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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam terminology hukum Islam, Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-

menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara 

kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima 

pertukarannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara’. 

Maksud dari ketentuan yang dibenarkan syara’ adalah memenuhi segala bentuk 

rukun, persyaratan, dan hal-hal lain yang terkait dengan jual beli. Bila syarat-

syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak 

syara’.1 Ketentuan ini berdasarkan firman Allah ta’ala: 

ُكوَْن تَ ْْم َبَْْينَُكْْم َبِاْلَبَاِِطِِل ِإَِلَّ أَْْن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَكُ 

 تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْْم ۚ 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu....” (Q.S. An-Nisa' (4): 29)2  

 

Pesan normatif yang terkandung dalam ayat di atas menunjukan bahwa 

jual beli merupakan pekerjaan yang dianjurkan dalam Islam. Bahkan dipandang 

sebagai salah satu pekerjaan yang mulia di sisi Allah Ta’ala. Kemuliaan jual beli 

tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jual beli 

tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan untuk memperoleh 

                                                           
1 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69 
2 Ummul Qura, Al-Quran Terjemah, (Jakarta: Ummul Qura, 2019), hlm. 83 
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keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan 

ridha Allah Ta’ala. Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh 

sahabat Rifa’ah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

ُ َعْنهُ َعْن ِرفَاَعةَ َْبنِ  ُ َعلَْْيِه وَ اأَْنَّ   َرافِعٍ َرِضَي َّللاَّ َسلََّْم لنََِّبيَّ َصلَّى َّللاَّ

ُجِِل َبَِْيِدِه ، َوُكِلُّ ََبْْيعٍ ُسئَِِل : أَيُّ اْلَكْسِب أَِْطْيَُب ؟ قَاَل : َعَمُِل الرَّ 

 َمَْبُروٍر 

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW. pernah ditanya, 

‘Pekerjaan apakah yang paling baik?’ Beliau bersabda, 

‘Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli 

yang bersih’."3  

 

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan 

khianat. Diantara bentuk kedustaan dalam jual beli adalah menyembunyikan aib 

barang dari penglihatan pembeli. Sementara jual beli akan dianggap sah bila 

memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya objek barang yang 

diperjualbelikan harus memiliki kejelasan kepemilikan dan diketahui wujudnya, 

sebab hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara dua belah pihak 

yang dapat menimbulkan sengketa. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Sallallahu 

‘alaihi wasallam,“Dari Abi Hurairah dia berkata; Rasulullah sallallahu 'alaihi 

wasallam melarang jual beli dengan cara hasah (yaitu: jual beli dengan 

melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur garar.”4 

                                                           
3 Hadits riwayat Ahmad, no. 17265. Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, Musnad Imam 

Ahmad, (Beirut; Muassasah Arrisalah, 2001), Juz. 28, Hlm. 502. 
4 Mukhtashar Shahih Muslim (no. 939), Irwaa-ul Ghaliil (no. 1294), Shahih Muslim 

(III/1153, no. 1513), Sunan at-Tirmidzi (II/349, no. 1248), Sunan Abi Dawud (IX/230, no. 3360), 

Sunan Ibnu Majah (II/139, no. 2194), Sunan an-Nasa’i (VII/262). 
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Seiring berlalunya zaman, kajian tentang jual beli pun terus 

berkembang, praktek serta model transaksinya semakin bervariatif yang 

mungkin belum pernah ada pada zaman ketika Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam 

masih hidup. Salah satu di antaranya adalah praktek jual beli dalam bentuk 

kredit, yaitu jual beli barang dengan pembayaran tidak tunai atau ditangguhkan. 

Sistem jual beli kredit merupakan bentuk transaksi baru yang cukup banyak 

diminati masyarakat. Bahkan sistem transaksi ini lebih banyak digunakan 

daripada jual beli dengan cara bayar tunai. Terutama dalam transaksi jual beli 

kendaraan. Walaupun terbilang harganya lebih mahal dibandingkan dengan 

harga beli secara cash, transaksi dengan sistem kredit tetap dipandang lebih 

mudah dan tidak memberatkan konsumen untuk bisa mendapatkan kendaraan.   

Kondisi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh berbagai perusahaan 

multifinance (leasing) untuk menawarkan jasa kredit kendaraan kepada 

masyarakat. Dengan strategi yang beragam, perusahaan-perusahan tersebut terus 

bersaing menjajakan kemudahan fasilitas kepada calon nasabah untuk 

mendapatkan kendaraan kredit. Sehingga muncul berbagai macam bentuk iklan 

yang menawarkan jasa kredit di setiap sudut kota. Bahkan selain diiming-imingi 

bonus dan potongan harga cicilan, ada juga yang menawarkan kredit kendaraan 

hanya dengan uang muka lima ratus ribu rupiah saja. Tanpa ada satu pun syarat 

yang memberatkan, pembeli sudah bisa membawa pulang kendaraan baru.  

Efeknya, banyak nasabah atau debitur yang kemudian terjerat dengan 

tunggakan kredit dan tidak mampu melunasi angsurannya kepada pihak leasing. 

Motor yang sudah digunakan oleh debitur pun disita kembali atau bahkan 
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diambil paksa oleh leasing. Menghadapi hal tersebut, banyak di antara debitur 

yang melakukan perlawanan dan tidak mau menyerahkan unit motor yang telah 

dibelinya secara kredit. Akibatnya, pihak leasing pun membayar jasa penagih 

hutang (debt collektor) untuk memaksa debitur agar mau menyerahkan unit 

motornya atau kalau tidak akan diambil secara paksa. Sehingga banyak di antara 

debitur yang merasa terdzalimi karena mendapatkan perlakuan kasar oleh debt 

collector.  

Kaitannya dengan hal di atas, ada semacam fenomena baru yang 

dilakukan oleh sebagian anggota kelompok laskar umat Islam di Kota Surakarta, 

yaitu memanfaatkan kemudahan pembelian motor kredit yang disediakan oleh  

perusahaan leasing dengan tujuan dimacetkan pembayaran angsurannya.5 

Modusnya lazim sebagaimana prosedur jual beli motor kredit yang ada, mereka 

mengajukan kredit motor melalui perusahaan leasing tertentu. Transaksi 

dilakukan secara normal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan 

perusahaan. Semua persyaratan dipenuhi. Akan tetapi mereka sengaja 

melakukan ‘itikat yang tidak baik, motor yang dibeli secara kredit tersebut 

dimacetkan angsurannya secara sepihak (wanprestasi). Angsuran kredit hanya 

dibayar dua sampai tiga kali saja, setelah itu barang dijual dengan harga murah 

kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur.6 

Selain itu, ada juga kendaraan yang diperoleh laskar dengan cara dibeli 

dari pihak debitur yang bermasalah dalam melunasi angsuran kredit atau yang 

                                                           
5 Observasi Lapangan Praktik Jual Beli Motor Kredit Macet di Surakarta, 20 September 2019. 
6 Hasil wawancara dengan Bp. AR sebagai Makelar Kredit Motor Macet di Surakarta pada 

29 Oktober 2019 
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disebut dengan non performing loan (NPL). Modusnya, kendaraan yang 

bermasalah tersebut dibeli oleh laskar kemudian dijual kembali dengan harga 

murah tanpa sepengetahuan pihak kreditur. Agar dalam pemakaiannya tidak 

terjadi masalah administrasi, pihak laskar pun siap menjamin keamanan terhadap 

kendaraan tersebut dengan cara menjalin kerja sama (kongkalikong) dengan 

beberapa pihak yang terlibat di dalamnya.  

Umumnya, model jual beli kendaraan kredit macet ini dilakukan oleh 

beberapa pihak dengan diiringi perasaan bersalah karena melawan norma hukum 

yang berlaku, sehingga transaksinya pun cenderung dilakukan secara sembunyi-

sembunyi. Akan tetapi kondisi tersebut sangat berbeda dengan apa yang terjadi 

di Kota Surakarta. Transaksi jual beli motor kredit macet justru dilakukan 

dengan sengaja tanpa diiringi perasaan bersalah. Tidak ada ketakutan karena 

melawan hukum. Praktik transaksi pun dilakukan secara transparan. Tidak ada 

hal yang disembunyikan. Iklannya banyak disebarkan di media sosial seperti 

Facebook, Whatsapp dan sebagainya. Bahkan di beberapa lokasi, layaknya 

showroom motor, mereka dengan bebasnya memajangkan motor-motor 

tersebut.7 

Alasaannya sangat idiologis, yakni melaksanakan amar ma’ruf nahi 

mungkar. Dalam hal ini membantu orang-orang yang terdzalimi oleh perilaku 

debt collector yang sering menekan dan mengambil paksa motor dari debitur 

yang tertunggak angsurang kreditnya. Berikutnya, sebagian oknum dari laskar 

umat Islam, ada yang menyediakan jasa untuk menjual motor tersebut kepada 

                                                           
7 Observasi Lapangan Praktik Jual Beli Motor Kredit Macet di Surakarta, 20 September 2019. 
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pihak lain dengan jaminan keamanan bebas dari incaran debt collector. Sebab, 

bila unit motor sudah disita oleh debt collector, debitur tidak lagi mendapatkan 

apapun dari penjualan motor tersebut walaupun dia sudah membayar sekian 

persen dari angsuran kredit yang disepakati antara dia dengan kreditur (leasing).  

Kemudian praktik transaksi jual beli motor kredit macet tersebut pun 

dikuatkan dengan dalil ingin meruntuhkan sistem ribawi yang dinilai banyak 

merugikan masyarakat menegah ke bawah. Dalam pandangan pelaku, model 

transaksi kredit yang dimacetkan angsurannya dinilai efektif untuk 

menghancurkan lembaga keuangan ribawi. Dalam hal ini, lembaga yang 

dimaksud adalah lembaga pembiyaan leasing. Sebab, dalam pandangan para 

pelaku, keberadaan lembaga pembiyaan leasing bukan melahirkan solusi buat 

masyarakat miskin yang membutuhkan kendaraan, tapi justru mencekik 

perekomonomian rakyat miskin. 8 

Logika sederhananya, semakin banyak motor kredit yang dimacetkan 

maka nilai kerugian yang harus ditanggung pihak leasing pun juga semakin 

besar. Jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus maka lembaga keuangan 

leasing pasti akan mengalami kekeringan likuiditas. Keringnya likuiditas ini 

mengakibatkan sistem lembaga keuangan akan terhambat. Produk-produk dan 

layanan jasa yang ditawarkannya menjadi tidak berarti dan tidak laku serta 

minim digunakan oleh masyarakat.9 Sehingga pada tahap tertentu, lembaga 

tersebut akan kollaps dan tidak bisa berfungsi kembali.  

                                                           
8 Hasil Wawancara dengan Bp. AR sebagai Makelar Kredit Motor Macet di Surakarta pada 

29 Oktober 2019. 
9 Nurul Fitria dan Nurul Fitria, “Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Dan Pengaruh Non 

Performing Loan Terhadap Loan To Deposit Ratio Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), tbk 
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Dari pemaparan kasus yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tema tersebut dalam bentuk 

tesis dengan judul Jual Beli Motor Kredit Macet dalam Perspektif Imam 

Mazhab Empat (Studi Kasus di Kota Surakarta). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik jual beli motor kredit macet yang terjadi di sebagian 

anggota laskar Umat Islam Kota Surakarta? 

2. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap jual beli motor kredit macet 

dalam perspektif mazhab empat?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bentuk akad transaksi jual beli motor kredit macet di 

Kota Surakarta 

b. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam dalam pandangan empat 

mazhab terhadap transaksi jual beli motor kredit macet yang terjadi di Kota 

Surakarta 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

                                                           
Cabang Rantau, Aceh Tamiang. ( periode 2007-2011),” Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, 

No.1, Desember 2012 
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mengembangkan studinya mengenai ketentuan hukum Islam dalam 

Perspektif imam mazhab empat tentang praktik transaksi jual beli motor 

kredit macet di Kota Surakarta. 

b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

serta menjadi salah satu bahan acuan dan pedoman bagi masyarakat 

dalam bidang muamalah, khususnya mengenai jual-beli motor kredit 

agar sesuai dengan tinjauan hukum Islam. 

2) Bagi pemerintah, pelaku ekonomi, ataupun para pemilik modal, 

diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif 

guna menerapkan transaksi yang islami dalam membangun ekonomi 

umat.  

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari 

upaya reaktualisasi ajaran Islam dari pemahaman yang tekstual menuju 

pemahaman yang kontekstual sebagai salah satu khazanah pengetahuan 

tentang hukum Islam. Khususnya yang berkaitan erat dengan jual beli 

4) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang 

akan datang dengan mengangkat tema yang sama namun dikaji dengan 

sudut pandang yang berbeda. 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini sebagai salah satu bentuk lanjutan dari beberapa 

penelitian akademik terkait dengan permasalahan ini yang telah dikemukakan 

oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya adalah: 



9 

 

1. Ikke Agus Purwika Purba, (Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum, Universitas Andalas, 2016) Dalam Tesis yang berjudul 

“Penyelesaian Kredit Macet Jual Beli Sepeda Motor Bekas Dengan 

Angsuran Pada CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan” penelitian ini 

bersifat deskritif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang diharapkan 

mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh 

mengenai segala hal berhubungan dengan penyelesaian kredit macet jual 

beli sepeda motor bekas dengan angsuran pada CV. Sinar Jadi Kencana 

Motor Kota Medan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, 

penarikan sampel dengan random sampling dengan teknik pengumpulan 

data berupa data primer dan sekunder.  

Hasil penelitian menunjukkan Dengan hasil penelitian yaitu kreditur 

sebagai kreditur konkuren yang tidak diikat dengan jaminan fidusia dan 

tidak memiliki hak mendahului, proses penyelesaian kredit macet dengan 

pembebanan denda 0,5 % x bulan/hari. Hasilnya dalam penyelesaian kredit 

macet sepeda motor bekas pada CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan 

tersebut ditemukan kendala-kendala hukum yang mendasar yang dibuat 

oleh sepihak.10 

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Ikke Agus Purwika Purba 

memiliki kemiripan yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

                                                           
10 Ikke Agus Purwika Purba, "Penyelesaian Kredit Macet Jual Beli Sepeda Motor Bekas 

Dengan Angsuran Pada CV. Sinar Jadi Kencana Motor Kota Medan", Fakultas Hukum, Universitas 

Andalas, 2016. 
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yang mendasar pada penelitian lapangan (field research). Dari segi 

permasalahan yaitu sama-sama mengkaji persoalan kredit macet yang yang 

memiliki kecacatan hukum. Hanya saja penelitian tersebut lebih menyoroti 

dari segi undang-undang negara. Sedangkan penelitian ini dikaji 

berdasarkan hukum Islam dalam perspektif fikih empat mazhab. 

2. Jason Fredrick Siregar, (Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 

Universitas Indonesia, 2009) Dalam Tesis yang berjudul "Tanggung Jawab 

Deriksi Bank Atas Kerugian Bank Akibat Kredit Macet" Tesis ini 

membahas mengenai tanggung jawa direksi bank sebagai pengurus atas 

usaha bank, khususnya dalam hal penyaluran kredit perbankan. Perbankan 

memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional, 

yaitu sebagai penghimpun dana dan pengalokasian dana yang digunakan 

untuk menjalankan roda perekonomian baik secara mikro maupun makro.  

Masalah terbesar yang dihadapi oleh perbankan adalah kredit, 

masalah tersebut bertambah rumit sejalan dengan seringnya debitur-debitur 

bank mengalami kredit macet. Masalah ini sangatlah serius untuk 

diperhatikan, karena kredit macet merupakan salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi kondisi perekonomian bank, bahkan terkadang menjadi 

faktor utama dilikuidasinya sebuah bank. Oleh karena itu, bank sebagai 

most regulated industry, sangat ketat dalam mengatur usaha bank, 

khususnya mengenai penyaluran kredit bank.  

Dalam penyaluran kredit bank tersebut, bank dituntut untuk selalu 

menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang benar, 
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walaupun terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi di sisi 

lain, bank juga dihadapkan untuk dapat cepat dalam melakukan 

pertumbuhan ekonomi bank. Hal ini tentu saja menjadi suatu dilema bagi 

direksi bank. sebab direksi sebagai pengurus harian bank, selain harus 

berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Tetapi di sisi lain, direksi Juga 

dituntut untuk mengambil langkah dengan cepat dan tepat dalam 

menumbuhkan perekonomian bank.  

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian 

menyarankan bahwa regulator sebagai pencipta paraturan, diharapkan untuk 

terus memperketat peraturan perbankan Indonesia, khususnya dalam usaha 

bank menyalurkan kredit.11  

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Jason Fredrick Siregar,  

memiliki kemiripan yaitu sama-sama mengkaji persoalan kredit macet yang 

yang memiliki kecacatan hukum. Hanya penelitian tersebut lebih menyoroti 

persoalan hukum dari segi undang-undang negara dan pengaruhnya 

terhadap manajemen perbankan. Sedangkan penelitian ini dikaji 

berdasarkan hukum Islam dalam perspektif fikih empat mazhab. 

3. Ahmad Syarifudin, (Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) dalam tesis 

yang berjudul, "Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah (Analisis 

Putusan No.3/Pailit/2014/PN.SMG)", Penelitian ini fokus mengkaji putusan 

                                                           
11 Jason Fredrick Siregar, "Tanggung Jawab Deriksi Bank Atas Kerugian Bank Akibat Kredit 

Macet", Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009   



12 

 

pengadilan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG. yaitu, apakah putusan pailit 

No.3/PAILIT/2014/PN.SMG mempertimbangkan prinsip syari’ah yang 

termanifestasi di dalam Fatwa DSN khususnya yang berkaitan dengan akad 

murabahah? Serta bagaimanakah pemahaman hakim Pengadilan Niaga 

dalam menyelesaikan perkara kepailitan antara para pihak yang tunduk pada 

hukum ekonomi Syari’ah? 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ada dua yaitu bahan hukum primer yang berupa 

peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder 

yang terdiri dari publikasi hukum seperti buku-buku teks hukum, kamus-

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentarkomentar atas putusan 

pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan ekonomi syariah. Analisis 

yang digunakan terhadap bahan hukum yang ada dan juga untuk menjawab 

rumusan masalah bersifat deskriptif yakni peneliti menggambarkan putusan 

dan juga hasil wawancara untuk menjawab permasalahan yang diajukan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut kesimpulannya adalah: 1) 

Putusan perkara kepailitan No.3/PAILIT/2014/PN.SMG tidak 

mempertimbangkan sama sekali hukum Islam yang dalam hal ini 

termanifestasi di dalam Fatwa DSN-MUI. Namun bukan berarti putusan 

tersebut bertentangan dengan hukum Islam melainkan tidak terdapat 

perbedaan antara konsep utang, kreditor, dan jatuh tempo yang disyaratkan 

dalam undang-undang kepailitan dengan hukum Islam. 2) Secara umum 
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pemahaman hakim niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan ekonomi 

Syari’ah yaitu pertama, tidak ada perbedaan mendasar dari proses awal 

pendaftaran perkara sampai putusan antara perkara kepailitan ekonomi 

syariah dan kepailitan pada umumnya karena menggunakan undang-undang 

yang sama. Kedua, tidak ada perbedaan secara prinsip antara syarat-syarat 

kepailitan Undang-Undang Kepailitan dan Fatwa DSN-MUI khususnya 

yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.12 

4. Jurnal Perspektif Vol. 2 No. 2 Desember 2018,  tentang Analisis Hukum 

Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di 

Perbankan Syariah, ditulis oleh Vinna Sri Yuniarti. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor dan dampak dari adanya pembiayaan 

bermasalah di Perbankan Syariah; mekanisme penyelesaian pembiayaan 

bermasalah pada Perbankan Syariah; serta pengaturan dan relevansi hukum 

ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di 

Perbankan Syariah.  

Penelitian ini merupakan menggunakan metode yuridis normatif 

(legal research) yang merupakan penelitian yang difokuskan untuk 

mengkaji penerapan kaidahkaidah atau norma-norma yang ada dalam 

hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam 

penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor adanya 

                                                           
12 Ahmad Syarifudin, "Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah (Analisis Putusan 

No.3/Pailit/2014/PN.SMG)", Tesis Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017 
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pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal (kesalahan manajerial) 

dan eksternal (kesalahan debitur). Mekanisme penyelesaian pembiayaan 

bermasalah dapat diselesaikan secara alternative dispute resolution dan juga 

litigasi (diselesaikan oleh pengadilan). Sedangkan pengaturan Hukum 

ekonomi syariah terhadap upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah 

dapat dilakukan dengan cara tahkim, melalui qadhi, atau diselesaikan denga 

jalan al-ishlah.13 

5. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4, No. 2, Tahun 2018, yang ditulis 

Wiwit Putriawati, et al. tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik 

Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas di Dusun Cimanggu 

kabupaten Pangandaran, tepatnya di Desa Sidamulih. Penelitian ini 

didasarkan pada tiga pokok permasalahan, yaitu: Pertama, bagaimana 

pengaturan jual beli dalam fiqh muamalah. Kedua, bagaimana praktik jual 

beli sepeda motor tanpa identitas di Dusun Cimanggu. Ketiga, bagaimana 

tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli sepeda motor tanpa 

identitas di Dusun Cimanggu. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif 

analitis, yaitu meneliti pelaksanaan jual beli sepeda motor tanpa identitas di 

Dusun Cimanggu. Sedangkan teknik pengumpulan data ditempuh melalui 

kegiatan studi pustaka, dan wawancara, terutama dari kaidah hukum 

                                                           
13 Vinna Sri Yuniarti, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian 

Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah”, Jurnal Perspektif, Vol. 2 No. 2 Desember 2018,  

hlm. 215-243. 
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mu’amalah, yang pada akhirnya dapat menyimpulkan suatu hukum yang 

pasti terhadap objek yang dibahas.  

Hasil penelitian diperoleh bahwa jual beli sepeda motor tersebut 

tidak sah dan juga mempunyai dampak yang tidak baik bagi masyarakat, 

khususnya bagi pihak penjual dan pembeli sepeda motor. Adapun mengenai 

sepeda motor yang dijual adalah hasil sitaan leasing, yang tidak mempunyai 

BPKB, sedangkan STNK yang dimiliki merupakan identitas pemilik 

sebelumnya. Maka pelaksanaan jual beli motor tanpa identitas di Dusun 

Cimanggu menurut fikih muamalah adalah tidak sah. Hal ini disebabkan 

tidak terpenuhinya syarat (objek) jual belinya, yaitu tidak adanya 

kelengkapan surat-surat seperti STNK dan BPKB. Maka, jual beli tersebut 

dianggap tidak sah.14 

Penelitian yang ditulis oleh Wiwit Putriawati, et al. memiliki 

beberapa titik persamaan, di antaranya metodologi dalam pengambilan data 

berbasis pada pada penelitian lapangan (field research) dimana peneliti akan 

berangkat ke lokasi kejadian untuk mengadakan pengamatan tentang 

sesuatu fenomena dalam suatun keadaan alamiah. Dari segi permasalahan 

yaitu sama-sama mengkaji tentang praktik jual beli kendaraan bermotor 

tanpa identitas, baik dari pelaksanaan akad, pihak-pihak yang terkait dalam 

akad dan obyek barang yang digunakan dalam transaksi. Sementara titik 

                                                           
14 Wiwit Putriawati, et al, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan 

Bermotor Tanpa Identitas di Dusun Cimanggu kabupaten Pangandaran",  Jurnal Hukum Ekonomi 

Syariah, Volume 4, No. 2, Tahun 2018, hlm. 898-903. 
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perbedaan ke dua penelitaian ini terletak pada tempat penelitian serta model 

transaksi yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Putriawati, et 

al. berdasarkan pada kebiasaan yang terjadi di Dusun Cimanggu dimana 

masyarakat yang terlibat lebih karena alasan ekonomi yang kurang mampu 

sehingga mereka melakukan transaksi tersebut. 

6. Jurnal Ilmiah Privat Law Vol. V No. 1 Januari-Juni 2017 yang ditulis oleh: 

Muhammad Rio Ervandra Putra tentang Analisis Penyelesaian Kredit Macet 

Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di 

Kantor Pt Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta. Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak 

para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari 

Perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai pihak Penyedia Dana), dan 

Konsumen sebagai pihak pengguna dana (fund user). Perjanjian 

Pembiayaan Konsumen merupakan dokumen hukum utama yang dibuat 

secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam 

Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, 

maka akan berlaku sebagai Undang – Undang bagi pihak-pihak yaitu 

Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Konsumen Pasal 1338 KUH 

Perdata.   

Jurnal ini membahas tentang hal-hal yang menyebabkan kredit 

macet akibat debitur wanprestasi di PT AMF cabang Surakarta dan 

membahas hambatan dan upaya hukum apa saja yang dilakukan PT AMF 

cabang Surakarta dalam menyelesaikan Kredit Macet akibat debitur 
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wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Dalam 

kesimpulannya, Hal-hal yang menyebabkan kredit macet akibat debitur 

wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan yang pertama adalah pihak 

debitur yang dengan sengaja untuk memperlambat pembayaran angsuran, 

ada pula pihak debitur sebelum mengadakan perjanjian pembiayaan 

konsumen dengan PT AMF telah memiliki hutang dengan pihak lain. Yang 

kedua yaitu dana yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran 

pokok digunakan untuk keperluan lain yang berada diluar dugaan debitur. 

Bentuk wanprestasi yang dialami PT AMF adalah konsumen atau debitur 

tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam 

perjanjian pembiayaan konsumen. Selain itu konsumen tidak mampu 

menjaga atau merawat kendaraan roda empat terhadap kemungkinan rusak, 

hilang, maupun musnah. Terakhir adalah Konsumen mengalihkan barang 

tersebut kepada pihak lain.15  

7. Jurnal Islaminomic vol. V. No. 2, agustus 2016, tentang konsep jual beli 

dalam islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-

Fiqh ‘Ala al-Madahib al-Arba’ah), ditulis oleh Apipudin. Jurnal ini 

mencoba menganalisis pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-

Fiqh ‘Ala al-Madahib al-Arba’ah tentang bagaimana Abdu al-Rahman al-

Jaziri membangun argument dalam memutuskan konsep jual beli dalam 

Islam. Penelitian ini termasuk penelitian Kepustakaan (Library Reseach). 

                                                           
15 Muhammad Rio Ervandra Putra, “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Akibat Debitur 

Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Kantor Pt Arthabuana Margausaha 

Finance Cabang Surakarta”, Privat Law, Vol. V No. 1 Januari-Juni 2017, hlm. 113-123  
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Sumber primer dalam penelitian ini kitab Fikih Ala Mazahib al-Arba’ah 

karya Abdu al-Rahman al-Jaziri, dengan melakukan pendekatan deskriptif 

analisis.  

Seorang muslim wajib mengetahui konsep jual beli dalam Islam. 

Sebab kalau tidak, ia akan mudah terjebak pada perbuatan riba. Untuk itu 

para pemikir Islam (ulama fikih) berusaha menangkap pesan-pesan teks ke-

agamaan, khususnya yang berkaitan dengan konsep jual beli dalam Islam. 

Langkah-langkah yang ditempuh oleh para ulama fikih satu sama lain 

sangatlah berbeda. Silang pendapat antara ulama satu dengan yang lain 

biasa terjadi hingga melahirkan kelompok-kelompok (mazhab) fikih baik 

besar maupun kecil. Mazhab fikih yang populer di dunia ini terdiri dari 

empat hazhab; yaitu Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi), Imam Malik, 

Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbali). Empat kelompok 

besar ini masing-masing membangun metode untuk memutuskan sebuah 

hukum, khususnya jual beli dalam Islam. Pada penghujung tulisannya, 

peneliti menyimpulkan bahwa Konsep jual beli dalam Islam yang 

diutarakan oleh Abdu al-Rahman terdiri dari syarat dan rukun, baik 

menyangkut penjual dan pembeli, maupun barang yang diperjual belikan. 

Di antara rukun jual beli adalah sighat, aqid, dan ma’qud alih. Syarat dalam 
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sighat dapat dilakukan dengan perkataan atau tindakan, sementara aqid 

harus mumayyiz. Adapun ma’qud alaih harus suci dan jelas harganya.16 

8. Jurnal E-JRA Vol. 07 No. 12 Agustus 2018 tentang Pengaruh Kredit 

Bermasalah Dan Perputaran Kas Terhadap Likuiditas, ditulis oleh Eries 

Erviana dkk, dengan dilatarbelakangi fenomena kredit bermasalah. 

Sebagaimana diketahui bahwa kredit bermasalah akan mengurangi dan 

menurunkan jumlah kas yang ada di bank, karena jumlah arus kas yang 

seharusnya diterima yang berasal dari kredit yang diberikan dan atau surat-

surat berharga yang dimiliki (financial claims) misalnya obligasi tidak 

dibayar secara penuh. Pengaruh dari terjadinya kredit bermasalah yang 

menyebabkan semakin rendahnya tingkat perputaran kas karena 

penerimaan kas dari penyaluran kredit tidak dibayar secara penuh 

menyebabkan kas yang berada di Bank sangat sedikit. Keadaan seperti ini 

membuat Bank tidak lagi mampu bayar utang jangka pendeknya sehingga 

Bank tidak lagi dapat memenuhi likuiditasnya atau dalam keadaan tidak 

likuid.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena 

menggunakan data dalam bentuk angka. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa yang terdaftar 

dalam Bank Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan metode 

                                                           
16 Apipudin, “Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri 

dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madahib al-Arba’ah)”, Jurnal Islaminomic, Vol. V. No. 2, Agustus 

2016, hlm. 75-85. 
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purposive sampling, dimana terdapat 14 Bank Umum Swasta Nasional Non 

Devisa yang digunakan sebagai sampel yang diteliti. Metode pengumpulan 

data menggunakan metode dokumentasi. Alat analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit bermasalah (non 

performing loan) dan perputaran kas secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap likuiditas, dan perputaran kas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap likuiditas. Artikel ini memberi gambaran tentang dampak yang 

dialami sistem keuangan perbankan karena fenomena wanprestasi yang 

dilakukan debitur.17 

9. Jurnal manajemen Bisnis, Volume 3 No. 01, Edisi April 2013, tentang 

Analisis Penanganan Kredit Macet yang ditulis oleh Luluk Ambarsita. 

Dalam kehidupan sehari-hari kredit bukan merupakan barang asing bagi 

masyarakat. Kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat kota saja tetapi 

masyarakat pedesaan pun sudah sangat populer. Setiap kredit yang 

diberikan oleh Lembaga Keuangan Bank ataupun Lembaga Keuangan 

Bukan Bank mengandung resiko, sehingga perlu diminimalisir dengan cara 

yang lebih selektif dalam pemberian kredit karena bank memberikan 

kepercayaan pada debitur untuk mengembalikan uang yang diterima dari 

nasabah yang menyimpan uangnya di bank. 

                                                           
17 Eries Erviana. dkk, "Pengaruh Kredit Bermasalah Dan Perputaran Kas Terhadap 

Likuiditas", Jurnal Ilmiah E-JRA, Vol. 07 No. 12 Agustus 2018, hlm. 56-71 
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Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang 

disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit 

mengalami kebangkrutan atau merosot omset penjualannya. Penyebab 

lainnya disebabkan oleh kesalahan analisis yang dilakukan oleh bank. 

Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan 

dengan cepat oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet 

(Non Perfoming Loan) dan jika presentasenya sudah melampaui batas yang 

telah ditetapkan oleh Bank Indonesia akan mempengaruhi kesehatan dari 

suatu bank. 

Ruang lingkup penelitian ini fokus pada pemberian kredit yang 

meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah dan 

penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. Cabang Lamongan. Tujuan Penelitian untuk mengetahui untuk 

mengetahui gambaran tentang prosedur pemberian kredit, penyebab 

terjadinya kredit bermasalah, dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Lamongan. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah diskriptif karena sifatnya hanya menggambarkan 

tetang prosedur pemberian kredit, faktor-faktor penyebab kredit bermasalah 

dan penyelesaian kredit bermasalah pada BRI cabang Lamongan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab 

terjadinya kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Lamongan 

adalah lebih karena faktor ekstern BRI yaitu karena sebab yang berasal dari 

pihak debitur. Untuk kredit ritel sebagian besar disebabkan oleh karena 
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Debitur menyalah gunakan kredit, Debitur mempunyai itikat kurang baik, 

Debitur cedera janji.18 

10. Doktrina: Journal of Law, 1 (1) Juni 2018, tentang Tindakan Hukum yang 

Dilakukan oleh Debitur terhadap Kredit Sepeda Motor yang Macet, ditulis 

oleh Ismayani. Lembaga perkreditan di Indonesia mempunyai fungsi 

sebagai alat penggerak bagi kehidupan ekonomi rakyat. Dengan adanya 

Bank Perkreditan Rakyat, Rakyat Indonesia untuk berusaha meningkatkan 

taraf hidupnya. Dengan demikian bank merupakan salah satu alat yang 

menunjang keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. 

Bank sebagai lembaga keuangan, disamping memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, usaha pokok bisnisnya adalah 

memberikan pelayanan kredit kepada para nasabahnya. Dalam pelaksanaan 

pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya, bank wajib mematuhi 

kebijaksanaan perkreditan yang telah dibuat tersebut secara konsekuen dan 

konsisten. Apabila dalam pelaksanaannya ternyata bank memberikan kredit 

tidak sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkannya, 

maka Bank Indonesia akan memberikan sanksi yang mempengaruhi 

penilaian kesehatan bank dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami 

kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau 

                                                           
18 Luluk Ambarsita, “Analisis Penanganan Kredit Macet", Jurnal manajemen Bisnis, Volume 

3 No. 01, Edisi April 2013, hlm. 13-20. 
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karena kondisi di luar kemampuan debitur. Faktor-faktor penyebab dari 

kredit macet itu sendiri dapat disebabkan oleh pihak kreditur (bank) ataupun 

debitur (nasabah). Kesalahan dari pihak kreditur seperti keteledoran bank 

mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan; terlalu mudah 

memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas 

tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan; konsentrasi 

dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi; 

dan lain-lain. 

Sedangkan faktor yang disebabkan oleh debitur diantaranya 

menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya 

kondisi ekonomi umum atau bidang usaha dimana mereka beroperasi; 

adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnisperusahaan, atau karena 

kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani; problem 

keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau 

pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga 

debitur; dan sebagainya. Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit 

yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut: 

Rescheduling (Penjadwalan Ulang); Reconditioning (Persyaratan Ulang); 

Restructuring (Penataan Ulang); Liquidation (Liquidasi).19 

11. Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance Volume 1 Nomor 2, 

November 2018, The Effect Of Non Performing Financing Mudharabah 

                                                           
19 Ismayani, “Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Debitur Terhadap Kredit Sepeda Motor 

yang Macet”, Doktrina: Journal of Law, Vol. 1 No. 1, Juni 2018, hlm. 31-44 
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And Musyarakah And Ownership Of Banks On The Profitability Of Sharia 

Banks ditulis oleh Hamdi Agustin, dkk. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa pengaruh dari Non-Performing Financing (NPF) pembiayaan 

Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah dan kepemilikan bank terhadap 

profitabilitas pada bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan 

populasi sebanyak 13 bank syariah, namun karena keterbatasan 

kelengkapan data, maka sampel yang digunakan hanya 7 bank syariah pada 

periode 2012-2016.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Non Performing Financing 

(NPF) pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah memiliki 

pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah Non Performing Financing 

dan pembiayaan Musyarakah Non Performing Financing memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Hasil penelitian 

ini juga menunjukkan bahwa terdapat kredit macet yang dapat mengurangi 

profitabilitas bank syariah dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah 

meskipun jumlah pendanaannya sangat kecil dibandingkan dengan 

pembiayaan murabahah.  

Kondisi ini menunjukkan bahwa bank kehilangan peluang 

pendapatan (income) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi 

profitabilitas dan berdampak negatif terhadap profitabilitas bank. NPL di 

bank syariah menyebabkan bank harus memberikan penghapusan piutang 
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yang besar, sehingga kemampuan untuk memberikan kredit menjadi sangat 

terbatas dan jika tidak tertagih akan mengakibatkan kerugian.20 

12. Journal of Finance and Bank Management, June 2016, Vol. 4, No. 1, 

Determinants of Non-Performing Loans: Evidence from the Jordanian 

Banking Sector, ditulis oleh Khaled Subhi Rajha. Jurnal ini ditulis untuk 

mendeteksi faktor-faktor penentu kredit macet di bank-bank Yordania 

periode 2007-2012. Karena kredit macet di bank dapat dipengaruhi tidak 

hanya oleh faktor spesifik bank tetapi juga oleh faktor makro ekonomi, jadi 

penelitian ini menggunakan dua faktor utama; faktor ekonomi makro dan 

spesifik bank variabel. 

Dengan menggunakan regresi data panel, hasil penelitian ini 

melaporkan bahwa di antara faktor-faktor spesifik bank, NPL yang 

tertinggal dan rasio pinjaman total aset adalah faktor terpenting yang 

mempengaruhi kredit macet secara positif. Berbeda dengan bukti kajian 

internasional, hasil kami menunjukkan bahwa bank besar belum tentu lebih 

efektif dalam penyaringan pinjaman pelanggan bila dibandingkan dengan 

bank-bank yang lebih kecil. Sehubungan dengan dampak faktor ekonomi 

makro pada kredit bermasalah, ditemukan dalam penelitian ini bahwa 

pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kredit bermasalah. Krisis keuangan global menunjukkan 

efek positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah menunjukkan 

                                                           
20 Hamdi Agustin, dkk, “The Effect of Non Performing Financing Mudharabah And 

Musyarakah And Ownership of Banks On The Profitability of Sharia Banks”, Jurnal Tabarru’: 

Islamic Banking and Finance, Volume. 1, Nomor. 2, November 2018, hlm. 33-45. 
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tingginya kredit macet di Yordania. Karena itu, bank-bank Yordania harus 

lebih memperhatikan beberapa faktor penting ketika memberikan pinjaman 

agar dapat mengurangi risiko kredit. Di antaranya, bank tidak perlu 

memperluas portofolio pinjaman mereka dengan memperpanjang kredit ke 

pelanggan berisiko tinggi. Bank Sentral Yordania juga harus memperluas 

kerangka pemantauannya agar mencakup indikator kehati-hatian makro 

ekonomi seperti PDB (Produk Domestik Bruto) dan tingkat inflasi ketika 

menilai stabilitas dan kesehatan sistem perbankan.21 

E. Kerangka Teoritik 

Dalam bahasa Arab, jual beli biasa disebut dengan al-bai’, al-tijarah 

atau al-mubadalah. Menurut etimologi, kata al-bai’ bermakna jual, kebalikan 

dari lafazh Asy-Syira’ yang berarti beli.22 Dilihat dari segi bahasa, lafazh al-

bai’ merupakan bentuk mashdar; مَبْيعا-َبْيعا-يَبْيع-َباع-  yang mengandung tiga 

makna sebagai berikut: مَبادلة مال َبمال (Tukar-menukar harta dengan harta), 

لة شْيئ َبشْيئَبمقا  (Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu),  دفع عوض وأخذ ما

 Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan) عوض عنه

alat pengganti tersebut)23  

                                                           
21 Khaled Subhi Rajha, “Determinants of Non-Performing Loans: Evidence from the 

Jordanian Banking Sector”, Journal of Finance and Bank Management, June 2016, Vol. 4, No. 1, 

hlm. 125-136. 
22 Ibnu Manzhur, Lisan aI-’Arab, (Kairo: Dar aI-Ma’arif, t.th.), hlm. 427. 
23 Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, Al-Mausu’ah Al-Quwaitiyah Al-Fiqhiyyah, 

(Kuwait; Dar al-Salasil, 1404), jilid IX, hlm. 5. 
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Sedangkan definisi al-bai’ menurut terminologi diungkapkan oleh 

para ulama sebagai berikut: Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah saling 

tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya.24 Sebagian 

yang lain mendefinisikan bahwa jual beli merupakan kepemilikan harta 

dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada yang telah 

ditentukan.25 

Definisi lain diungkapkan oleh Malikiyah bahwa jual beli adalah akad 

saling tukar-menukar terhadap selain manfaat.26 Sementara itu, Syafi'iyah 

mendefisinikan jual beli adalah akad saling tukar-menukar yang bertujuan 

memindahkan kepemilikan barang atau kemanfaatan yang bersifat abadi.27 

Sedangkan dalam mazhab Hanbali, Ibnu Qudamah menggungkapkan 

bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan 

memindahkan kepemilikan.28 Dari semua definisi di atas dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan tukar 

menukar harta dengan harta dengan cara tertentu yang bertujuan untuk 

memindahkan barang.29  

                                                           
24 Ibnu Abidin, Radd al-Mukhta‘r ’ala al-Durri al-Mukhtar Syarh Tanwi'u aI-Abshar, 

(Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), juz. VII, hlm. 11. 
25 Ali Haidar, Durar aI-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 

2003 M/1423 H), jld. 1, hlm. 105. 
26 Ahmad bin Muhammad bin Ahmad aI-Dardir, Aqrabu aI-Masalik Ii Madzhab al-Imam 

Malik, (Nigeria: Maktabah Ayub, 2000 M/1420 H), hlm. 85. 
27 Syamsuddin Muhammad bin aI-Khatib al-Syarbiniy, Mughni Muhtaj Ila Ma'rifatil Ma'ani 

Al-Fadz Al-Minhaj, (Beirut; Dar al-Ma'rifah, 1997 M) Juz II, hlm. 6. 
28 Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni, (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), Juz. II, hlm. 

151. 
29 Enang Hidayat, Fiqih Jual beli, (Bandug; PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 12. 
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Dalam Islam, Jual beli akan dipandang sah bila terpenuhi segala 

rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Jika salah satu rukun atau syarat yang 

tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dianggap batal. Para ulama berbeda 

pandangan dalam menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam 

transaksi jual beli. Menurut pendapat ulama Mazhab Hanafiyah, rukun jual 

beli hanya ada satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul 

(ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab 

dan qobul.30 Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah 

kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, 

karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga 

tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu 

dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah 

pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam ijab dan 

qabul atau cara saling memberikan barang dan harga barang (ta’athi).31  

Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 

empat,32 yaitu: 

1) Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan 

pembeli). 

2) Ada shighat (lafal ijab dan kabul) 

3) Ada barang yang dibeli.  

                                                           
30 Abu Muhammad bin Ahmad Al-Ghitabi, al-Binayah Syarh Al-hidayah, (Beirut: Dar al-

Kutub al-Alamiyah, 2000), Jilid. 8, hlm. 4. 
31 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta; Gaya media pratama, 2007), hlm. 115. 
32 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Islam wa adillatuhu, (Damaskus; Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 

2005), Jilid V, cet. Ke-8, hlm. 3309.  
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4) Ada nilai tukar pengganti barang.  

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad dan barang yang 

dibeli, serta nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, 

bukan rukun jual beli.33 

Selain terpenuhi rukun, dalam jual beli juga harus diperhatikan 

syarat-syarat sahnya jual beli. Dalam pembahasannya, para ulama membagi 

syarat-syarat jual beli ke dalam beberapa bagian, pertama: syarat yang 

berhubungan dengan dua orang yang berakad ('aqidain, yaitu penjual dan 

pembeli).34  Kedua:  Syarat yang berhubungan dengan ma’qud ‘alaih atau 

mutsman (barang yang diperjualbelikan) dan tsaman (nilai tukar). Kaitannya 

dengan hukum jual beli motor kredit macet, maka syarat yang paling utama 

yang menjadi sorotan adalah status barang yang diperjuabelikan itu sendiri 

(ma’qud ‘alaih). Dalam pandangan Mazhab Hanafiyah, syarat-syarat yang 

berkaitan dengan ma’qud ‘alaih dirinci dalam tiga bentuk katagori: 

a) Syarat yang berhubungan dengan kokohnya akad ada empat macam: 

1) Harta yang menjadi objek akad ada ketika berlangsungnya akad. 

2) Harta tersebut bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan.  

                                                           
33 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalah,…, hlm. 71. 
34 Syarat pertama: Mumayyiz, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang 

yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya. Kedua: Tidak 

terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Ketiga: Tidak 

dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak 

merupakan salah satu rukun jual beli. Ali bin 'Abbas al-Hukmiy, Al-Buyu’ aI Manhiyy ’anha 

Nashshan fi al Syari'ah aI-Islamiyyah wa Atsar al-Nahy fiha min Haisu al Hurmah wa al Buthlan, 

(Makkah: Jami'at Ummu al-Qura, 1990 M), hlm. 21. 
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3) Harta tersebut mempunyai nilai. 

4) Harta tersebut terpelihara di tangan pemiliknya. 

b) Syarat yang berkaitan dengan sahnya akadnya ada lima: 

1) Ma’qud ‘alaih tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli seperti 

sifat dan jenisnya barang tersebut.  

2) Ma’qud ‘alaih tersebut bisa diserahkan ketika terjadinya akad. 

Maka tidak sah menjual ikan yang masih ada di kolam, burung 

yang ada di udara dan yang lainnya, karena hal tersebut 

mengandung unsur penipuan (dua syarat di atas berlaku secara 

umum dalam setiap akad jual beli). 

3) Harta yang diperjualbelikan milik penuh penjual atau seseorang 

yang diberi kuasa menjualnya seperti wakil dan waIinya. 

4) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diserahterimakan. 

5) Harta yang diperjualbelikan harus sama jenisnya jika harta 

tersebut bisa ditakar dan ditimbang. Hal ini khusus bagi harta 

ribawi. 

c) Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad ada satu, yaitu harta yang 

diperjualbelikan tidak berhubungan dengan hak orang lain (kepunyaan orang 

Iain). Apabila berhubungan dengan orang lain, maka harus ada izin darinya.35 

Sedangkan ulama Malikiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan 

dengan ma’qud ‘alaih menjadi lima, yaitu: 

                                                           
35 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Islam wa adillatuhu,..., Jilid V, hlm. 3352. 
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a) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci. Maka tidak sah 

menjualbelikan khamr (arak), darah, bangkai, babi, dan berhala. 

b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaatnya secara 

mutlak. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya 

seperti nyamuk, ular, tikus dan yang seumpamanya. 

c) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama.  

d) Harta yang diperjuaibelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad. 

e) Harta yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui).36 

Sementara ulama Syafi'iyah membagi syarat-syarat yang berkaitan 

dengan ma’qud ‘alaih menjadi empat, yakni sebagai berikut: 

a) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci. Karena itu, tidak sah 

menjual anjing, minuman keras dan barang-barang najis lainnya. 

b) Hendaknya barang bisa diserahkan saat transaksi terjadi. 

c) Harta yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan. 

d) Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui), diketahui jenis, 

jumlah dan sifatnya oleh kedua pihak. 

e) Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.37 

Tidak jauh berbeda dengan mazhab lainnya, para ulama Hanabilah 

membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan ma’qud ‘alaih sebagai 

berikut: 

                                                           
36 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Islam wa adillatuhu, .., Jilid V, hlm. 3356. 
37 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Islam wa adillatuhu, .., Jilid V, hlm. 3360. 
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a) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama. 

b) Harta yang diperjualbelikan itu harus dimiliki secara sempurna, tidak 

ada hak milik orang lain.  

c) Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad. 

d) Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui).  

e) Harganya sudah diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan 

pembeli) saat transaksi berlangsung. 

f) Terhindarnya barang, harga dan kedua belah pihak dari hal-hal yang 

menghalangi sahnya transaksi. Seperti unsur ribawi atau sesuatu yang 

dipersyaratkan.38 

Berdasarkan pendapat ulama tentang syarat-syarat yang berkaitan 

dengan ma’qud ‘alaih sebagaimana disebut di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Para ulama semua menyepakati tiga syarat berikut ini: 

a. Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh 

agama.  

b. Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan 

pembeli  

c. Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama.39  

                                                           
38 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Islam wa adillatuhu, .., Jilid V, hlm. 3362. 
39 Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, Al-Mausu’ah Al-Quwaitiyah Al-Fiqhiyyah, 

(Kuwait; Dar al-Salasil, 1404), jilid IX, hlm. 14. 
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2) Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan keberadaan ma’qud 

‘alaih milik sendiri sebagai syarat kesempurnaan akad. Sedangkan 

ulama lainnya menyatakan termasuk syarat sahnya.40 

3) Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat-syarat yang berhubungan 

dengan ma’qud ‘alaih semuanya mempunyai nilai yang sederajat. Bila 

tidak terpenuhi maka akad tersebut batal. Sedangkan Hanafiyah 

membagi syarat yang berhubungan dengan ma’qud ‘alaih tersebut 

kepada dua macam, yaitu:  

a. Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad. Keberadaan 

syarat ini menyebabkan akad dipandang sah, dan jika tidak ada, 

maka dipandang batal. 

b. Syarat yang berhubungan dengan sahnya akad, ketiadaan syarat ini 

menyebabkan akad dipandang rusak (fasad)41 

Definisi kredit macet atau problem loan sendiri adalah suatu 

keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu 

membayar kredit bank tepat pada waktunya. Kredit macet merupakan kredit 

bermasalah dimana debitur tidak mampu membayar minimum pembayaran 

yang telah jatuh tempo lebih dari tiga bulan. Suatu kredit digolongkan ke 

dalam kredit macet bilamana; tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, 

                                                           
40 Syarat ini ada kaitannya dengan jual beli seorang fudhuli, yaitu orang yang melakukan jual 

beli barang milik orang lain yang ada padanya. Dalam pandangan Mazhab Hanafiah dan Malikiyah, 

jual beli seperti ini dianggap sah tapi tertangguhkan sampai mendapatkan ridha dari pembeli. Bila 

pemilik barang tidak setuju dengan transaksi tersebut maka jual beli dianggap batal. Sedangkan 

dalam Mazhab Syafii dan Hanbali jual beli fudhuli dianggap sama sekali tidak sah dan tidak 

diperbolehkan. (Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Islam wa adillatuhu, .., Jilid V, hlm. 3339. 
41 Enang Hidayat, Fiqih Jual beli, (Bandug; PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 20. 
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kredit kurang lancar dan kredit diragukan; atau tidak dapat memenuhi 

kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan; atau  

penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah 

diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara 

(BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan 

asuransi kredit.42  

Sedangkan maksud Jual beli motor kredit macet adalah jual beli 

yang dilakukan oleh debitur dengan pihak lain terhadap motor yang belum 

selesai cicilan kreditnya tanpa sepengetahuan pihak leasing. Ada banyak 

kecacatan hukum dalam proses transaksi, di antaranya motor yang menjadi 

obyek transaksi diperoleh dengan cara yang tidak sah menurut syara’. 

Sebab, status motor yang menjadi obyek transaksi tersebut belum berpindah 

kepemilikannya secara penuh ke tangan Debitur karena tidak memiliki 

Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Selanjutnya dalam praktiknya 

ada pula unsur kesengajaan dari debitur yang melanggar akad janji yang 

disepakati bersama (wanprestasi). Motor yang dibeli secara kredit melalui 

leasing, sengaja diputuskan akad kreditnya secara sepihak. Kemudian motor 

tersebut dijual kembali kepada pihak lain dengan harga murah tanpa 

sepengetahuan kreditur.  

Dengan demikian, yang dinamakan kredit macet adalah suatu 

keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau 

                                                           
42 Siswanto Sutojo, Mengenai Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus, (Jakarta: 

Pustaka Binaman Persindo, 1997), hlm. 331. 
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seluruh kewajibannya kepada pihak leasing/bank seperti yang telah 

diperjanjikan. Maka status motor kredit macet, sejatinya belum berpindah 

hak kepemilikannya kepada debitur. Sehingga hukum transaksinya sama 

sebagaimana menjualkan barang hak milik orang lain tanpa adanya izin dari 

pemilik barang. Transaksi seperti ini dianggap batal dan tidak sah menurut 

ulama empat mazhab. Walaupun dalam praktiknya, pelaku bermaksud baik 

untuk menghacurkan sistem ribawi yang menzalimi rakyat miskin. Hal ini 

sesuai dengan kaidah yang ditetapkan para ulama bahwa, “Madharat tidak 

boleh dihilangkan dengan madharat lainnya”43 

F. Metode Penelitian 

1. Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian 

kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perwujudan perilaku yang dapat diamati.44 Dalam hal ini, 

peneliti berusaha terjun langsung di tengah-tengah komunitas para pelaku 

transaksi jual beli kredit motor di kota Surakarta untuk mengamati dan 

mendengar langsung kesaksian para pelaku. Kemudian mendeskripsikan 

fenomena tersebut dalam suatu tulisan yang berbentuk naratif.  

Laporan penelitian berisi kutipan-kutipan dari data atau fakta yang 

diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan memberikan 

                                                           
43 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, (Damaskus: Dar al-Qalam, T.t), hlm. 207 
44 Margono, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Penerbit Rineka Cipta, 2000), hlm. 36. 
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dukungan terhadap apa yang disajikan.45 Menggunakan pendekatan 

naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman 

tentang fenomena dalam suatu latar yang khusus.46 Kemudian penulis 

mencoba mengemukakan analisis hukum Islam berdasarkan perspektif ulama 

mazhab empat. 

2. Jenis Penelitian  

Penelitian ini  mendasarkan kepada penelitian lapangan (field 

research).  Field research adalah peneliti berangkat ke lokasi kejadian untuk 

mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan 

alamiah atau insiden.47 Penelitian ini dipusatkan pada fenomena yang terjadi 

di Surakarta Jawa Tengah.  

3. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis yaitu 

menggambarkan kondisi masyarakat secara lengkap dengan struktur, lapisan, 

dan berbagai gejala sosial dapat dilihat dari faktor-faktor yang mendorong 

terjadinya hubungan dan mobilitas sosial dan keyakinan-keyakinan 

masyarakat. Agama dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan itu 

dapat dijelaskan melalui pendekatan sosiologis.48 

                                                           
45 Djama’an Satori, Aan Komariah, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 

2012), hlm. 28.  
46 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif  dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 3. 
47 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2017), hlm. 23. 
48 Team penyusun, Pedoman Penulisan Tesis, (Surakarta; sekolah pasca sarjana Universitas 

muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm. 12. 
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Teori lain yang mendukung kajian ini adalah Teori Fenomenologi, 

yaitu pendekatan secara mendalam terhadap suatu fenomena yang menyita 

perhatian masyarakat luas karena keunikan dan kedahsyatan fenomena 

tersebut.49 Menurut Alfred Schutz, fenomenologi adalah studi tentang 

pengetahuan yang datang dari kesadaran atau cara kita memahami sebuah 

obyek atau peristiwa melalui pengalaman sadar tentang obyek atau peristiwa 

tersebut. Sebuah fenomena adalah penampilan sebuah obyek, peristiwa atau 

kondisi dalam persepsi seseorang, jadi bersifat subjektif.50  

Melalui pendekatan ini, peneliti akan berupaya untuk menemukan 

fakta secara utuh seputar fenomena transaksi jual beli motor kredit macet 

yang terjadi di kota Surakarta. 

4. Sumber Data 

Setiap penelitian memerlukan data karena data merupakan sumber 

informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah 

yang diteliti. Dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu 

orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik 

pertanyaan tertulis dan pertanyaan lisan.51 

                                                           
49 Team penyusun, Pedoman Penulisan Tesis, ..., hlm. 15. 
50 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: Rosda, 2008), Hlm. 63. 
51Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 129. 
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Sumber data dalam suatu penelitian sangat penting perannya yaitu 

untuk menentukan tingkat keberhasilan peneliti dalam menganalisa fenomena 

transaksi jual beli kredit macet dan implementasi hukumnya di Surakarta 

Jawa Tengah menjadi tujuan pelitian ini, hal ini dimaksudkan agar dapat 

menghasilkan penelitian yang benar-benar sah dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu: 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 

subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut 

juga dengan data tangan pertama.52  Data tersebut dapat diperoleh dari 

masyarakat Surakarta Jawa Tengah 

b. Sumber data sekunder. 

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat 

pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek 

penelitiannya.53 Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  

perpustakaan  yang dilaksanakan  dengan  cara  membaca,  menelaah,  dan  

mencatat  sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, 

kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.54 

 

 

                                                           
52 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91. 
53Ibid., hlm. 91. 
54 Tatang  M.  Amirin,  Menyusun  Rencana  Penelitian,  (Bandung,  Sinar  Baru, 1991),  hlm. 

132. 
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5. Obyek dan Subyek Penelitian. 

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Surakarta Jawa Tengah. 

Adapun yang menjadi subjek penelitiannya adalah masyarakat Surakarta 

yang terlibat dalam proses transasksi jual beli motor kredit macet.   

6. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.55 Dalam 

pengumpulan data sebagai bahan penulisan proposal tesis ini diperlukan 

adanya metode–metode yang efektif dan efisien, sebab metode memegang 

peranan penting. Metode pengumpulan data adalah alat pada waktu penelitian 

menggunakan suatu metode. Penelitian ini akan menggunakan beberapa 

metode antara lain: 

a. Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau 

gejala yang tampak dan obyek penelitian.56 Observasi juga diartikan 

sebagai suatu aktifitas yang sempit, yakni memperhatikan dengan 

menggunakan mata.57 Sehingga yang dimaksud observasi dalam penelitian 

                                                           
55 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2007), hlm. 308. 
56Afidudin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 

2009), hlm.134. 
57Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik...,hlm. 156. 
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ini adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek 

penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat di mana suatu 

peristiwa, keadaan atau situasi yang sedang terjadi pada sebagian 

masyarakat muslim kota Surakarta dalam melakukan transaksi jual beli 

motor kredit macet 

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung di tengah-

tengah masyarakat kota Surakarta dengan cara mengamati dan mendengar 

pembicaraan mereka di pusat-pusat perkumpulan mereka, seperti di 

masjid, majelis ta’lim, pasar, warung, angkringan dan sebagainya. 

b. Metode Wawancara 

Metode wawancara atau interview adalah suatu percakapan, tanya 

jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik 

dan diarahkan pada suatu maslah tertentu sesuai dengan perjanjian 

sebelum.58 Dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviwer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee)yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.59 Wawancara itu digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

                                                           
58Ahmad Usman, Mari Belajar Meneilti, (Yogyakarta:Genta Press, 2008),  hlm. 286. 
59Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif..., hlm.186. 
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respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak secara terstruktur dan dapat dilakukan melalui 

tataap muka (face to face), maupun dengan menggunakan telepon. 

Menurut Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara.60Interview digunakan oleh 

peneliti untuk menilai keadaan seseorang misalnyya mencari data tentang 

variable latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap 

terhadap sesuatu. Sedangkan pengertian wawancara yang dikemukakan  

oleh Afifudn dan Ahmad Saebani adalah metode pengambilan data dengan 

cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau 

responden. Caranya adalah dengan bercaka-cakap secara tatap muka.61 

Dengan interview bagi peneliti bertujuan untuk memperoleh data 

yang dapat diolah untuk memperolah generalisasi atau hal-hal yang 

bersifat umum yang menunjukan situasi-situasi yang lain. Sekalipun 

keterangan yang diberkan oleh informan yang bersifat pribadi dan 

subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menemukan prinsip yang lebih 

obyektif. Informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini 

adalah warga muslim di Surakarta Jawa Tengah. Metode wawancara di 

gunakan untuk mengetahui secara mendalam tentang praktek jual beli 

kredit macet pada masyarakat Surakarta Jawa Tengah. 

c. Metode Dokumentasi 

                                                           
60Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik...,hlm.155. 
61Ibid., hlm. 156. 



42 

 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkripsi, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda 

dan lain sebagainya62. Metode dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data tentang lokasi penelitian, keadaan masyarakat, dan 

budaya yang berlaku pada lokasi penelitian. Ahli lain menjelaskan bahwa 

dokumentasi asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis di 

dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya. Metode dokumentasi 

digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data tentang keadaaan 

implementasi akad jual beli kredit macet dalam pandangan empat mazhab 

di Surakarta Jawa Tengah.  

7. Validitas Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada 

uji validitas dan reliabilitas merupakan derajat ketepatan antara data yang 

berada pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Sedangkan reliabilitas, berkenaan dengan derajad konsistensi dan 

stabilitas data atau temuan.63 Reliabilitas yang dipakai adalah keakuratan, 

yakni penyesuaian antara hasil penelitian dengan kajian pustaka yang telah 

dirumuskan. 

 

                                                           
62Ibid., hlm. 157. 
63Ibid., hlm. 163. 
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8. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyususun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.64 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya penuh. 

Secara umum proses analisis data mencakup: reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan.65 

a. Reduksi data (data reduction)  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin 

lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, 

kompleks dan rumit. Dibutuhkan analisis data secara cepat dan tepat melalui 

reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat 

                                                           
64Ibid., hlm. 334. 
65 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), hlm. 246. 
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dibantu dengan peralatan eletronik seperti computer mini, dengan 

memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.66 

Reduksi data dilakukan atas dasar rumusan masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini, yaitu praktik jual beli motor kredit macet terjadi di 

Kota Surakarta ditinjau dalam perspektif imam mazhab empat. 

b.  Penyajian data (data display) 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan 

Huberman (1984) menyatakan “the most frequent form of display in the 

pass has been narrative text.” Paling sering data yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yg bersifat naratif.  

Mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang 

akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. “looking at displays help us to understand what is 

happening and to do something-further analysis or coution on that 

understanding” Miles dan Huberman juga disarankan dalam melakukan 

display data, selain dengan teks yang naratif, juga berupa grafik, matrik, 

network (jejaring kerja) dan chart.67 

Data yang berkaitan dengan praktik jual beli motor kredit macet 

terjadi di Kota Surakarta ditinjau dalam perspektif imam mazhab empat 

                                                           
66 Ibid., hlm. 247. 
67 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif ….. hlm. 249. 



45 

 

diperoleh dari penelitian, disajikan dalam bentuk uraian naratif atau teks, 

gambar, table, matrik, dan grafik. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian kualitatif ini, mungkin untuk menjawab 

rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak dari awal, tetapi juga 

mungkin tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara 

dan akan berkembang ketika peneliti berada pada saat turun penelitian 

dilapangan.  

Penarikan kesimpulan ditarik berdasarkan data yang telah terkumpul 

dan rumusan masalah yang ditentukan mengenai praktik jual beli motor 

kredit macet terjadi di Kota Surakarta ditinjau dalam perspektif imam 

mazhab empat. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian kualitatif 

berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan proposal tesis adalah suatu cara untuk 

menguraikan hal-hal yang dianggap penting dalam mengolah dan menyusun 

pembahasan yang ada di dalamnya. Hal ini dilakukam untuk menghindari 

berbagai kesalahpahaman dan kekurangan dalam memahami maksud dibalik 

penyusunan proposal ini. Adapun sistematika pemetaan pembahasan dalam 

proposal ini sebagai berikut:  
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BAB I Pendahuluan; Pembahasan dalam bab ini adalah Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, 

Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II Landasan teori; memuat gambaran teori secara umum yang 

berhubungan dengan konsep Jual beli motor kredit macet. Adapun teori-teori 

tersebut antara lain teori jual beli: Pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan 

syarat-syarat jual beli. Teori kepemilikan: pengertian kepemilikan, sebab-sebab 

kepemilikan dan sebagainya. Asas perjanjian (akad) dalam hukum Islam; 

Definisi akad, macam-macam akad dan asas-asas dalam perjanjian hukum Islam. 

Kemudian berlanjut pada pengertian kredit, unsur, prinsip, prosedur, 

penggolongan dan faktor kredit macet serta wanprestasi.  

BAB III berisi tentang bagaimana praktik jual beli motor kredit macet 

terjadi di Kota Surakarta serta apa motivasi penggerak hingga praktik jual beli 

motor kredit macet ini eksis di sebagian kalangan laskar muslim di Kota 

Surakarta  

BAB IV Analisis Data. Pembahasan dalam bab ini meliputi analisis data 

yang berhubungan dengan implementasi akad jual beli motor kredit macet di 

sebagian masyarakat Kota Surakarta serta bagaimana penyelesaian hukumnya 

dalam tinjauan hukum Islam menurut perspektif mazhab empat. 

BAB V Penutup: Bab ini menguraikan kesimpulan hasil dari penilitian, 

implikasi dan saran dari peneliti terhadap pihak-pihak terkait dengan penelitian. 

 

 


