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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 Misi yang paling penting dalam ajaran agama Islam yaitu menegaskan bahwa Allah 

sebagai dzat yang maha sempurna dan wajib disembah. Kehadiran Hukum Islam di muka 

bumi ini adalah semata-mata rahmat Allah kepada hamba-hambaNya, sehingga Ia 

menurunkan hukum untuk selalu dipatuhi oleh semua manusia dalam rangka memperoleh 

kesejahteraan hidup di dunia maupun di akherat. 

Di samping itu Islam adalah agama yang terakhir yang memiliki ajaran yang luas dan 

luhur yang sesuai dengan fitrah manusia, dengan kesempurnaan aturan-aturan yang bersifat 

dinamis, sehingga menjadikan Hukum Islam cocok dan pas untuk segala tempat dan zaman. 

Hukum-hukumnya sangat memperhatikan aspek kemaslahatan manusia, sehingga setiap 

manusia yang berfikir sehat niscaya dia akan tetap mengikuti aturan Allah ini dalam setiap 

langkah dan gerak dalam hidupnya. 

Kesempurnaan Hukum Islam ini selaras dengan fungsi dan misi Nabi dan Rasul 

terakhir, sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah :1) 

                            َرْحَمًة لِّْلَعَلِمْينَ                      َنَك ِاالََّومَآَاْرَسْل

                                     

Artinya : Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam. 

                                                 
1) Q.S. Al-Anbiya’ (21) : 107 



Di antara dalil juga ada hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha:2) 

َوَرَهَنُه ِدْرًعا   ِإنَّ النَِّبيَّ َصلىَّ اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم اْشَتَرى َطَعاًما ِمْن َيُهْوِديٍّ
 ِمْن َحِدْيٍد

“Bahwasannya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli makanan dari seorang Yahudi 

dengan pembayaran yang tertunda dan menggadaikan baju perang dari besi kepadanya.” 

Makanan yang Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beli di sini adalah sya’ir sebagaimana 

lafadz lain dari riwayat di atas dalam keadaan beliau tidak punya uang . Beliau mengambil 

barang itu secara tempo dengan menggadaikan baju besinya. 

Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah datang ke kota Madinah, dan saat itu 

penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka satu 

atau dua tahun, maka beliau bersabda, 

"Barang siapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam takaran yang jelas, timbangan 

yang jelas sampai waktu yang jelas" (HR. Bukhari 2241, Muslim 1604). 

Pengambilan dalil dari hadits ini, bahwa Rasulullah membolehkan jual beli salam asalkan 

takaran dan timbangan serta waktu pembayarannya jelas, padahal biasanya dalam jual beli 

salam uang untuk membeli itu lebih sedikit daripada kalau beli langsung ada barangnya. 

Maka begitu pula dengan jual beli kredit yang merupakan kebalikannya yaitu barang dahulu 

dan uang belakangan meskipun lebih banyak dari harga kontan.. 

Hukum Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala 

macam aspek, dan hubungan antara manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan 

hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang mu’amalat dalam arti yang luas, 

                                                 
2) Sumber: www.asysyariah.com internet tanggal 18 September 2009. 



baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, pewarisan, 

perjanjian-perjanjian hukum, ketatanegaraan, hubungan antar negara, kepidanaan, peradilan 

dan sebagainya. 

Seperti diketahui bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup 

dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaiaan tentang 

persengketaan-persengketaan seperti perjanjian jual-beli, sewa menyewa, utang piutang, 

gadai, hibah, dan sebagainya kelompok hukum ini disebut dengan HUKUM MU’AMALAT 

.3) 

Dari hukum mu’amalat tersebut maka yang berhubungan dengan jual-beli dan utang 

piutang adalah masalah kredit, di sini perlu dijelaskan adanya beberapa pengertian kredit. 

Kredit berasal dari bahasa Yunani                    “ Credere” yang berarti kepercayaan (trust or 

fait), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Kredit menurut epictimologi 

percaya pada orang yang memperoleh kredit. Kemudian kata kredit berubah menjadi 

pinjaman (pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur) atas dasar kepercayaan bahwa 

sewaktu-waktu pinjaman akan dikembalikan dengan harapan imbalan tertentu.4) Dalam UU 

Perbankan bab 1 pasal 1 Undang-Undang pokok perbankan nomor 10 tahun 1998 

memberikan rumusan sebagai berikut : 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak 
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 
tertentu dengan pemberian bunga.5)  
 

                                                 
3) Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Mu’amalat, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas 

Hukum UII, 2000, hlm 5 
4) Ahmad Muhyiddin, Etika Bisnis Perbankan,Yogyakarta : CV Mulia Sari, 1994, hlm 99 
5) M. Faisal Abdullah, Managemen Perbankan, Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank,  Malang 

: UMM press, 2003, hlm. 163. 



Menurut Muchdarsyah kredit adalah pemberian suatu prestasi oleh suatu pihak lain dan 

prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai 

dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.6) Sedangkan menurut Sayyid Sabiq kredit (riba 

nasi’ah) adalah pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang berhutang lantaran 

penangguhan.7) 

Dari definisi-definisi tersebut di atas maka yang menjadi inti dari jual-beli secara 

kredit adalah kepercayaan dan mempunyai harapan dapat memperoleh imbalan tertentu. 

Dalam pengertian kredit ada beberapa unsur di dalamnya antara lain unsur persetujuan, 

penyerahan dan pelunasannya sehingga dapat disimpulkan bahwa ada dua belah pihak yang 

berjanji, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Jadi kreditur 

mempunyai kewajiban menyerahkan barang dan berhak menerima kembali nilai ekonominya 

setelah jangka waktu yang ditentukan habis. Sedang debitur mempunyai hak menerima 

barang dari pihak kreditur sesuai perjanjian dan bertanggung jawab untuk mengembalikan 

nilai ekonominya pada waktu yang telah disepakati. Permasalahannya adalah pada cara 

penyelesaian dan bentuk jaminannya bila terjadi wanprestasi terutama oleh debitur. 

Persetujuan pinjam-meminjam ini dapat dilakukan secara tertulis dengan suatu surat 

yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak atau secara lesan. Perjanjian pinjam-meminjam 

itu sudah terjadi sejak adanya persetujuan antara kedua belah pihak, sehingga pihak kreditur 

wajib menyerahkan barang yang telah disetujui untuk dipergunakan oleh debitur, sedangkan 

                                                 
6) Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Tehnik Managemen Kredit, cet. 7 Jakarta : Bina 

Aksara, 2003. 
7) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 12, Alih Bahasa H. Kamaludin A.Marzuki, Bandung : PT. 

Alma’arif 1998, hlm 122. 



debitur wajib mengembalikan nilai ekonominya dalam waktu yang telah ditentukan oleh 

kedua belah pihak. 

Jadi obyek pinjam-meminjam adalah berupa barang, sedangkan perjanjian pinjam 

meminjam secara tertulis yang ditanda tangani kedua belah pihak disebut akad kredit. Hal ini 

sudah sering kali didengar maupun dijumpai, namun yang terpenting dalam masalah ini 

adalah bunga kredit kalau ditinjau dari segi Hukum Islam. 

Memang ada pendapat yang mengemukakan bahwa bunga itu berapapun 

kelebihannya hukumnya riba, tetapi para sarjana hukum Islam dan para ulama saat ini masih 

belum ada kesepakatan mengenai hukum bunga produktif, di antara mereka ada yang 

melarang dan sebaliknya ada pula yang memperbolehkan. Adapun bunga yang dilarang 

adalah yang wujudnya dengan paksaan atau pemerasan dan hanya mendatangkan mudharat 

saja. Sedangkan bunga produktif yaitu adanya motif ekonomi, yang diciptakan untuk 

mengejar keuntungan yang lebih besar untuk menambah modal bagi pemilik modal, oleh 

karena itu bunga produktif bermanfaat bagi pemilik modal dan barangnya bermanfaat bagi 

sipeminjam, boleh dikatakan bermanfaat untuk kedua belah pihak. Karena bunga produktif 

itu bermanfaat, maka bunga produktif bisa dikatakan tidak sama dengan riba. 

Sistem penjualan motor secara kredit diminati masyarakat secara luas karena 

memudahkan masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk merealisasikan keinginannya 

mendapatkan barang yang diinginkan. Masyarakat merasa mendapat beberapa kemudahan 

sehingga tidak memikirkan apakah nantinya mereka mampu untuk membayar angsuran 

beserta bunganya setiap periode. Namun realita sekarang ini  penjualan sepeda motor dengan 

cara tunai, pastilah akan sangat memberatkan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, 

karena harganya yang sangat mahal berkisar antara Rp.8.000.000,00 – Rp.30.000.000,00 



tergantung  jenis dan merk sepeda motor yang akan dibeli. Sulit bagi masyarakat kalangan 

menengah ke bawah untuk dapat membelinya, namun apabila membeli secara kredit dapat 

dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan dapat pula menunjang terselenggaranya 

aktivitas kerja, perdagangan dan pendidikan atau aktifitas positif apa saja yang dapat 

membantu perkembangan pembangunan khususnya di Indonesia. 

Kredit motor ini banyak dilakukan oleh masyarakat golongan menengah dan juga 

golongan ekonomi bawah yang sangat membutuhkan adanya sarana penunjang untuk 

bekerja, berniaga, ke sekolah dan keperluan apa saja yang menunjang aktivitas seseorang. 

Dengan mengendarai motor akan mempercepat terselenggaranya aktivitas seseorang 

dibandingkan apabila bersepeda atau jalan kaki. Bahkan dengan memiliki sepeda motor juga 

akan dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang. 

Besarnya peranan dan fungsi kredit dewasa ini, ditambah dengan harga barang 

semakin lama semakin naik, padahal gaji pegawai golongan menengah dan golongan bawah 

lambat naiknya seperti deret ukur dan deret hitung sehingga tidak akan tercapai 

keseimbangan. Dan ini merupakan realita yang terjadi di dalam masyarakat sehingga timbul 

masalah yang komplek, tanpa adanya pinjam-meminjam atau membeli barang dengan cara 

diangsur maka rasanya sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. 

Melihat fenomena di atas, penyusun berkeinginan untuk melihat roda perekonomian 

masyarakat lewat transaksi jual beli dengan sistem kredit dan sewa beli ditinjau dari Hukum 

Islam, penelitian dilakukan di UD Sabar Motor Jl. Dr. Wahidin Laweyan Surakarta. 

 
B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk mempertegas dan mempersempit ruang 

lingkup masalah yang akan dibahas, sehingga lebih terarah dan tidak menyimpang dari 



pokok permasalahan yang dimaksud, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis membatasi 

permasalahan yang berkaitan dengan jual-beli sistem kredit dan sistem sewa beli yang 

mengambil lokasi di U.D Sabar Motor Surakarta. 

 
C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem jual-beli kredit sepeda motor di UD Sabar Motor Surakarta? 

2. Apakah sistem jual-beli kredit sepeda motor di UD Sabar Motor Surakarta sudah 

menerapkan kaidah-kaidah Hukum Islam? 

 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui sistem jual beli kredit sepeda motor yang dilakukan UD Sabar 

Motor Surakarta  

b. Untuk mengevaluasi sistem jual beli kredit sepeda motor berdasarkan kaidah-kaidah 

Hukum Islam di UD Sabar Motor Surakarta. 

2. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat Praktis 



Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi debitur maupun kreditur, 

sehingga tidak akan memberatkan kedua belah pihak dan terhindar dari riba yang 

dilarang oleh Allah SWT. 

b. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat 

maupun peneliti yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan masalah 

penjualan sistem kredit ditinjau dari pendekatan Hukum Islam. 

   
E. Metode Penelitian 

Suatu metode merupakan cara kerja/ tata kerja untuk dapat memahami objek yang 

menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang 

ilmuwan mempelajari langkah-langkah yang dihadapi. 

Untuk mendapatkan data yang dianggap tepat, maka data yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan kegiatan sebagai berikut :  

1. Lokasi Penelitian 

Penyusun mengambil lokasi penelitian di UD Sabar Motor Jalan Dr. Wahidin Laweyan 

Surakarta. 

2. Subyek Penelitian 

Kreditur dan Debitur. Kreditur adalah seorang atau suatu badan yang memberikan kredit, 

di dalam skripsi ini adalah dealer UD Sabar Motor. Debitur adalah seseorang atau suatu 

badan penerima kredit, di masa mendatang akan memenuhi segala sesuatu yang telah 

dijanjikan. Dalam skripsi ini adalah seseorang yang mengambil kredit di dealer UD Sabar 

Motor Surakarta. 



3. Populasi dan Sampel 

Populasi yaitu meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian (obyek 

penelitian), kemudian obyek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan dan 

kesimpulan itu berlaku untuk semua populasi. 

Populasi yang dimaksud adalah semua pihak yang melakukan sistem jual beli 

kredit pada dealer Sabar Motor Surakarta. Adapun sampel yang diambil dari beberapa 

debitur dengan metode quota sampling yaitu dengan cara menemui beberapa responden 

yang dijumpai ketika penelitian dilakukan dan yang mempunyai catatan administrasi di 

UD Sabar Motor Surakarta. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Sumber data primer  

Data yang diperoleh langsung dari penelitian dan dicatat pertama kali oleh peneliti. 

Dalam hal ini penulis mencatat dan menanyakan tentang data yang dibutuhkan pada 

pihak-pihak yang terkait, seperti pada debitur dan karyawan UD Sabar Motor 

Surakarta. 

b.   Sumber data sekunder 

Data yang diperoleh dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dan bukan pertama kali 

dicatat oleh peneliti. Dalam hal ini penulis melihat dokumen-dokumen, catatan-

catatan penting dan laporan-laporan UD Sabar Motor Surakarta, yang ada kaitannya 

dengan permasalahan yang diteliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Library Research yaitu pengambilan data dari buku-buku yang ada hubungannya 

dengan pembahasan dalam menyusun skripsi. 



b. Field Research yaitu dengan cara penelitian langsung yang penulis lakukan dengan 

cara : 

1. Interview yaitu dengan jalan tanya jawab dengan pihak–pihak yang bersangkutan. 

Yaitu pengumpulan data yang melalui wawancara secara lisan, dimana penyusun 

bisa mewawancarai dengan pegawai di Dealer Sabar Motor Surakarta selaku 

kreditur dan konsumen selaku debitur. 

2. Kuesioner yaitu menyusun pertanyaan–pertanyaan yang ditujukan kepada pihak–

pihak yang bersangkutan, yaitu pertanyaan yang disusun tentang seluk beluk 

perkreditan di Dealer Sabar Motor Surakarta. 

6. Metode Analisa Data  

Dalam mengolah data dan menganalisa data penyusun menggunakan metode induktif 

yaitu menyimpulkan dari beberapa hal yang bersifat khusus ke dalam hal-hal yang 

bersifat umum. 
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