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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek 

kehidupan, termasuk sektor bisnis dan keuangan. Islam dijamin kesempurnaannya 

seperti firman Allah SWT dalam Al Qur’an sebagai berikut: 

QS. Al-Mā´idah (5): 3  

ْسََلَم  اْليَ ْوَم َأْكَمْلت   َلك ْم ِديَنك ْم َوأَْْتَْمت  َعَلْيك ْم نِْعَمِِت َوَرِضيت  َلك م  اْْلِ
 ِديًنا 

 
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,dan telah Ku-

cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu sebagai 

agama bagimu
2
. 

 

Maksudnya adalah bahwa nilai-nilai dasar dan prinsip ajaran Islam sebagai 

way of life yang dibutuhkan oleh umat manusia telah tersedia dalam sumbernya yang 

paling otentik yaitu pada Al-quran dan As-sunnah
3
. 

Sunnatullāh bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai mahluk sosial 

manusia memberi dan menerima andil kepada orang lain dengan bermuamalah untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.
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Seiring berkembangnya zaman, semakin bertambah kebutuhan manusia. 

Mulai dari kebutuhan pangan, sandang, jasa, dan lain sebagainya. Semua kebutuhan 

tersebut diharapkan dapat terpenuhi dengan cepat dan praktis. 

Perkembangan bisnis dewasa ini mulai beralih ke hal-hal yang praktis salah 

satu diantaranya adalah jasa dalam rental mobil. Hal ini disebabkan oleh mahalnya 

harga beli kendaraan roda empat atau mobil sehingga banyak orang yang tidak berani 

untuk membelinya. 

Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak 

melakukan perjanjian yang mengikat atau dalam istilah fiqh muʻāmalah disebut 

dengan ijārah yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Jangka waktu 

sewa ditentukan oleh penyewa atau ditetapkan berdasarkan antara penyewa dan 

pemilik persewaan. 

Persewaan mobil memiliki peranan penting bagi masyarakat saat ini. Dengan 

biaya yang ringan masyarakat sudah bisa mengunakan kendaraan tersebut tanpa 

berbelit-belit. Proses persewaan mobil di Himalaya Tour and Travel setelah terjadi 

transaksi (aqd) antara penyewa dengan pemilik persewaan dengan diungkapkan 

secara lisan dan dalam bentuk nota.  

Dalam prakteknya para penyewa tidak dapat mengambil kembali uang muka 

apabila membatalkan perjanjian sewa mobil tersebut, walaupun tidak ada perjanjian 

dengan pihak rental terlebih dahulu. Uang muka yang terjadi di rental mobil 



3 
 

 
 

Himalaya Tour and Travel adalah uang penangguhan saja dalam sewa sehari, bukan 

dari akumulasi total keseluruhan sewa mobil yang melewati masa pinjaman sehari. 

Dalam masalah yang timbul dari pelaksanaan sewa menyewa ini, penyusun 

tertarik untuk membahasnya dalam skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Uang Muka dalam Sewa Menyewa Mobil di Himalaya Tour and Travel 

Surakarta”. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan 

dikaji adalah, apa pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan uang muka sewa 

menyewa mobil ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian : 

Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan uang muka 

sewa menyewa di Himalaya Tour and Travel Surakarta. 

2. Manfaat Penelitiian : 

a. Teoritik 

Sebagai sumbangan dan kontribusi ilmiah dalam khazanah pemikiran hukum 

Islam tentang uang muka dalam sewa menyewa dalam bidang fiqh 

muʻāmalah. 
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b. Praktis 

Sebagai tambahan informasi bagi Himalaya Tour and Travel atau perusahaan 

lain dalam masalah uang muka yang sesuai dengan hukum Islam dan 

mekanisme penyelesaian masalah ketika terjadi pembatalan dalam menyewa. 

 

 


