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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam memandang manusia sebagai mahluk yang memiliki dorongan 

untuk bermuamalah, sebagai bentuk naluri sosial. Di antara naluri sosial 

tersebut adalah keinginan untuk menyukai dan memiliki harta orang lain. 

Oleh karena itu, Islam mengatur hal tersebut dalam suatu akad, dimana 

seseorang dapat memberikan manfaat dari sesuatu yang dia miliki, dengan 

jalan mendapatkan suatu ganti pembayaran. Sewa menyewa atau ijārah 

merupakan salah satu bentuk akad muamalah untuk memperoleh manfaat 

dengan jalan penggantian, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah 

SWT. Ijārah menyerahkan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu 

ganti pembayaran. 

Sewa menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat 

dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah Swt 

agar dalam melakukan kegiatan muamalah jangan sampai memakan harta 

sesama secara batil. Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan 

kedua pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad
1
. 

Dalam akad ijārah minimal terhadap dua pihak yang mengadakan 

perjanjian, satu pihak menyatakan kesanggupan untuk memberikan sesutu 

dan pihak lain mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan berupa ganti 
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pembayaran. Semua akad ijārah wajib dilaksanakan dengan persetujuan 

kedua pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad
2
.  

Penyewa kios yang semakin banyak membuat pengelola menciptakan 

strategi untuk mencari untung dengan menerapkan sistem panjar terlebih 

dahulu jika ingin menyewa. Hal itu dimaksudkan agar pengelola tidak 

memberikan obyek sewa jika ada orang lain yang mempunyai maksud sama. 

Walaupun sudah memberikan uang muka, namun belum tentu orang tersebut 

benar-benar akan jadi menyewa kios yang dimaksud. Jika terjadi pembatalan 

tentu pengelola kios sudah mendapatkan keuntungan karena uang muka tidak 

akan dikembalikan.  

Namun begitu, praktek sewa menyewa kios tersebut terkadang juga 

menimbulkan suatu masalah. Sebagaimana dialami oleh sejumlah kios yang 

berada di kawasan Menco Raya, kelurahan Gonilan, Kartasura mematok uang 

muka dengan sangat tinggi. Dalam beberapa kasus uang sewa tidak terlalu 

besar. Kemudian, apabila penyewa merasa kurang cocok dan hendak 

mengakhiri akad sewa menyewa tersebut, uang muka tak dikembalikan 

padahal penyewa belum sepenuhnya merasakan manfaat dari hal tersebut. 

Aturan dalam hilangnya uang muka dalam pembatalan sewa tersebut belum 

banyak diatur dalam Islam. Serta juga bisa terindikasi pada perbuatan ẓālim 

dan pemaksaan yang merusak akad. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tetang akad uang muka sewa-menyewa tersebut menurut hukum 
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Islam. Maka dari itu, penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA-

MENYEWA KIOS ( studi kasus di MENCO RAYA, KELURAHAN 

GONILAN, KARTASURA ). 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mencoba memberikan pokok-pokok masalah, yaitu: bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap uang muka sewa-menyewa kios di Menco Raya, 

Kelurahan Gonilan, Kartasura?  

C. Tujuan Penelitian 

 Dengan melihat pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap 

pelaksanaan uang muka sewa-menyewa (ijārah) di Kios Menco Raya. 

D. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi 

berbagaipihak, antara lain: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi masyarakat akademisi maupun para pengusaha-

pengusaha muslim dan tambahan khasanah bacaan ilmiah. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam 

rangka pengembangan usaha sewa-menyewa kios di daerah Menco Raya. 

 

 


