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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UANG MUKA (DP) DALAM 

AKAD SEWA MENYEWA ALAT PESTA 

(Studi Kasus Di Persewaan Alat Pesta Mukti Ayu Group Desa Kauman, Kecamatan 

Kauman, Kabupaten Ponorogo) 

 
Abstrak 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem uangmuka (DP) dalam 

akad sewa menyewa alat pesta di Mukti Ayu Group Desa Kauman Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap 

sistem uang muka (DP) dalam akad sewa menyewa alat pesta di Mukti Ayu 

Group Desa Kauman,Kecamatan Kauman,Kabupaten Ponorogo. Jenis 

penelitian termasuk penelitian lapangan (field research) menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yakni termasuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan tentang sistem uang muka dalam akad sewa menyewa alat 

pesta di Mukti Ayu Group. Dalam penelitian ini, peneliti secar langsung 

meneliti, dan melakukan wawancara dengan pemilik persewaan alat pesta 

Mukti Ayu Group dan konsumen sebagai penyewa peralatan alat Pesta. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem uang muka (DP) yang dilakukan oleh persewaan alat pesta Mukti Ayu 

Group tidak sah karena tidak adanya kompensasi apabila persewaan dibatalkan 

oleh penyewa sehingga uang muka tersebut akan hilang atau hangus. 

Kata Kunci: Hukum Islam, Uang Muka, Sewa Menyewa, Alat Pesta. 

Abstract 

The main problem of this research is how the down payment system (DP) in 

the lease contract for renting party equipment at Mukti Ayu Group Kauman 

Village, Kauman District, Ponorogo Regency and how to review Islamic Law 

on the down payment system in the lease contract to rent party tools at Mukti 

Ayu Group Kauman Village, Kauman District, Ponorogo Regency.This type of 

research includes field research using a qualitative descriptive method, which 

includes research aimed at describing the down payment system in the lease 

contract for party equipment at Mukti Ayu Group. In this study, the researchers 

directly examined, and conducted interviews with the owners of rental 

equipment, the Mukti Ayu Group and consumers as party tenants. Based on the 

results of research and data analysis, it can be concluded that the down 

payment system carried out by leasing Mukti Ayu Group party equipment is 

invalid because there is no compensation if the rental is canceled by the lessee 

so that the advance will be lost or forfeited. 

Keywords: Islamic Law, Advances, Rent Rent, Party Supplies. 

 

 



2 
 

1. PENDAHULUAN 

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa 

hal  yang  berhubungan  secara  langsung  dengan  tata  cara  hidup  antar  

manusia dalam  kehidupan  sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati  Muamalah  

adalah  aktifitas untuk  menghasilkan  duniawi  supaya  menjadi  sebab  

suksesnya  masalah  ukhowi. Sedangkan  menurut  Yusuf  Musa,  Fiqih  

Muamalah  adalah  peraturan-peraturan untuk menjaga kepentingan umum1. 

 Dalam hukum Islam juga diatur tata cara sewa menyewa atau ijarah. 

Ijarah atau sewa menyewa adalah salah satu jenis akad mengambil manfaat 

jalan Penggantian2. Bertransaksi dengan ijarah salah satu bentuk kegiatan yang 

dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akad ijarah dapat 

dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan 

sejumlah imbalan (ujrah). Tujuan akad ijarah dari pihak penyewa adalah 

pemanfaatan fungsi barang optimal. Sedangkan dari pihak pemilik, ijarah 

bertujuan mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa. 

 Namun dari pengamatan,peneliti menemukan hal-hal yang menarik 

yang timbul dari transaksi sewa menyewa yang ada di masyarakat saat 

masyarakat mempunyai hajatan atau Pesta pernikahan. Penelitian menemukan 

sistem pembayaran alat pesta dengan menggunakan uang muka. Tentang 

penggunaan uang muka tersebut berada di Persewaan Alat Pesta Mukti Ayu 

Group Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, yang 

mayoritas masyarakat beragama islam. 

 Uang muka itu sendiri dilakukan membayar sebagian uang diawal 

penyewaan sebagai tanda jadi penyewa berlanjut maka uang tersebut terhitung 

menjadi uang pembayaran sewa. Namun jika penyewaan batal atau tidak 

berlanjut maka uang muka tidak kembali (hangus) atau menjadi milik pemilik 

alat pesta. 

                                                           
1 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 5. 

 2 Chairuman Pasabribu dan suhrawardi k.Lubis,Hukum Perjanjian dalam Islam 

(Jakarta:sinarGrafika,2004),h.52. 
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 Penerapan uang muka bisa merugikan salah satu pihak. Karena dalam 

penerapannya ada sebagian pemilik alat pesta yang meminta uang muka sewa 

alat pesta dengan nominal harga yang cukup besar. Nominal harga uang muka 

yang sering diminta oleh pemilik alat pesta 4000.000 sampai 6.000.000 bahkan 

ada yang meminta 50% dari harga sewa alat pesta. Sedangkan dalam penerapan 

uang muka itu sendiri, uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat 

dikembalikan atau menjadi milik pemilik alat pesta, apabila penyewa batal 

menyewa alat pesta. 

 Dari sisi lain,pemilik alat sewa merasa dirugikan apabila Penyewa 

membatalkan sewa alat pesta setelah masa pencarian sewa alat pesta. Pemilik 

alat pesta tidak mendapatkan hasil dari sewa alat pesta selama beberapa 

hari/sesuai perjanjian si penyewa dengan orang pemilik alat pesta tersebut. 

 Sehubungan dengan uang muka atas persewaan alat pesta yang telah 

peneliti uraikan diatas,para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan dan 

tidak kebolehan jual beli atau sewa menyewa menggunakan uang muka. 

Moyoritas ahli fiqih berpendapat jual beli uang muka adalah jual beli yang 

dilarang dan tidak sah. Tetapi menurut ulama Hanafi jual beli uang muka 

hukumnya Fasid karena cacat terjadi pada harga. Sedangkan ulama mazhab 

Hanafi mengatakan jual beli ini adalah jual beli ‘urbun (uang muka). Jual beli 

ini mengandung gharar,spekulasi, dan termasuk memakan harta orang lain jika 

penyewaan tersebut tidak jadi (batal). Dan sebagian ulama lain menyatakan 

kebolehan jual beli atau sewa menyewa dengan uang muka sebagai perjanjian 

kompensasi berbahaya bagi pihak lain, karena resiko menunggu dan tidak 

berjalan usaha. Selain itu hadits-hadits yang diwirayatkan dalam kasus uang 

muka bukanlah hadits shahih3. 

2. METODE  

Untuk memperoleh data yang sistematis dan terarah maka penyusun 

menggunakan beberapa metode penelitian berikut : 

                                                           
 3 Fiqih Islam W adillatuhu,jilid 5,diterjemahakan Abdul Hayyie Al-Kattini dkk,Cet 

ke-1, (Jakarta: Gema Insani.2011),h.188-120. 
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a. Jenis Penelitiaan 

  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis 

 atau empiris4. Sebab data penelitian diperoleh secara langsung dari 

 masyarakat5, yang mana peneliti berangkat ke lapangan untuk 

 mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam keadaan 

 alamiah. Dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah pemilik 

 alat pesta di Mukti Ayu Group Desa Kauman, Kecamatan Kauman, 

 Kabupaten Ponorogo. 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa 

pandangan pikiran dan pendapat dari pelaku sebagai bahan analisis. 

Selain itu penelitian hukum sosiologis juga digunakan untuk 

mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses 

penegakan hukum ( law enforcoment). Penelitian ini menitik beratkan 

pada hasil penelitian secara langsung. 

b. Pendeketan Penelitian  

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah 

pendekatan kualitatif,  Metedologi Kualitatif adalah Prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif 

yaitu memahami permasalahan yang terjadi pada masyarakat. 

c. Tempat dan Subyek Penelitian.  

 Penelitian ini dilakukan pada salah satu orang yang mempunyai 

persewaan alat pesta Mukti Ayu Group yang berlokasi di Desa 

Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. 

d. Sumber data 

 

 

                                                           
 4 Amarudin dan Zainul Asikin, Pengantar metode penelitian Hukum, (Jakarta : Raja 

Grafindo persada,2006), h 133. 

 5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet ke-3, (Jakarta : UI-

Pres,1986), h. 50-53. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengertian Akad Ijarah 

Al-Ijarah mempunyai kata yang berasal dari kata al- Ajru yang artinya 

Al’Iwadhu atau ganti, secara pengertian syara’ Al Ijarah yaitu suatu jenis 

akad yang dalam pengambilan akad dengan cara jalan pergantian6. 

Sedangkan dalam KUHPerdata Al-Ijarah disebut sebagai sewa menyewa. 

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak mengikat 

diri dan diberikan kenikmatan kepada pihak lainnya dari suatu barang, 

sesuai waktu yang ditentukan dan dengan sejumlah harga dengan beseran 

kesepakatan kedua belah pihak. Secara unsur ensensial dalam sewa 

menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata yaitu 

kenikmatan/manfaat, uang sewa dengan jangka waktu. 

  Dalam segi bahasa Arab sewa-menyewa dapat dikenal dengan Al-

ijarah yang mempunyai arti sebagai sesuatu jenis akad yang diambil 

manfaatnya dengan jalan penggantian sejumalah uang. Secara unsur 

Ensiklopedi Muslim ijarah dapat diartikan sebagai akad dalam manfaat 

pada masa tertentu dan dengan harga tertentu7. 

 ` Para ulama mendefisinikan ijarah secara istilah berbeda-beda yaitu 

sebagai berikut8: 

a. Menurut Hanafiyah,ijarah ialah Sebuah transaksi terhadap suatu 

imbalan manfaat dengan imbalan. 

b. Menurut Malikiyah dan Hanabilah,ijarah ialah  

c. Suatu kepemilikan manfaat yang dibolehkan dalam waktu tertentu 

dengan suatu imbalan. 

d. Menurut Ulama Syafi’iyah Ijaah ialah Transaksi terhadap suatu manfaat 

yang dituju, tertentu  bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan 

imbalan  tertentu. 

                                                           
 6 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia,(Gadjah Mada 

University Press Anggota IKAPI dan APPTI  Yogyakarta 2018) h.69 
7 Ibid  70. 

 8 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah 

Di Indonesia edisi ke 3 (Depok: Prenada Media Group 2004) h.252 
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3.2 Pengertian Uang Muka  

Dalam istilah fiqih uang muka dikenal sebagai urbun atau urban. Pada 

dasarnya urbun berbahasa non-Arab yang sudah mengalami aribasi. 

Adapun dengan dasar arti urbun dalam bahasa Arab adalah 

meminjamkan dan memajukan9. Secara etimologis’ urbun berarti sesuatu 

yang digunakan sebagai pengikat jual beli10. 

    Membayar uang muka disebut juga sebagai panjar tanda transaksi 

jual beli. Pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian 

total pembayarannya kepeda penjual. Jika jual beli dilaksanakan panjar 

akan dilakukan dan jika tidak maka panjar diambil penjual sebagai dasar 

pemberian dari pembeli11.Perbedaan Ulama tentang dasar Hukum Uang 

Muka 

a. Ulama kalangan Hanafiyah,Malikiyah dan Syafi’iyah Alkhothobi   

 Menyatakan ketidaksahhannya, karena adanya hadits dan karena 

 terdapat fasad dan Al Ghoror juga hal ini masuk kategori memakan 

 harta orang lain dengan bhatil. 

b. Pendapat Imam Malik, Al Syafi,i dan Ash-hab Al Ra’yi dan 

 diriwayatkan juga dari Ibn Abbas dan Alhasan Al Bashri.” 

Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya,dari kakeknya bahwa ia 

berkata 

Rasullah shollalohi’ alahi wa sallam melarang jual beli 

dengan sistem uang muka.(HR. Abu Daud dan di dhifkan 

oleh Ibn Hajar). 

 Menurut pendapat ulama kalangan Hanafiyah, Malakiyah, dan 

Syafi’iyah berpendapat jual beli ini urbun tidak sah Bahwa Rosullulah SAW 

melarang dengan sistem urbun jenis jual beli semacam itu termasuk memakan 

                                                           
 9 Wahbah Az-Zuhaili Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie Al-Kattatni.Dkk, Fiqih 

Islam Wa Adilatuhu,jilid 5,Cet 1 (Jakarta:Gema Insani,2011),h 118. 

 10 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad  Al-Muthlaq,dan 

Muhammad  bin Ibrahim Al-Musa,Penerjemah Indonesia: Miftahul Khairi,Ensiklopedi Fiqih 

Muamalah  Dalam Pandangan 4 Mazhab,(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif,2009), h 42. 

 11 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, diterjemahkan Nor Hasanudin, Cet ke-2 (Jakarta: Pena 

Pundi Aksara,2007) h 152-153. 
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harta orang lain cara bathil, karena disyaratkan bagi penjual tanpa ada 

kompensasi, Karena  dalam jual beli itu ada dua bhatil yaitu syarat 

memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksinya 

dengan perkiraan salah satu pihak ridha. Jenis jual beli semacam itu termasuk 

memakan harta orang lain dengan cara bathil, karena disyaratkan bagi si 

penjual tanpa ada kompensinya. 

 Seseorang menerima sebuah sesuatu maka segala akibatnya dan 

rentetanya segala permasalahan yang terjadi dari apa yang diterima harus 

diterima dengan kata lain kerelaan atas apa yang diterima itu resiko yang akan 

terjadi dari apa yang diterima. Dalam hal ini penyewa/ konsumen wajib 

menanggung apa yang telah menjadi kewajiban sesuai perjanjian awal. 

 Menurut penulis ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang 

menyebutkan bahwa uang muka harus milik penyewa. Melihat kenyataan 

tersebut Penyewa/ Konsumen telah membayar dengan uang muka, sebagai 

tanda jadi untuk menyewa sesuai akad awal, yang jadi masalah adalah sistem 

uang muka setalah penyewa diabatalkan di Mukti Ayui Group dengan 

demikian penulis berpendapat, Hukumnya tidak sah karena syarat fasad 

(rusak), menipu (gharar) dan juga memakan harta orang lain dengan cara 

bhatil, karena menurut syariat islam dalam transaksi jual beli dengan 

memberikan uang muka kepada penjual apabila dari pihak pembeli 

membatalkan pesanannya atau tidak jadi memesan uang muka harus 

dikembalikan kepada pembeli sebagaimana sabda Rosulloh SAW : 

 Dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata bahwa 

Nabi SAW melarang jual beli Urbun.’(HR. Ahmad, Nasa’i, Abu Daud dan 

Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Malik dalam Al-Muwatha’). 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a. Praktik penerapan sistem uang muka (DP) di Mukti Ayu Group 

merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Namun pemilik boleh 
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meminta uang pembayaran yakni uang muka sebagai tanda jadi.Hal 

ini dilakukan ketika ijab dan qobul untuk mengikat penyewa agar 

tidak berpaling ke penyewa lain. Jika penyewa membatalkan 

persewaan tersebut maka uang muka akan hangus/hilang. 

b. Sesuai dengan akad yang telah disepakati antara pemilik dengan 

penyewa pada saat melakukan transaksi, penyewa bersedia 

memberikan uang muka sebagai tanda jadi berdasarkan paket yang 

dipilih. Jika penyewa membatalkan persewaan maka uang muka 

menjadi milik pemilik persewaan alat pesta. Meskipun uang muka 

belum dipakai pemilik untuk apa-apa, sistem sewa menyewa di 

Mukti Ayu Group tidak sah dalam hukum Islam dan juga golangan 

ulama berpendapat menurut Hanafiyah, Malakiyah, dan Syafi’iyah  

bahwa jual beli urbun hukumnya fasid (rusak), namun akad 

transaksinya Tidak batal  karena dalam jual - beli  seperti  ini   

termasuk  memakan harta orang lain  cara bathil, karena 

disyaratkan bagi   penjual  tanpa ada kompensasinya.  

4.2 Saran 

Akan lebih besar pahalanya disisi Allah SWT bila pemilik persewaan 

alat pesta Mukti Ayu Group  hendaknya mengembalikan uang muka 

tersebut kepada penyewa ketika gagal menyempurnakan sewa menyewa 

atau membatalkan sewanya dan mengganti rugi atas kesalahan sewa 

serta kekurangan pada barang yang disewa. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Amir Syarifuddin,  1997 Ushul Fiqh  Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 

Chairuman Pasabribu dan suhrawardi k.Lubis, 2004 Hukum Perjanjian 

 dalam Islam Jakarta:sinar Grafika. 

Fiqih Islam W adillatuhu 2004 diterjemahakan Abdul Hayyie Al-Kattini 

 Jakarta: Gema Insani. 



9 
 

Amarudin dan Zainul Asikin, 2006 Pengantar metode penelitian Hukum 

 Jakarta  Raja Grafindo persada 

Soerjono Soekanto,1986 Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Pres. 

Burhan Bungin ,2001 Metode Penelitian Sosial:  Format-Format Kuantitatif 

 dan Kualitatif. Surabaya: Air langga University Press 

H.Moh.Kasiran, 2010 Metedologi Penelitian kuantitatif-kualitatif, 

 Malang:UIN-MALIKA PRESS  

Abdul Ghofur Anshori,2018 Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia,Gadjah 

 Mada University Press Anggota IKAPI dan APPTI  Yogyakarta 

 

 


