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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

Bisnis penitipan sepeda motor akhir-akhir ini menjadi usaha bisnis 

yang lagi marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini terlihat pada 

beberapa tempat seperti pada area perkantoran, lingkungan bisnis, pusat 

Stasiun, Terminal dan tempat-tempat yang melakukan suatu kegiatan 

tertentu yang mengharuskan pemilik kendaran untuk menitipkan 

kendaraannya. Sehingga banyak kalangan yang tertarik untuk membuka 

usaha ini yang keuntungannya memang akan diperoleh tanpa harus 

mengeluarkan modal yang banyak. 

Sehubungan dengan hal itu, sangat dibutuhkan Peran dan Fungsi jasa 

penitipan sepeda motor untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada pelanggannya. Upaya ini dilakukan agar bisnisnya itu dapat berjalan 

lancar, Sehingga konsumen akan merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan dan akan dapat dipercaya. Namun tidak menutup kemungkinan 

bahwa setiap usaha bisnis pasti akan mengalami suatu persaingan, maka 

berbagai cara pun akan dilakukan demi mendapatkan konsumen yang 

banyak meskipun dengan cara yang tidak sehat sekalipun.1 

Pada dasarnya Bisnis dalam alqur’an dijelaskan melalui kata tijarah, 

yang mencakup makna, yaitu; perniagaan secara umum yang mencakup 

sama Allah swt, serta perniagaan antara manusia dengan manusia itu 
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sendiri. Ketika seseorang memilih petunjuk dari allah, mencintai Allah dan 

rasulnya, mendirikan shalat, dan sebagainya, Maka itu merupakan sebaik-

baik perniagaan antara manusia dengan Allah. begitu pula perniagaan 

dengan manusia yang meliputi jual-beli, sewa menyewa, dan lain 

sebagainya, merupakan bentuk perniagaan antar sesama manusia.2 

Pada saat ini, Sekalipun Hukum Islam sudah dilaksanakan di 

Indonesia dalam kehidupan umatnya, namun masih saja ada beberapa hal 

bagi para umat Islam yang belum menjalankan perintahnya yang utuh sesuai 

dengan konsep dasarnya menurut Al-Qur’an dan Sunnah. Ada beberapa 

sektor kehidupannya ia masih berkiprah pada ketentuan hukum adat yang 

dalam banyak hal kurang selaras dengan Hukum Islam.
3
 Termasuk 

kecurangan dalam hal bisnis, Peringatan ini sangat aktual, jika kita melihat 

berbagai kecurangan dalam praktek bisnis keseharian. Misalnya tentang 

kualitas barang dan jasa yang tidak sebagus yang dipasarkan, atau 

penyerahan barang pesanan yang tidak tepat seperti waktu yang dijanjikan. 

bahkan penyerahan barang yang jumlah dan mutunya tidak sesuai dengan 

yang diperjanjikan.4 

Perlu diketahui, Islam merupakan Agama yang komprehensif dan 

universal serta memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang ada. 

Terutama permasalahan yang menuntut adanya persaingan dalam bisnis. 
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Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Fajar Intan Pratama Mandiri, 2013 ), 

hlm. 7. 

 
3
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1992 ), hlm. 2. 
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Islam juga melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk 

kebohongan dalam bisnis. Peringatan ini sangat aktual, jika kita melihat 

berbagai kebohongan dalam praktek bisnis keseharian. 

Dewasa ini banyak para bisnisman yang bersaingan dengan cara 

saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, dasar moral sangat 

diperlukan agar seorang muslim melakukan bisnis secara baik dan benar 

sesuai dengan tuntunan agama. Islam sangat menghargai kejujuran dan 

melarang sikap khianat. Oleh sebab itu seorang muslim yang menjadi 

pelaku bisnis hendaknya taat pada janji dan amanat. Dilarang berkhianat 

kepada siapapun. 

Adapun fenomena yang terjadi pada Bisnis Penitipan Sepeda Motor 

yang berada di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten 

Sukoharjo. Merupakan suatu usaha bisnis yang lagi marak dilakukan oleh 

warga sekitar dalam melakukan persaingan sebagai jasa penitpan sepeda 

motor, bisnis ini dilakukan karena ada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang menitipkan sepeda motornya dalam waktu 

4 hari untuk mengikuti kegiatan Baitul Arqom di Pondok Hajjah Nuriyah 

Shabran. Untuk itu peneliti ingin meneliti tentang persaingan bisnis jasa 

penitipan sepeda motor itu dengan tinjauan dalam hukum Islam.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul 

skripsi TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN 

BISNIS PENITIPAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Desa 

Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah). 
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Peneliti memiliki subyek penelitian pada penitipan sepeda motor karena 

tempat tersebut merupakan usaha jasa yang lagi marak di daerah Makamhaji 

saat ini yang menjadi persaingan dalam menerima sepeda motor titipan. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah persaingan bisnis 

penitipan sepeda motor di Desa Makamhaji telah sesuai dengan tinjauan 

hukum Islam ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui persaingan bisnis penitipan sepeda motor di Desa 

makamhaji berdasarkan Tinjauan Hukum Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

bagi kalangan praktisi maupun akademis di antaranya: 

a. Teoritis 

Manfaat teoritis yakni terkait tertentu dari 

penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan 

ilmu pengetahuan. penelitian ini dapat menjadi salah satu karya 

ilmiah atau skripsi yang memperkaya dan menambah 

kedisiplinan ilmu terkait persaingan bisnis pada penitipan 

sepeda motor dalam tinjauan hukum Islam. 
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b. Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai 

bahan acuan bagi  pengusaha penitipan sepeda motor terkait 

dalam melakukan persaingan bisnis itu harus sesuai dengan 

ajaran agama Islam yang sesungguhnya. 

 


