak menyediakan ruang 

tamu khusus untuk para tamu penghuni kost. 

 

B. Saran-saran 

1. Bagi pemilik kamar kost, supaya membuat perjanjian sewa secara tertulis 

sesuai dengan azas kontrak dalam Islam secara menyeluruh. 

2. Bagi pemilik kamar kost, hendaknya menyediakan ruang tamu khusus bagi 

penghuni kost, agar kamar kost tidak untuk kemaksiatan. 

3. Bagi penghuni kost, hendaknya menjaga dan melaksanakan hak dan 

kewajiban masing-masing sehingga menggunakan kamar kost sesuai 

peruntukannya. 

4. Bagi penghuni kost, hendaknya meminta bukti perjanjian sewa menyewa 

kepada pemilik kost, jika suatu saat terjadi perselisihan maka penyewa 

mempunyai alat bukti. 
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