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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Zaman yang modern ini, perkembangan jasa transportasi pun 

semakin meningkat baik dari transportasi laut, udara, dan darat. Adanya 

berbagai macam transportasi membuat manusia semakin mudah untuk 

melakukan perjalanan yang diinginkan. Yang paling banyak dan sering 

dipakai ialah transportasi yang ada didarat, karena banyak dari kalangan 

masyarakat sangat membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, baik 

bekerja, berbelanja, dan lain sebagainya. Untuk memudahkan masyarakat 

beraktivitas sehari-hari, maka timbulah ide membuat jasa transportasi 

untuk disewakan, khususnya jasa penyewaan mobil.  

Dalam sewa-menyewa terdapat dua belah pihak yang melakukan 

hubungan timbal balik, dimana pihak memiliki benda disebut pihak yang 

menyewakan dan pihak yang memakai benda disebut pihak penyewa. 

Dengan demikian, setiap penyewaan mobil terdapat syarat atau perjanjian-

perjanjian yang harus dilakukan dan disepakati bersama, baik dari pihak 

penyewa maupun pihak yang menyewakan. Dengan adanya perjanjian 

yang telah disepakati bersama, maka kedua belah pihak sama-sama 

untung, karena sama-sama memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan 

apa yang telah disepakati.  

Dengan adanya perjanjian, maka terdapat hak dan kewajiban yang 

harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kita sebagai seorang 
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muslim harus menepati janji-janji yang telah kita sepakati bersama, 

eksistensi pada suatu perjanjian adalah salah satu sumber dalam perikatan 

yang dapat kita temui pada pasal 1313 KUHP Perdata yang menyatakan 

bahwa: 

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang 

atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih”.1 

Dalam Islam perikatan atau juga yang disebut perjanjian juga dapat 

diartikan bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia didalam 

menjalankan hubungan ekonominya.2 Dengan adanya suatu perjanjian, 

maka timbulah hukum yang telah di sepakati bersama. Menurut Prof. Dr. 

H. M. Tahrir azhary, S.H, hukum perikatan Islam adalah seperangkat 

kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah (Al- 

Hadits), dan ar- Ra’yu (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara 

dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang di halalkan menjadi objek 

suatu transaksi.3 Apabila salah satu dari pihak yang bersangkutan 

melanggar perjanjian atau wanprestasi, maka akan diberikan sanksi atau 

hukuman sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah 

dilakukan dengan sesuai kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang 

bersangkutan. 

Terjadinya wanprestasi adalah adanya bentuk sikap pengingkaran 

oleh salah satu pihak yang berakad atau bertransaksi dengan tidak 

                                                 
1 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: 

Pradnya Paramita, 2001), cet. XXXI,  hal. 338. 
2 Gemala Dewi, Wirdyaningsih dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Prenada Media, 2005), hal. 3. 
3 Ibid., hal. 3. 



3 

 

menjalankan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang telah menjadi 

kesepakatan bersama dalam perjanjian tersebut. Prestasi adalah sesuatu 

yang dilakukan atau perbuatan salah satu pihak yang mendapat kewajiban 

dan harus dijalankan sesuai perjanjian yang telah disepakati.  

Dari beberapa wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian 

atau kontrak, hal tersebut juga terjadi pada Rental Mobil Green yang 

beralamatkan di jalan Rajawali, nomor 5A Gonilan, Kartasura, Sukoharjo, 

yakni pihak penyewa tidak dapat mengembalikan barang sewa dengan 

sesuai waktu yang telah disepakati dan dalam prakteknya terdapat adanya 

suatu pelanggaran hukum dari beberapa penyewa. Akibatnya terdapat 

adanya ganti rugi dari pihak yang menyewa, kepada pihak Green sebesar 

10% perjamnya dari harga sewa per 24 jam. 

Dengan adanya denda dan yang dilakukan oleh pihak rental, 

terjadilah pandangan yaitu apakah ganti rugi dan cara penyelesaian 

wanprestasi yang dilakukan oleh pihak rental diperbolehkan atau tidak 

oleh hukum Islam. Setiap masalah di Rental Mobil Green tentunya akan 

diatasi oleh pihak rental itu sendiri, agar teratasi secara sempurna. Setiap 

keputusan pun haruslah sejalan dengan konsep-konsep syariah yang 

berlaku. 

Dari paparan diatas, maka penulis mengadakan suatu penelitian 

mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian 

Wanprestasi Akad Ijarah (Studi Kasus Rental Mobil GREEN, Jl. 

Rajawali 5A Gonilan Kartasura Sukoharjo”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, maka 

dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan dijadikan penelitian dalam 

skripsi ini adalah bagaimana penyelesaian wanprestasi akad ijarah di 

Rental Mobil Green, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam?  

  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis bertujuan 

mengetahui apakah penyelesaian wanprestasi akad ijarah di Rental Mobil 

Green sudah sesuai dengan hukum Islam. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari segi akademis, penelitian ini bermanfaat untuk: 

1. Bagi peneliti: dapat mengetahui bagaimana cara penyelesaian 

wanprestasi sewa mobil menurut hukum Islam dalam usaha bisnis 

rental mobil di berbagai tempat lainnya. 

2. Bagi akademis: sebagai bahan atau rujukan informasi tentang 

wanprestasi sewa mobil, agar masyarakat tahu cara-cara 

penyelesaian masalah didalam usaha bisnis rental mobil. 

Dari segi kepentingan praktis, penelitian ini mampu memberi manfaat 

bagi: 

1. Pihak rental sewa mobil: memberikan masukan sumbangsih 

pemikiran dan kemajuan dalam berbisnis agar tidak ada lagi 

wanprestasi dalam usaha rental sewa mobil dan sebagai wawasan 
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baru jika dikemudian hari ada pelanggan menanyakan tentang 

bagaimana cara penyelesaian wanprestasi sewa mobil menurut 

hukum Islam yang digunakan pada bisnis rental mobil. 

2. Masyarakat luas: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

teori yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga 

dapat memberikan pengertian bagaimana penyelesaian 

wanprestasi sewa mobil menurut hukum Islam dan mampu 

memberikan gambaran tentang bagaimana cara penyelesaian 

wanprestasi dalam rental sewa mobil agar masyarakat tidak 

menyepelekan perjanjian dalam sewa rental mobil.  

 

E. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka ini dapat dilihat sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam latar belakang masalah sebelumnya, maka sebagai 

pendukung analisa yang lebih komprehensif dan juga sebagai salah satu 

kebutuhan karya ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan 

suatu pemahaman informasi yang belum diketahui. 

Dengan uraian diatas, perlu diketahui bahwa baik buku atau 

karya ilmiah yang ada masih sedikit yang menyinggung tentang 

masalah wanprestasi sewa mobil menurut hukum Islam atau dapat 

dikatakan belum cukup memadai dalam penyelesaian wanprestasi sewa 

mobil yang dapat ditemui. Namun pada penelitian terdahulu yang 

mendekati dengan pokok pembahasan yang ingin penulis bahas: 
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1. Betrik Ariesta (2010), dengan judul “Tinjauan Tentang 

Penyelesaian Wanprestasi Dalam perjanjian Sewa Beli Kendaraan 

bermotor ( Studi kasus Pada PT. Federal Internasonal Finance 

Surakarta)”. Undergraduate (S1) thesis, UMS Surakarta. Dalam 

pembahasannya fokus pada hukum konvensionalnya dalam 

pembahasan wanprestasi yaitu dengan bagaimana cara 

penyelesaiannya ditinjau dari hukum asli (hukum KUHP perdata) 

dengan mendalami tentang hubungan antara konsumen (debitor), 

dengan perusahaan pembiayaan (kreditor), karena sering terjadi 

adanya permasalahan keterlambatan angsuran yang hanya terjadi 

konsumen denngan perusahaan pembiayaan konsumen. 

2. Wildatul Fajariyah (2014), dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi 

Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Rental Ar Malang 

Tinjauan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah”. Undergraduate 

(S1) thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsi ini, 

gambaran umum yakni bisa merental mobil atas dasar kepercayaan 

dan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu dengan adanya 

jaminan yaitu berupa KTP, STNK dan kendaraan pihak 

menyewakan. Dengan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian 

sewa menyewa mobil yang mengacu pada keterlambatan atau 

kerusakan pada mobil sewa dengan tidak adanya surat perjanjian 

untuk masalah wanprestasi, dan terjadinya permintaan ganti rugi 

pada perundingan antara pemilik dengan penyewa. Dengan 
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demikian adanya kasus tersebut seharusnya pemilik tidak 

seharusnya menjatuhkan ganti rugi kepada penyewa karena si 

pemilik telah melakukan kelalaian berupa tidak melakukan 

pengecekan ulang pada mobil yang disewakan sebelum digunakan 

oleh pihak penyewa. 

3. Emi Faozah (2013), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus Di Bamb’s 

Brother Rent Car Yogyakarta)”. Undergraduate (S1) Thesis, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini, menjelaskan bahwa 

setiap penyewa mobil harus memberi jaminan kepada pihak yang 

menyewakan mobil, yaitu dengan menyerahkan STNK motor 

beserta motornya, agar ada rasa kepercayaan yang kuat terhadap 

pihak penyewa. Kasus yang terjadi ialah bagaimana cara 

menyelesaikan masalah wanprestasi dalam keterlambatan 

pengembalian sewa mobil tanpa sopir yang ditinjau dari Hukum 

Islam, pihak pemilik sewa menuntut ganti rugi keterlambatan sesuai 

dengan kesepakatan yang dibuat tertulis mengenai keterlambatan 

barang sewaan. Dengan adanya ganti rugi untuk keterlambatan 

pengembalian sewa mobil, diharapkan pihak yang menyewa 

merasakan efek jera, dan tidak akan mengulangi kesalahannya 

kembali. Apabila penyewa tidak mau membayar ganti rugi sewa 

atau tidak mampu melunasi ganti rugi setelah diperingatkan dari 

pihak yang menyewakan, maka dengan terpaksa barang jaminan 
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berupa sepeda motor dan STNK ditahan oleh pihak yang 

menyewakan dan dianggap sudah melakukan wanprestasi terhadap 

perjanjian sewa. Akibat hukum dari setiap akad yaitu setiap pihak 

yang telah terbukti melakukan wanprestasi akan mendapatkan 

sanksi hukum. Dalam skripsi ini terletak perbedaan dengan penulis 

yakni pada bagian waktu dan tempat penelitian. karena setiap 

penilitian yang berbeda tempat, maka berbeda pula cara penanganan 

kasus masalah wanprestasinya. 

Dengan melihat tinjauan pustaka di atas, nampak adanya 

perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelian yang sekarang, 

perbedaannya adalah terletak pada tema pembahasan dan objek 

penelitian. Dalam tema pembahasan pada penelitian skripsi Betrik 

Ariesta yaitu membahas tentang bagaimana menyelesaikan wanprestasi 

dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan studi kasus pada 

PT. Federal Internasional Finance Surakarta, yang mengambil tempat di 

Surakarta. Sedangkan penelitian skripsi Wildatul Fajariyah yang berbeda 

terletak pada masalah subjeknya yaitu dengan hukum Islamnya dan 

begitu pula pada objek kajiannya yaitu di penyewaan mobil Rental Ar di 

Malang. Penelitian  yang dilakukan oleh Emi Faozah juga berbeda pada 

tema pembahasan dan objek penelitian, yaitu membahas tentang 

keterlambatan pengembalian sewa mobilnya saja, dan objek yang diteliti 

juga berbeda dengan penulis yakni tempat rental yang berada di Bamb’s 

Brother Rent Car Yogyakarta. 
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Dalam penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI AKAD IJARAH 

(Studi Kasus Rental Mobil Green, Jl. Rajawali 5A Gonilan Kartasura 

Sukoharjo)” akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian 

wanprestasi sewa-menyewa dengan merujuk pada hukum Islam. 

Sedangkan inti dari penelitian skripsi ini adalah apakah pihak persewaan 

mobil Green dalam melakukan penyelesaian wanprestasi sudah sesuai 

dengan prinsip-prinsip hukum Islam ataukah belum. 

Untuk mengetahui apakah pihak Rental Mobil Green sudah 

menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, penulis akan melakukan 

pengamatan atau penelitian secara langsung dan obsevasi. Penulis juga 

akan mewawancarai pihak owner dari Rental Mobil Green, serta meneliti 

dan mengkaji berbagai sumber literatur yang dapat memberi penjelasan 

dan memperkuat hasil penelitian. Maka dari itu, peneliti diharapkan 

mendapat gambaran yang jelas tentang tinjauan hukum Islam terhadap 

penyelesaian wanprestasi akad ijarah studi kasus Rental Mobil Green 

yang beralamatkan di desa Gonilan, Kartasura, Sukoharjo. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

a.  Pengertian Akad 

Menurut bahasa ‘aqad mempunyai beberapa arti, antara lain 

mengikat, sambungan, dan janji.4 Dalam istilah akad adalah suatu 

                                                 
4 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 

hal. 44. 
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perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang 

menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Dengan 

pengertian tersebut akad terjadi antara dua pihak dengan suka-rela, 

menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara hubungan timbal 

balik.5 Menurut Fathurrahman Djamil akad (al-‘Aqlu) dapat disamakan 

dengan  istilah verbintenis dalam KUHP yaitu adalah pernyataan dari 

seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak 

berkaitan dengan orang lain.6  

Perbedaan yang terjadi dalam proses perjanjian antara hukum Islam 

dan KUHP adalah janji pihak pertama terpisah dari janji kedua. 

Sedangkan, KUHP perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua 

adalah satu tahap yang menimbulkan perikatan antara mereka. Setelah 

adanya janji pada sebuah transaksi antara kedua belah pihak, tahap 

selanjutnya adalah melakukan ijab dan kabul untuk menjalin sebuah 

perikatan.7 

b. Rukun dan Syarat Akad 

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad yang sah dan 

mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Rukun adalah 

suatu unsur yang menjadikan sesuatu itu harus dipenuhi untuk sahnya 

suatu pekerjaan.8 Menurut jumhur ulama, rukun akad ada tiga yaitu: 

                                                 
5 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), 

(Yoyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2000), hal. 65. 
6 Gemala Dewi dan Wirdyaningsih DKK, Hukum Perikatan, hal. 45. 
7 Ibid., hal. 47. 
8 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), hal. 966. 
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1. Para pihak yang membuat akad (al-‘Aqidain) 

2. Objek akad (mahallul ‘aqd) 

3. Pernyataan kehendak para pihak (ṣigat al-‘Aqd). 

Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa az-Zarqa menambah satu 

lagi yaitu tujuan akad (mauḍu’ul ‘aqd).9 

c. Pengertian Ijarah  

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 112/DSN-

MUI/IX/2017 yang dimaksud dengan ijarah adalah akad sewa antara 

pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa atau antara pihak 

penyewa dengan pihak yang memberikan jasa sewa untuk 

mempertukarkan manfaat dan upah, baik manfaat barang maupun jasa.10 

Kata ijarah diambil dari bahasa Arab dari kata ََََََََرجْأ  , mempunyai arti 

sewa. Al-Ijarah berasal dari kata al-Ajru yang arti menurut bahasanya 

ialah al-‘Iwadh yang artinya dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan 

upah. Sedangkan menurut definisi ijarah adalah menukar sesuatu dengan 

ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti sewa-

menyewa dan upah-mengupah.  

a. Dasar Hukum Ijarah 

Ada beberapa dasar hukum akad ijarah menurut fatwa DSN-

MUI, yaitu: 

1. Qs. Al-Baqarah (2): 233 

                                                 
9 Ibid., hal. 51. 
10 Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017. 
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َأْولََٰدَُكْم َفََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا  ٓ  آ  َوِإْن َأَردتُّْم َأن َتْستَ ْرِضُعو
َأنَّ  ٓ  آ  ٱللََّه َوٱْعَلُمو ٓ  بِٱْلَمْعُروِف َوٱت َُّقواَءاتَ ْيُتم  ٓ  َسلَّْمُتم مَّا

 ٓ  ٱللََّه ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصير

Artinya: "... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 

orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada 

Allah, dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah (2): 233). 

 

2. Qs. Al-Qasas (28): 26 

َر مَ  ٓ  قَاَلْت ِإْحَداُهَما يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه  ِن اْسَتْأَجْرَت ِإنَّ َخي ْ
 اْلَقِويُّ اْْلَِمينُ 

Artinya: " Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 

bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 

kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang 

kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 

lagi dapat dipercaya". (Qs. Al-Qasas (28): 26). 

 

 Dengan adanya dasar hukum yang ada, maka kedua belah pihak 

yang bersangkutan dalam suatu perjanjian tidak boleh melanggar 

peraturan yang berlaku. Apabila salah satu pihak melakukan 

pelanggaran atau wanprestasi, maka akan diberikan sanksi atau 

hukuman sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang 

telah dilakukan dengan sesuai kesepakatan dalam perjanjian antara 

pihak yang bersangkutan. 

b. Ketentuan Akad Ijarah 

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 

Tentang Ijarah. 

Pertama: Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa 
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1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak 

dilarang) secara syariah (mutaqawwam). 

2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh mu’jir dan 

musta’jir/ajir. 

3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu 

sewa harus disepakati oleh mu’jir dan musta’jir.  

4. Musta’jir dalam akad ijarah ‘ala al-a’yan, boleh 

menyewakan kembali (al-ijarah min al-baṭin) kepada 

pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh mu’jir.  

5. Musta’jir dalam akad ijarah ‘ala al-A’yan, tidak wajib 

menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena 

pemanfaatan, kecuali karena al-Ta’addi, al-Taqsir, atau 

mukhalafat al-Syuruh.11 

 

d. Pengertian wanprestasi dalam UU dan pengaplikasian pada hukum 

Islam 

Menurut UU Pasal 1238 KUHP adalah debitur atau pihak penyewa  

dianggap melakukan wanprestasi, apabila debitur tersebut lalai atau 

melanggar perjanjian yakni melewati batas waktu yang telah ditetukan 

bersama pada awal perjanjian. Dengan pelanggaran tersebut, maka pihak 

penyewa harus menanggung ganti rugi terhadap pihak yang menyewakan 

dengan ganti rugi yang telah disepakati bersama sebagai perbuatan 

                                                 
        11 Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017. 
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melawan hukum. Pasal 1365 KUHP perdata menjelaskan bahwa yang 

dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, 

yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga 

menimbulkan akibat yang merugikan pihak lainnya.12  

Pada dasarnya dinyatakan wanprestasi kalau pihak penyewa: 

a. Terlambat berprestasi (terlambat dalam mengembalikan barang 

sewaan)  

b. Tidak berprestasi (tidak mengembalikan barang sewaan)  

c. Salah berprestasi (melakukan pelanggaran hukum terhadap 

barang sewaan). 

Dalam hukum Islam, apabila seseorang melakukan wanprestasi 

maka terdapat ganti rugi yang dilakukan oleh pihak yang melanggar 

perjanjian (secara kekeluargaan), dan apabila tidak bisa diselesaikan secara 

kekeluargaan, maka dengan sangat terpaksa akan dibawa ke ranah hukum. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah prinsip, proses, dan prosedur yang digunakan 

untuk mendekati problem / masalah dan mencari jawaban. Metode penelitian 

merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. 

                                                 
12 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 

2005), hal. 323. 
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Untuk memperoleh data yang terarah dan sistematis, maka penulis 

menggunakan teknik penelitian sebagai berikut: 

 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah bersifat kualitatif, 

yaitu berupa penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alami, 

penelitian sebagai teknik pengumpulan data dilakukan secara 

gabungan yang berarti penelitian ilmiah yang sistematis terhadap 

bagian-bagiannya, proses, dan makna lebih ditonjolkan dalam 

penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu 

agar fokus penelitian sebagai fakta.13 Pada penelitian ini peneliti akan 

menggunakan pendekatan normatif, tujuan dari pada pendekatan ini 

adalah untuk mendekati masalah-masalah yang timbul dengan cara 

melihat keadaan pemilik Rental Mobil Green di Gonilan, Kartasura, 

Sukoharjo, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, 

dengan mengkaji masalah yang diteliti dengan berpedoman pada 

sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadits, kitab-kitab 

fiqh, dan buku-buku lain yang berhubungan dengan objek penelitian. 

2. Sumber Data dan Jenis data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan sumber data dari lapangan dan data 

                                                 
13 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 

2002), hal. 33. 
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kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang 

dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang menjadi sumber pokok 

dalam penelitian.14 Hal ini data diperoleh terlebih dahulu dari subjek 

peneliti di lapangan. Data ini berisi tentang mekanisme cara 

penyelesaian wanprestasi di persewaan mobil Green di Gonilan, 

kartasura, Sukoharjo. Data yang diperoleh berasal dari hasil 

wawancara dengan beberapa informan. Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan 

data.  Informasi ini didapatkan dari berbagai pihak, diantaranya 

pengelola dan penyewa mobil di persewaan mobil Green, Gonilan, 

Kartasura, Sukoharjo. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak 

langsung diperoleh dari subyek penelitian.15 Sumber data ini 

diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan 

skripsi ini namun bersifat hanya pendukung. Kepustakaan yang 

dimaksud adalah berupa kitab-kitab, buku-buku atau jurnal 

penelitian, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

topik penelitian. 

 

                                                 
          14Haris Herdiansyah, Wawancara Observasi dan Focus Group, (Depok: Raja Grafindo 

Persada, 2013), hal. 61. 
15Syaifudin Azwar, Metode penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 91. 
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3. Metode Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. 

Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan 

diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Interview 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud penyelidikan 

atau penelitian yaitu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

dan narasumber.16  

Adapun metode wawancara yang digunakan peneliti adalah 

wawancara informal, artinya wawancara dilakukan secara tidak 

resmi namun tetap berpedoman pada kerangka pokok 

permasalahan.17 Maka dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan 

wawancara kepada bapak Yoyon Budhiono S.H selaku pemilik atau 

owner persewaan mobil Green di Gonilan, Kartasura, Sukoharjo.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek. Studi 

dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 

peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek 

                                                 
16 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 

hal.135. 
17Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), hal.107. 
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melalui suatu media tertulis dan dokumen lainya yang ditulis atau 

dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.18  

Metode ini digunakan untuk memberikan informasi tentang 

kondisi umum, dimana dokumentasi lainnya berkaitan dengan 

gambaran umum persewaan mobil Green di Gonilan, Kartasura, 

Sukoharjo.  

c. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan usaha-usaha dalam 

mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.19 Dalam hal 

ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan 

praktik sewa-menyewa di persewaan mobil Green di Gonilan, 

Kartasura, Sukoharjo. Konsep penelitian ini dengan cara penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan. Sebab peneliti akan 

menjelaskan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam persewaan 

mobil menurut hukum Islam di persewaan mobil Green di Gonilan, 

Kartasura, Sukoharjo. 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, 

                                                 
18 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian, hal.143. 
19Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta: UGM press, 1986), hal.136. 
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dan proses lainnya, sehingga dengan mudah dapat dipahami dan 

tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.20  

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode 

deskripstif normatif yaitu menggunakan sifat atau keadaan yang 

dijadikan objek dalam penelitian kemudian dianalisis berdasarkan 

hukum Islam. Teknik ini digunakan untuk mendiskripsikan data-data 

yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi selama melakukan penelitian dalam penyelesaian 

wanprestasi dalam persewaan mobil menurut hukum Islam di 

persewaan mobil Green di Gonilan, Kartasura, Sukoharjo. 

 

H. Sistematika 

Bab pertama, memaparkan tentang pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, penyusun mencoba memaparkan tentang tinjauan umum 

tentang akad, pengertian wanprestasi, dasar sewa-menyewa. Dalam bab ini 

dipaparkan pada bab dua, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

prinsip sewa-menyewa dalam hukum Islam dan gambaran umum tentang 

wanprestasi. 

                                                 
20Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), hal. 231. 
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Bab ketiga, membahas tentang letak geografis Rental Mobil Green, 

kemudian menggambarkan bagaimana praktek sewa-menyewa Rental 

Mobil Green di Gonilan, Kartasura, Sukoharjo. 

Bab keempat, memaparkan hasil analis data dari penelitian setelah 

data yang diperlukan terkumpul dan akurat dan memberikan pandangan 

atau gagasan dari data yang sudah didapatkan. 

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan yang 

dikemukakan oleh penyusun dalam penelitian ini, dan saran-saran untuk 

penelitian ini. 


