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ABSTRAKSI

Hafa Car Rental dan Taksi adalah salah satu rental mobil yang memberi pelayanan
persewaan mobil. Pada pengembangan rental Hafa membutuhkan kepada merk-merk mobil
yang layak sesuai kebutuhan konsumen. Permasalah itu disikapi dengan membuka layanan
investasi mobil kepada masyarakat umum yang memiliki mobil dan ingin memamfaatkan
mobil yang menganggur dirumah.

Penerapan pola akad investasi di Hafa terbagi kepada dua sistem yaitu sistem
investasi kontrak dan sistem investasi bagi hasil. Sistem investasi kontrak menyerahkan
kopensasi di muka perjanjian. Sistem investasi bagi hasil ialah menyerahkan konpensasi
diakhir pemakaian mobil dalam persewaan dirental. Permasalah yang terjadi dalam
penerapan sistem akad di Hafa adalah pemberlakuan dua sistem perjanjian investasi yang
dapat membuat ketidak seimbangan keuntungan pihak yang menginvestasikan mobil di
rental.

Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian
dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Tehnik pengumpulan data penelitian ini
adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan.

Sifat penelitian ini adalah derskriptif evaluatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk
mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-
masalah tertentu seperti menilai apakah sistem akad investasi dalam rental mobil di Hafa Car
Rental dan Taksi yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan kaidah dan ketentuan
hukum islam pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu
berlandaskan al-Qur’an dan kaidah fiqih.

Setelah dilakukan penelitian, penerapan pola akad dalam investasi mobil di Hafa Car
Rental dan Taksi sudah dilaksanakan dengan baik karena rental mengedepan perjanjian
investasi dan pelayanan terhadap pemilik mobil. Sistem akad dan pembagian keuntungan
yang tidak seimbang karena pihak rental masih memberlakukan sistem investasi kontrak.
Pihak Hafa bersikap pemberlakuan sistem investasi kontrak diberlakukan dengan ketentuan
yang khusus dan dipersempit peluang investasi ini. Pandangan hukum islam terhadap sistem
pola akad investasi mobil dalam Hafa Car Rental dan Taksi adalah menyoroti sisi perjanjian
yang dilakukan dan tanggung jawab dari pelaksanaan investasi mobil tersebut. Akad yang
diterapkan cukup sesuai dengan hukum islam yaitu ada kerelaan, kejujuran dan tanggung
jawab.

Kata kunci; Sistem Investasi, Rental Mobil, Tinjauan Hukum Islam



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya manusia
merupakan makhluk sosial yang tidak
dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari
orang lain. Meskipun ada urusan
tertentu yang dapat dilaksanakan
sendiri namun itu hanya tertentu dan
terbatas sekali. Oleh karena itu
kehidupan seseorang tidak mungkin
bisa lepas dari bantuan dan kerjasama
dengan orang lain. Hal ini sesuai
dengan firman Allah yang berbunyi:
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Artinya:
dan tolong-menolonglah kamu

dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran .1

Perkembangan jenis-jenis usaha
beriringan dengan perkembangan
zaman. Para masyarakat mencari
peluang yang baik dalam
mengembangkan usaha agar memenuhi
kebutuhann kehidupan pokok sehari-
hari. Kegiatan usaha rental mobil

1 Al- Maidah (5): 2

berkembang cukup siknifikan di kota-
kota besar. Kebutuhan seorang akan
transfortasi dalam mengakses beberapa
tujuan yang ingin dicapai dengan
keadaan yang nyaman melalui sistem
sewa menyewa mobil. Hafa Car
Surakarta adalah salah satu rental
mobil yang melayani hal itu.

Kriteria mobil-mobil yang ingin
diinvestasikan harus sesuai dengan
kebutuhan yang diharapkan oleh
pemilik rental Hafa. Mobil-mobil baru
dengan berkualitas mesin baik dapat
menjadi pilihan dalam untuk dapat
diinvestasikan. Ketentuan yang ada
pada setiap perjanjian kerjasama dari
investasi mobil dalam kewenangan
bersama antara pemilik mobil dengan
pihak rental Hafa pada umumnya,
pemilik rental Hafa menerapkan
inverstasi mobil kedalam sistem yang
memperoleh keuntungan sama antara
rental dan pemilik mobil atau pihak
yang diajak kerjasama. Setiap mobil
yang dinvestasikan mempunyai jangka
waktu sesuai kesepakatan kedua belah
pihak dalam perjanjian itu. Ketentuan
akad, ada yang memakai sistem sewa
dengan konpensasi dimuka pada waktu
awal (kontrak), dan sitem bagi hasil
untuk setiap mobil investasi yang
dipakai oleh pengguna jasa rental.

Pemberlakuan antara sistem
perjanjian bagi hasil dan kontrak, pada
pejanjian investasi kontrak pihak rental
Hafa bisa diberlakukan jikalau sudah
memiliki kepercayan yang penuh
terhadap pemilik mobil dan adanya
kreteria yang khusus dari pihak rental
Hafa. Perjanjian investasi bagi hasil
merupakan tawaran utama dalam akad
investasi ini.

Landasan Teori / Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan rumusan masalah

seperti dikemukakan sebelumnya,
penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui  sistem akad serta
pembagian keuntungan yang
diterapkan dalam rental mobil di Hafa



Car Rental dan Taksi dan mengetahui
tinjauan hukumnya.

Berdasarkan pengamatan penyusun
sudah banyak sumber pustaka buku,
kitab dan literatur lain yang memuat
ketentuan sistem akad namun belum
ada yang membahas sistem akad yang
diterapkan dalam perjanjian kerjasama
pada investasi pada rental.
Permasalahan perjanjian kerjasama
atau investasi belum bisa dijumpai
dalam karya ilmiah mahasiswa
Fakultas Syari’ah di Universitas
Muhamadiyah Surakarta.

Berkaitan dengan telaah pustaka
ini, penulis melakukan kajian terhadap
penelitian-penelitian sebelumnya
sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam terhadap
Penyelesaian Wanprestasi Sewa
Mobil Tampa Sopir Di Nanda
Rental Yogyakarta” oleh Ahmad
Harish, tahun 2010.
Penelitian ini menyimpulkan

bahwa salah satu penyebab terjadinya
wanprestasi adalah pengunaan mobil
yang tidak sesuai dengan tujuan
semula. Faktor ini berkaitan dengan
cidera janji dari awal akad perjanjian
yang dibuat antara kedua belah pihak.
Maka dari situ tampak perbedaan
masalah yang akan penulis teliti
mengenai  sistem rental mobil menurut
tinjauan hukum Islam di Hafa Car
Surakarta, karena dalam skripsi ini
akan membahas sistem yang dipakai
dalam pengikatan investasi mobil dan
perbedaan pembagian keuntunganya
menurut hukum islam.
2. Disertasi untuk memperoleh gelar

doktor oleh Gemala Dewi yang
berjudul “Kontrak Investasi
Reksadana Syariah di Indonesia
(Suatu Tinjauan Hukum Kontrak
Menurut Hukum Islam)”,
membahas mengenai kontrak
investasi Reksadana Syariah di
Pasar Modal Indonesia.

Disertasinya mengupas perubahan
yang terjadi pada lembaga
reksadana konvensional terhadap
penerapan hukum Islam bidang
muamalah pada lembaga reksadana
syariah. Hasil dari desertasinya adalah
Sistem akad yang melandasi
hubungan hukum antara investor
dengan Manajer Investasi
Reksadana dengan menggunakan
sistem wakalah, sedangkan
hubungan antara Manajer Investasi
dengan pengguna investasi (emiten
efek) menggunakan sistem
mudharabah.
Investasi adalah penanaman modal

saat ini untuk memperoleh mamfaatnya
di masa depan. Investasi dibedakan
kepada dua macam  yaitu financial
asset dan real asset, financial asset
berkaitan kepada pasar uang sedangkan
real asset berkaitan dengan pembelian
atau perjanjian asset produktif.2

Perjanjian adalah suatu peristiwa
dimana seorang berjanji kepada
seorang lain atau dimana dua orang itu
saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal.3 Adanya investasi mobil
berkaitan dengan adanya hukum
perjanjian pada kedua belah pihak.

Hal penting yang harus
diperhatikan dalam sistem invetasi
adalah akad, akad menjadi bagian
penentu setiap transaksi muamalah.
Ketentuan akad itu harus dibuat oleh
kedua belah pihak yang bertransaksi
agar tercapai kesepakatan suatu
perjanjian. Esensi dari setiap perjanjian
adalah timbulnya hak dan kewajiban
yang harus dihormati oleh pihak-pihak
yang melakukan akad perjanjian
sebagaimana firman AllahSWT:

$ yg •ƒr'̄»tƒ šúïÏ% ©!$# (#þq ãYtB# uä (#qèù÷r r& ÏŠq à) ãèø9 $$ Î/

2 Nurul Huda dkk., Investasi Pada Pasar  modal
syariah, cet. 1 (Jakarta: Kencana prenada Media
Group, 2007), hlm. 08
3 Subekti, Hukum Perjanjian, cet. Ke-14, Jakarta:
Intermas, 1992, hlm. 01



Artinya:  “Hai orang-orang yang
beriman, penuhilah aqad-aqad itu
(QS. Al-Maidah (5):1)

Dalam melaksanakan perjanjian,
terdapat rukun dan syarat yang harus
dipenuni. Perjanjian merupakan salah
satu sumber yang terpenting karena
adanya suatu perjanjian maka ada
kesepakatan hukum yang telah
mengikat para pihak yang saling
mengadakan perjanjian

Menurut Ahmad Azhar Basyir,
secara garis besar prinsip-prinsip
hukum islam yang harus dijadikan
pedoman dalam melakukan perikatan
atau perjanjian, sebagai berikut:4

a. Pada dasarnya segala bentuk
muamalah adalah mubah dan
kecuali yang ditentukan lain oleh
al-Quran dan as-sunnah.

b. Muamalah dilakukan atas dasar
sukarela, tanpa mengandung unsur
paksaan.

c. Muamalah dilakukan atas dasar
pertimbangan mendatangkan
manfaat dan menghindari
kemudharatan dalam kehidupan
bermasyarakat.

d. Muamalah dilaksananakan dengan
memelihara nilai keadilan,
menghindari unsur-unsur
penganiayaan, unsur-unsur
pengembaliaan dalam kesemitan.

Dari uraian diatas mengenai
temuan pada penelitian sebelumnya,
maka penulis tertarik untuk meneliti
lebih dalam tentang sistem dalam
rental mobil dan bagaimana tinjauan
hukum islamnya sehingga mempunyai
nilai lebih dari skripsi lainya.

Metode Penelitian

4Basyir. Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum
Muamalat (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta:
UII Press Yogyakarta, 2004,  hlm. 15

Dalam penyusunan skripsi ini,
penyusun menggunakan metode antara
lain

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penyusun

gunakan adalah penelitian lapangan
(field research), yaitu mencari data
secara langsung kelapangan dengan
melihat dari dekat objek yang diteliti.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah termasuk

penelitian deskriptif evaluative,
kemudian penulis menyoroti atau
mengevaluasi dari sudut pandang
hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan
normatif, yaitu didasarkan pada teks-
teks al-Qur’an dan al hadis, atau dalil-
dalil lain yang disepakati keabsahanya
oleh jumhur ulama.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

metode pengumpulan data dengan
jalan pengamatan dan pencatatan
secara langsung dan sistematis
fenomena-fenomena yang diselidiki.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu
metode pengumpulan data yang
dilakukan langsung berhadapan dengan
narasumber maupun tidak berhadapan
atau memberikan daftar pertanyaan
untuk dijawab.5 Dalam metode ini,
penyusun mengunakan metode bebas
terpimpin atau interview guide.

c. Dokumentasi

5 Asep Saeful  Muhtadi dan Agus Ahmad Safei,
Metodologi Penelitian Dakwah, Bandung: Pustaka
Setia, 2003, hlm.167



Yaitu data yang mengenai hal-hal
atau variable yang berupa buku-buku,
surat kabar, majalah, notulen dan
catatan penting lainya

5. Analisis data
Analisis data yang penyusun

gunakan adalah analisa data kualitatif
yaitu menganalisis data yang
terkumpul, setelah itu disimpulkan
dengan menggunakan pendekatan atau
cara berfikir deduktif, yaitu berpijak
dari pengetahuan yang bersifat umum
dan bertitik tolak dari pengetahuan
umum, kemudian ditarik kesimpulan
khusus.6

HASIL PENELITIAN

A. Analisis dari Pelaksnaan Akad

Dalam hal perjanjian investasi
mobil di Hafa telah memenuhi syarat
sahnya suatu perjanjian yang diajarkan
oleh Islam yaitu:

1. Obyek akad dalam perjanjian
investasi tersebut sangat jelas wujud
berikut apa yang ada pada
tempatnya. Dengan demikian pihak
yang menerima titipan dapat
menggambarkan secara gamblang
mengenai system pengelolaan dan
begitu juga pihak penitip mengetahui
dengan jelas keadaan barang yang
akan dititipkan.

2. Manfaat obyek perjanjian dapat
dilakukan dengan jelas. Hal ini dapat
dilihat dari bahwa pihak penitip
mendapatkan jasa dari pemakai dan
keuntungan tersebut, sedangkan
pihak yang menerima titipan
mendapatkan manfaat dengan
memperoleh penyediaan mobil untuk
konsumen di rental Hafa serta dapat
keuntungan yang disepakati dalam
perjanjian.

6 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta:
Universitas Gajah Mada Press, 1997), hlm 87

3. Sistem penerapan investasi harus
diketahui dengan jelas, termasuk
nominal dan mekanisme
pembayarannya. Mengenai sistem
investasi kontrak diterima perbulan
dan diserahkan di awal tanpa
mengetahui pemakaian jasa dari
persewaan mobil tersebut dan sistem
bagi hasil diterima sesuai dengan
pemakaian jasa dari persewaan
mobil itu dengan ketentuan
pengambilan dua kali yaitu setiap
tanggal yang disepakati.

Dalam perjanjian  sistem investasi
Hafa telah disebutkan hal-hal yang
diperjanjikan baik mengenai obyek
investasi, fasilitas, besarnya pem
ndapatan pada operasional. Hak dan
kewajiban masing-masing pihak dan
dengan perjanjian investasi mobil
tersebut dilandasi dengan keterbukaan.

Dengan demikian, apabila suatu
saat terjadi wanprestasi oleh salah satu
pihak, maka pihak lainnya dapat
menuntut hak-haknya yang telah
dilanggar. Hal ini sebagaimana oleh
Ahmad Azhar Basyir:

Cacat akad adalah hal-hal yang
merusak terjadinya akad karena tidak
terpenuhinya unsur-unsur sukarela
antara pihak yang bersangkutan. Hal-
hal yang dipandang merusak terjadinya
akad adalah paksaan, penipuan,
kekeliruan, pemalsuan dan tipu
muslihat.”7

B. Analisa dari Segi Obyek dan
Manfaat
Perjanjian investasi adalah bentuk

perjanjian menggunakan manfaat dan
imbalan, karena pada dasarnya
investasi adalah perjanjian dimana
salah satu pihak menyerahkan manfaat
sesuatu dari pihak lain menyerahkan
imbalan atas manfaat yang digunakan.

7 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum
Muamalat Hukum Perdata Islam, edisi revisi
(Yogyakarta: UII press, 2000), hlm. 65.



Sistem investasi mobil untuk usaha
di rental Hafa yang menjadi obyek
akad adalah suatu mobil yang
dimanfaatkan untuk dipersewakan
dalam rental. Secara menerima hukum
akad (rukun dan syaratnya)8 dan tidak
mengandung unsur yang mungkin
menimbulkan sengketa dikemudian
hari antara pihak-pihak yang
bersangkutan.

Menurut penyusun, dalam hal ini
pihak pemilik mobil telah
mendapatkan pertambahan nilai atau
manfaat dengan diberikannya izin
menggunakan mobil yang akan dipakai
dalam persewaan di rental, sedangkan
pihak rental Hafa mendapatkan
pertambahan nilai atau manfaat dan
mendapatkan keuntungan dari setiap
mobil yang disewakan dan setiap
bulannya.

C. Analisis Segi Sistem Akad dan
Pembagian Keuntungan

i. Pada investasi kontrak pembagian
keuntungannya berprinsip akad
mudharabah. mudharabah menurut

ii. ahli fiqh berarti akad antara dua pihak
menitipkan mobil kepada pihak lain
sebagai modal usaha dengan besar
kecil keuntungan diatur pada awal
perjanjian.

dalam kaidah fiqh yaitu “keridhaan
terhadap sesuatu ridha dengan apa
yang datang padanya 9

Kaidah ini berarti, kerelaan yang
dilakukan para pihak dalam
bertransaksi setelah melakukan
perjanjian baik ketika itu dapat
menguntungkan atau merugikan semua
ditanggung pihak masing-masing.

iii. Pada investasi bagi hasil pembagian
keuntungan berprinsip akad syirkah.

8 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum
Muamalat, hlm. 50.
9 As-Suyuti,  al-Asybah Wa an-Nazir  (Damaskus:
Dar al-Fikr, 1992), hlm. 97

Syirkah adalah percampuran atau
kemitraan antara beberapa mitra, atau
perseroan. Sedangkan menurut istilah
adalah perserikatan dalam
kepemilikan hak untuk melakukan
tasharruf (pendayagunaan harta).

dalam kaidah fiqh yaitu: Akad
yang objeknya suatu benda tertentu
adalah seperti akad terhadap manfaat
benda tersebut 10

Kaidah fiqh ini menunjukkan
bahwa suatu benda tertentu
konpensasinya berupa pemanfaatan
atas benda tersebut. Setiap barang yang
dipakai maka ketentuan-ketentuan
pembagian sepadan dengan pemakaian
barang benda dalam pemanfaatannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan
Mengenai pelaksanaan investasi

mobil untuk rental di Hafa Car Rental
dan Taksi solo, setelah penyusun
memaparkan dan meneliti pelaksanaan
kerjasama tersebut dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek investasi mobil yang
terjadi di rental Hafa Car Rental
dan Taksi Solo, seorang pemilik
mobil menitipkan mobil kepada
pihak rental agar dipersewakan
kepada konsumen rental Hafa.
Pihak rental Hafa memberi
penawaran kepada pemilik mobil
untuk menetapkan ketentuan
investasi pada bagi hasil.

Pengambilan keuntungan
dapat diambil setiap bulannya
dengan ketentuan tanggal yang
sudah disepakati. Perawatan mobil
tergantung kepada pemilik mobil
yang harus menjaga keprimaan
selalu mobil investasi tersebut.

10 Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2006), hlm 129



Selain pola investasi bagi
hasil pihak Hafa juga menerapkan
pola investasi kontrak dengan
ketentuan yang cukup sulit untuk
mendapatkan perjanjian investasi
ini.

Perjanjian investasi kontrak
ialah pemberlakuan pembayaran
keuntungan di muka pada
perjanjian awal dengan ketentuan
yang disepakati kedua pihak yaitu
rental Hafa dan pemilik mobil.

Pihak rental hanya
bertanggungjawab atas mobil
meliputi perawatan mesin maupun
fisik mobil. Rental Hafa
menerapkan akad ini hanya sedikit
sekali karena memiliki resiko yang
cukup besar bagi rental sepi dan
ramai suatu usaha persewaan mobil
tidak dapat diperkirakan.

Praktek bisnis ini
dijalankan atas dasar saling
kepercayaan dan kekeluargaan oleh
karena itu apabila terjadi
wanprestasi maka semua hal
diselesaikan dengan perdamaian
dan musyawarah kekeluargaan.

2. Dalam tinjauan hukum Islam,
sistem investasi mobil yang
diterapkan pada Hafa terhadap pola
perjanjian sudah cukup sesuai.
Karena sudah terpenuhi rukun serta
syarat sahnya akad. Islam
meninjauan perjanjian investasi
kontrak ke dalam teori akad
mudharabah sedangkan perjanjian
investasi bagi hasil ke dalam teori
akad syirkah. Dimana pemilik
modal (shahibul maal) memberikan
keleluasaan penuh kepada
pengelola (mudharib) untuk
mempergunakan dana tersebut
dalam usaha yang dianggapnya
baik dan menguntungkan. Namun
pengelola tetap bertanggung jawab
untuk melakukan pengelolaan
sesuai dengan praktek kebiasaan
usaha normal yang sehat

Mudarabah muthlaqah
ialah ketentuan pemilik mobil tidak
menetapkan restrikasi atau syarat-
syarat tertentu kepada si pemilik
rental. Ketika kedua akad itu
diterapkan dalam rental Hafa
menyebabkan adanya persaingan
mobil investasi dan mobil
kepemilikan rental sehingga terjadi
tidak adil dalam pembagian
keuntungan. Pihak rental Hafa
biasa lebih mengutamakan mobil
kepemilikan rental Hafa dan mobil
investasi kontrak pada konsumen
persewaan. Keamanahan dari pihak
rental Hafa harus menjadi modal
terpenting dalam menawarkan
mobil-mobil kepada konsumen
persewaan. Keadilan dalam
pembagian konpesasi berpengaruh
kepada kesehatan berbisnis yang
sesuai dengan hukum Islam.

b. Saran
Berdasarkan penelitian yang

penyusun lakukan terhadap
penerapan pola akad investasi
mobil di Hafa Transportation Solo
maka penyusun ingin memberikan
saran yaitu :

1. Pemilik rental Hafa Car Rental
dan Taksi Solo harus bisa
menerapkan dua sistem yang
ada agar terjadi keseimbangan
dalam pembagian keuntungan.

2. Pemilik rental Hafa Car Rental
dan Taksi Solo harus berlaku
adil terhadap mobil-mobil yang
disediakan di rental dalam
penawaran terhadap konsumen.

3. Pihak calon penitip harus
memperhatikan terhadap resiko
mobil-mobil yang ingin di
investasikan dalam rental.

4. Perjanjian investasi mobil yang
diterapkan dapat dipublikasikan
atau promosikan kepada
masyarakat umum yang
berminat.



5. Perjanjian-perjanjian investasi
yang sudah ada kiranya dapat
diformat dalam perjanjian yang
lebih menguntungkan kedua
belah pihak.

6. Pemilik rental Hafa Car Rental
dan Taksi Solo dan pihak
pemilik mobil dapat
menawarkan konpensasi
terhadap mobil investasi
kontrak yang seimbang dalam
posisi tawar-menawar.

7. Pemilik mobil dan pihak rental
Hafa bisa menjalin hubungan
silaturahmi yang lebih kuat
agar terjalin sikap saling
mempercayai.
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