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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

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:

(#q çRur$yè s?ur’n? tãÎhŽÉ9ø9$#3“uq ø) G9$#ur(Ÿwur(#qçRur$yè s?’n? tãÉOøOM} $#Èbº urô‰ãè ø9$

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran”.1

Dengan adanya pergaulan manusia maka timbulah hubungan hak dan

kewajiban yang merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Sehingga

dalam bidang muamalah, Islam memberikan aturan-aturan yang bersifat

longgar, guna memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup kemudian

hari. Dengan dasar ini manusia diberi kebebasan untuk mengatur segala

1 Al- Maidah (5): 2
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kebutuhan hidupnya yang serba dinamis, asal aturan-aturan yang dibuatnya

tidak bertentangan dengan ataupun syara’.2

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 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. Kebutuhan pengguna jasa rental Hafa Car biasanya menginginkan Kriteria

mobil sesuai dengan apa yang dinginkan, pemilik rental berusaha menyediakan

hal itu dengan berbagai cara untuk memberi pelayanan yang memuaskan

kepada pengguna jasa rental. Keterbatasan dana pemilik rental Hafa  untuk

menambah mobil-mobilnya sulit dilakukan dalam waktu yang singkat,

dikarenakan harga mobil yang tidak terjangkau. Jikalau harus mempertahankan

dengan beberapa mobil saja mungkin kegiatan usaha dari rental Hafa itu

stagnan atau berjalan ditempat bahkan bisa tergilas oleh perkembangan rental-

rental sekarang ini.

Pemilik rental Hafa dalam menyikapi hal itu, mengadakan perjanjian

kerjasama kepada beberapa masyarakat umum yang berminat serta memiliki

mobil untuk menginvestasikan dalam rental Hafa. Investasi merupakan

penempatan kekayaan untuk mendapatkan keuntungan pada waktu yang akan

2 Ahmad Azhar Basyir, Garis-garis Besar Ekonomi Islam, Edisi Revisi (Yogyakarta: BPFE. 1978),
hlm. 1
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datang.3 Ketertarikan masyarakat akan kegiatan itu, mempunyai efek yang

positif untuk memanfaatkan mobil yang seharusnya menganggur sehingga

dapat dijadikan ladang usaha.

Masyarakat mulai berfikir untuk bisnis tersebut, karena hanya dengan

menitipkan mobil ia akan mendapat keuntungan dari pemakaian mobil

tersebut. Kendatipun masyakat banyak yang mencoba membuka usaha sewa

menyewa secara mandiri, akan tetapi resiko yang tertanggung terhadap para

pemilik usaha rental mandiri cukub berat apabila terjadi hal-hal yang ada

dalam perjanjian sewa menyewa terhadap orang lain (konsumen) seperti

kehilangan dan kerusaakan pada kendaraan tersebut.

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. Pada intinya

3 Nurul Huda dkk., Investasi Pada Pasar  modal syariah, cet. 1 (Jakarta: Kencana prenada Media
Group, 2007), hlm. 07
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pemilik rental Hafa Car Surakarta cenderung menawarkan pada sistem bagi

hasil karena mempunyai resiko yang cukup sedikit.

Perjanjian dengan sistem pemberian konpensasi dimuka menyebabkan

adanya pemakaian mobil dalam rental Hafa mengakibatkan ketidak

seimbangan berbagi keuntungan baik dari pihak rental mauapun pihak pemilik

mobil. Hal ini harus ada kepastian bagi hasil karena islam mengatur dalam al-

Qur’an:

÷b Î)uröN ›?Šu‘ r&b r&(#þqãèÅÊ ÷Ž tIó¡n@ö/ ä. y‰»s9 ÷rr&Ÿxsùyy$ uZã_ö/ ä3ø‹ n= tæ#sŒÎ)N çFôJ̄= y™!$̈BL äêø‹ s?#uäÅ$rá• ÷èpR ùQ $$ Î/

Artinya:

dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

(QS. Al-Baqaroh (2) : 233)

Sitem  bagi hasil yang diterapkan memang sudah cukup sesuai dengan

pemakaian barang yang disewakan. Karena adanya kepastian bagi setiap mobil

yang disewakan dengan bagi keuntungannya.

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.

Sistem dua akad yang ditawarkan kepada pemilik mobil pada satu

tempat investasi itu, penulis menjadi tertarik untuk meneliti dari segi ketentuan
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akad serta penerapan pada mobil-mobil investasi sudah sesuaikah dengan

akad-akad pada ketentuam bisnis islam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis berusaha untuk

mendapatkan keterangan yang selanjutnya hendak dijadikan bahan dalam

penulisan skripsi ini dengan judul “Sistem Investasi Rental Mobil Menurut

Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Hafa Car Rental dan Taksi Solo).”

B. Pembatasan Masalah

Mengingat tinjauan dan hal-hal yang diteliti terhadap objek penelitian

ini terlalu banyak, maka penulis memberikan batasan masalah yang akan

diteliti yaitu “Sistem Investasi Mobil Menurut Tinjauan Hukum Islam.”

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan uraian singkat dalam latar belakang

masalah maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini tentang

bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Investasi Mobil dan

pembagian keuntungan di Hafa Car Rental dan Taksi Solo?

D. 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.
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E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan

pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan

muamalat terutama tentang pandangan hukum islam terhadap system akad

investasi mobil di rental Hafa Car Rental dan Taksi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan bagi masyarakat yang menanamkan investasi mobil agar

lebih memperhatikan sistem yang digunakan dalam perjanjian dan hal apa

saja yang menjadi keuntungan kedua belah pihak baik pemilik mobil

maupun pemilik rental.

F. Tinjauan  Pustaka

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. Walaupun rujukan penelitian yang

telah dilakukan tentang sistem akad yang diterapkan dalam investasi rental

masih sedikit namun penyusun berpendapat sumber tersebut dapat menjadi
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pedoman dalam pembahasan permasalahan perjanjian investasi dan pembagian

keuntungan. Itu dikarenakan sistem akad dalam investasi mobil rental jarang

diungkap dalam karya ilmiah mahasiswa.

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
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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.4

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

suatu hal.5 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'̄» tƒšúïÏ% ©!$#(#þq ãYtB# uä(#q èù÷rr&ÏŠqà) ãèø9 $$ Î/

4 Nurul Huda dkk., Investasi Pada Pasar  modal syariah, cet. 1 (Jakarta: Kencana prenada Media
Group, 2007), hlm. 08
5 Subekti, Hukum Perjanjian, cet. Ke-14, Jakarta: Intermas, 1992, hlm. 01
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Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

(QS. Al-Maidah (5):1)

Ketentuan-ketentuan hukum islam yang menjamin tidak menimbulkan

kerugian di salah satu pihak, yakni mengambil manfaat atau harta milik orang

lain yang cara-cara yang batil Allah SWT berfirman:

š$ yg•ƒr'̄» tƒšúïÏ% ©!$#(#q ãYtB# uäŸw(#þqè= à2ù' s?Nä3s9º uqøBr&M à6oY÷• t/È@ ÏÜ»t6ø9 $$ Î/

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, (QS.An-Nisa ( 4) : 29)

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, sehingga mempunyai kepastian

hukum seperti Undang-undang, tetapi hanya terbatas kepada masing-masing

pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdata “semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti Undang-undang bagi

mereka yang membuat perjanjian”.6

Kerelaan dalam bertransaksi harus terpenuhi sebab setiap hubungan itu

pasti ada hukum yang timbul dari transaksi perjanjian itu dan siap menerima

dari apa yang terjadi sebagaimana di jelaskan dalam kaidah “Keridhaan

terhadap sesuatu ridha dengan apa yang datang padanya.”7

6 Subekti dan R. Tjitro Sidibjo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cet. Ke-14. Hlm. 307
7 As-Suyuti, Al-Asybah Wa an-Nazair, ttp: Dar Ihya’ Al-Kitab al-Arabi’. Hlm. 97
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Menurut Ahmad Azhar Basyir, secara garis besar prinsip-prinsip

hukum islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan perikatan atau

perjanjian, sebagai berikut:8

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah dan kecuali yang

ditentukan lain oleh al-Quran dan as-sunnah.

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur

paksaan.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat

dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Muamalah dilaksananakan dengan memelihara nilai keadilan,

menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengembaliaan

dalam kesemitan.

Menentukan keuntungan para pihak tidak lebih dan tidak kurang

sekalipun itu berganda atau kerugian berlipat merupakan tikaman keadilan dan

bisa membawa barang investasi untuk menentang pengetahuan pekerjaan yang

bertentangan dengan hukum hidup yang mencintai pekerjaan tempat kerja dan

tanpa menanggung resiko. Apabila salah satu pihak menentukan syarat dengan

keuntungan tertentu, padahal mungkin juga sama sekali tidak beruntung atau

kadang-kadang merugikan pemilik modal, alasan ini sesuai dengan jiwa islam

yang akan membangun setiap bentuk muamalah dengan landasan keadilan,

kukuh dan terang.

8Basyir. Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII
Press Yogyakarta, 2004,  hlm. 15
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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.

G. Metode Penelitian

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. Dalam hal ini tentang sistem rental mobil

di Hafa Car Surakarta menurut tinjauan hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif evaluatif yaitu

penelitian yang menggambarkan dan meneliti tentang keadaan dan

gejala-gejala maupun aktifitas yang ada di rental mobil Hafa, khususnya

tentang sistem akadnya, kemudian penulis menyoroti atau mengevaluasi

dari sudut pandang hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat, apakah

sesuatu itu sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Terutama pada sistem

rental mobil di Hafa Car Surakarta. Dimana ketentuan kebaikan dan
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keburukan adalah 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

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan

pencatatan secara langsung dan sistematis fenomena-fenomena yang

diselidiki. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang

sistem rental mobil di Hafa Car Surakarta. Sedangkan teknik

observasi langsung terjun ke lapangan yang hendak diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data

yang dilakukan langsung berhadapan dengan narasumber maupun

tidak berhadapan atau memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab.9

Dalam metode ini, penyusun mengunakan metode bebas terpimpin

atau interview guide. Maksudnya penyusun sebagai pewancara harus

mewancarai responen dengan menggunakan catatan mengenai pokok-

pokok yang ditanyakan, agar arah wawancara tetap dapat

dikendalikan dan tidak menyimpang dari pedoman yang ditetapkan.

c. Dokumentasi

Yaitu data yang mengenai hal-hal atau variable yang berupa

buku-buku, surat kabar, majalah, notulen dan catatan penting lainya.

Penggunaan metode ini untuk memperoleh data tentang gambaran

9 Asep Saeful  Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, Metodologi Penelitian Dakwah, Bandung: Pustaka
Setia, 2003, hlm.167
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umum Hafa Car Surakarta yang meliputi: Sejarah berdirinya, Struktur

organisasi dan jumlah armada dan pengelolaan mobil investasi di

Lorena Transportation Surakarta.

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.10 Dalam hal ini

dikemukakan beberapa teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut

hukum Islam tentang sistem penerapan akad, kemudian penyusun

berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik terhadap sasaran

pembahasan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima

bab, satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling

berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk

mempermudah pemahaman maka susunannya dapat dijelaskan dibawah ini:

Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, nota pembimbing,

pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abtraksi, daftar isi.

10 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1997), hlm 87
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Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang pengertian akad ijarah, dasar hukum, rukun

dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, hak dan kewajiban para pihak,

pengertian mudharabah, dasar hukum, rukun dan syarat mudharabah, macam-

macam mudharabah, resiko dalam perjanjian.

Bab ketiga, menjelaskan tentang seputar sejarah berdirinya, struktur

organisasi, perkembangan unit usaha di Hafa Car Surakarta yang beralamat Jl.

Adisucipto  No. 19 B, karanganyar, Surakarta.

Selanjutnya dijelaskan bagaiman praktek investasi mobil yang menjadi

inti permasalahan dalam penelitian ini. Mulai dari proses adanya perjanjian

investasi hingga selesai akad perjanjian. Serta hal-hal penerapan akad pada

perjanjian investasi dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

Bab keempat, penyusun menganalisa rukun dan akad investasi mobil

dari awal dan berakhirnya sehingga terungkap kejelasan dalam ketentuan

sistem rental dan pandangan hukum Islam terhadap sistem rental mobil di Hafa

Car Rental dan Taksi Surakarta.

Bab kelima, bagian penutup dari penulisan ini berisi kesimpulan dan

saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi tersebut.

Bagian akhir dari skripsi memuat daftar pustaka, surat izin riset,

biodata penyusun, dan lampiran-lampiran lainya.


