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ABSTRAK 

SERLI, 105251109218, 2022, Tinjauan hukum islam terhadap konsep sewa 

menyewa pada kontrakan (Kos putri pondok 55 Kota Makassar). Dibimbing oleh 

Muhammad Ridwan dan hasanuddin. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan bertujuan untuk 

mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Perjanjian Sewa Menyewa 

Pada Kontrakan (Kos Putri Pondok 55 Kota Makassar) Yang berlangsung selama 

1 bulan mulai dari Maret 2022 sampai April 2022. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara dengan teknik bebas terpimpin dan dokumentasi. 

Wawancara dilakukan kepada Ibu Sitti selaku pemilik Kos. Kakak  Nur fitrani, 

Israwati, hardianti, Mega, Kasma, Wita, Ani, selaku penyewa kos. Dokumentasi 

bersumber dari buku maupun data yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam 

Dalam Konsep Sewa Menyewa Kontrakan. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukan bahwa sistem kerjasama pemilik kos dan penyewa di Pondok 55 

Kota Makassar berlangsungnya akad sewa menyewa ini terbilang sudah sesuai 

dengan hukum islam, namun dalam beberapa hal terdapat sesuatu yang sepertinya 

harus ditambahkan demi tercapainya prinsip syariah secara uutuh, seperti 

membuat perjanjian tertulis dalam perjanjian awal dan lain sebagainya. 

Kata kunci:Akad, Sewa menyewa, Bisnis Rumah Kontrakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

ABSTRACT 

 

Serli, 105251109218, 2022, Overview of Islamic law on the concept of leasing on 

a lease (Kos Putri Pondok 55 Makassar City). Supervised by Muhammad Ridwan 

and Hasanuddin. 

This study uses a qualitative method, with the aim of knowing the Islamic Law 

Review of the Concept of a Lease Agreement on a Rent (Kos Putri Pondok 55 

Makassar City) which lasts for 1 month starting from March 2022 to April 2022. 

Data collection techniques were carried out through interviews with free 

techniques. guided and documented. Interviews were conducted with Mrs. Sitti as 

the owner of the boarding house. Sisters Nur fitrani, Israwati, Hardianti, Mega, 

Kasma, Wita, Ani, as the tenants of the boarding house. Documentation is sourced 

from books and data related to the Review of Islamic Law in the Concept of 

Leases to Rent. Based on the results of the study, it shows that the cooperative 

system of boarding house owners and tenants at Pondok 55 Makassar City, the 

implementation of this lease agreement is considered to be in accordance with 

Islamic law, but in some cases there are things that seem to have to be added in 

order to achieve sharia principles as a whole, such as making a written agreement 

in initial agreement and so on. 

Keywords: Contracts, Rent, Rented House Business. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok 

yang sangat penting bagi setiap manusia. Sebab tempat tinggal merupakan 

untuk berteduh ketika hujan maupun panas. Selain itu, rumah juga untuk 

menyimpan barang-barang serta harta benda.
1
 

Begitu juga dengan Islam telah mengajarkan tentang hifz al-nafs, yang 

artinya menjaga diri. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti 

membutuhkan tempat tinggal, terutama bagi mereka yang merantau baik 

dalam mencari pekerjaan maupun ilmu. Maka dengan cara mencari tempat 

tinggal saat menempuh ilmu ataupun pekerjaan maka hal tersebut termasuk 

dalam hifz alnafs.
2
 

Namun demikian, tidak semua manusia mampu memenuhinya dengan 

memiliki rumah sendiri. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan primer itu 

disebabkan kondisi ekonomi dan biaya pembuatan rumah yang mahal. Maka 

sewa rumah sebagai salah satu alternatif untuk orang yang belum memiliki 

tempat tinggal.
3
 

Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial selalu 

membutuhkan dan memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, artinya kehidupan manusia merupakan suatu kesatuan 

                                                           
1
Ridwan, Fiqh Perburuan (Purwokerto: STAIN Press, 2007), h 53.  

2
Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h 126-128 

3
Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2010), h 277. 
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hidup yang bersama-sama dan membutuhkan timbal balik. Dalam rangka 

membantu dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara ekonomis, maka 

muncullah muamalah seperti: jual beli, pinjam meminjam, sewa-menyewa (al-

Ijarah) dan lain-lain. Baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kemaslahatan umum.
4
 

Ijarah merupakan kegiatan pengambilan manfaat suatu barang. Dalam 

hal ini barang tidak berkurang, Namun hanya berpindah manfaat dari benda 

yang di sewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti 

kendaraan, rumah, tanah juga dapat berupa pekerja.
5
 

Akad ijarah ini termasuk salah satu dari bentuk kegiatan muamalah 

dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak 

atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Istilah ini didefinisikan sebagai 

“akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah 

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
6
 

Sewa-menyewa sendiri juga banyak di lakukan oleh setiap individu 

maupun kelompok untuk membangun bisnis usaha yang mempraktekkan sewa 

menyewa di dalamnya. Antara lain, seperti sewa-menyewa lahan, sewa-

menyewa alat kebutuhan, begitu pula dengan sewa-menyewa tempat tinggal. 

Hal tersebut menimbulkan akad ijarah, dimana pihak penyewa di wajibkan 

memberi upah dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh penyedia 

                                                           
4
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 13, terjemah Muhammad Thalib, (Bandung: Al Ma‟arif, 

1990) h 15 
5
Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafindo, 1996), h 52. 

6
Saparuddin Siregar, Akuntasi Perbankan Syariah Sesuai Papsi 2013, (Medan: FEBI UIN-

SU Press, 2015), h 227 
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persewaan. Dengan demikian, pihak penyewa dapat menggunakan barang 

maupun jasa yang telah disewa.
7
 

Seperti halnya, sewa menyewa tempat tinggal. Tempat tinggal 

merupakan kebutuhan primer, dimana setiap manusia membutuhkan tempat 

tinggal untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai tempat berteduh demi 

kenyamanan. Oleh karena itu tempat tinggal merupakan kebutuhan penting 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal tersebut menjadi peluang bisnis bagi 

pihak individu maupun kelompok yang memulai usaha sewa-menyewa tempat 

tinggal.
8
 

Sebagaimana yang biasa sudah terjadi di kota Makassar, bisnis Sewa 

menyewa kontrakan merupakan ladang bisnis yang menjanjikan, hal tersebut 

menjadi peluang bisnis bagi individu maupun kelompok, untuk mendirikan 

jasa tempat tinggal/kontrakan, guna menyikapi banyaknya warga pendatang 

yang membutuhkan tempat tinggal di Kota Makassar. 

Banyaknya para pendatang menetap maupun sementara sangat 

mempengaruhi pelaksanaan kegiatan sewa-menyewa ini, jumlah para 

pendatang yang banyak serta beraneka ragam ini akan menjadikan atau 

menimbulkan akibat dari praktek sewa-menyewa di kota Makassar ini. Dan 

salah satu contoh aktifitas sewa menyewa yang umum dijumpai di kalangan 

masyarakat kota Makassar itu sendiri yaitu jasa sewa kontrakan. 

Persoalan di atas perlu di teliti, sebab dalam muamalah sewa-menyewa 

di lakukan dengan prinsip keadilan untuk menghindari unsur-unsur 

                                                           
7
Yazid Muhammad, Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyas, 2017), h 2 

8
Muhammad Ardi. Desain Rumah Tinggal (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2017), 

h 4 
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penganiayaan atau kerugian terhadap kedua belah pihak, karena dalam Islam 

mengajarkan dalam bermuamalah untuk selalu bersikap jujur, adil dan dengan 

cara yang baik serta melarang dalam cara yang tidak sesuai dengan ajaran 

Islam. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 233 

آْ ٰاتَْيتُْن بِاْلَوْعُشْوِفِۗ َواِْى  ا اَْوََلدَُكْن فَََل ُجٌَاَح َعلَْيُكْن اِرَا َسلَّْوتُْن هَّ َ اََسْدتُّْن اَْى تَْستَْشِضعُْىْٓ َواتَّقُىا ّٰللاه

َ بَِوا تَْعَولُْىَى بَِصْيش   ا اَىَّ ّٰللاه  َواْعلَُوْىْٓ

Terjemahannya: 

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 

yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah 2:233).
9
 

 

Dengan demikian surah Al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar di 

jadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Dalam periwayatan 

tentang al-sewa-menyewa, sering kali terkait dengan beberapa aspek hukum 

muamalah lainnya, yang di mana segala aturan agama yang mengatur 

hubungan sesama manusia, dan antara manusia, dan alam sekitarnya, tanpa 

memandang agama atau asal usul kehidupan.
10

 

Sewa-menyewa yang di lakukan membawa manfaat bagi kedua belah 

pihak atau tidak merugikan. Aktifitas sewa-menyewa juga harus di landasi 

oleh rasa saling rela atau ikhlas. Sebab Islam mengajarkan agar saling tolong-

menolong dalam berbuat kebaikan dan bukan pada perbuatan yang merugikan 

orang lain.
11

 

                                                           
9
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, (Jakarta:Yayasan 

Penterjemah/Penafsir Al-Qur‟an), h. 37 
10

Yazid Muhammad, Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyas, 2017), h 2 
11

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: 

Sinar Grafindo, 1996), Cet. II, h 53. 
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Pada praktek sewa menyewa ini nyatanya tidak semudah yang di 

pikirkan, akan tetapi dalam praktek sewa menyewa, hendaknya sangat di 

perlukan dan di pahami isi dari perjanjian tersebut sehingga mendapatkan 

persetujuan oleh kedua belah pihak. Jika suatu perjanjian ini di langgar, perlu 

di selesaikan dengan pertimbangan dari berbagai aspek. Pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi pada praktik sewa menyewa kontrakan ini, pada 

umumnya terjadi karna peraturan yang telah dibuat oleh pemilik dilanggar 

oleh pengguna jasa kontrakan atau konsumen. Diantaranya seperti; telat 

pembayaran kontrakan, memindah alihkan sewa kontrakan kepada pihak lain, 

dan beberapa pelanggaran lainnya. 

Sesuai dengan uraian di atas, penulis mencoba untuk mendalami 

permasalahan yang ada dalam praktek sewa menyewa kontrakan di kota 

Makassar, terkait bagaimana status hukumnya menurut Hukum Ekonomi 

Syariah. Oleh karena itu penulis akan menuangkan dalam skripsi ini dengan 

judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Perjanjian Sewa 

Menyewa Kontrakan Di Kota Makassar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, maka 

dapat di rumuskan beberapa rumusan masalah Antara lain:  

1. Bagaimanakah Konsep Perjanjian Sewa Menyewa Kontrakan di Kota 

Makassar? 

2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Perjanjian Sewa 

Menyewa Kontrakan di Kota Makassar? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang di rumuskan di atas, maka adapun 

tujuan yang ingin di capai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk Mengetahui Konsep Perjanjian Sewa Menyewa Kontrakan Di Kota 

Makassar 

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Perjanjian 

Sewa Menyewa Kontrakan di kota Makassar. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka bagi 

para pembaca khususnya dalam hal pegembangan ilmu. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pelajar/Mahasiswa 

 Mengetahui pentingnya konsep sewa menyewa perjanjian 

kontrakan yang islamiah guna sebagai pembelajaran hukum ekonomi 

syariah. 

b. Bagi Penyewa Kontrakan 

 Bagi penyewa kontrakan di harapkan dapat di jadikan sebagai 

tolak ukur untuk mematuhi syarat dalam menyewa kontrakan. 

c. Bagi Unismuh 

 Dari hasil penelitian di harapkan dapat memberi sumbangsi 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah agar 

dapat di jadikan referensi penelitian.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Konsep Perjanjian Sewa Menyewa Kontrakan Di Kota Makassar 

1. Pengertian Perjanjian (Akad) 

Perjanjian atau akad sering di sebutkan ketika sedang melakukan 

transaksi dalam bermuamalah, „aqad menurut bahasa mempunyai 

beberapa arti, antara lain yaitu mengikat, sambungan, dan janji. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an yang berbunyi: 

ًْعَاِم اَِلَّ َها يُتْٰلى َعلَْيُكْن َغْيَش ُهِحلِّى ٰيْٓاَيَُّها الَِّزْيَي ٰاَهٌُ  ا اَْوفُْىا بِاْلعُقُْىِدِۗ اُِحلَّْت لَُكْن بَِهْيَوةُ اَْلَ ْىْٓ

َ يَْحُكُن َها يُِشْيذُ  ًْتُْن ُحُشم ِۗ اِىَّ ّٰللاه ْيِذ َواَ  الصَّ

Terjemahnya: 

”Wahai orang-orang yang beriman, Penuhilah janji-janji. Hewan 

ternak di halalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, 

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram 

(haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai 

dengan yang Dia kehendaki”(Q.S.Al-Maidah 5:1).
12

 

 

Secara termonologi, perjanjian (akad) didefinisikan sebagai 

pertalian atau perikatan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak 

syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan.
13

 

Akad (ikatan, keputusan, atau penguat) atau perjanjian, 

kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang 

terbingkai dengan nilai-nilai syariah.
14

 

                                                           
12

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan 

Penterjemah/Penafsir Al-Qur‟an), h 106 
13

Ma‟ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), 

H. 284 
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Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang terjad 

tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, 

seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua belah 

pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, wakalah dan gadai.
15

 

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan 

penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan 

kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dalam berpengaruh pada 

sesuatu.
16

 

Dari definisi-definisi di atas yang dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara 

satu orang atau beberapa orang deng seseorang atau beberapa orang 

lainnya untuk melakukan perbuatan tertentu. 

2. Rukun dan Syarat Perjanjian (Akad) 

a. Rukun Perjanjian (Akad) 

Menurut para ahli-ahli hukum Islam kontenporer, rukun yang 

membentuk akad itu ada empat, yaitu:
17

 

1) Para pihak yang membuat akad. 

2) Pernyataan kehendak para pihak. 

3) Objek akad. 

4) Tujuan akad 

                                                                                                                                                               
14

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), H. 71 
15

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), H. 72 
16

Ascarya, Akad Dan Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cet. 

Ketiga), H. 35 
17

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), H. 

96 
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b. Syarat Perjanjian (Akad) 

Syarat dalam aka dada empat, yaitu:
18

 

1) Syarat berlakunya akad, yaitu bukan sesuatu yang diharamkan dan 

memiliki manfaat. 

2) Syarat sah akad, yaitu syarat yang diperlakukan secara syariah agar 

akad berpengaruh. Yaitu tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya 

dalam akad yaitu, ketidakjelasan jenis yang menyebabkan 

pertengkaran, adanya paksaan, membatasi kepemilikan suatu 

barang, terdapat unsur penipuan, dan terdapat bahaya dalam 

pelaksanaan akad. 

3) Syarat terealisasinya akad (nafidz), yaitu akad adanya kepemilikan 

terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad baik 

secara langsung maupun perwakilan dan pada barang atau jasa 

tersebut tidak ada hak orang lain. 

4) Syarat lazim, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak 

ada cacat. 

c. Macam-Macam Perjanjian (Akad) 

Macam-macam akad yaitu terdiri dari:
19

 

1) Segala macam pertukaran misalnya jual beli, pinjam meminjam, 

sewa menyewa, upah, perkawinan, kongsi dan lain-lain. 

2) Memberi dengan suka rela misalnya sedekah, wasiat, hibah, 

meminjamkan, wakaf, dan lain-lain. 

                                                           
18

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), H. 75 
19

Ibrahim Lubis, Pengantar Ekonomi Islam 2, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), H. 324 
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3) Menyerahkan hak misalnya mewakilkan. 

4) Mengurangi hak misalnya melepaskan perwakilan, kongsi, 

memberi jaminan dan lain-lain. 

 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Perjanjian Sewa Menyewa 

Kontrakan Di Kota Makassar 

1. Pengertian Ijarah 

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu 

tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah adalah transaksi sewa 

menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam 

waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dalam fiqih 

muamalah, sewa-menyewa disebut dengan kata ijarah. Ijarah berasal dari 

kata “al-ajruh” yang secara bahasa berarti “aliwaddhu” yaitu ganti. 

Sedangkan menurut istilah syara‟, ijarah ialah suatu jenis akad untuk 

mengambil manfaat dengan jalan pengganti.
20

  

Lafal ijarah dalam bahasa arab berati upah, sewa, jasa atau 

imbalan. Dalam artian yang luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi 

penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah 

tertentu. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam 

memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewamenyewa, kontrakan 

atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.
21

 

                                                           
20

Sayid Sabiq, Fiqih Sunah, Jilid 13, terjemah Muhammad Thalib, (Bandung: Al Ma‟arif, 

1990), h 15  
21

Nurul Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h 228 
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Secara terminologi, ada beberapa definisi al-ijarah yang di 

kemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi‟iyah, sewa menyewa 

(ijarah) adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
22

 Menurut 

Hanafiyah bahwa sewa menyewa (ijarah) adalah akad untuk 

membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu 

zat yang disewa dengan imbalan.
23

 Sedangkan ulama Malikiyah dan 

Hanabilah, sewa menyewa (ijarah) adalah menjadikan milik suatu 

kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain 

itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah 

mengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang 

ada manfaat dari barang.
24

 

Menurut Syafi‟i Antonio, sewa menyewa (ijarah) adalah akad 

pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
25

 

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, alijarah 

syirkah mengemukakan, sewa menyewa (ijarah) secara bahasa berarti 

balasan atau timbangan yang di berikan sebagai upah atas pekerjaan. 

Secara istilah ijarah berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau 

pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya 

                                                           
22

Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 121  
23

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 114 
24

Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 122 
25

Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syari‟ah Dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press, 

Jakarta, h. 177 
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menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, 

menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.
26

  

Menurut Gufron A. Mas‟adi dalam bukunya Fiqh muamalah 

kontekstual mengemukakan, sewa menyewa (ijarah) secara bahasa berarti 

upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi 

yang memperjual belikan suatu harta benda.
27

 

Menurut Helmi Karim, ijarah secara bahasa berarti upah atau ganti 

atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang 

meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan 

atau upah karena melakukan aktifitas. Dalam arti luas, ijarah bermakna 

suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan 

memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan 

menjual manfaat suatu benda, bukan menjual lain dari suatu benda itu 

sendiri.
28

 

Dari beberapa definisi di atas dapat di simpulkan bahwa pada 

dasarnya tidak ada perbedaan yang berprinsip di antara para ulama dalam 

mengartikan ijarah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan 

imbalan, atau pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas 

                                                           
26

 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah, Al-ma‟rif, 

(Bandung, 1995), h. 24 

27
Gufron A.Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), h. 181 
28

Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 113 
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waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tampa di ikuti dengan 

pemindahan kepemilikan barang.
29

 

2. Dasar Hukum Ijarah 

Hukum ijarah dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks 

Al-Qur‟an, hadist-hadist Rasulullah, dan Ijma‟ ulama fikih sebagai 

berikut:  

a. Berdasarkan Al-Qur‟an 

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam QS. Al-baqarah (2: 

233) 

ا  آْ ٰاتَْيتُْن بِاْلَوْعُشْوِفِۗ َواِْى اََسْدتُّْن اَْى تَْستَْشِضعُْىْٓ اَْوََلدَُكْن فَََل ُجٌَاَح َعلَْيُكْن اِرَا َسلَّْوتُْن هَّ

َ بَِوا تَْعَولُْىَى بَِصْيش   ا اَىَّ ّٰللاه َ َواْعلَُوْىْٓ   َواتَّقُىا ّٰللاه
Terjemahannya: 

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang 

patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah (02) : 233)
30

 

 

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang 

memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam 

hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang di 

kerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang 

yang di pekerjakannya. Dengan demikian surat Al-Baqarah ayat 233 

merupakan dasar yang dapat di jadikan landasan hukum dalam 

persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat tersebut di terangkan 

bahwa memankai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, 

                                                           
29

Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media, 2011), h 247 
30

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan 

Penterjemah/Penafsir Al-Qur‟an), h. 37 
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oleh karena itu harus di berikan upah atau pembayarannya sebagai 

ganti dari sewa jasa tersebut.
31

  

Selanjutnya dalam QS.Az-Zukruf 43:32 Allah SWT berfirman : 

ًْيَۙا َوَسفَْعٌَا بَعْ  ِعْيَشتَُهْن فِى اْلَحٰيىِة الذُّ ًَْحُي قََسْوٌَا بَْيٌَُهْن هَّ َضُهْن اَُهْن َيْقِسُوْىَى َسْحَوَت َسبَِّكِۗ 

ا يَْجَوعُْىىَ فَْىَق بَْعٍض دََسٰجٍت ِلَّيتَِّخزَ بَْعُضُهْن بَْعًضا ُسْخشِ  وَّ يًّا َِۗوَسْحَوُت َسبَِّك َخْيش  ِهّ  
Terjemahnya: 

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 

telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka 

atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 

dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih 

baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS.Az-Zukruf 43:32) 
32

  

 

Lafadz “Sukhriyyan” yang tepat dalam ayat di atas bermakna 

saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku 

Pengantar Fiqih Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini, lafaz ini 

di artikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain 

dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan 

sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian 

orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara 

melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan ijarah atau upah-

mengupah.
33

 

b. Berdasarkan Hadist 

Dalam urusan sewa menyewa Nabi pun telah menganjurkan 

kepada para sahabat sebagaimana kata sahabat Saad R.A: 

                                                           
31

Al-Maraghi Ahmad Mustafa, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: CV. Toha Putra, 

1985), h 67  
32

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan 

Penterjemah/Penafsir Al-Qur‟an), h 491 
33

Diyamuddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yokyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), 

h.154  
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Terjemahnya: 

“Dari Sa‟ad, dia berkata : kami biasa mempersewakan 

tanah dengan tanaman tumbuh pada tepi sungai-sungai, dan 

tanaman yang tumbuh di bawah air ditepinya, kemudian 

Rasulullah SAW melarang tentang itu dan mempersewakannya 

dengan emas atau perak.”
34

 

 

Selanjutnya hadist Nabi SAW. Dari Ibnu Abbas: 

 

 

 

 

Terjemahnya: 

“Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW berbekam dan 

beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya”
35

 

 

Dari keterangan hadits-hadits di atas, dapat disimpulkan 

bahwa, di bolehkannya transaksi sewa-menyewa, sebagaimana 

yang di lakukan oleh Rasulullah SAW., yang pada masa itu pula, 

beliau melakukan transaksi muamalah yang berupa sewa-

menyewa.
36

 

c. Berdasarkan Ijma‟ 

Pada masa sahabat umat Islam telah melakukan ijma‟ hasil dari 

ijma‟ adalah ijarah boleh di lakukan sebab bermanfaat bagi kehidupan 

                                                           
34

Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz II, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1996), h. 464 
35

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Matan Al-Bukhari Masykul Bihashiyah As-Shindi juz 

2, (Dar Al-Fikr. Beirut), h.36 
36

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Waqaf, Ijarah, Syirkah, (Yogyakarta: 

Fakultas Hukum UII, 1993), h. 26 
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manusia. Selama ulama telah setuju bahwa tidak ada seorang pun 

Ulama yang membantah akad ijarah ini karena manfaat yang besar 

dari adanya akad ijarah ini.
37

 

Mengenahi di syaratkan akad ijarah semua umat bersepakat 

tidak seorangpun yang membantah kesepakat (ijma‟) ulama tentang 

kebolehan melakukan akad ijarah, sekalipun ada beberapa orang di 

antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak di 

anggap.
38

 

d. Berdasarkan Kaidah Fiqh 

Ibnu Taimiyah menyatakan kaidah fiqhnya, sebagaimana yang 

dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya menjelaskan bahwa:
39

 

 

 

Terjemahnya: 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkan”
40

 

 

Maksud kaidah ini adalah, bahwa dalam setiap muamalah dan 

bertransaksi, pada dasarnya boleh, seperti halnya jual-beli, sewa-

menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), 

perwakilan, dan lain sebagainya, kecuali yang secara tegas benar-benar 

diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatan, tipuan, judi, dan 

riba. 

                                                           
37

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), h 117 
38

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah 13 Terj. Kamaludin A (Bandung: PT. Alma‟arif, 1987), h 11 
39

 Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan-

keputusannya. Lihat Himpunan Fatwa DSN Kedua Tahun 2003. 
40

A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis), (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130.  
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3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa (Ijarah) 

a. Rukun Sewa Menyewa (Ijarah)  

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, sebagaimana di jelaskan 

oleh M. Ali Hasan dalam bukunya bahwa, rukun ijarah hanya satu, 

yaitu ijab dan qabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan 

sewa-menyewa).
41

 

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa rukun ijārah terdiri atas 

empat sebagai berikut:
42

 

1) Orang yang berakad („Aqidain) 

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu 

mu‟jir dan musta‟jir. Mu‟jir adalah orang yang memberikan upah 

atau yang menyewakan. Sedangkan Musta‟jir adalah orang yang 

menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa 

sesuatu. Bagi yang berakad ijarah di syaratkan mengetahui 

manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah 

terjadinya perselisihan.
43

 

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad di 

syaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat 

membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak 

                                                           
41

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231. 
42

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2003), h 32 
43

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 117 
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kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka 

akad menjadi tidak sah.
44

 

2) Sewa/imbalan (Ujrah) 

Ujrah yaitu sesuatu yang di berikan kepada musta‟jir atas 

jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu‟jir. 

Dengan syarat hendaknya
45

:  

3) Sudah jelas/sudah di ketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal 

balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum di 

ketahui. 

4) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari 

pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari 

pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia 

mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan 

saja. 

5) Uang yang harus di serahkan bersamaan dengan penerimaan 

barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang di sewa, maka 

uang sewanya harus lengkap. 

b. Manfaat (Manfa‟ah) 

Di antara cara untuk mengetahui ma‟qud alaih (barang) adalah 

dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan 

jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua 

                                                           
44

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 4, Pena Ilmu dan Amal, (Jakarta, 2006), h. 205 
45

 Muhammad Rawwas Qal „Ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab, (Jakarta. PT Raja 

Grafindo Persada, 1999), h. 178 
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harta benda boleh di akadkan ijarah di atasnya, kecuali yang 

memenuhi persyaratan sebagai berikut
46

: 

1) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus di ketahui secara 

jelas. Hal ini dapat di lakukan, misalnya dengan memeriksa atau 

pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas 

manfaat barang. Objek ijarah dapat di serah terimakan dan di 

manfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang 

menghalangi fungsinya. Tidak di benarkan transaksi ijarah atas 

harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga. 

2) Objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum 

Syara‟. Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan 

rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah. 

3) Objek yang di sewakan manfaat langsung dari sebuah benda. 

Misalnya, sewa rumah untuk di tempati, mobil untuk di kendarai, 

dan sebagainya. Tidak di benarkan sewa-menyewa manfaat suatu 

benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga 

untuk di ambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk di ambil 

keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya. 

4) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang 

bersifat isty‟mali, yakni harta benda yang dapat di manfaatkan 

berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan 

sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istilah adalah harta 

                                                           
46

 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Pustaka Setia, Bandung, 2001), h. 126 
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benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti 

makanan, buku tulis, tidak sah ijarah di atasnya.
47

 

5) Ijab dan qabul (Shighah) yaitu suatu ungkapan para pihak yang 

melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan 

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai 

gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.
48

 Dalam 

Hukum Perikatan Islam, ijab di artikan dengan suatu pernyataan 

janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul adalah suatu 

pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula 

(musta‟jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu 

setelah adanya ijab.
49

 

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, 

hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau 

waktu yang di tentukan.
50

 

c. Syarat Sewa Menyewa (Ijarah) 

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah:
51

 

1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan 

berakal (Mazhab Syafi‟i Dan Hambali). Dengan demikian apabila 

orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang 
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gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan 

ilmu boleh disewa), maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan 

Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, 

tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz 

pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan di setujui oleh 

walinya. 

Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan 

kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, apabila salah 

seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak 

sah. 

2) Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, 

sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari jika manfaatnya 

tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah. 

3) Objek Ijarah itu dapat di serahkan dan di pergunakan secara 

langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih 

sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang 

tidak dapat di serahkan, di manfaatkan langsung oleh penyewa. 

Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja 

sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan 

akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu di sewa oleh 

orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat di sewakan 

oleh orang lain. 
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4) Objek Ijarah itu sesuatu yang di halalkan oleh syara‟. Oleh sebab 

itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang 

sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh 

bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi 

atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh 

menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka 

beribadah.
52

 

d. Macam-Macam Sewa Menyewa (Ijarah) 

Adapun yang menjadi macam-macam Ijarah, terbagi menjadi 

dua macam, yaitu: 

1) Ijarah atas manfaat 
53

  

Ijarah atas manfaat, di sebut juga sewa-menyewa. Dalam 

ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu 

benda.  

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-

menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila 

manfaat itu merupakan manfaat yang di bolehkan syara‟ untuk di 

pergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh di 

jadikan objek sewa-menyewa.  

2) Ijarah atas pekerjaan
54

 

Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam 

ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan 

seseorang.  
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Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara 

memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-

ijarah seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, 

seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, 

dan tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini biasanya bersifat pribadi, 

seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang 

bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang 

menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang 

sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.  

Apabila orang yang di pekerjakan itu bersifat pribadi, maka 

seluruh pekerjaan yang di tentukan untuk di kerjakan menjadi 

tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat 

menyatakan bahwa apabila obyek yang di kerjakannya itu rusak di 

tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak 

dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan 

atau kelalaian, maka menurut kesepakatan pakar fiqh, ia wajib 

membayar ganti rugi.
55

 

e. Berakhirnya Akad Sewa Menyewa (Ijarah) 

Para ulama fiqh meyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir 

apabila
56

: 

1) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di 

jahitkan hilang. Rusaknya barang yang di sewakan, sehingga ijarah 

tida mungkin untuk di teruskan.  
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2) Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad al-ijarah telah 

berakhir. Apabila yang di sewakan itu rumah, maka rumah itu di 

kembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang di sewa itu 

adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua 

hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh. 

3) Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. 

Karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. 

Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal 

dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, 

menurut mereka boleh di wariskan dan al-ijarah sama dengan jual 

beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.  

4) Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. 

Seperti rumah yang di sewakan di sita Negara karena terkait utang 

yang banyak, maka al-ijarah batal. Unsur-unsur yang dapat 

membatalkan akad al-ijarah itu, menurut ulama Hanafiyah adalah 

salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, 

seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum 

sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke Desa lain. Akan 

tetapi menurut jumhur ulama, unsur yang boleh membatalkan akad 

al-ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas 

manfaat yang di tuju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan 

di landa banjir. 
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f. Fatwa DSN-MUI 

Fatwa DSN-MUI Nomor 112/l/X/2017 Mengenai ijarah. 

1) Akad ijarah adalah akad sewa mu'jir dengan musta'jir  atau antara 

musta'jir  dengan untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujrah, baik 

manfaat barang maupun jasa. 

2) Mu'jir adalah pihak yang menyewakan barang yang berupa orang 

maupun tidak berbadan hukum. 

3) Musta'jir adalah pihak yang menyewa  

(penyewa/penerima/manfaat barang) dalam akad ijarah'ala al-

a'yan  atau penerima jasa dalam akad  ijarah ala el-a'mal/iiarah 

'ala alasykhash, baik musta,jir berupa orang maupun yang di 

persamakan dengan orang ,baik berbadan hukum maupun tidak 

berbadan hukum. 

4) Ajir adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad iiarah 'ala 

ala'mal/ijarah 'ala al-asykhash,baik ajir berupa orang maupun 

yang di persamakan orang , baik berada hukum. 

g. Peraturan Walikota Makassar Sewa Rumah/Kontrak 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

1) Daerah adalah kota makassar. 

2) Walikota adalah Walikota Makassar. 

3) Camat adalah camat Kota Makassar. 

4) Lurah adalah lurah Makassar. 
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5) Rukun warga adalah rukun tetangga yang berada di setiap rukun 

warga yang selanjutnya di singkat RW. 

6) Rukun tetangga adalah rukun tetangga yang berada di setiap rukun 

warga yang selanjutnya disingkat RT. 

7) Rumah kos adalah rumah yang di miliki/di kuasai baik secara 

peroranggan dan/atau Badan untuk suatu usaha penyewaan Kamar 

yang disediakan untuk tempat mengginap dengan menarik 

pembayaran atas rumah  atau kamar tersebut. 

8) Pengelolah rumah kontrakan adalah pemilik atau orang yang 

ditunjukkan untuk itu untuk bertanggung jawab atas penggelolaan 

rumah kontrakan. 

9) Pemondok adalah seseorang atau beberapa orang yang menempati 

rumah kontrakan. 

10) Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang melakukan usaha 

atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara atau Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, firma, konsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumppulan, yayasan atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya, yang termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (kualitatif), 

yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata- 

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang di amati.
57

 

Melalui metode penelitian kualitatif ini, peneliti akan memecahkan 

masalah yang berkenaan dengan Konsep perjanjian sewa-menyewa kontrakan 

di Kota Makassar, berdasarkan data yang penulis peroleh. 

 

B. Lokasi dan Objek Penelitian  

Penelitian di laksanakan di kost putri pondok 55,mannuruki 2,lorong 

2B,jalan mamoa 4 di Kota Makassar. Sedangkan objek dari penelitian ini 

adalah para pemilik dan pengguna jasa sewa kontrakan yang ada di kota 

Makassar. 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu: 

a. Konsep perjanjian sewa menyewa kontrakan di kota Makassar. 

b. Hukum Islam terhadap konsep perjanjian sewa menyewa kontrakan di 

kota Makassar.  
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2. Deskripsi Fokus 

Adapun deskripsi dari Fokus Penelitian ini yaitu: 

a. Konsep perjanjian sewa menyewa kontrakan yang dimaksud adalah 

bagaimana konsep perjanjian yang dilakukan dalam pelaksanaan sewa 

menyewa kontrakan di kota Makassar. 

b. Hukum Islam yang dimaksud yaitu tinjauan hukum Islam dalam 

pelaksanaan konsep perjanjian sewa menyewa di kota Makassar 

apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau bertentangan. 

 

D. Sumber Data    

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini yaitu: 

1. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau 

petugasnya) dari sumber pertamanya.58 Data primer di peroleh dari lokasi 

yang secara langsung melalui observasi dan wawancara dangan pemilik 

dan penyewa dari kontrakan yang ada di Makassar. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari 

sumbersumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan 

atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data 

sekunder tersebut tersedia dalam bentuk laporan-laporan yang tertulis, peta 

dan dokumen resmi lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.59 
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3. Data tersier adalah data penunjang dari kedua data yakni, data primer dan 

sekunder. Data ini melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang 

masih ada keterbaikan dengan masalah yang diteliti. 

 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen peneilitian menurut Suharsimi Arikunto merupakan alat 

bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sedangkan menurut Suharsimi 

Arikunto dalam edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas yang di gunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam artian lebih cermat, lengkap, dan sistematis 

sehingga mudah di olah. 

Adapun yang menjadi Instrumen dari Penelitian ini yaitu: 

1. Pedoman Observasi. 

2. Pedoman wawancara. 

3. Pedoman dokumentasi. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang komplek, 

dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian. Observasi merupakan alat pengumpulan data, yakni dengan 

melihat dan mendengarkan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung serta ikut terjun langsung ke lapangan dan mencatat 

kejadian-kejadian yang berkaitan dengan benar berdasarkan ketentuan 
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hukum Islam. Untuk mengumpulkan data, maka peneliti menyiapkan 

instrument lembar observasi. 

2. Wawancara  

Upaya memperoleh informasi atau data yang di gunakan dengan 

bertanya langsung kepada responden. Dalam penelitian ini di lakukan 

wawancara secara bebas, dalam arti responden di beri kebebasan 

menjawab. Akan tetapi, tetap dalam batas-batas tertentu agar tidak 

menyimpang dari panduan wawancara yang di susun. Oleh sebab itu, 

pedoman wawancara perlu di siapkan sebelum wawancara. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh 

subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode dokumentasi ini 

di gunakan untuk mendapatkan data melengkapi dan memperkuat data 

yang di peroleh. dokumen yang di maksud dalam penelitian ini meliputi 

segala bentuk arsip yang terkumpul saat penelitian sedang berlangsung, 

baik itu data secara lisan, tertulis, maupun gambar atau foto. 

 

G. Teknik Analisis Data  

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang di tetapkan penulis, 

maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada 

beberapa tahapan yaitu: 

1. Pengumpulan data baik melalui observasi langsung di lapangan kemudian 

wawancara mendalam terhadap informan yang compatible terhadap 
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penelitian untuk menunjang penelitian yang di lakukan agar memperoleh 

data sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dari catatan-catatan yang di peroleh dari pengumpulan 

data. 

3. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulan informasi dalam bentuk teks 

naratif yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap 

informasi yang di pilih kemudian di sajikan dalam uraian penjelasan. 

4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan di 

lakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang 

pada catatan-catatan data yang di dapatkan. Dimana dalam analisis yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan menelaah 

sistem penjualan beras yang benar berdasarkan ketentuan hukum Islam. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Daerah Makassar 

Makassar merupakan kota  metropolitan terbesar keempat di indonesia 

dan kawasan indonesia timur  dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota 

negara indonesia timur dan provinsi sulawesi. Kota Makassar dari 1971 

hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujungpandang atau Ujung Pandang 

adalah salah satu kota yang juga merupakan ibu kota provinsi sulawesi 

selatan. Terletak di pesisir barat daya pulau sulaweai dan perbatasan  dengan 

Selat Makassar. 

 sebelah barat : Kabupaten kepulauan pangkajene. 

  Sebelah utara : Kabupaten Daya. 

 Sebelah timur : Kabupaten maros.  

  Sebelah selatan  : Kabupaten gowa. 

Kota ini tergolong salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek 

pembangunannya dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa yang 

menetap di kota ini. Suku yang signifikan jumlahnya di kota Makassar adalah 

suku Makassar, Bugis, Toraja, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan khas 

makassar yang umum di jumpai seperti coto makassar, Roti maros, 

Jalangkote, Kue tori, Palubutung, Pisang ijo , Sop saudara dan Sop konro. 

Sebanyak 3 kelurahan di kecematan Tamalate merupakan daerah 

pantai dan 8 kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan 

topografi di bawah 500 meter di permukaan laut. Menurut jaraknya, letak 
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masing-masing kelurahan ke ibukota kecamatan bervariasi antara 1-2 km 

(Maccini Sombala dan balang baru), antara 3-4 km (Jongaya, Bontoduri dan 

parang tambung), kelurahan lainnya berjarak 5-10 km. 

Pada tahun 2019 kelurahan parang tambung mengalami pemekaran 

menjadi 2 kelurahan parang tambung dan kelurahan bontoduri. Oleh karena itu 

, kecamatan Tamalate pada tahun 2016 terdiri dari 11 kelurahan dengan luas 

wilayah 20,21 km; Dari luas wilayah tersebut tercatat bahwa kelurahan 

barombong memiliki wilayah terluas yaitu 7,34 km, terluas kedua adalah 

kelurahan barombong memiliki wilayah terluas yaitu 7,34 km, terluas kedua 

adalah kelurahan tanjung merdeka dengan luas wilayah 3,37. 

1. Visi 

Terwujudnya pelayanan prima dan profesional dalam 

penyelenggaraan pemerintah. Pembangunan dan kemasyarakatan untuk 

menunjang visi kota makassar sebagai kota dunia, untuk merealisasikan 

visi yang telah di tetapkan dalam lima tahun yang bertumpu pada potensi 

dan sumberdaya yang dimiliki serta ditunjang oleh semangat kebersamaan, 

tanggung jawab yang optimal dan proporsional. 

2. Misi 

a. Mengkorordinasikan penyelenggaraan pembinaan ideology negara dan 

kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup beragama, 

perngkoordinasian kegiatan instansi pemerintah, pemberdayaan 

masyarakat pembinaan administrasi kecematan, serta pembinaan 

administrasi kependudukan. 
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b. Mendorong peningkatan kualitas prima kecematan terhadap seluruh 

kecematan terhadap seluruh lapisan masyarakat. 

c. Peningkatan pelayanan prima kecematan terhadap seluruh lapsan 

masyarakat . 

d. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana umum. 

e. Mendorong peningkatan pengembangan perekonomian wilayah 

kecematan . 

f. Mengkoordinasi penyelenggaran pembinaan ketentraman dan 

ketertiban. 

Kecamatan Tamalate merupakan sebuah Kecamatan di Selatan Bandar 

Makassar wilayah sulawesi Selatan. Kecamatan ini berpusat pada kompleks 

perumahan yang bernama Hartaco Indah. Di kompleks ini , terdapat sebuah 

sekolah dasar beserta dua sekolah menengah pertama dan juga terdapat SPBU 

dan tidak jauh dari perumahan tersebut terdapat sebuah benteng yang bernama 

Benteng Somba Opu, di mana benteng tersebut peninggalan kerajaan Gowa. 

Kecamatan Tamalate bersempadan terus dengan Kabupaten Gowa. 

Dalam kurung waktu tahun 2018-2019 jumlah penduduk kecamatan 

tamalate mengalami peningkatan . pada tabel , tampak bahwa jumlah 

penduduk tahun 2019 sebanyak 205.541 jiwa atau sekitar 1,99 bila di 

bandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 yang berjumlah 

201.908 jiwa. 
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Desa/kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah 

Barombong 6791 6974 13765 

Tanjung Merdeka 5879 5957 11836 

Maccini Sombala 12022 11398 23420 

Balang Baru         9754 1010 19764 

Jongaya 8117 8141 16258 

Bongaya 4552 4728 9280 

Pa‟baeng-baeng 10881 10617 21498 

Mannuruki 6436 6094 12530 

Parang Tambung 22046 21918 43964 

Mangasa 15650 17576 33226 

Bonto Duri - - - 

 

Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki 

sekitar 102.128 jiwa dan perempuan sekitar 103.413 jiwa. Dengan demikian 

rasio jenis kelamin adalah 99,18 persen yang berarti  setiap 100 orang 

penduduk perempuan terdapat sekitar 99 orang penduduk laki-laki Jika di 

perhatikan distribusi penduduk kecamatan tamalate menurut kelompok umur , 

tampak bahwa pada kelompok umur 20-24 tahun tercatat mempunyai populasi 

terbanyak menyusul umur 0-4 tahun. 

Di tinjau dari agama yang di anut tercatat bahwa sebagai besar 

penduduk kecamatan tamalate adalah beragama islam. 

 

Desa/kelurahan 
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Barombong 13 547 125 88 10 29 34 - 

Tanjung Merdeka 11 206 276 134 106 67 47 - 

Maccini Sombala 23 331 854 1.877 260 78 20 - 

Balang Baru         19 119 368 186 10 46 35 - 

Jongaya 14 065 1.103 795 112 90 93 - 

Bungaya 8 811 256 83 35 51 44 - 

Pa‟baeng-baeng 20 998 264 93 72 37 34 - 

MannurukI 10 133 2.188 87 66 35 21 - 

Parang Tambung 43 417 174 92 53 34 194 - 

Mangasa 32 473 381 154 61 123 34 - 

Bonto Duri - - - - - - - 
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Jumlah fasilitas ibadah di kecamatan  tamalate cukup menandai karena 

terdapat 137 buah mesjid, 8 buah gereja dan vihara. 

 

Desa kelurahan 
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b
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h
 

01.Barombong 18 - 1 - - - 19 

02.Tanjung Merdeka 7 - 1 - - - 8 

03. Maccini Sombala 16 - - - 1 - 17 

04. Balang Baru 20 - 1  - - 20 

05. Jongaya 9 - - - - - 20 

06. Bungaya 5 - 3 - - - 8 

07. Pa‟baeng-baeng 10 - - - - - 10 

08. MannurukI 10 - - 1 - - 11 

09. Parang Tambung 22 - - - - - 22 

10. Mangasa 20 - 1 - - - 21 

11. Bontoduri - - - - - - - 

 

B. Hasil dan Pembahasan 

1. Deskripsi Narasumber 

No. Nama Asal Pekerjaan Perjanjian Kontrak 

1 Nurfitrani Dompu  Mahasiswa  Bulanan 

2 Nuristiqamah  Mamuju  Mahasiswa  Bulanan 

3 Sri Dewi Jeneponto Mahasiswa  Bulanan 

4 Nurul Amelia  Bone  Mahasiswa Tahunan 

5 Hardianti  Sinjai  Mahasiswa Tahunan 

 

2. Analisis Konsep Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Rumah Kontrakan Di 

Kota Makassar 

Sewa menyewa adalah salah satu bentuk muamalah  dalam 

masyarakat, agar nantinya tidak terjadi suatu perselisihan atau 



37 

 

 

ketidakpahaman maka perlu adanya suatu perjanjian yang di buat sebelum 

di lakukannya sewa-menyewa. Dalam islam sudah di tetapkan syarat 

syahnya sewa-menyewa. 

Akad sewa menyewa rumah kontrakan di Mannuruki 2 lorong 2B 

pondok 55 ini menurut hukum islam di benarkan atau di perbolehkan 

karena telah memenuhi syarat sahnya sewa-menyewa yaitu pertama, para 

pihak melakukan perbuatan hukum dan sudah cukup umur yang 

menunjukkan bahwa para pihak yang melakukan akad sewa menyewa 

rumah kontrakan sudah berusia 19 tahun ke atas sehingga sudah dapat 

membedakan antara yang baik dan buruk. 

Kesepakatan atau kerelaan kedua bela pihak dalam melaksanakan 

perjanjian. Dalam sewa-menyewa perumahan ini telah adanya persetujuan 

dari kedua bela pihak dalam melakukan akad sewa-menyewa dan 

perjanjian tersebut di lakukan tanpa unsure paksaan dari pihak lain dan 

tanpa tipuan dari pihak manapun, karena jika terjadi unsur paksaan dan 

tipuan maka akad sewa-menyewa ini akan batal dan tidak sah. 

Objek akad dalam sewa-menyewa ini pun sudah jelas yaitu tumah 

tinggal sementara yang di mana pihak penyewa sudah melihat terlebih 

dahulu rumah tersebut sebelum memutuskan untuk menyewanya. 

Sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan antara keduanya. Apabila 

rumah tersebut tidak di ketahui maka tassruf menjadi batal. Untuk 

mengetahui rumah yang di sewakan dapat di lakukan dengan berbagai cara 

yaitu dengan menunjukkan apabila calon penyewa berada di tempat akad, 



38 

 

 

dengan  di lihat, di tunjukkan atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri dari 

tumah tersebut. 

Akad sewa-menyewa rumah kontrakan ini memiliki tujuan  yang 

jelas dan di akui oleh syara‟ yaitu untuk saling menolong karena akad 

sewa-menyewa rumah kontrakan untuk mendapatkan tempat tinggal 

sementara dan akad sewa-menyewa ini memeiliki manfaat yang sangat 

banyak bagi kehidupan masyarakat di Mannuruki tersebut. Akad ini sangat 

penting untuk para pendatang dari luar daerah Makassar untuk 

mendapatkan tempat tinggal sementara dengan mudah. Dan dapat di 

jadikan sebagai lahan penghasilan bagi para pemilik kontrakan itu sendiri 

karena sewa-menyewa ini adalah sebagai salah satu bisnis atau investasi 

yang menguntungkan dan dibolehkan oleh hukum islam. Selain itu 

banyaknya rumah kontrakan di Mannuruki pun dapat menghidupkan 

perekonomian karena banyaknya para pendatang yang menyewa rumah 

dan membuka usaha sendiri. 

Rumah yang di jadikan objek akad sewa-menyewa di Mannuruki 

pun dapat diserahkan pada waktu akad karena jika rumah tidak dapat 

diserahkan pada waktu akad, maka akad menjadi batal. 

a. Dari segi subjek akad atau para pihak yang membuat perjanjian. 

1) Para pihak cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam akad sewa-

menyewa rumah kontrakan di Mannuruki yang melakukan akad 

sewa-menyewa ini adalah masyarakat yang berumur mulai dari 19 
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tahun sampai 60 tahun keatas sehingga  mereka sudah mampu 

membedakan antara baik dan buruk. 

2) Identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing dalam 

dirinya sendiri. Dalam akad sewa-menyewa rumah kontrakan para 

penyewa dan pemilik rumah memiliki identitas masing-masing dan 

sudah jelas karena sebelum menyewa rumah pemilik rumah ada 

yang mewajibkan untuk memberikan fotocopy KTP dan Kartu 

Keluarga. 

3) Tempat dan syarat perjanjian di buat untuk kebaikan. Dalam akad 

sewa-menyewa rumah kontrakan, contohnya di syaratkan untuk 

memberikan KTP dan KK ini bertujuan agar pihak pemilik 

mengetahui dengan jelas siapa yang akan menyewa rumah 

kontrakannya. Adapula yang mensyaratkan untuk tidak telat 

membayar uang sewa, syarat tersebut di maksudkan untuk 

mempermudah jalannya sewa-menyewa rumah agar jika terjadi 

kerusakan yang harus di perbaiki oleh pemilik rumah, pemilik 

rumah dapat segera memperbaikinya dengan uang sewa tersebut 

atau untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan objek sewa. 

Ada pula pemilik kontrakan yang mensyaratkan jumlah maksimal 

orang yang menempati rumah kontrakannya , syarat tersebut 

bertujuan agar kondisi rumah tetap nyaman untuk di tempati . 

selain itu juga ada syarat untuk tidak menutup pintu pada saat 
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menerima tamu yang berlainan jenis, itu bertujuan agar tidak 

terjadi fitnah di mana antara lainnya. 

b. Dari segi tujuan dan objek akad. 

1) Di sebutkan secara jelas tujuan dari di buatnya akad tersebut. 

Dalam akad sewa-menyewa rumah kontrakan ini tujuannya adalah 

untuk mendapatkan tempat tinggal sementara yang kemudian ada 

pula yang menjadikan bukan hanya sebagai tempat tinggal namun 

juga tempat untuk membuka usaha. 

2) Objek akad harus halal dan  thoyyoib. Objek dari akad sewa- jelas 

hala dan thoyyib yaitu rumah kontrakan yang sudah jelas 

kepemilikan tanah dan bangunannya. 

c. Adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan: 

1) Waktu perjanjian.  

Dalam akad sewa-menyewa rumah kontrakan ini waktu 

perjanjian sudah di sebutkan dari awal perjanjian yaitu ada yang 

menyewadalam hitungan bulan dan adapula yang menyewa rumah 

langsung dalam hitungan tahun. Dalam akad sewa-menyewa rumah 

kontrakan di mannuruki 75% menyewa dalam hitungan bulan, dan 

25% menyewa dalam hitungan tahun. 

2) Jumlah dana. Jumlah biaya sewa dalam akad sewa-menyewa 

rumah kontrakan di mannuruki pun sudah di sebutkan sejak awal 

dan telah di sepakati oleh para pihak terkait. 
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3) Mekanisme kerja. Dalam akad sewa-menyewa ini pihak penyewa 

sudah melihat terlebih dahulu rumah akan di sewanya setelah 

menyetujuinya, jika sudah membayar uang sewa maka pihak 

penyewa sudah dapat menempati rumah tersebut. Jika masa sewa 

telah habis, maka pihak penyewa bisa memperpanjang waktu sewa 

atau jika telah selesai dapat meninggalkan rumah dengan keadaan 

kosong atau dengan keadaan semula. 

4) Jaminan. Dalam akad sewa-menyewa ini jaminannya adalah 

dengan keputusan kedua bela pihak. 

d. Penyelesaian jika terjadi ketidaksesuaian antara kedua bela pihak. Jika 

terjadi ketidaksesuaian antara kedua bela pihak maka para pihak dalam 

akad sewa-menyewa rumah kontrakan ini melakukan musyawarah dan 

menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. 

3. Analisis Tinjauan Hukum Terhadap Konsep Perjanjian dan cara 

pelaksanaanya Kontrakan Di Kota Makassar. 

a. Dalam akad sewa-menyewa Kontrakan Di Makassar Adanya 

persamaan atau keadilan dalam hal yang menentukan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban antar pihak dan dalam penyelesaian ketika 

mengalami suatu masalah. 

b. Dalam akad sewa-menyewa rumah kontrakan di mannuruki pemilik 

kontrakan berlaku adil pada setiap penyewanya. Baik dalam hal 

menentukan hak dan kewajiban dalam mangatasi suatu masalah. 
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c. Pilihan hukum. Ditegaskan dengan jelas pilihan hukum dalam akad 

tersebut. 

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa 

adalah pertama, pihak pemilik obyek perjanjian sewa-menyewa memiliki 

hak dan kewajiban sebagai berikut: 

a. Wajib menyerahkan barang yang di sewakan kepada penyewa. 

b. Memelihara barang yang di sewakan. 

c. Memberikan barang yang di sewakan. 

d. Menanggung si penyewa terhadap semua cacat barang sewaan. 

e. Pemilik yang menyewakan wajib mempersiapkan barang yang di 

sewakan untuk dapat di gunakan secara optimal oleh penyewa. 

f. Berhak atas uang sewa dan menerima kembali obyek perjanjian di 

akhir masa sewa. 

g. Dalam akad sewa-menyewa rumah kontrakan di mannuruki pemilik 

rumah memberikan rumah yang di jadikan objek sewanya jika 

penyewa telah sepakat untuk menyewanya dan telah membayar uang 

sewanya. Pemilik kontrakan juga sudah memberikan manfaat dari 

rumah kontrakan tersebut yaitu sebagai tempat tinggal sementara dan 

ikut menanggung biaya kerusakan yang bukan di sebabkan oleh 

penyewa. Namun adapula pemilik kontrakan yang tidak mau 

menanggung biaya kerusakan seperti memperbaiki atap yang sudah 

bocor padal itu salah satu kewajiban pemilik kontrakan untuk 

menanggung cacat rumah sewaan agar penyewa dapat mempergunakan 
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fungsi rumah secara nyaman dan optimal. Semua bentuk perbaikan 

fisik rumah yang berkenaan dengan fungsi utamanya sebagai tempat 

tinggal pada prinsipnya menjadi kewajiban pemilik rumah. Jika 

penyewa mendapatkan cacat dari rumah yang akan di tempatinya 

berhak menuntut/mensyaratkan perbaikan terlebih dahulu di awal 

perjanjian, karena penyewa juga berhak mendapatkan kenyamanan 

dari rumah yang akan di tempati. 

Sedangkan pihak penyewa memiliki kewajiban dan hak sebagai 

berikut. 

a. Membayar sewa pada waktu yang telah di tentukan. 

b. Ia berhak mendapatkan manfaat dari barang yang telah di sewanya. 

c. Menerima ganti rugi jika terdapat cacat. 

d. Tidak mendapat gangguan dari pihak lain. 

e. Penyewa wajib menggunakan barang yang di sewakan menurut syarat-

syarat akad atau menurut kelaziman penggunanya. Penyewa juga wajib 

menjaga barang yang di sewakan agar tetap utuh. 

Dalam pelaksanaan akad sewa-menyewa rumah kontrakan di 

mannuruki kewajiban pihak penyewa hanya sebatas perawatan, seperti 

menjaga kebersihan dan tidak merusak. Sebab di tangan pihak penyewa 

barang sewaan sesungguhnya merupakan amanat. Namun sesungguhnya 

jika ada kerusakan yang bersifat ringan, Penyewa juga memiliki tanggung 

jawab untuk menanggung biaya perbaikannya. 
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Penyewa juga harus meninggalkan rumah dengan keadaan kosong 

atau dengan keadaan seperti semula jika masa sewa telah habis. Karena itu 

merupakan salah satu kewajiban dari penyewa . Jangan sampai sebagai 

penyewa meninggalkan rumah dengan keadaan rusak atau kotor dan 

sebagainya. Karena sesungguhnya islam telah mengajarkan kita untuk 

menjaga kebersihan adalah sebagaian dari imam. 

Rumah yang di sewakan juga wajib di gunakan sesuai dengan 

syariat islam dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan norma 

kesusilaan yaitu sebagai tempat tinggal ataupun usaha yang halal. Tidak 

boleh di gunakan sebagai tempat untuk melakukan maksiat. Misalnya 

penyewa yang belum menikah membawa masuk orang lain yang bukan 

muhrimnya kedalam rumah kontrakan secara diam-diam. Jika ingin 

menerima tamu lain jenis sebaiknya pintu tidak tertutup agar tidak 

menimbulkan fitnah. 

Maka dari itu sebaiknya pemilik kontrakan membuatkan isi 

perjanjian dan peraturan-peraturan yang telah di sepakati oleh keduanya 

agar kedua belah pihak dapat mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan 

kewajibannya masing-masing. 

Dalam sewa-menyewa rumah kontrakan ini penyewa ada yang 

dapat melakukan negosiasi mengenai harga sewa ada juga yang tidak 

dapat melakukan negosiasi. Dalam melakukan sebuah akad sebaiknya 

tidak terdapat unsur paksaan karena jika sudah terdapat unsur paksaan 

maka akad menjadi tidak sah, maka alangkah lebih baiknya jika harga 



45 

 

 

sewa dapat di negosiasikan terlebih dahulu. Namun apabila tidak bisa di 

negosiasikan dan kedua belah pihak suda sepakat mengenai harga sewa 

yang telah di sebutkan oleh pemilik kontrakan maka sah-sah saja, karena 

sesungguhnya dalam bermuamalah yang terpenting adalah sama-sama 

ridho. Jangan sampai harga sewa menzalimi kedua bela pihak.  Maka dari 

itu perlu untuk menetapkan harga yang sesuai bagi keduannya. 

Harga sewa seharusnya di tetapkan berdasarkan fasilitas yang di 

berikan. Sehingga harga sewa yang di berikan juga di harapkan seimbang 

dengan manfaat dan fasilitas yang di terima oleh penyewa , dan jangan 

sampai harga tersebut membebani salah satu pihak. 

Di Mannuruki sendiri untuk harga sewa rumah kontrakan dengan 

kategori sedang harga rumahnya Rp. 400.000 – Rp. 500.000 perbulan 

dengan tidak termasuk biaya listrik. Sedangkan untuk rumah dengan 

kategori sederhana harga sewanya Rp. 200.000 – Rp. 300.000 perbulan 

dengan biaya listrik yang di bayarakan terpisah dari harga sewa. 

Harga sewa sebaiknya dapat di negosiasikan agar mendapat 

kesepakatan yang tidak ada unsur paksaan. Harga sewa dapat pula di 

tentukan dengan urf yang berlaku di daerah tersebut. Jangan sampai 

pemilik kontrakan menetapkan di harga di atas kisaran harga rata-rata 

daerah tersebut karena itu. 

Peneliti melakukan wawancara dengan sitti selaku pemilik 

kontrakan yang bertempat di jalan mannuruki 2 lorong 2B kel.mangngasa 

kec.tamalate. setiap kontrakan memiliki jumlah kamar 8, Bukan berarti 
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terbebas dari pajak, namun tetap di kenakan kewajiban pajak. Apa bila 

dilihat dari keberadaan kontrakan dengan rumah pengolahnya tetap dalam 

satu bangunan, kontrakan berada dalam satu gedung sendiri namun 

penghuni dan pengelola tidak bertempat tinggal di gedung yang sama, kos-

kosan dengan rumah di mana pengelola dalam areal yang sesama tetapi 

tempat berbeda gedung. 

Setiap kontrakan di kompleks mannuruki 2 menawarkan fasilitas 

yang berbeda pada umumnya terdapat kamar tidur,  kamar mandi umum, 

ruang tamu, tempat parkiran, listrik, kamar mandi dalam, dan fasilitas 

tambahan seperti wi-fi dan lain-lain. Dalam sistem pengelolaan kontrakan 

yang di praktekkan di kompleks mannuruki, terdapat fenomena yang 

penulis temukan di lapangan, pada saat observasi awal seperti fasilitas 

kamar ukurannya berbeda tapi harganya sama. Pada hal secara ekonomi 

biaya yang di keluarkan dalam membangun kamar tersebut tidak sama, 

dan ada juga fasilitas yang tidak layak di gunakan ada pula yang layak di 

gunakan bahkan penghuni kontrakan sering tidak mendapatkan pelayanan 

terhadap kerusakan fasilitas yang tidak sengaja. 

Sistem pembayaran yang terjadi antara penghuni kontrakan dan 

memilik kontrakan adalah jika penghuni kontrakan belum mampu 

membayar uang kontrakan, ketika jatuh tempo pembayaran dengan sistem 

tertentu maka pengelola kontrakan akan memberikan dispensasi kepada 

penghuni kontrakan. Secara teori memberikan dispensasi kepada penghuni 

kontrakan itu tidak boleh karena dalam perusahaan ada biaya tengang 
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waktu yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut agar dapat 

menjalankan aktivitas sehari-hari. Biaya operasional mencakup hal-hal 

seperti biaya listrik, air, pajak, gaji pegawai dan lain-lain. Dalam ekonomi 

islam memberikan batas waktu atau perpanjangan tunggakan kepada 

penghuni kontrakan termasuk perbuatan yang baik, ini merupakan salah 

satu prinsip al-ta‟awun atau tolong menolong. Namun apabila 

memberikan batas tunggakan kepada penghuni kontrakan yang dapat 

merugikannya, ini merupakan pemberian tunggakan yang tidak sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan ekonomi islam. 

Peraturan tata tertib tersendiri biasanya peraturan/tata tertib 

tersebut di tempel di dinding yang berdekatan dengan pintu masuk 

kontrakan . Peraturan/tata tertib dimaksudkan untuk mengatur orang-orang 

agar menciptakan ketertiban dan kenyamanan di lingkungan tempat 

kontrakan. Akan tetapi peraturan tersebut masih dilanggar oleh penghuni 

kontrakan peraturan/tata tertib dapat dijalankan dengan baik harus adanya 

pengawasan. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk 

mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan 

memastikan apakah tujuan organisasi dapat tercapai. Selain adanya 

pengawasan pengelola kos harus mempunyai sifat amanah sifat ini 

senantiasa menjelma dalam perilaku kehidupan dalam bentuk kejujuran, 

saling mempercayai, prasangka baik, dan tanggung jawab. 

  

  



 

48 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di laksanakan maka dapat di 

ambil kesimpulan bahwa: 

1. Sewa-menyewa rumah kontrakan di Mannuruki keberadaanya masih di 

pertahankan sampai saat ini karena merupakan ladang bisnis yang 

menguntungkan bagi para pemilik rumah kontrakan. Proses sewa-

menyewa ini terjadi melalui akad yang di lakukan secara lisan oleh 

pemilik kontrakan dengan penyewa rumah. Isi perjanjian dalam akad 

tersebut tidak di jelaskan secara detail di dalam tulisan yang merupakan 

kewajiban dan hak-hak yang harus di penuhi oleh pihak pemilik dan 

penyewa rumah kontrakan. Dalam prakteknya penyewa memberikan 

sejumlah uang yang telah di sepakati sebagai pembayaran atas manfaat 

tempat tinggal yang di sewanya. Sedangkan pemilik kontrakan menerima 

uang sewa dan berkewajiban memberikan manfaat rumah kontrakan 

kepada penyewa sesuai dengan perjanjian yang di sepakati. Dalam akad 

sewa-menyewa ini kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang 

telah di perjanjikan, seperti berapa biaya sewa yang harus di bayarkan, 

kapan waktu pembayarannya, berapa lama waktu sewanya, apa saja yang 

harus di penuhi oleh penyewa sebelum menempati rumahnya, dan dengan 

rela penyewa menyetujuinya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. 
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2. Akad sewa-menyewa ini telah memenuhi prinsip ekonomi islam karena 

memberikan maslahat bagi banyak orang. Dalam menetapkan harga pun 

sudah di sepakati oleh kedua pihak dengan kerelaan tanpa ada paksaan dan 

manfaat yang di terima oleh penyewa pun sudah sesaui dengan biaya yang 

di keluarkannya sehingga sesuai dengan nilai keadilan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan permasalahan yang telah di lihat penulis memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Sebelum memulai suatu sewa-menyewa sebaiknya di adakan 

perjanjian atau kesepakatan secara lisan dan di anjurkan juga untuk 

membuatnya secara tertulis antara kedua bela pihak sehingga masing-

masing pihak dapat mengetahui dengan jelas apa-apa saja yang 

menjadi hak dan kewajibannya, sehingga tidak akan menimbulkan 

ketidak jelasan dan kesalah pahaman di kemudian hari yang dapat 

merugikan salah satu pihak. Dan untuk para pihak selalu harus 

menjaga komitmen dari apa yang telah di sepakati bersama. 

2. Isi perjanjian sewa-menyewa rumah setidaknya harus mencamtunkan 

ketentuan mengenai hak dan kewajibannya, batas jangka waktu sewa, 

dan besarnya harga sewa. 
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