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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat selalu ada hubungan antara 

individu dengan individu lain, hubungan tersebut terwujud adanya transaksi 

muamalah di dalam masyarakat. Manusia sebagai individu (perseorangan) 

mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai mahluk 

sosial tidak dapat di pisahkan dari masyarakat (Kansil, 1983: 27). 

Sewa menyewa tidak asing lagi bagi kita karena sudah biasa terjadi di 

dalam masyarakat dan bahkan menjadi kebutuhan yang sulit terhindarkan 

seperti sewa-menyewa rumah dan kos. Kebutuhan akan tempat tinggal 

merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia, 

namun kebutuhan tersebut tidak semuanya manusia mampu memenuhinya 

seperti membuat rumah sendiri karena terbatasnya akan biaya. Maka dengan 

adanya sewa menyewa membuat orang lebih mudah untuk memenuhi 

kebutuhan akan tempat tinggal, tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat 

besar sudah bisa memanfaatkan barang. Maksudnya dengan uang yang cukup 

kecil sudah dapat untuk membeli dari manfaat barang, tanpa harus memiliki 

barang tersebut sepenuhnya dan tidak mengurangi atau menghabiskan benda 

yang di sewa. 

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

dalam Hukum Islam sewa menyewa, menurut Sayiyd Sabiq ialah diartikan 
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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). 

Berkaitan dengan sewa menyewa, Allah berfirman dalam al-Qur’an Surat 

at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi: 

c??gÉ?a??o?g�a??j ??�a?a?aU??At?o�c?A?a?�?A?a??A??a?ÉIa?A?c?atoa?a?a??j?�g ?A?a?a????coa?É??a?at�?A?a? ?g�a?Ata?a?
A???�AAcU?o? a?a??

 “Jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka 
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; 
dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan 
(anak itu) untuknya” (Q.S. at-Thalaq: 6). 

Sedangkan landasan dari sunahnya yaitu: 

?oc?A?aIo??A?o??oaa??a?c?a?a?o?a?a? oa?a?a?a??oaa?u?É?oa?c?a?�??Ia?a?A? 
“Sesungguhnya Rasulullah Saw, pernah berbekam kepada seseorang, dan 

beliau memberi upah tukang bekam itu” (HR. Bukhari dan Muslim). 
 

Menurut pasal 404 KUH Perdata Islam, sewa menyewa adalah “Harga 

yang dibayarkan untuk menggunakan manfaat suatu barang”.  
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Dalam pasal 1548 KUH Perdata, sewa menyewa yaitu sebagai suatu 

persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, 

dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir. 

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 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). 
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??a?o�?a?C?�??c|o??ooa?A?a?a???oa?A?c??oa?c?�ao???�È??a?a?A?�c?o?c?�ua? cOÉ????a??Oa?a? �a??j c?a?�??a? a?� ??aa�Ð?a??o�???
?oc?a?at�o?Éo???�o???c?aaco?a?A??oa?Éoa?ÉOc??c?�A?a??oa??Octoa?�?o??o?�?coAS??a? � a?o??o??a????????a?a?at

 “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuat kamu 
cenderung untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa, Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al-Maidah: 8). 

 
Dalam kehidupan manusia ijarah selalu berkaitan dengan masalah 

muamalah, sehingga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk muamalah dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia (Muhamad, 2004: 85). 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 Perjanj ian Sewa Rumah Di Desa 

Randusari Teras Boyolali” 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Pengertian Tinjauan 

Secara bahasa tinjauan bermakna hasil meninjau, pandangan, 

pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). (Kamus 
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Besar Bahasa Indonesia, 2005: 1198). Yang dimaksud tinjauan disini yaitu 

pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa Rumah di Desa 

Randusari Teras Boyolali. 

2. Pengertian Hukum Islam 

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H Woerjono Sastropranoto, S.H, 

hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang 

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang 

dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap 

peraturan peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan 

hukuman tertentu (Kansil, 1983: 36). 

Islam adalah kata bahasa Arab yang berasal dari kata salima yang 

berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri) dan 

kepatuhan (Daud, 2000: 18). Objek penyerahan di disini adalah Pencipta 

seluruh alam semesta, yakni Allah SWT. Orang yang secara bebas telah 

memilih untuk patuh dalam makna menyesuaikan kehendaknya dengan 

kehendak Allah SWT disebut muslim. Seorang muslim adalah orang yang 

menerima petunjuk Tuhan dan menyerahkan diri untuk mengikuti 

kemauan Ilahi. Islam yang dimaksud di sini adalah agama Islam yang 

memiliki tiga aspek utama, ya itu akidah, syari’ah dan akhlak (Daud, 2000: 

19). 

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan yang 

berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al- Qur’an dan Hadist (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 2005: 411). Hukum Islam yang dimaksud di sini 
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adalah hukum yang mengatur dalam urusan muamalah mengenai aspek-

aspek sewa menyewa dalam Islam sesuai dengan al-Qur’an dan Hadits.   

3. Akad Perjanjian 

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Maksudnya ikatan (al-

rabth) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan 

mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya 

bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Akad adalah suatu 

perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang 

menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya (Basjir, 1983: 

42). 

Perjanjian (al-ahdu) yaitu pernyataan dari seseorang untuk 

mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan 

dengan orang lain (Dewi, Gemala, 2005: 45). Secara bahasa perjanjian 

adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak 

atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut 

dalam persetujuan itu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 458). 

Akad perjanjian di sini adalah akad yang berdasarkan atas perjanjian 

yang dibuat oleh masing-masing pihak yang menyatakan persetujuan dan 

mempunyai ikatan hukum mengikat akan menaati apa yang tertera dalam 

persetujuan itu.  

4. Sewa 

Kata sewa dalam bahasa Arab adalah ijarah. Ijarah menurut 

Hanafiyah ialah “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang 
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diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”. Sewa 

adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2005: 1057). 

5. Tempat sewa rumah 

Merupakan tempat di mana adanya sewa menyewa rumah sekaligus 

sebagai objek untuk penelitian. Tempat sewa di sini sangat strategis karena 

terletak dekat dengan pabrik untuk penghuni kost yang kerja di pabrik dan 

tidak jauh dari jalan raya tepatnya di Desa Randusari Teras Boyolali. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah halaman 1, dan penegasan istilah 

pada halaman 5 yang telah dijelaskan di atas, maka untuk mencapai sasaran 

yang diharapkan serta menghindarkan agar tidak terjadi pengertian yang kabur 

yang mungkin dapat terjadi, maka penulis memberikan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah akad perjanjian sewa menyewa yang terjadi di Desa Randusari 

Teras Boyolali sudah sesuai dengan hukum Islam? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sewa menyewa 

yang terjadi di Desa Randusari Teras Boyolali sudah sesuai dengan hukum 

Islam. 
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2. Manfaat Penelitian 

Selain mempunyai tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan 

penelitian, juga mempunyai manfaat bagi penulis sendiri maupun 

masyarakat. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

a. Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan para mahasiswa syari’ah khususnya di bidang 

persewaan.  

b. Dapat menambah bahan kepustakaan bagi para pembaca dan menjadi 

bahan informasi bagi masyarakat Muslim khususnya. 

c. Diharapkan dapat juga sebagai stimulus penelitian berikutnya, 

sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung 

dengan hasil yang maksimal. 

 

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

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Rental Mobil (Studi kasus Rental 

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.   

 

F. Metode Penelitian 

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. 

Dari segi pendekatan, sifat dan tujuan penelitian ini termasuk pada 

deskriptif evaluative, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang 

gejala-gejala maupun aktivitas yang ada untuk mengungkapkan keadaan 
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sebenarnya (apa adanya) dari objek yang diteliti terhadap muamalah 

khususnya tentang sewa menyewa yang terjadi di Desa Randusari Teras 

Boyolali yang kemudian penulis menyoroti atau mengevaluasi dari sudut 

pandang hukum Islam . 

2.  Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada 

penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari 

aktivitas di lapangan, yaitu penulis akan menanyakan kepada masing-

masing pihak antara penyewa dan yang menyewakan. Sedangkan sumber 

data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberi keterangan, 

tetapi sifanya mendukung data primer, seperti referensi-referensi pustaka, 

referensi dari internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Adapun sumber datanya meliputi populasi dan sampel. 

a. Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis, yaitu objek yang 

akan diteliti (Irawan, 1995: 57). Penulis mengambil objek penelitian di 

Desa Randusari Teras Boyolali. Dalam penelitian ini populasinya 

adalah penduduk yang mengadakan sewa menyewa. Adapun jumlah 

pemilik rumah yang menyewakan ada 40 orang dan penyewa ada 80 

orang sehingga total populasinya adalah 120 orang.  

b. Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang 

dianggap dapat menggambarkan populasinya (Irawan, 1995: 57). 



11 
 

Dalam penelitian ini akan digunakan metode sampling. Adapun teknik 

sampling yang digunakan adalah acak, sampel yang akan diteliti yaitu 

sebesar 20% atau sebanyak 24 orang.  

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung 

keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang 

masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian (Muhamad, 2008: 

152). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang akad 

perjanjian sewa menyewa rumah di Desa Randusari Teras Boyolali. 

b. Metode Wawancara 

Metode wawancara yaitu metode untuk mengumpulkan data 

yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, 

yang sesuai dengan data (Muhamad, 2008: 151). Dalam metode ini 

penulis akan menanyakan secara langsung kepada pihak penyewa dan 

yang menyewakan terkait sewa menyewa yang terjadi, yaitu dengan 

cara pertanyaan secara terarah dan bertatap muka langsung dengan 

para pihak yang melakukan akad sewa menyewa. 

c. Observasi 

Observasi adalah pengamatan peneliti secara langsung terhadap 

objek penelitian dengan menggunakan instrumen yang berupa 

pedoman  penelitian (Muhamad, 2008: 150). Observasi ini kami 
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lakukan guna memperoleh gambaran yang lengkap dan konkrit 

terhadap objek yang diteliti. 

4. Metode Analisis 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). 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Rangkaian penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian 

yang sistematis, untuk memberikan gambaran secara global dan 

mempermudah dalam proses pengkajian serta pemahaman terhadap persoalan 

yang ada. Sistematika terdiri dari lima bab, yaitu : 
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BAB I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

metode penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II. Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang terdiri dari A. 

Dasar-dasar dalam pembuatan perjanjian sewa menyewa B. Asas-asas dalam 

Islam dan Asas-asas Kontrak Islam C. Prinsip-prinsip akad sewa menyewa 

dalam Islam dan Wanprestasi serta akibat-akibatnya. 

BAB III. Dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian yang meliputi A. 

Gambaran umum Desa Randusari Teras Boyolali B. Pelaksanaan sewa 

menyewa yang terjadi di desa Randusari Teras Boyolali, memuat tentang: 

akad sewa menyewa rumah, hak dan kewajiban para pihak, sanksi apabila 

wanprestasi.  

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

sewa menyewa rumah B. Hak dan kewajiban para pihak C. Sanksi apabila 

wanprestasi. 

BAB V, berisi kesimpulan, saran dan kata penutup, daftar pustaka dan 

lampiran.  

 

 

 

 

 

 


